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POVZETEK 

Namen naloge je proučiti dejavnost izobraževanja v podjetju, ki ima dolgo tradicijo na 

področju izdelave nakita – Zlatarna Celje, d. d. S pomočjo anketnega vprašalnika smo 

raziskali, kako zaposleni ocenjujejo izobraževanja, kaj bi spremenili in kakšno vlogo ima 

izobraževanje pri njihovem dejanskem opravljanju dela. Z analizo je bilo ugotovljeno, da 

65,91 % vprašanih ocenjuje, da je v njihovem podjetju poudarek na izobraževanju zadosten, 

na drugi strani pa jih ima več kot polovica željo, da bi se tovrstna dejavnost še razširila. 

Anketirani v splošnem tudi menijo, da so izobraževanja, ki se jih udeležujejo, dobro 

pripravljena in da so jim vsebine predstavljene na nazoren način. Spodbuden je podatek, da se 

zaposleni, ki so pristopili k raziskavi, v večji meri zavedajo pomembnosti kontinuiranega 

pridobivanja znanja in to ocenjujejo kot zelo pomembno, pritrjujejo pa tudi, da tovrstna 

dejavnost pripomore k boljšemu opravljanju njihovega dela.  Prav tako je razveseljiv tudi 

podatek, da bi se natančno polovica sodelujočih odločila tudi za usposabljanja, ki potekajo 

zunaj delovnega časa, v primeru da bi jim finančne razmere to omogočale. 

Ključne besede: izobraževanje, zaposleni, znanje, usposabljanje, delo. 

SUMMARY 

The purpose of diploma thesis was to examine the activity of education in the company, 

which has a long tradition in manufacturing jewellery – Zlatarna Celje d.d. Using the 

questionnaire we studied how education is perceived by employees, what they would change 

as well as what role it has in the actual performance of their work. The analysis indicated that 

65,91% of interviewed think that their company gives enough emphasis on education, while 

on the other hand, more than one half of the interviewed has the desire to additionally expand 

this particular activity. Respondents also generally believe that educations that they attend are 

well prepared and that their contents are introduced and presented to them in a clear way. 

What is encouraging is the fact that those employees, who joined the study, are largely aware 

of the importance of continuous and on-going acquisition of knowledge and they assess it as 

very important. In addition to the above, they also confirm that this type of activity helps them 

to improved performance of their work. It is also delightful to note that exactly one half of the 

participants would also opt for trainings conducted outside working hours in the event that 

their financial situation so allowed.  

Key words: education, employees, knowledge, training, work. 
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1 UVOD 

1.1 Opis problema 

Trg dela postaja vse bolj zahteven, kar ima za posledico potrebo po stalnem izpopolnjevanju 

in pridobivanju novih znanj tistih, ki so v podjetjih zaposleni že dalj čas, kot tudi po vse 

širšem znanju tistih, ki na trg dela šele vstopajo. Znanje, pridobljeno samo v procesu rednega 

izobraževanja, že dolgo ni več dovolj za vse izzive in naloge, s katerimi se mora posameznik 

soočiti v poklicnem delu življenja. Če podjetja želijo biti konkurenčna in kljubovati hitrim in 

vsakodnevnim spremembam na trgu, morajo imeti ustrezno usposobljen kader, kar pa lahko 

zagotovijo samo s permanentnim izobraževanjem in pridobivanjem znanja, ki ga zaposleni 

nato znajo uporabiti v njihovem delovnem okolju. 

Vodilni v podjetjih morajo spoznati, da izobraževanje ni zgolj strošek, temveč da jim to na 

dolgi rok prinaša korist in dobiček. Vlaganje v znanje je namreč naložba prihodnosti in kot je 

prepričan Račnik (2010, 202): »Dileme o tem, ali je izobraževanje koristno ali ne in ali si ga 

je vredno »privoščiti«, dejansko sploh ni«. Možnost za izobraževanje je lahko tudi eden 

izmed dejavnikov nematerialnega motiviranja zaposlenih, saj tistim, ki imajo višje cilje v 

svoji delovni karieri, tovrstna možnost pomeni ogromno, hkrati pa se zavedajo, da bodo od 

izobraževanja imeli največjo korist prav oni sami (Račnik 2010,  202). 

Kljub vsemu pa so na trgu še vedno prisotne tudi organizacije, ki verjamejo, da zaposleni bolj 

potrebujejo njih, kot oni zaposlene. Jaklič (2006, 23) poudarja, da morajo podjetja 

promovirati t. i. »članstvo« vsaj toliko, kot promovirajo svoje proizvode in storitve. Njihova 

najpomembnejša naloga pa je, da medse pridobijo izobražene posameznike, hkrati pa jim 

morajo tudi sami omogočiti profesionalni in osebnostni razvoj ter jih priznati in za delo tudi 

nagraditi. 

Stalnica današnje družbe so namreč nenehne spremembe, ki se odražajo tako v novih 

proizvodih, v drugačnem načinu dela, spremembi mišljenja posameznikov in tudi v njihovih 

vrednotah. Ker so spremembe tako hitre, jim lahko sledijo samo ljudje, ki so sposobni svoje 

znanje ustvarjalno uporabljati in obnavljati (Možina 2009, 485).   

Znanje torej ne predstavlja bogastva samo za posameznika, temveč tudi za celotno 

organizacijo. To bogastvo se v organizacijah nahaja v različnih oblikah, ki pa jih je težko 

meriti (Sitar 2006, 66). Pridobljeno zanje je treba izpopolnjevati in stalno nadgrajevati, saj v 

nasprotnem primeru zelo hitro zastari. Prepričanje, da ljudem, ki so v organizaciji že dalj časa, 

pridobivanje novih zanj ni potrebno, je zmotno. Kot poudarja Račnik (2010, 202),  

izobraževanje ni nekaj, kar zadeva le kadre, ki komaj vstopajo v organizacijo, temveč je 

izobraževanje nujno tudi za že obstoječe kadre.  Izobraževanje potrebujemo prav vsi, saj 

lahko le tako uspešno opravljamo svoje delovne naloge, prav tako pa je nujno zavedanje, da 
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izobraževanje pomeni vlaganje vase in v svoj osebnostni razvoj. Eden ključnih resursov v 

internem okolju podjetja je zato predvsem širjenje potenciala znanja, že če izhajamo iz 

Newtonovega reka, da je »to, kar vemo, kapljica, česar ne vemo, pa je morje«.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Glavni namen naloge je raziskati obstoječe stanje na področju izobraževanja, ki ga 

organizirajo v izbranem podjetju.  

V prvem delu naloge bomo opredelili pojem izobraževanja, njegov pomen za podjetje in 

zaposlene ter kaj o njem menijo strokovnjaki. 

V drugem delu, ki bo zajemal raziskavo v podjetju, bomo s pomočjo anketnega vprašalnika 

ugotovili, kakšno je obstoječe stanje glede internega izobraževanja zaposlenih v izbranem 

podjetju. S pomočjo vprašalnika bomo pridobili konkretne odgovore in spoznali stališča, ki 

jih imajo zaposleni v zvezi z izobraževanjem.  

Cilji zaključne projektne naloge: 

 spoznati osnovne pojme, povezane z izobraževanjem; 

 pridobiti podatek o številu in vrstah izobraževanj, ki jih izvaja podjetje; 

 ugotoviti, kaj izobraževanje predstavlja zaposlenim v izbranem podjetju; 

 ugotoviti, koliko so zaposleni motivirani za izobraževanje; 

 opredeliti, koliko jim pridobljeno znanje pomaga pri vsakodnevnem opravljanju dela; 

 ugotoviti, kakšne so še možnosti in potrebe po izobraževanju v podjetju. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi naloge se bomo v prvem delu v največji meri posluževali domače literature, kjer 

gre predvsem za knjige, članke iz strokovnih revij ter tudi članke, dostopne na svetovnem 

spletu, nekaj pa bo tudi internega gradiva, ki ga ima na voljo podjetje. Iz slednjega bomo 

pridobili podatke o poslovanju in druge osnovne informacije o njem. 

V drugem delu bodo predstavljeni konkretni podatki in stališča zaposlenih v povezavi z 

internimi izobraževanji, ki jih organizira podjetje. Podatke bomo pridobili s pomočjo 

anketnega vprašalnika. Raziskava bo zajemala samo zaposlene v prodajalnah in ne vseh, ki so 

zaposleni v podjetju. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Za raziskovalni del naloge smo si izbrali podjetje Zlatarna Celje, d. d., ki je vodilno podjetje 

na področju izdelave nakita v Sloveniji, hkrati ima 38 prodajaln po vsej državi, uspešno pa se 
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širi tudi zunaj naših meja. Od vodstva smo pridobili soglasje za izvedbo ankete po 

prodajalnah.  

Ker o izobraževanju obstaja veliko literature, predpostavljamo, da ne bomo imeli težav s 

pridobivanjem podatkov. Nekoliko večjo skrb nam predstavlja izvedba raziskovalnega dela, 

in sicer glede izpolnjevanja anketnih vprašalnikov. Predvidevamo, da lahko naletimo na 

oviro, če zaposleni ne bi želeli odgovarjati na zastavljena vprašanja, kar bi nam otežilo 

izdelavo zaključne projektne naloge. 
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2 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

2.1 Opredelitev temeljnih pojmov 

»Izobraževanje (angl. education) je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih 

znanj, sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbo in delo.« (Jereb 1998a, 

177) 

S pojmom izobraževanje največkrat pomislimo na obliko pridobivanja novega znanja. Pri tem 

se moramo zavedati, da obstajata dve vrsti izobraževanja, ki ju je treba med seboj ločiti. 

Kadar govorimo o pridobivanju znaj in drugih sposobnosti, potrebnih za vsakodnevno 

življenje, govorimo o obliki splošnega izobraževanja. Če pa gre za posredovanje znanja, ki ga 

posameznik potrebuje za kakovostno in učinkovito opravljanje poklicnega dela, pa govorimo 

o tako imenovanem strokovnem oziroma poklicnem izobraževanju (Jereb 1998b, 177).  

Izobraževanje vpliva na intelektualni razvoj posameznika, pomaga odkrivati še neznane 

talente, izboljšuje pa tudi njegovo razmišljanje in delovanje (Vukovič in Miglič 2006, 21). 

Poleg opredelitve pojma izobraževanje je zato treba spoznati tudi pojem strokovnega oziroma 

poklicnega izobraževanja (angl. professional education), za katerega pa Jereb (1998b, 177) 

ugotavlja, da je »načrtni proces razvijanja posameznikovega znanja, spretnosti, sposobnosti in 

navad ter pridobivanja delovnih izkušenj za strokovno opravljanje poklica«. 

Če želimo razumeti, kaj izobraževanje sploh je in kakšen vpliv ima na posameznika in 

organizacijo, moramo spoznati tudi nekaj sorodnih izrazov izobraževanja. Poleg klasičnega 

izobraževanja se tako pogosto srečujemo tudi s pojmom usposabljanja (angl. training), s 

katerim »označujemo proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki jih posameznik 

potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti« (Jereb 

1998b, 178). Vukovič in Miglič (2006, 22) tudi razlagata, da je namen usposabljanja, 

nadgraditi oziroma povečati znanje in delovne spretnosti zaposlenih ter spremeniti njihovo 

vedenje in stališča, skladno z zahtevami dela in cilji organizacije. Lipičnik (1997, 106) še 

dodaja, da je to tudi način, da se zaposleni seznanijo z novimi tehnologijami, na osnovi tega 

pa še izboljšajo svojo uspešnost. 

V današnjem času, času hitrih sprememb in nenehnih potreb po izboljševanju ter s tem 

doseganju poslovne odličnosti poudarek ni le na pridobivanju znanj, temveč je vse večji 

poudarek tudi na tem, da zaposleni to zanje nadgrajujejo in izpopolnjujejo. Tako Jereb  

(1998b, 178) izpopolnjevanje (angl. continuous learning) opredeljuje kot proces 

dopolnjevanja, spreminjanja, prilagajanja in sistematiziranja že sprejetega znanja, spretnosti, 

navad in sposobnosti. To zaposlenim omogoča poglabljanje znanja in s tem lažje sledenje 

razvoju v svoji panogi. 
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Dotakniti se je treba še pojma učenje (angl. learning), ki predstavlja širši pojem od pojma 

izobraževanje. Učenje opredelimo kot namerno, nenamerno ali pa celo naključno dejavnost, s 

katero pa posameznik spreminja samega sebe. Nanj lahko vpliva kulturno okolje, dejavnosti, 

ki se jih lahko udeležuje oziroma jih spremlja, ali pa načrtna dejavnost, da vire učenja iz 

okolja prilagodi svojim osebnim potrebam (Jelenc 1996, 10). 

Ker bomo govorili predvsem o odraslih osebah, ki so vključene v proces izobraževanja, je 

treba spoznati tudi pojem izobraževanje odraslih (angl. adult education), ki predstavlja vse 

dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli ljudje z namenom, da bi si pridobili določeno znanje, 

spretnosti, oblikovali stališča, vrednote (Ličen 2006, 17). 

2.2 Cilji izobraževanja 

Temeljni kamen in hkrati tudi izhodišče celotnega izobraževalnega dela v organizaciji so 

izobraževalni cilji, ki izhajajo iz razvojnih teženj organizacije in upoštevajo andragoške in 

psihološke zakonitosti, posebnosti in potrebe zaposlenih ter tudi strukturo posameznih 

področij znanja in znanosti (Jereb 1998b, 182). Jereb (1998a, 36) še dodaja, da morajo ti biti 

oblikovani dovolj korektno in enopomensko, saj le tako lahko opravijo svojo usmerjevalno 

funkcijo. 

Cilje izobraževanja delimo na naslednje skupine (treba pa je vedeti, da v praksi posamezna 

področja niso med seboj nikoli povsem ločena) (Jereb 1998a, 36): 

 Pretežno kognitivno ali spoznavno-izobrazbeno področje (znanje, obvladovanje pojmov, 

zakonitosti …). 

 Pretežno motorično ali gibalno spretnostno področje (učenje ravnanja z raznimi orodji, 

stroji, napravami …). 

 Pretežno afektivno ali čustveno-motivacijsko področje (obsega vzgojne smotre v ožjem 

pomenu).   

Cilje izobraževanja moramo vsakokrat oblikovati dovolj operativno, in to ne glede na to, za 

kakšno izobraževanje, usposabljanje ali izpopolnjevanje gre (Jereb 1998b, 182). 

2.3 Izobraževalne oblike 

Izobraževalna oblika pomeni temeljni organizacijski okvir izobraževalnega procesa, v 

katerem pa za dosego vzgojno-izobraževalnih ciljev uporabljamo različne izobraževalne 

metode. Izobraževalno obliko je zato treba razlikovati od izobraževalnih metod (Jereb 1998b, 

185).  

Jereb (1998a, 56–57) loči tri vrste izobraževalnih oblik glede na razmerje med temeljnimi 

dejavniki učnega procesa, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 
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Množične (frontalne) izobraževalne oblike 

Pri tej obliki udeleženci izobraževanja pridobivajo učne vsebine z neposredno pomočjo 

učitelja. Glavna značilnost je, da učitelj nastopa frontalno nasproti celoti skupini ter tako 

istočasno komunicira z vsemi udeleženci izobraževanja. Kljub pomanjkljivostim, kot so 

enosmerno komuniciranje, monotonost, neaktivnost udeležencev, pa ta oblika v praksi 

največkrat prevladuje, saj je zelo ekonomična. 

Skupinske izobraževalne oblike 

V okviru celotne skupine udeležencev izobraževanja se oblikuje več manjših skupin, ki delo 

opravljajo samostojno. Po zaključenem delu pa udeleženci izobraževanja predstavijo rezultate 

učitelju in celotni skupini. Prednost te oblike se kaže predvsem v aktivnem sodelovanju 

udeležencev, medsebojnem sodelovanju in tudi v razgibanosti dela in podobno. 

Posamične (individualne) izobraževalne oblike 

Temeljijo na samostojnem delu udeležencev izobraževanja, učenje pa ne glede na to poteka 

pod nadzorom učitelja. Naloge se rešujejo individualno in pri tem ni sodelovanja z drugimi 

udeleženci. Prednost te oblike je v tem, da se posameznik uči na njemu najbližji način in da 

delo prilagodi lastnemu tempu.  

2.4 Izobraževalne metode 

Izobraževalna metoda je del izobraževalnega procesa, ki se kaže v načinu ravnanja učitelja in 

udeležencev izobraževanja v tem procesu. Z uporabo določene izobraževalne metode 

skušamo v procesu izobraževanja kar se da učinkovito doseči zastavljene cilje. Metode so 

raznovrstne in povzete po Jerebu (1998b, 186–189). 

Pasivne izobraževalne metode 

Te metode se največkrat uporabljajo pri množičnih izobraževalnih oblikah, in sicer v primeru, 

ko udeleženci izobraževanja nimajo predznanja ali pa je to znanje zelo pomanjkljivo. Učitelj 

ima ključno vlogo, saj nastopa kot glavni posredovalec znanja oziroma informacij. Prav 

učitelj je namreč tisti, ki govori, piše, riše na tablo ali pa uporablja druga učna sredstva. 

Udeleženci izobraževanja so pasivni, vendar si podatke zapisujejo, poslušajo, gledajo. 

Največkrat uporabljene pasivne metode so: metoda predavanja, metoda opisovanja, metoda 

pojasnjevanja, metoda pripovedovanja, metoda poročanja, metoda kazanja. 
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Pasivno-aktivne izobraževalne metode 

Pri teh metodah je razlika od predhodnih v tem, da se ne razlikujejo samo po izvoru znanja, 

temveč tudi po tem, da veliko bolj upoštevajo skupno dejavnost udeležencev izobraževanja in 

tudi učitelja. Med pasivno-aktivne izobraževalne metode prištevamo: metodo vaj, metodo 

diskusije, metodo razgovora, metodo proučevanja primerov, metodo igranja vlog in metodo 

urjenja. 

Aktivne izobraževalne metode 

Te metode predstavljajo skupino metod, kjer izvor znanja ni učitelj, hkrati pa tudi predznanja 

ali delovne izkušnje udeležencev izobraževanja niso tolikšne, da bi jih v metodi lahko 

upoštevali. Čeprav je učitelj na voljo z nasveti in navodili, pa si morajo udeleženci kljub 

temu, znanje pridobiti iz drugih virov. Mednje prištevamo: metodo dela z besedili, metodo 

dogodka, metodo programiranega učenja, projektno metodo ter metodo učenja z 

računalnikom. 

2.5 Posebne oblike in metode izobraževanja v organizacijah 

V strokovni literaturi je mogoče zaslediti tudi nekaj posebnih oblik in metod izobraževanja v 

organizacijah. Tako Jereb (1998b, 190) navaja oblike in metode, ki jih predstavljam v 

nadaljevanju. 

Študijski sestanki 

Kjer skupine sodelavcev obravnavajo aktualne teme in probleme, povezane z njihovimi  

izkušnjami, delovnimi zahtevami in potrebami. Udeleženci sami izberejo teme, saj to 

omogoča da so te aktualne in približane potrebam zaposlenih. Takšen sestanek lahko vodi 

nekdo od udeležencev sestanka, še pogosteje pa to stori eden izmed zunanjih strokovnjakov. 

Vloga vodje je, da udeležencem posreduje nove informacije, teorije, zametke rešitev 

problemov, tuje izkušnje in praktične nasvete. Udeleženci sestanka se postopoma usposabljajo 

za skupinsko delo, pridobivajo pa si novo znanje, izkušnje in sposobnosti. 

Krožki za izboljšanje proizvodnje oziroma krožki za kakovost 

Takšni krožki (5–12 članov) so oblikovani z namenom, da se izboljša organizacija dela, 

izraba delovnega časa, materiala in delovnih sredstev ter tudi za boljšo kakovost izdelkov. 

Krožek, kjer je velik poudarek tudi na izobraževanju, največkrat sestavljajo delavci istega 

oddelka oziroma delovne skupine. Eden glavnih ciljev je, da sodelavci z delom v krožkih 

prihajajo do novega znanja in sposobnosti, hkrati pa tudi spreminjajo odnos do dela in 
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izboljšujejo medsebojne odnose. Rezultat dela krožkov, ki ga vodi in usmerja izbrani član, je, 

da so odpravljene ali zmanjšane težave pri delu, tehnične izboljšave in podobno. 

Programsko usmerjeni krožki  

Ti krožki, ki delujejo samo do izpolnitve nalog, se delajo po vnaprej opredeljenem programu 

dela. To nam omogoča izbor sodelujočih, vodenje in usmerjanje njihovega dela ter ustrezno 

didaktično oblikovanje tistih aktivnosti krožka, ki so povezane tako z izobraževanjem kot tudi 

z izpopolnjevanjem. 

Simulacijske metode  

S tovrstnimi metodami simuliramo delovanje originalnega sistema in s tem zmanjšamo 

tveganje ob napačnem postopanju in odzivanju. V organizaciji se metod poslužujemo za 

pridobivanje specifičnih sposobnosti in veščin. 

Senzitivni trening 

Trening, katerega glavni cilj je izboljšanje medosebnih odnosov med zaposlenimi, poteka v 

manjših skupinah (8–12 članov), ki jih sestavljajo zaposleni, ki pri delu med seboj veliko 

sodelujejo. Značilnost senzitivnega treninga je, da poteka zunaj organizacije in stran od 

vsakodnevnih obremenitev. S pomočjo vaj, ki od udeležencev zahtevajo odkrivanje svojih 

stališč, vrednot, ustreznega obnašanja, zaposleni začnejo bolje razumevati sodelavce in 

sprejemati povratne informacije o tem, kako jih dojemajo drugi.  

Metode opazovanja in posnemanja  

Posameznik se z opazovanjem in posnemanjem že usposobljenega delavca postopoma nauči 

opravljati določeno delo. Čeravno je to ena izmed najstarejših in preprostejših metod, mora 

biti delavec, ki uvaja novega zaposlenega, ustrezno usposobljen. 

Delovno mesto za urjenje 

Je posebno delovno mesto v proizvodnji, namenjeno izključno usposabljanju, ali pa gre za 

občasno prosto mesto, ki ga lahko v tem času uporabimo za usposabljanje novincev, posebej 

uporabno pa je v procesni, veliko serijski ali množinski proizvodnji. 
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Metoda menjava dela 

Ta metoda, katere namen je, da udeleženec spozna različna delovna mesta in funkcije 

organizacije, se največkrat uporablja za usposabljanje bodočih menedžerskih kadrov. 

Udeleženec se tako določen čas izmenično usposablja na različnih delovnih mestih v 

organizaciji. 

Organizacije sodelujejo s šolami 

Organizacije sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami in na ta način pripomorejo k 

usmerjanju mladine in zaposlenih v izobraževanje. Med oblike sodelovanja prištevamo 

praktični pouk, strokovne ekskurzije, vključevanje dijakov/študentov v raziskovalno delo, 

delovno oziroma strokovno prakso in sodelovanje strokovnjakov iz organizacije pri pripravi 

in izvajanju različnih izobraževalnih programov. 
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3 STOPNJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V ORGANIZACIJI  

Da bi v organizacijah organizirali takšen izobraževalni sistem, ki bi hkrati ustrezal tako 

potrebam same organizacije kot tudi potrebam in interesom zaposlenih, je te potrebe nujno 

najprej poznati. Največkrat vseh izobraževalnih potreb ne moremo uresničiti istočasno, zato 

predvidimo njihovo postopno zadovoljevanje v načrtih izobraževanja.  

Stopnje izobraževalne dejavnosti v organizaciji (slika 1) so naslednje (Jereb 1998b, 197): 

 raziskovanje izobraževalnih potreb; 

 načrtovanje izobraževanja; 

 programiranje izobraževanja; 

 organizacija in izvedba izobraževanja; 

 vrednotenje rezultatov izobraževanja. 
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Slika 1: Stopnje izobraževalne dejavnosti v organizaciji 

Vir: Jereb 1998b, 198. 

3.1 Raziskovanje izobraževalnih potreb 

Temeljni stopnji izobraževalne dejavnosti, od katerih so usodno odvisne vse nadaljnje 

stopnje, sta raziskovanje in ugotavljanje izobraževalnih potreb. Prav zaradi tega jih je treba 

uresničevati celovito in sistematično.  
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Po Jerebu (1998b, 197–201) ločimo: 

 globalne izobraževalne potrebe, ki so opredeljene z načrtom potreb po kadrih in načrtom 

pridobivanja kadrov, deloma pa tudi z načrtom razvoja kadrov; 

 diferencialne izobraževalne potrebe so tiste, ki jih zadovoljujemo z usposabljanjem in 

dopolnjevanjem zaposlenih, opredeljene pa so predvsem v načrtu razvoja kadrov, deloma 

pa tudi v načrtu spreminjanja in razporejanja kadrov; 

 usklajevanje izobraževalnih potreb z možnostmi, ki jih ima organizacija. Prav zaradi tega 

je naloga izobraževalnega sistema, da poskuša določiti prednostni vrstni red posameznih 

izobraževalnih ukrepov in tako zmanjšati tveganja, ki izhajajo iz prevelike razposajenosti 

izobraževalnih potreb. 

3.2 Načrtovanje izobraževanja 

Pri načrtovanju izobraževanja izhajamo iz izobraževalnih potreb organizacije; odločamo se o  

vrstah in nosilcih izobraževanja, o obsegu in glede na število zaposlenih, ki so vključeni v 

izobraževanje, ter na podlagi finančnih zmožnostih in časovne determinante. Temeljne 

sestavine načrtov izobraževanja so (Jereb 1998b, 201–202): 

 programska komponenta načrta izobraževanja, ki vsebuje programe za pridobitev 

strokovne izobrazbe, programe izpopolnjevanja in programe usposabljanja; 

 izvedbena komponenta načrta izobraževanja, kjer opredelimo nosilce/izvajalce 

posameznih programov, kraj, trajanje ali tekoče leto izobraževanja, rok izvedbe ali rok za 

dokončanje izobraževanja ter obseg izobraževanja po programih, torej število 

izobražencev ali število izobraževalnih skupin za vse programe; 

 finančna komponenta načrta izobraževanja, za katero so podlaga prav podatki, 

opredeljeni s predhodnima dvema komponentama. Z njo opredelimo, koliko bo 

izobraževanje stalo. Za lažji izračun je smiselno opredeliti ceno na izobraženca ali na 

skupino, število obračunskih enot, celostna sredstva po posameznem programu in letniku 

izobraževanja. 

3.3 Programiranje izobraževanja 

Z internimi izobraževalnimi programi zaposleni v organizaciji pridobijo predvsem tista 

znanja, ki jih formalni izobraževalni sistem in niti zunanji ponudniki izobraževalnih storitev 

ne ponujajo. Stopnje programiranja izobraževanja so: 

 izdelovanje načrta programa, v katerem opredelimo osnovna področja izobraževanja; 

 razčlenjevanje posameznih področij na tematske celote in osnovne teme; 

 ugotavljanje in razporejanje vsebin v okviru določene teme oziroma vaje, ki je del 

programa. 
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Najbolj značilen primer je programiranje za izobraževanje in usposabljanje na delu. Iz slike 

dela opredelimo vsebino, paziti pa moramo, da poudarimo tiste elemente dela, ki so 

najpomembnejši za uspešno delo (Jereb 1998b, 203). 

3.4 Organizacija in izvedba izobraževanja 

Kot navaja Jereb (1998a, 117), sodijo vse predhodno opisane aktivnosti v sklop širših priprav 

na neposredno izobraževalno delo. 

Upoštevanje andragoških in didaktičnih zakonitosti je nujen pogoj za uspešnost in 

učinkovitost izobraževanja zaposlenih (Jereb 1998b, 204). 

3.5 Vrednotenje rezultatov izobraževanja 

Vrednotenje izobraževanja je neprekinjen proces, ki je prisoten v vseh stopnjah izobraževanja. 

S spremljanjem in vrednotenjem izobraževanja ugotavljamo učinke in posledice 

izobraževanja, stopnjo, do katere smo uresničili zastavljene izobraževalne cilje, in stopnjo, do 

katere smo pokrili ugotovljene izobraževalne potrebe.  

Notranje vrednotenje izobraževanja: merila notranjega vrednotenja izobraževanja izhajajo iz 

izobraževalnih potreb in ciljev, ki smo jih predhodno ugotovili in jih želimo z izobraževanjem 

doseči. Glavna merila so:  

 pogoji za izobraževalno delo; 

 realizacija izobraževalnih programov; 

 notranja organizacija izobraževanja; 

 odzivi in rezultati izobražencev. 

Zunanje vrednotenje izobraževanja: merila zunanjega vrednotenja izobraževanja pa izhajajo 

iz tistih opredeljenih potreb in ciljev, ki jih izobraževalni dejavnosti zastavlja njeno delovno 

okolje. Glavna merila so (Jereb 1998b, 204–206):  

 zadovoljitev kadrovsko-razvojnih potreb; 

 usklajenost programov in potreb; 

 prispevek k razvoju organizacije. 
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4 ODRASLI IN IZOBRAŽEVANJE 

Ideja o nujnosti izobraževanja mora bit blizu tudi odraslim, ki se šele odločajo za programe 

izobraževanja, tudi zaradi sprememb, ki so edina stalnica v razvoju in življenju vsakega 

posameznika. 

4.1 Pojem andragogika in odraslost 

Vsak izmed nas se je najverjetneje že srečal s pojmoma andragogike in odraslosti, vendar pa 

si za boljše razumevanje na kratko poglejmo definicijo omenjenih izrazov. 

Andragogika je veda in znanstvena disciplina, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, 

preučuje pa posebnosti izobraževanja v različnih življenjskih obdobjih (Ferjan 2005, 38). 

Andragogika se hkrati posveča tudi proučevanju različnih načinov, kako bi odraslim 

omogočili in predvsem olajšali učenje.  

Odraslost pa je pojem, ki ni enopomenski in tudi ni povsem jasno opredeljen, zato si ga je 

moč razlagati na različne načine (Jelenc 1996, 17). Andragoško definicijo odraslega navaja 

Kranjčeva (1979, 46), in sicer pravi, da »katero koli osebo, ki je prekinila redno šolanje in je 

prevzela nove družbene vloge, poleg tega pa se še od časa do časa izobražuje ali pa 

neprekinjeno izobražuje, obravnavamo v vzgojno-izobraževalnem procesu odraslega«. Kot še 

dodaja avtorica, pa ni nujno, da je to socialno, čustveno in mentalno povsem zrel človek, saj 

je na razvoj enega kot tudi drugega mogoče vplivati z vzgojo in izobraževanjem. Odrasli, ki 

se izobražujejo, torej niso samo starejši ljudje.  

4.2 Odrasli in njihova sposobnost za učenje 

Četudi je znano, da individualno učenje posameznika traja vse življenje, je še ne tako daleč 

nazaj prevladovalo prepričanje, da so sposobnosti odraslih za učenje občutno manjše od tistih, 

ki jih imajo mladostniki (Jelenc 1996, 21–22).  

Prelomnica v pogledih na sposobnost odraslih za učenje so vsekakor raziskave, ki jih je v 

ZDA opravil ameriški psiholog E. L. Thorndike in vključujejo osebe od 5. do 45. leta starosti 

ter njihove sposobnosti za učenje. Thorndike je v svojih raziskavah prepričan, da so 

najuspešnejša leta za učenje med 20. in 25. letom, temu sledi obdobje med 25. in 45. letom in 

šele nato sledi obdobje med 15. in 20. letom in čas med 5. in 15. letom (Valentinčič 1983, 39). 

Dandanes vemo, da si odrasli lahko zapomnijo stvari ravno tako dobro kot mladi, kar kaže na 

to, da ne moremo več potrditi starih tez, da so sposobnosti odraslih za učenje občutno manjše 

od tistih, ki jih imajo mlajši. Kljub temu pa vendarle obstaja nekaj lastnosti/karakteristik 

učenja, ki so bolj značilne za odrasle osebe, saj si prav tovrstna populacija lažje zapomni tiste 

vsebine, ki so jim smiselne in logične (Jelenc 1996, 21–22, 27). Znano je tudi, da se večina 
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odraslih ne uči, čeravno za to ni posebnih razlogov, pripravljeni pa so se učiti tiste stvari, ki se 

jim zdijo potrebne, glede na vse več nalog, ki jih morajo opravljati, če želijo realizirati svojo 

družbeno vlogo. Dejstvo je, da se odrasli veliko raje in tudi bolj uspešno učijo vsebine, ki se 

nanašajo na probleme, ki so jih že doživeli sami. Zato ni presenetljivo, da jim je pri učenju 

bolj pomembna praktičnost, uporabnost in spretnost ter manj teorija in razne informacije 

(Vukovič in Miglič 2006, 31–32). Jelenc (1996, 22) še ugotavlja, da so odrasli tudi pri 

merjenju hitrosti reševanja nalog pri zapletenih, sestavljenih nalogah, ki so skladne z 

njihovimi izkušnjami, boljši od mladih izobraževalcev. Odrasli namreč nove vsebine 

primerjajo z že dojetimi miselnimi zvezami, za kar so zaslužene izkušnje, ki jih imajo 

posamezniki. Odrasli se ne učijo tako postopoma, kot to počno učenci v rednem 

izobraževanju, temveč veliko snovi predelajo naenkrat in jo nato poglabljajo. V svojih učnih 

navadah in tudi tehnikah učenja pa so zelo prilagodljivi, saj izkušnje črpajo iz drugih področij 

svojih dejavnosti (Kranjc 1979, 66).  

Jelenčeva (1996, 11, 27) opominja, da na kakovost učenja vpliva več različnih dejavnikov, od 

tega, kako in koliko se učimo, kako spodbudno je naše okolje, pa vse do podobe o samemu 

sebi, izkušnjah in načinih spoznavanja informacij. Avtorica hkrati še dodaja, da je 

izobraževanje v otroštvu in mladostništvu enako pomembno kot izobraževanje odraslih, saj 

posamezniku le tako zagotovimo trajnosten razvoj. 

4.3 Motivi odraslih za izobraževanje 

Kdor se hoče izobraževati, se v proces izobraževanja največkrat vključi z določenimi motivi, 

in če so ti motivi, ki posameznika vodijo v izobraževanje, važni, redni in trajni, je to 

velikokrat zagotovilo, da bo izobraževanje uspešno (Jereb 1998a, 41). Zainteresiran človek 

namreč lažje sledi izobraževalnemu procesu, v njem veliko bolj dejavno sodeluje, njegov 

interes pa povečuje njegovo pazljivost. Če je človek zainteresiran za prejemanje novih znanj, 

je hitrejše tudi njegovo dojemanje in razumevanje, hkrati pa si vsebine tako tudi bolje in lažje 

zapomni (Jereb 1998b, 181). 

Odrasli morajo vedeti, zakaj naj bi se pravzaprav učili, pri čemer čutijo potrebo, da o sebi 

odločajo sami. Učenje pri odraslem človeku poteka takrat, ko se posameznik za to 

prostovoljno odloči. Če jim je naročeno, kaj se morajo naučiti, to hitro doživljajo kot kršitev 

odraslosti (Vukovič in Miglič 2006, 32–33).  Da bi bolje razumeli, zakaj se odrasli odločajo 

za izobraževanje, si poglejmo, kaj odrasle pri tem motivira.  

Kot navaja Jelenc (1996, 39),  na odločitev o vnovičnem izobraževanju vpliva več motivov, ki 

pa se med seboj prepletajo in spodbujajo. Če omenimo nekaj dejavnikov, ki odrasle 

spodbujajo k učenju, so to predvsem interakcija z drugimi ljudmi, užitek, zadovoljstvo, želje 

po nečem novem ali pa želja po dokončanju izobraževanja, ki je bilo prekinjeno.  
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Jelenc (1996, 39–40) je odrasle, ki se učijo, razdelila v tri skupine, glede na to, kateri je tisti 

dejavnik, ki je prevladoval pri njihovi odločitvi za izobraževanje. Po ugotovitvah, 

pridobljenih iz raziskav, so udeleženci izobraževanja odraslih usmerjeni predvsem k: 

 cilju: udeleženci si izberejo določen cilj, ki ga želijo doseči (npr. biti uspešnejši v poklicu, 

zadovoljnejši v življenju, odpraviti družinske težave …). Motivi za izobraževanje so 

predvsem zunanji; 

 dejavnosti: udeleženci se za izobraževanje odločajo predvsem zaradi same dejavnosti in 

ne zaradi pridobitve določenega znanja. To so največkrat razlogi tistih odraslih, ki se 

počutijo osamljene, si iščejo nove prijatelje, se želijo občasno umakniti od doma; 

 učenju: udeleženci se za izobraževanje odločajo predvsem zaradi učenja samega, svojega 

razvoja, osebnostne rasti. Ti udeleženci, katerih dejavnosti so trajne in celostne, se učijo 

praktično na vsakem koraku, ko berejo, potujejo, se pogovarjajo, poslušajo radio. K 

dejavnosti jih sili želja po znanju, kar kaže na to, da notranji motivi prevladujejo nad 

zunanjimi. 

Kot navaja Jereb (1998a, 41) v skripti Teoretične osnove izobraževanja, so motivi pogosto 

dejavnik, ki v človeku prebudi zanimanje za določeno vrsto izobraževanja. 

Cross 1982 (v Jelenc 1996, 40-41) navaja devet glavnih skupin motivov, ki odrasle 

spodbujajo k izobraževanju in ki so jih strokovnjaki v ZDA na podlagi raziskav opredelili kot 

temeljne. Sledeče prikazuje slika 2. 
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Slika 2: Skupine motivov, ki odrasle spodbujajo k izobraževanju 

Vir: Jelenc 1996, 41. 

 

Strokovnjakinja tudi opominja, da so motivi za izobraževanje lahko zelo različni in izvirajo iz 

potreb posameznika po osebnostnem razvoju (npr. osebni cilji, pridobivanje znanja, vedenje o 

kulturi, osebnostno bogatenje …), lahko so usmerjeni v kakovostnejšo in bogatejšo 

interakcijo z okoljem (npr. socialni cilji, skupnostni cilji …), lahko hkrati ustrezajo več 

potrebam in jim zadostijo, lahko pa so razlogi povezani s konkretnimi potrebami (npr. beg iz 

položaja – ko se želimo z odločitvijo za izobraževanjem izogniti neprijetnemu položaju doma, 

ko je motiv za izobraževanje boljše izpolnjevanje dolžnosti …) (Jelenc 1996, 40–41). 

Vukovič in Miglič (2006, 33) navajata, da so odrasli za učenje motivirani intrinzično in 

ekstrinzično, notranje in zunanje. Pod zunanjo motivacijo prištevata plačo, napredovanje, 

boljše delovne razmere itd., poudarjata pa, da je zelo močna tudi notranja motivacija, med 

katero prištevata potrebo po samouresničitvi, večji odgovornosti, po moči in tudi potrebo po 

dosežkih. 
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4.4 Ovire odraslih pri izobraževanju 

Ni dovolj, da poznamo samo dejavnike, ki odrasle motivirajo k dodatnemu izobraževanju, saj 

je ravno tako treba vedeti tudi, kaj je tisto, kar odrasle ovira pri nadaljnjem pridobivanju 

znanj.  Le na tak način bo namreč te dejavnike možno odpraviti oziroma vsaj nekoliko omiliti 

in tako tudi vplivati na to, da bi se za izobraževanje odločili tudi tisti, ki jim ta dejavnost ni 

najbolj blizu. 

Večina posameznikov se za izobraževanje odloči prostovoljno, vendar pa se na poti od želje 

do dejanske uresničitve pogosto srečuje z različnimi ovirami. Te ovire lahko posameznika 

celo odvrnejo od želenega, če se z njimi ne zna pravilno spopasti (Jelenc 1996, 45, 49). 

Glavne ovire, ki vplivajo na izobraževanje odraslih, lahko razdelimo v tri skupine:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Glavne skupine ovir pri izobraževanju odraslih 

 

Vir: Jelenc 1996, 46. 

 

Situacijske ovire: Izhajajo iz trenutnega položaja človeka, v grobem pa zajemajo sledeče 

ovire:  

 pomanjkanje časa: raziskave so pokazale, da povečanje prostega časa ne vpliva na večje 

izobraževanje ljudi. Za primer lahko vzamemo brezposelne posameznike, ki prav zaradi 

brezdelja največkrat zapadejo v še večjo malodušje in nedejavnost; 

 stroški izobraževanja: rezultat nekaterih študij je pokazal, da ima negativen vpliv na 

vključevanje odraslih v izobraževanje tudi povišanje stroškov za izobraževanje. To se 

najpogosteje kaže pri mladih in pri tistih posameznikih, ki imajo nižji življenjski 

standard; 

 družinski problemi: od izobraževanja najpogosteje odvračajo ženske, predvsem zaradi 

neurejenega varstva otrok; 

 oddaljenost izobraževalne organizacije: ljudem pogosto povzroča velike težave. 
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INSTITUCIJSKE 
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Institucijske ovire: gre predvsem za ponudbo ustreznih študijskih programov oziroma tečajev, 

urnike predavanj, način prenašanja znanja, možnost vpisnih pogojev … Programi velikokrat 

niso dovolj prilagojeni lastnostim in potrebam odraslih, kar se največkrat nanaša prav na 

urnik, lokacijo, kjer izobraževanje poteka, ter tudi  na vsebino samega izobraževanja. 

Dispozicijske ovire: povezane so s psihološkimi značilnostmi posameznika, kamor  med 

drugim prištevamo tudi podobo, ki jo ima posameznik o samemu sebi, stališča, samozavest, 

zmožnost za učenje, odnos do izobraževanja in stopnja aspiracije.  

Kot so pokazale številne raziskave, so odrasli na splošno zelo motivirani za izobraževanje, 

kljub temu pa srečamo tudi negativne odnose do izobraževanja, in to predvsem pri odraslih z 

nižjim socialno ekonomskim standardom. Strah posameznika pred neuspehom pa je tisti 

dejavnik, ki je veliko bolj v ospredju pri starejših osebah kot pa pri mlajših posameznikih 

(Jelenc 1996, 46–47). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, kjer je bila izvedena anketa o 

izobraževanju odraslih v letu 2007 (preglednica 1), je sodelujočim največjo oviro pri 

izobraževanju predstavljal strošek izobraževanja. Izobraževanje jim je bilo predrago, zato si 

ga niso mogli privoščiti. Naslednja izmed ovir, s katerimi so se srečali, je bila ta, da se 

izobraževanje ni ujemalo z njihovim urnikom, sledile pa so jim družinske obveznosti, ki jim 

niso dopuščale izobraževanja (Tuš 2009). 
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Preglednica 1: Najpogostejše ovire pri vključitvi v izobraževanje, 2007 

Ovire pri izobraževanju Najpomembnejše ovire pri izobraževanju 

 Odrasli, ki se  

niso izobraževali, 

a so si želeli 

izobraževanja 

Odrasli, ki so se  

izobraževali in so si želeli 

še več 

izobraževanja 

Skupaj 100,0 100,0 

Izobraževanje je bilo predrago 

in si ga niste mogli privoščiti. 

28,5 23,7 

Izobraževanje se ni 

ujemalo z vašim urnikom. 

25,8 33,9 

Zaradi družinskih obveznosti 

niste imeli časa za izobraževanje. 

15,6 15,4 

Zaradi starosti ali zdravstvenih 

razlogov. 

8,7 2,9 

V vašem okolju ni bilo 

izobraževanja. 

7,7 8,0 

Vaš delodajalec vas ni dovolj 

podpiral. 

6,0 8,1 

Drugi razlogi. 5,7 5,6 

Niste izpolnjevali pogojev za 

izobraževanje. 

1,3 2,0 

Niste se želeli udeležiti nečesa,  

kar vas spominja na šolo. 

0,7 0,3 

 

Vir: Tuš 2009. 

4.5 Razlogi za nevključevanje v proces izobraževanja 

Raziskovalka Cross 1982 (v Jelenc 1996, 33-34) je ugotovila, da iz nekaterih plasti 

prebivalstva prihaja izrazito manj tistih posameznikov, ki se posvečajo izobraževanju. Mednje 

med drugim prišteva starejše posameznike, ljudi z nizko (ali najnižjo) stopnjo izobrazbe, ljudi 

z nizkimi prihodki, imigrante, brezposelne, ki iščejo delo, kmečko prebivalstvo, revnejše 

mestno prebivalstvo idr. 
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Nevključevanje nižje izobraženih posameznikov v sam proces izobraževanja je pogojeno tudi 

z manj denarja, ki ga imajo posamezniki na razpolago za nakup knjig, plačilo šolnine, 

prevoza. Manj izobraženi so tudi zaposleni na takšnih delovnih mestih, ki ne zahtevajo 

nadaljnjega izobraževanja, imajo pa tudi manj informacij o izobraževalnih možnostih. To, da 

se posamezniki izobražujejo ali ne izobražujejo, ni pogojeno s tem, koliko prostega časa 

imajo. Največkrat se namreč že tako zelo zaposleni odrasli odločijo še za dodatno 

izobraževanje. Taki posamezniki imajo namreč jasno izoblikovane cilje in zato tudi veliko 

motivacijo za pridobivanje novega znanja. 

Strokovnjakinja še dodaja, da čim višja je izobrazba posameznika, toliko bolj je ta zavzet za 

izobraževanje, zato se tudi pogosteje izobražuje in več ve o samih izobrazbenih možnostih  

4.6 Dejavniki, ki vplivajo na udeležbo v izobraževanju  

Po mnenju strokovnjakinje McGivneyeve 1990 (v Jelenc 1996, 34-35) na udeležbo v 

izobraževanju vplivajo naslednji dejavniki:  

 starost; 

 poprejšnja izobrazba in znanje – raziskave kažejo, da je starost posameznika ob izstopu iz 

šole najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na udeležbo v nadaljevalnem izobraževanju. Na 

tem mestu omenja t. i. »železni zakon izobraževanja«, ki pravi, da več kot imajo 

posamezniki znanja, več si ga bodo želeli in bolj usposobljeni bodo za njegovo nadaljnje 

pridobivanje; 

 socialno-ekonomski položaj – na podlagi raziskav je bilo ugotovljeno, da se pripadniki 

višjih socialnih plasti bolj udeležujejo izobraževanj. 

 

Kot še navaja Jelenc (1996, 34), na to, da se posamezniki ne odločajo za izobraževanje, vedno 

vpliva splet dejavnikov, ki se med seboj povezujejo in med katerima imata navadno eden ali 

dva ključno vlogo. 

Ista avtorica še dodaja, da je udeležba v izobraževanju močno povezana s posameznikovo 

integracijo v skupnost in da tisti, ki se zanj odločijo, pogosteje sodelujejo tudi v raznih 

prostovoljskih skupinah in organizacijah, strankah, cerkvenih organizacijah in v drugih 

skupnostnih dejavnostih. Tudi stopnja poprejšnje izobrazbe pomembno vpliva na udeležbo v 

izobraževanju, saj vsaka višja stopnja dosežene izobrazbe pomeni tudi večjo udeležbo v 

nadaljnjem izobraževanju. 

Naslednji dejavnik, ki pomembno vpliva na udeležbo v izobraževanju ter na sam interes in 

željo po izobraževanju, je tudi zaposlenost. Izobraževalna nedejavnost je namreč precej višja 

pri nezaposlenih posameznikih. Na tem mestu ne gre zanemariti niti višine posameznikovega 

dohodka, saj so prav posamezniki z višjimi dohodki tisti, ki so najdejavnejši v procesu 

izobraževanja. 
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Raziskave prikazujejo, da ima tudi starost pomembno vlogo pri vključevanju v izobraževanje. 

Ta namreč začne upadati že v tridesetih letih življenja, nadaljuje se v štiridesetih letih, še 

posebno pa je upadanje pri udeležbi za izobraževanje opazno po petinpetdesetem letu (Jelenc 

1996, 34–35).  

Prav to potrjuje tudi leta 2007 v Sloveniji izvedena raziskava o izobraževanju, po kateri se je 

izobraževala kar polovica populacije odraslih, starih od 25–34 let. Izobraževalo se je tudi  

45 % populacije odraslih, starih 35–49 let, in le 27 % odraslih med 50. in 64. letom (Tuš 

2009). 

Udeleženci programov temeljnega izobraževanja pa so med tistimi, ki se največkrat ne 

udeležujejo izobraževanja. Če so bili v šoli zaradi različnih razlogov neuspešni, imajo nanjo 

slabe spomine in ti vplivajo tudi na poznejše odločitve za izobraževanje. Strah pred ponovnim 

neuspehom ter enačenje šole z učenjem in izobraževanjem pa posameznike velikokrat 

odvračajo od ponovnega poskusa. Vzrok tega pa se po vsej verjetnosti skriva tudi v tem, da na 

izobraževanje ne gledajo kot na priložnost, ki bi jim omogočila izboljšati svoj položaj in 

reševati težave (Jelenc 1996, 34–37). 

Po podatkih Statističnega urada RS je bil v letu 2007 največji dejavnik za neizobraževanje 

posameznikov to, da se izobraževanje ni ujemalo z njihovimi urniki. Naslednji pomemben 

dejavnik pa je bil, da si izobraževanja finančno niso mogli privoščiti, o čemer pa smo že 

govorili (Tuš 2009). 

4.7 Vrste vzgoje in izobraževanja odraslih 

Poznamo naslednje oblike, ki pa med seboj niso ločene, ampak se mešajo in prekrivajo, prav 

tako pa ne izključujejo druga druge, temveč se dopolnjujejo:  

 samoizobraževanje, 

 usmerjeno ali vodeno samoizobraževanje, 

 neformalno izobraževanje, 

 formalno izobraževanje odraslih. 

4.7.1  Samoizobraževanje  

Je proces pridobivanja znanja ter ostalih spretnosti in navad, kjer je učenec prepuščen 

samemu sebi – v celoti obvlada učni proces. Učenec si sam zastavlja cilje izobraževanja, prav 

tako sam načrtuje, opravi vso organizacijo, učenje uresničuje in preverja ter na koncu tudi 

sam vrednoti naučeno. Posamezniki nato največkrat sami preverijo svoje s 

samoizobraževanjem pridobljeno znanje, in to z neposrednim preizkušanjem samega sebe v 

praksi (Kranjc 1979, 70–71). 

  



23 

4.7.2 Usmerjeno ali vodeno samoizobraževanje 

V tem procesu celotna organizacija učenja ni več prepuščena učencu samemu. Oseba si sama 

postavi cilj, ki ga hoče doseči, vendar pa sta načrtovanje in programiranje sedaj prepuščena 

izobraževalni ustanovi. Realizacija programov, spretnosti in navad ter pridobivanje znanja še 

naprej potekajo izključno v obliki samoizobraževanja v organizaciji in pod kontrolo učenca 

samega. Postavljeni izpitni roki in posredovano gradivo narekujejo le okvirni ritem in obseg 

učenja. Učenec navadno že sproti preverja svoje znanje, vendar pa je končno vrednotenje v 

rokah ustanove. Tovrstno izobraževanje je bolj ekonomično in hkrati tudi učinkovitejše od 

klasičnega izobraževanja, zadovoljuje širše družbene interese, uporabljamo pa ga lahko 

množično (Kranjc 1979, 74–76). 

4.7.3 Neformalno izobraževanje 

V to skupino prištevamo različne oblike izobraževanja odraslih, ki potekajo po manj 

formalnih poteh in ne po običajni poti formalnega šolskega dne. Učenec ima vodilno vlogo 

pri organizaciji izobraževanja, pri realizaciji načrtovanega izobraževanja ter pri spremljanju in 

kontroli naučenega. Končno vrednotenje je prepuščeno ustanovi, ki tudi vodi neformalno 

izobraževanje odraslih. Neformalno izobraževanje odraslih poteka v različnih ustanovah, kjer 

se tudi pripravi program izobraževanja, kar ustanovam predstavlja veliko organizacijskega 

dela in mnogo priprav, saj mora program ustrezati celotni skupini. Stik z učiteljem se pojavlja 

samo v manjšem delu neformalnega izobraževanja, npr. mentorstvo, razgovori, konzultacije 

… Neformalno izobraževanje namreč poteka na daljavo po dopisni poti oziroma s pomočjo 

raznih medijev (Kranjc 1979, 76–77). 

4.7.4 Formalno izobraževanje odraslih 

Celoten vzgojno-izobraževalen proces poteka v neposrednem osebnem stiku učitelja z učenci. 

Vnaprej je določeno število učnih ur, učiteljevo podajanje snovi ter razlaga, pouk pa je 

organiziran v okviru oddelkov za odrasle. Organizacija pouka je postavljena od zunaj, kar 

pomeni, da je obisk pouka dolžnost, z izpiti pa ne morejo odlašati, kot je to mogoče pri 

usmerjenem in neformalnem izobraževanju. Prilagoditi se morajo fiksnemu urniku pouka, ko 

pa motivacija posameznika za izobraževanje upada, ga pri pouku potegne za seboj ostala 

skupina. V skupini se namreč pojavljajo različne oblike samopotrjevanja in ker posameznik 

ne želi zaostati za skupino in imeti občutka sramu, mu prav to povečuje motivacijo (Kranjc 

1979, 78–79). 
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4.8 Oblike in vrste izobraževanja zaposlenih  

Pridobivanje znanja lahko razdelimo na interno in eksterno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje, in sicer glede na to, kje se izvajajo. 

 

Kot navaja Mihalič (2006, 190), lahko v okviru internih izobraževanj, izpopolnjevanj in 

usposabljanj, ki so namenjena pridobivanju nekih splošnih znanj in katerih potreba je večjega 

obsega ter je splošna večjemu številu zaposlenih v organizaciji, izvajamo naslednje vrste 

pridobivanja znanj:  

 funkcionalno interno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 

 usposabljanje zaposlenih na delovnem mestu in ob delu; 

 izobraževanje in usposabljanje v okviru uvajanja zaposlenih; 

 usposabljanje zaposlenih v obdobju izvajanja pripravništva; 

 usposabljanje zaposlenih v poskusnem obdobju; 

 usposabljanje v obdobju opravljanje prakse.  

Tovrstna izobraževanja se največkrat izvajajo takoj po koncu delovnega časa in kar v 

prostorih organizacije, kjer so posamezniki zaposleni. To jim hkrati predstavlja eno izmed 

prednosti, saj zaposleni tako prihranijo čas, ki bi ga drugače porabili za vožnjo (Ivanuša-

Bezjak 2003). 

V okviru eksternih izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj, katerih namen je 

pridobivanje specifičnih strokovnih znaj in katerih potreba je manjšega obsega ter zadeva 

manjše število zaposlenih v organizaciji, pa lahko izvajamo naslednje temeljne vrste 

pridobivanja znanj (Mihalič 2006, 191):  

 funkcionalna eksterna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja; 

 izobraževanje ob delu in iz dela; 

 samostojno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ter 

 izpopolnjevanje na konferencah, strokovnih predavanjih, posvetovanjih, seminarjih, 

tečajih, simpozijih, strokovnih ekskurzijah in podobno. 

4.9 Izvajanje usposabljanja v organizaciji  

Organizacija izobraževanje in usposabljanje realizira na različne načine, in sicer z lastnimi 

kadri znotraj podjetja ali pa z zunanjimi izvajalci zunaj podjetja. Pri odločitvi za interno ali 

eksterno izobraževanje najprej pretehtamo prednosti in slabosti ene in druge oblik, prikazane 

v preglednici 2 (Merkač Skok 2005, 172). 
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Preglednica 2:    Prednosti in slabosti izobraževanja in usposabljanja znotraj ali zunaj 

podjetja 

 Notranji izvajalci Zunanji izvajalci 

Prednosti Programi so prilagojeni 

internim izobraževalnim 

potrebam, vsebine so 

uporabne, problemi aktualni. 

 

Medsebojno poznavanje 

izobraževancev, ugodna 

socialna klima, dobre 

komunikacije. 

 

Možnost prilagajanja 

izobraževalnih procesov 

naravi delovnih procesov ter 

specifičnim razmeram in 

pogojem organizacije. 

 

Manjši stroški. 

 

Izmenjava izkušenj s  

strokovnjaki iz drugih 

organizacij. 

 

Spoznavanje lastnih 

problemov. 

 

Boljši pogoj za izvajanje 

izobraževalnega procesa. 

 

Posredovanje najnovejših 

spoznanj. 

 

Medsebojni stiki. 

 

 

Primerjanje z drugimi 

organizacijami. 

 

 

 

 



26 

 Notranji izvajalci Zunanji izvajalci 

Slabosti Relativna zaprtost izbranih in 

obravnavanih problemov. 

 

Ni možnosti za izmenjavo 

izkušenj s strokovnjaki zunaj 

organizacije. 

 

Težko je vzpostaviti 

sproščeno izobraževalno 

atmosfero, ki je odvisna od 

medsebojnih odnosov. 

 

Slepota za lastne probleme. 

 

Izobraževalni proces je 

pogosto moten. 

 

Izobraževalni proces je 

pogosto moten. 

 

Včasih neustrezna 

usposobljenost učiteljev. 

Programi so neprilagojeni 

konkretnim problemom in 

razmeram in niso dovolj 

aplikativno naravnani. 

 

Težji prenos znanj, 

sposobnosti in navad. 

 

Izobraževanci so manj 

motivirani in manj aktivni. 

 

Konkretni problemi 

organizacije so obravnavani 

le izjemoma. 

 

Večji stroški. 

 

Vir: Merkač Skok 2005, 173. 

4.10  Izobraževanje ob delu 

Tehnološke spremembe, razvoj znanosti in tehnologije ter vpliv družbe imajo za posledico 

potrebo po trajnostnem izobraževanju. Potrebe po novem znanju se pojavljajo sproti, ko ljudje 

že opravljajo svoje poklice, zato se odrasli velikokrat izobražujejo pozneje. 
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Izobraževanje ob delu je del izobraževanja odraslih. Glavna značilnost tovrstnega 

izobraževanje je, da zaposleni ne prekinejo svoje redne delovne aktivnosti, temveč se 

izobražujejo vzporedno z delom in z namenom, da bi povečali svoje delovne in druge 

sposobnosti ter da v celoti razvijajo svojo osebnost. Na ta način si naknadno pridobivajo 

znanja, spretnosti in navade ter razvijajo sposobnosti, hkrati pa oblikujejo nova stališča in 

poglede z izobraževanjem ob delu. Za lažje usklajevanje dela in izobraževanja je takim 

posameznikom ob izpitih in drugih obveznostih velikokrat na voljo tudi nekaj prostih dni, ki 

jim pomagajo pri pripravah oziroma učenju ter jih zaradi tega štejemo med olajševalne 

okoliščine (Kranjc 1979, 30–32). 
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5 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, UČEČA SE ORGANIZACIJA IN NOVI TRENDI 

IZOBRAŽEVANJA 

V nadaljevanju bomo podrobneje razčlenili nekatere pojme, ki se nanašajo na izobraževanje.  

5.1 Vseživljenjsko učenje in izobraževanje 

Začetki vseživljenjskega izobraževanja segajo že v leto 1916, ko je strokovnjak Dawey v 

člankih opozarjal na to, da se naše izobraževanje ne sme zaključiti z dnem, ko zapustimo šolo 

(Ferjan 2005, 35).  

Kot navajata Svetlik in Ilič 2004 (v Mihalič 2006, 189), se koncept vseživljenjskega učenja 

nanaša na potrebo po stalnem izpopolnjevanju in dopolnjevanju obstoječega znanja, temelji 

pa na novi kulturi učenja, ki se preko stalnega in sistematičnega izobraževanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja izvaja vse življenje. Vseživljenjsko učenje je po definiciji 

Memoranduma o vseživljenjskem učenju opredeljeno kot vseobsegajoča in trajna učna 

aktivnost za izboljševanje znanja, spretnosti in veščin, ki jih vsak človek potrebuje za aktivno 

državljanstvo, socialno povezanost in zaposljivost. 

Evropska pobuda za vseživljenjsko učenje ta pojem opredeljuje kot nenehno spodbujanje 

posameznikov, da si pridobivajo znanje, spretnosti, oblikujejo vrednote, razumevanje, da 

razvijajo zmožnosti, da bi življenje obogatili z ustvarjalnostjo, veseljem v vseh vlogah in 

okoliščinah (Ličen 2006, 88). Ferjan v knjigi Management izobraževalnih procesov navaja, da 

koncept vseživljenjskega učenja poteka kontinuirano skozi vse življenje ter da je to prepleten 

proces tako individualnega učenja kot tudi učenja, ki poteka v izobraževalnih ustanovah 

(Ferjan 2005, 35). 

Prioritetna področja vseživljenjskega učenja, ki jih navaja Memorandum o vseživljenjskem 

učenju, so naslednja (Mihalič 2006, 189): 

 zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja za pridobitev in obnovo spretnosti, ki so 

potrebne za participacijo v družbi znanja; 

 bistveno dvigniti raven vlaganj v človeške vire ter tako dati prednost tistemu, kar je za 

Evropo najpomembnejše – njenim prebivalcem; 

 razviti učinkovite metode učenja in trajnostno učenje v vseh življenjskih obdobjih in za 

večrazsežnostno učenje; 

 pomembno izboljšati poti, ki omogočajo razumevanje in ocenjevanje udeležb in 

dosežkov, še zlasti v neformalnem učenju; 

 zagotoviti, da bo vsakemu omogočen enostaven dostop do kakovostnega informiranja in 

svetovanja o učnih možnostih in skozi vse življenje; 

 zagotoviti možnosti za vseživljenjsko učenje vsakemu posamezniku čim bližje, v njihovih 

okoljih in s podporo informacijskih tehnologij. 
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Izobraževanje, pravi Jelenčeva (1996, 11), je dejavnost, ki poteka vsa obdobja človekovega 

življenja in vse do takrat, ko je ta še lahko tako ali drugače dejaven. To potrjuje tudi dejstvo, 

da je bilo v letu 2010 v vseživljenjsko učenje vključenih 16,2 % odraslih oseb v starosti  

25–64 let. Na ta način je Slovenija že dosegla in tudi presegla cilj, ki je bil zastavljen v 

strategiji Evropa 2020, po katerem naj bi bilo do leta 2020 v vseživljenjsko učenje vključenih 

15 % odraslega prebivalstva članic EU (Evropa pojutrišnjem 2011).  

5.2 Učeča se organizacija  

Četudi vedenje, da se morajo organizacije učiti, sega že v dvajseta leta 20. stoletja, pa se je 

pojem »učeča se organizacija« pojavil razmeroma pozno, in sicer šele leta 1988. 

Garvin 1993 (v Možina 2002, 17) učečo se organizacijo opredeljuje kot organizacijo, »ki je 

sposobna ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje, poleg tega pa tudi spreminjati vedenje 

tako, da odseva novo znanje in razumevanje stvari ali pojavov«.  

V tovrstnih organizacijah se zavedajo, da je znanje pomembna vrednota, zato jih najprej 

prepoznamo po tem, da je v teh sistemih stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje ne samo pravica, ampak prav tako tudi dolžnost vsakega zaposlenega. Vsi 

zaposleni se trajno in načrtno izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo, in sicer ne glede na 

to, katero delovno mesto zasedajo, in ne glede na organizacijski nivo, na katerem se nahajajo. 

Znanje v učeči se organizaciji se visoko ceni, predstavlja pa eno izmed temeljnih vrednot v 

organizaciji (Mihalič 2006, 96, 97). Kot pravi Možina, »vsakdo v učeči se organizaciji se 

mora učiti, od glavnega direktorja do operativnega delavca« (Možina 2002, 24).  

Učeča se organizacija je tista organizacija, v kateri (Vukovič in Miglič 2006, 52): 

 je individualno učenje sestavni del skupnega razvoja; 

 je s pomočjo interakcije in povratnih informacij omogočeno skupinsko učenje; 

 je spodbujano eksperimentiranje in so napake dopuščene kot del razvoja; 

 okolje sprejme odgovornost za podpiranje posameznika v njegovem razvoju in rasti. 

Vsako učenje, ki se odvija v učeči se organizaciji, je izredno sistematično in načrtno, poleg 

tega pa je tudi v skladu s politiko in strateškimi, taktičnimi in operativnimi cilji. Za 

pridobivanje znanj se uporabljajo sodobna orodja in pristopi, sodelovanje zaposlenih v učeči 

se organizaciji je nadpovprečno, hkrati pa imajo vsi zaposleni enake možnosti razvoja 

oziroma samorazvoja. V učečih se organizacijah prevladuje filozofija »up or out«, kar 

pomeni, da je potrebna nadgradnja lastnega znanja ali pa sledi odhod iz organizacije. 

Značilnosti učeče se organizacije so predvsem, da prevladuje vodenje s cilji, vodenje z 

razgledovanjem in poslušanjem, demokratično komuniciranje, značilna je tudi inovativna in 

vzpodbudna organizacijska klima, prevladuje timsko učenje, ocenjuje se načine pridobivanja 

znanja, izrazit je banchmarking … (Mihalič 2006, 96). 
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Za  učečo se organizacijo je značilen integriran in prilagodljiv sistem dela. Pomeni, da je 

organizacija decentralizirana, spodbuja avtonomno delo skupin, vendar hkrati daje večjo 

odgovornost posameznikom. Razvija tudi močan integriran sistem veljavnih organizacijskih 

vrednot in način dela, ki ga sprejemajo vsi. Takšna organizacija goji odprt pristop do 

zunanjega okolja, trga, politike, socialnih in finančnih vprašanj, obsega pa zaupanje v svoje 

zaposlene, odgovornost in iniciativnost (Možina 2002, 23). 

V organizacijah, kjer se zavedajo prednosti učenja, izvajajo naslednje aktivnosti (Treven 

1998, 96):  

 sistematično reševanje problemov; 

 eksperimentiranje z novimi pristopi; 

 učenje na podlagi lastnih izkušenj iz preteklosti; 

 učenje na podlagi izkušenj iz preteklosti uspešnih podjetij in 

 hiter in učinkovit prenos znanja v vse celice organizacije. 

Pri izvajanju omenjenih aktivnosti je veliko podjetij uspešnih samo do določene stopnje. Le 

malo podjetij je namreč sposobnih zagotoviti kontinuirano uspešnost, saj je ta zelo odvisna 

tudi od naključnih dogodkov in prav tako tudi od osamljenih primerov. Z oblikovanjem 

sistemov in procesov, ki podpirajo navedene aktivnosti ter jih hkrati tudi integrirajo v 

vsakdanje aktivnosti, je v organizacijah mogoče doseči boljše upravljanje procesa učenja 

(Treven 1998, 96–97). 

Kot je prepričan Senge 1990 (v Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 125), sveta ne ustvarjajo 

neke nerazpoznavne, imigrirane sile, temveč  ljudje, ki stalno razširjajo svojo sposobnost in 

kreativnost, ki negujejo in razvijajo nove ideje, ki imajo možnost svobodnega povezovanja z 

enako mislečimi ljudmi in ki se stalno učijo, kako se učiti skupaj z drugimi. 

5.3 Novi trendi izobraževanja  

Glavni razlogi za iskanje drugačnih poti izobraževanja in usposabljanja so bile težave, 

povezane s pomanjkanjem časa zaradi vse več obveznosti posameznika, hkrati pa tudi njegova 

krajevna oddaljenost od izobraževalne ustanove, ki so ljudem velikokrat predstavljale težave, 

navkljub žeji po dodatnem izobraževanju. Računalnik naj bi pomagal razrešiti krizo 

izobraževanja in usposabljanja, tako da bi premostil prepad med vse večjimi potrebami (npr. 

nuditi enake možnosti izobraževanja in usposabljanja, vse širšemu krogu prebivalstva …) in 

omejenim možnostim, kot so pomanjkanje usposobljenih učiteljev in primernih učnih 

pripomočkov (Merkač Skok 2005, 184). 

Pojem e-izobraževanje je velikokrat opredeljen precej ohlapno in široko kot izobraževanje, pri 

katerem se uporablja IKT, kot npr. spletno učenje, virtualna učilnica in »digitalno 

sodelovanje«. Obsega lahko tudi podajanje vsebin po internetu, intranetu in ekstranetu, 
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zvočne in videoposnetke, izobraževalne oddaje, zgoščenke … V literaturi naletimo na več 

različnih pojmovanj e-izobraževanja, kar kaže na precejšno neenotnost in zmedo pri razlagi 

tovrstnega pojma (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 12). 

Operativna  opredelitev e-izobraževanja temelji na (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 16): 

 prostorski ločenosti učitelja in udeleženca izobraževanja; 

 dejavna vloga izobraževalne organizacije v izobraževalnem procesu; 

 prenašanje izobraževalnih vsebin v elektronski obliki, praviloma po internetu; 

 zagotovitev dvosmerne komunikacije po elektronskem omrežju (udeleženci 

izobraževalnega procesa komunicirajo med seboj, z učitelji in drugim osebjem 

izobraževalne organizacije). 

 

Avtorji še dodajajo, da celostno e-izobraževanje pomeni drugačno izobraževanje tako z vidika 

ponudnikov in uporabnikov izobraževalnih storitev, pa tudi z vidika posameznika. Z vpeljavo 

e-izobraževanja se zmanjšuje vloga izobraževalne organizacije in institucionalne podpore  

e-izobraževanju, v ospredje pa vse bolj prihajajo pobude in potrebe posameznika ter 

ustvarjanje virtualnih socialnih skupnosti in omrežij.  

E-izobraževanje naj bi prineslo številne prednosti udeležencem izobraževanja, izobraževalnim 

ustanovam, pa tudi izobraževalnim sistemom tako na nacionalni ravni kot tudi mednarodno. 

Prednosti e-izobraževanja z vidika udeleženca izobraževanja lahko strnemo v (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 17): 

 večja prožnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja; 

 večja interaktivnost in hitrejši dostop do znanja iz različnih virov; 

 možnost prilagajanja učnih pristopov potrebam posameznika; 

 transparentnost pogojev izobraževanja; 

 razvoj novega znanja in kompetenc. 

 

Prednosti z vidika izobraževalne organizacije kor ponudnice izobraževalnih storitev (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 17): 

 zmanjševanje nekaterih stroškovnih kategorij (stroški učnega osebja; stroški najemnin in 

drugi stroški, povezani s prostori); 

 možnost bolj kakovostih storitev; 

 preglednost in dokumentiranost izvedbe programov in konsistentnost izvedbe; 

 možnost večje objektivizacije ocenjevanja; 

 dostopnost do kakovostnih virov; 

 vpeljevanje sodobnih pedagoških modelov in inoviranje pedagoškega procesa; 

 boljše možnosti trženja izobraževalnih programov in internacionalizacije. 
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Podjetjem kot uporabnikom izobraževalnih storitev pa e-izobraževanje omogoča (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 17–18): 

 možnost izobraževanja, ki v tradicionalnih okoliščinah ne bi bilo izvedljivo; 

 cenejšo organizacijo kot tudi izpeljavo izobraževanja; 

 boljšo izrabo razpoložljive IKT in razpoložljivih notranjih in zunanjih spletnih 

informacijskih virov; 

 izboljšanje informacijske pismenosti zaposlenih; 

 možnost hitrega in praviloma preprostega prilagajanja izobraževalnih vsebin potrebam 

podjetja in posebno individualnim potrebam zaposlenih. 

   

Po raziskavah inštituta RIS (Raba interneta v Sloveniji), ki je v letu 2005 med slovenskimi 

podjetij izvedel anketo o e-izobraževanju, je bilo ugotovljeno, da je bil delež podjetij, ki so 

poznali pojem e-izobraževanje, najvišji med velikimi podjetji, in sicer 76 %, najmanjši pa pri 

mikro podjetjih in je znašal 41 %. Čeprav je bil delež tistih podjetij, ki so e-izobraževanje že 

uporabljali, nizek in je znašal le okrog 15 %, pa je zanimanje za tovrstna izobraževanja 

približno trikrat presegalo njegovo uporabo.  

Največkrat pa so se v podjetjih s to obliko izobraževanja srečevali predvsem na področju 

informatike in računalništva (Vehovar in Platinovšek 2005).  

Pomembno je zavedanje, da e-izobraževanje ne more nadomestiti klasičnega izobraževanja, 

lahko pa poveča celotno učinkovitost izobraževanja in usposabljanja v organizacijah, še 

opominja Merkač Skok (2005, 184). 
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6 PREDSTAVITEV IN DEJAVNOSTI V PODJETJU ZLATARNA CELJE, D. D. 

V nadaljevanju bomo predstavili podjetje, v katerem smo izvedli raziskavo, hkrati pa tudi 

opredelili njegove dejavnosti.  

6.1 Predstavitev podjetja Zlatarna Celje, d. d. 

»ZLATARNA CELJE – naj "Sanje v zlatu in diamantih" postanejo vsakdanjik ...« 

Prvi začetki, povezani z zlatarsko dejavnostjo v mestu Celje, segajo že v daljno leto 1446, kjer 

so se prepletali vplivi zlatarske umetnosti iz vse Evrope in mestu Celje tako dali prizvok 

»zlatarskega mesta«. Temeljni kamen Zlatarne Celje je bil položen leta 1844, v času pred  

1. svetovno vojno pa je bila takratna Zlatarna Celje največje tovrstno podjetje v celotni 

Avstro-Ogrski monarhiji.  

V letih 1976–1991 je takratna družba zaposlovala preko 1000 delavcev, hkrati pa tudi 

suvereno obvladala prostor nekdanje Jugoslavije na področjih nakita, dentala, industrije in 

predelave plemenitih kovin. Kljub takratnim uspehom pa je razpad Jugoslavije povzročil 

spremembe, ki jim obstoječa družba ni bila kos. Recesija, ki je takrat vladala na trgu 

plemenitih kovin, in nezmožnost hitrega prilagajanja novo nastalim razmeram na področju 

nekdanje Jugoslavije sta takratno uspešno podjetje leta 1997 privedle v stečaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: 011info 2012. 

Zlatarna v stečaju je bila leta 1999 prodana podjetju Albrecht holding, d. o. o., Ljubljana, 

katerega direktor je Bojan Albreht. Z vloženim kapitalom se je podjetje začelo ponovno 

vzpenjati in tako do danes postalo vodilno podjetje na področju proizvodnje zlatega in 

srebrnega nakita (Zlatarna Celje 2008, 11–12). Podjetje uspešno kljubuje razmeram na trgu in 

ima do danes odprtih že 38 prodajaln po Sloveniji, prav tako pa so z maloprodajo prisotni še v 

sedmih državah po svetu: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, 

Bolgarija in Indija. Skupno število vseh zaposlenih je tako le v nekaj letih naraslo že na 

približno 400. V Zlatarni Celje na leto v izdelke predelajo 500 kg čistega zlata in vanj vkujejo 

okrog 300.000 različnih kamnov (Zlatarna Celje 2011/2012, 5). 

 Slika 4: Logotip podjetja 
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Konkurenčna prednost Zlatarne Celje je v preko 160-letni tradiciji in posledično s tem tudi 

visoki prepoznavnosti njihove blagovne znamke ter v široki ponudbi in predvsem kakovosti 

samih izdelkov, ki pa jo dosegajo, vzdržujejo in izboljšujejo s pridobljenim mednarodnim 

standardom za vodenje in zagotavljanje kakovosti ISO 9001. Izdelki so plod lastnega 

vrhunskega oblikovanja in dela celjskih zlatarskih mojstrov, ki ročno proizvodnjo uspešno 

dopolnjujejo s sodobno tehnologijo. Namen je zadovoljiti širok krog potrošnikov, kar podjetje 

vsekakor uresničuje tudi z doživljenjskim servisiranjem njihovih izdelkov ter z možnostjo 

oblikovanja unikatnega nakita za svoje stranke po njihovih željah (Zlatarna Celje 2008, 12). 

6.2 Zlatarna Celje, d. d., in njena dejavnost  

Dejavnost podjetja je razdeljena na tri programe (Zlatarna Celje 2008, 12): 

 program nakita;  

 program dentalnih zlitin in drugih izdelkov za stomatoprotetiko ter  

 program industrije izdelkov iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo v industrijske namene.  

6.2.1 Program nakita 

Zlatarna Celje, d. d., je danes ena največjih in najbolj znanih proizvajalk nakita, namenjena 

vsem starostnim skupinam, tako za ženske kot tudi za moške, hkrati pa v njihovih prodajalnah 

najdemo tudi kose otroškega nakita. Program nakita sestavljajo prstani, verižice, obeski, 

ovratnice, broške, uhani, zapestnice, kravatne sponke, manšetni gumbi … Omeniti je treba 

tudi poročni program, diamantni nakit, biserni nakit ter nakit z dragimi in okrasnimi kamni.  

Ves nakit je izdelan iz čistine 585/000 in 750/000, kjer prevladujeta predvsem rumeno in belo 

zlato, skladno s trendi pa zasledimo tudi izdelke v rdeči barvi. 

Poleti leta 2003 je Zlatarna Celje, d. d., kupila blagovno znamko Lencia in tako postala 

lastnik v svetu že poznane znamke, ki jo odlikujeta evropski dizajn in kakovost proizvodov iz 

srebra čistine 925/000. Ker ura že dolgo ni več samo sredstvo za merjenje časa, temveč 

postaja že skoraj nepogrešljiv kos nakita, ima podjetje v ponudbi tudi Lencia modne ure, ki 

jih zaznamujejo atraktivna oblika in funkcionalnost. Kot navajajo v internem gradivu, je 

Lencia nakit tisti nakit, ki odraža moderno vizijo (Zlatarna Celje 2008, 15). 

Omeniti je treba tudi naložbeni program, ki ga je Zlatarna Celje, d. d., začela intenzivneje 

tržiti v letu 2009, obsega pa izdelke iz čistega zlata. V njihovi ponudbi najdemo zlate ploščice 

Zlatarne Celje od 10 do 100 g, ploščice švicarske kovnice Argor Heraeus ter ploščice 

dunajske kovnice Ögussa pa v ponudbi od 10 do 1000 g. Sodelujejo tudi z belgijsko kovnico 

Umicore, ki ponuja ploščice teže 250 g, 500 g in 1000 g. Kupiti je možno tudi naložbeno 

srebro in različne naložbene kovance iz zlata in srebra (Zlatarna Celje 2012a).  
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Da bi zlato lahko tudi podarili, so v podjetju oblikovali posebni darilni program naložbenih 

ploščic v teži enega ali petih gramov, zapakiranega v posebnih embalažah, namenjenih 

različnim dogodkom v življenju posameznika (rojstvo, krst, novo leto …). 

Ker so cene zlata relativno visoke, so v podjetju uvedli tudi novo storitev Zlati korak, ki 

predstavlja nov način varčevanja v zlatu, kjer z manjšimi mesečnimi vplačili omogočajo 

dostop do naložbenega zlata slehernemu uporabniku.  

6.2.2 Program dentalnih zlitin – program AURODENT 

Zlatarna Celje, d. d., je eden vodilnih proizvajalcev dentalnih zlitin na področju celotne 

jugovzhodne Evrope, kjer proizvodnja dentalnih zlitin potega v skladu z Direktivo 

medicinskih pripomočkov 93/42 ECC, vse dentalne zlitine pa so hkrati vpisane tudi v Register 

medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke. 

Čeprav je program Aurodent doživel pravi razcvet v 70. in 80. letih, pa začetki dentala segajo 

že v leto 1930, ko je bila narejena takratna prva dentalna zlitina za potrebe stomatologije. 

Tudi tukaj je na prvem mestu kakovost, kar potrjujeta tudi pridobljeni že omenjeni certifikat 

ISO 9001 za celotno podjetje ter uspešno opravljena certifikacija pooblaščene evropske hiše 

(NIOM – Nordic Institute of Dental Materials) na področju dentalnega programa, ki pa 

predstavlja sam vrh zahtevnosti na področju raziskav materialov za uporabo v zobozdravstvu. 

Z omenjenim certifikatom in odobritvijo uporabe znaka CE 510 je bila podjetju dovoljena 

proizvodnja in prodaja medicinskih pripomočkov za permanentno vgradnjo dentalne zlitine v 

človeško telo na področji celotne Evrope (Zlatarna Celje 2008, 16–18). 

Proizvodi, ki jih ponuja program Aurodent, so: dentalne zlitine za šolske prototipe, dentalne 

zlitine za porcelansko tehniko, dentalne zlitine za fasetiranje z umetnimi masami, dentalne 

zlitine za snemno protetiko, loti za dentalne zlitine ter potrošni material za uporabo v zobni 

tehniki (Zlatarna Celje 2012b). 

6.2.3 Industrijski program  

Tovrsten program zajema področje plemenitih kovin za uporabo v industrijske namene. 

Prodajno-proizvodni program obsega: srebrove spajke, srebrne žice in trakove, kontaktne 

kovice, talila za spajanje, anode in granulat za srebrenje, rafiniranje, odkup zlata idr. Program 

industrije svoja dolgoročna sodelovanja z naročniki in obojestransko zadovoljstvo zagotavlja 

s široko paleto izdelkov na zalogi in njihovo kakovostjo, s cenami, ki so konkurenčne, ter s 

kratkimi in predvsem dogovorjenimi dobavnimi roki. Njihov cilj je postati vodilni dobavitelj 

spajk, izdelkov ter polizdelkov iz plemenitih kovin tako na področju Slovenije kot tudi na 

področju držav zahodnega Balkana. Svojo zgodbo gradijo na dolgoletni tradiciji, izkušnjah in 

znanju, prilagodljivosti in podpori priznanih partnerjev (Zlatarna Celje 2012c). 

http://www.zlatarnacelje.si/aurodent_industry/nav2.asp
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7 REZULTATI RAZISKAVE IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU ZLATARNA 

CELJE, D. D. 

Predmet raziskave je izobraževanje v podjetju in ugotoviti stopnjo zadovoljstva in stališča 

zaposlenih do tovrstne dejavnosti.  

Naj povemo, da se izobraževanja v podjetju izvajajo enkrat letno, zaposlenim pa je na voljo 

tudi interna literatura, ki jo tekom leta dobijo po prodajalnah. Prav tako pa vodstvo enkrat 

letno organizira ogled mednarodnega sejma zlatnine, srebrnine in dragih kamnov, ki se odvija 

v Vicenzi, zaposleni pa se ga lahko udeležijo po lastni željah.  

7.1 Opredelitev vzorca 

79 anketnih vprašalnikov je bilo razposlanih preko pošte v 36 prodajaln Zlatarna Celje, d. d., 

po vsej Sloveniji. Dve prodajalni smo namenoma izključili iz raziskave, saj sta odprti šele 

krajši čas in s tem posledično še nista bili vključeni v program rednih internih izobraževanj. 

Vprašalnik je bil namenjen prodajnemu osebju, čas, ki so ga imeli anketirani na voljo za 

reševanje anket, pa je bil od 10. 1. 2012 do 21. 1. 2012. Vrnjenih je bilo 47 vprašalnikov, od 

tega trije niso bili izpolnjeni v celoti in jih zaradi tega ne moremo upoštevati kot relevantne. 

Proučevan statistični vzorec, na katerem temelji, analiza zajema 44 vprašalnikov, kar torej  

prestavlja 55,7 % odzivnost. 

Iz preglednice 3 in slike 4 je razvidno, da so na anketni vprašalnik v celoti odgovarjale osebe 

ženskega spola. 

 

Preglednica 3:   Anketirani glede na spol 

 

 

 

 

 

 

SPOL N % 

Ženski 44 100,00 

Moški 0 0,00 

SKUPAJ 44 100,00 
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Slika 5: Anketirani glede na spol 

 

Največja odzivnost na anketiranje je bila pri starostni skupini od 46 do 55 let in sicer ta delež 

predstavlja 38,64 % celotne statistične populacije, sledi pa ji starostna skupina od 36 do 45 

let, kateri delež znaša 34,09 %. Starostna skupina od 26 do 35 let predstavlja 18,18 % 

populacije, najmanjša pa je odzivnost pri skupini do 25 let in sicer ta predstavlja 9,09 % 

celotne populacije. 

 

Preglednica 4: Anketirani glede na starost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 % 

0,00 % 

ženski 

moški 

STAROST N % 

Do 25 let 4 9,09 

Od 26 do 35 let 8 18,18 

Od 36 do 45 let 15 34,09 

Od 46 do 55 let 17 38,64 

56 let in več 0 0,00 

SKUPAJ 44 100,00 
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Slika 6: Anketirani glede na starost 

 

Iz preglednice 5 in slike 7 je razvidno, da ima več kot polovica vseh anketiranih srednjo 

izobrazbo, in sicer tovrsten delež predstavlja kar 52,27 %, sledijo ji posamezniki s poklicno 

izobrazbo, kar predstavlja 38,64 %, enak pa je delež anketiranih oseb z višjo in visoko 

(VS/UN) izobrazbo, znaša pa 4,55 %.  

 

Preglednica 5:   Anketirani glede na izobrazbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,09 % 

18,18 % 

34,09 % 

38,64 % 

0,00 % 

do 25 let 

od 26 do 35 let 

od 36 do 45 let 

od 46 do 55 let 

56 let in več 

IZOBRAZBA N % 

Poklicna 17 38,64 

Srednja 23 52,27 

Višja 2 4,55 

Visoka (VS/UN) 2 4,55 

Magisterij ali več 0 0,00 

SKUPAJ 44 100,00 
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Slika 7: Anketirani glede na izobrazbo 

7.2 Rezultati raziskave 

Na vprašanje, ali po njihovem mnenju Zlatarna Celje, d. d., daje zadosten poudarek 

izobraževanju in pridobivanju novih znanj, je kar 65,91 % vprašanih odgovorilo pritrdilno. 

Kljub temu pa 29,55 % oseb meni, da tovrsten poudarek ni zadosten, 4,55 % populacije pa jih 

na vprašanje ni odgovorilo, kar je razvidno tudi iz preglednice 6 in slike 8. 

 

Preglednica 6: Poudarek na izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

38,64 % 

52,27 % 

4,55 % 
4,55 % 0,00 % 

poklicna 

srednja 

višja 

visoka (VS/UN) 

magisterij ali več 

ZADOSTEN POUDAREK NA 

IZOBRAŽEVANJU 

N % 

Da 29 65,91 

Ne 13 29,55 

Brez odgovora 2 4,55 

SKUPAJ 44 100,00 
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Slika 8:  Zadosten poudarek na izobraževanju 

Namen raziskave je bil tudi, da ugotovimo, kako pravzaprav zaposleni gledajo na stalno 

izobraževanje, zato smo jim v anketi ponudili izjave od A do I (preglednica 6), ki so jih nato 

ocenjevali na stopenjski lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo 

pomembno. 

Anketirani v 77,27 % vidijo izobraževanje kot zelo pomembno priložnost, da se s področjem 

dela še bolj seznanijo in ga izboljšajo. Kot pomembno ga prepozna 18,18 % oseb, kot niti ne 

tako zelo pomembno pa ga smatra 4,55 %. 

Izobraževanje kar 72,73 % oseb oceni kot odlično priložnost za pridobivanje novih znanj, 

sledita deleža 22,73 % in 4,55 % oseb. 

V največji meri, in sicer 45,45 %, anketiranim izobraževanje ne vzbuja strahu pred neznanim, 

15,91 % anketiranim strah predstavlja pomembno oviro. Nadalje pa isti odstotek oseb, in sicer 

z 13,64 %, meni, da jim strah pred neznanim niti ni tako zelo pomemben oziroma je ta 

povsem nepomemben. 

V 29,55 % deležu anketirani vidijo izobraževanje kot odlično možnost poglabljanja 

prijateljskih vezi, enak odstotek oseb pa v tem niti ne zazna te priložnosti. Na drugem mestu 

se posameznikom izobraževanje v enakem deležu (18,18 %) zdi kot pomembno oziroma 

nepomembno za utrjevanje medsebojnih odnosov.  

Trditev, da jim izobraževanje predstavlja zgolj nekaj, česar se preprosto morajo udeležiti, 

anketirani v 27,27 % označijo kot zelo nepomembno. Niti ne tako zelo pomembno oziroma 

nepomembno pa jih ocenjuje 22,73 % anketiranih. 

Izobraževanje 34,09 % osebam niti ne predstavlja prostora, kjer bi lahko izrazili svoje 

mnenje, čeprav pa jih 27,27 % ravno to ocenjuje kot odlično priložnost za izražanje svojih 

razmišljanj. Na izobraževanje 20,45 % oseb sploh ne gleda kot na prostor za izražanje mnenj.  

65,91 % 

29,55 % 

4,55 % 

da 

ne  

brez odgovora 
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V 59,09 % so anketirani mnenja, da je izobraževanje odlična priložnost za pridobitev 

odgovorov na vprašanja, ki se jim zastavljajo pri delu. Sledi delež 31,82 % oseb, ki to 

ocenjuje kot pomembno, medtem ko 4,55 % oseb temu oporeka. 

Polovica vprašanih jih izobraževanje vidi kot izvrstno, četrtina kot pomembno priložnost za 

izmenjavo izkušenj s sodelavci, medtem ko 20,45 % oseb temu ne pritrjuje. 

29,55 % vprašanih na udeležbo pri izobraževanjih gleda kot na možnost za napredovanje, 

hkrati je enak odstotek tistih, ki ne vidijo te možnosti z izobraževanjem. Četrtina pa jih te 

možnosti sploh ne zazna. 

Preglednica 7: Izjave 

 

IZJAVE 

A Priložnost, da še bolj spoznam področje dela in izboljšam kakovost svojega dela. 

B Odlična priložnost za pridobivanje novih znanj. 

C Strah pred neznanim. 

D Možnost poglabljanja prijateljskih vezi. 

E Nekaj, česar se preprosto moram udeležiti. 

F Prostor, kjer lahko izrazim svoje mnenje. 

G Priložnost, da dobim odgovore na vprašanja, ki se mi zastavljajo pri delu. 

H Priložnost za izmenjavo izkušenj s sodelavci. 

I Možnost za napredovanje. 
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Preglednica 8: Pomen izobraževanja za zaposlene 

 

 

Slika 9: Pomen izobraževanja za zaposlene 

Anketirani v splošnem ocenjujejo (preglednica 9 in slika 10), da so izobraževanja, ki jih 

izvaja organizacija, dobro pripravljena, in sicer je takega mnenja več kot polovica proučevane 

statistične populacije, znaša pa 54,55 %. 27,27 % jih ocenjuje, da so izobraževanja izvedena 

korektno, ni pa zanemarljiv podatek, da jih 13,64 % meni, da bi tovrstna dejavnost lahko bila 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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C

 

D
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F
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H
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število anketiranih 

iz
ja

v
e 

POMEN IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE 

Izjave 1 2 3 4 5 SKUPAJ 

N % N % N % N % N % N % 

A 0 0,00 0 0,00 2 4,55 8 18,18 34 77,27 44 100,00 

B 0 0,00 0 0,00 2 4,55 10 22,73 32 72,73 44 100,00 

C 20 45,45 6 13,64 6 13,64 7 15,91 5 11,36 44 100,00 

D 2 4,55 8 18,18 13 29,55 8 18,18 13 29,55 44 100,00 

E 12 27,27 3 6,82 10 22,73 10 22,73 9 20,45 44 100,00 

F 2 4,55 9 20,45 15 34,09 6 13,64 12 27,27 44 100,00 

G 1 2,27 1 2,27 2 4,55 14 31,82 26 59,09 44 100,00 

H 0 0,00 2 4,55 9 20,45 14 25,00 26 50,00 44 100,00 

I 11 25,00 4 9,09 13 29,55 3 6,82 13 29,55 44 100,00 
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bolje pripravljena, ter da odstotek tistih, ki ocenjujejo da ta niso najbolje pripravljena, znaša  

4,55 %. 

 

 Preglednica 9: Kakovost izobraževanj 

 

KAKOVOST IZOBRAŽEVANJ N % 

Izobraževanja so dobro pripravljena, vsebine pa so predstavljene  

na razumljiv način. 

24 54,55 

Izobraževanja niso najbolje pripravljena, vsebine so velikokrat 

predstavljene na premalo razumljiv način. 

2 4,55 

Izobraževanja so korektno izvedena. 12 27,27 

Izobraževanja bi vsekakor lahko bila bolje pripravljena. 6 13,64 

SKUPAJ 44 100,00 

 
 

Slika 10: Kakovost izobraževanj 

 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli izvedeti, kaj je tisto, kar anketirani pogrešajo pri 

obstoječih izobraževanjih. Dopustili smo jim možnost, da izberejo več kot zgolj en odgovor, 

zatorej tudi skupni seštevek presega 100 % in znaša 113,64 %, kot je razvidno iz Preglednice 

10.  Ker smo jim želeli ponuditi možnost, da poleg naštetega tudi sami povedo, kaj je tisto, 

kar bi spremenili, smo v ta namen navedli tudi točko »drugo« in anketiranim tako omogočili 

dodatno možnost odgovarjanja.   

 

61,36 % vprašanih bi si pri organiziranih izobraževanjih želelo več primerov iz prakse,  

15,91 % pa več skupinskega dela. Enak je delež tistih, ki si želijo večje aktiviranje 

udeležencev, in tistih, ki pod točko »drugo« navajajo, da si želijo več podrobnosti o izdelkih, 

 54,55 % 

4,55 % 

27,27 % 

 13,64 % 
dobro pripravljena 

niso najbolje 

pripravljena 

korektno izvedena 

vsekakor bi bila lahko 

bolje pripravljena 
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sistemsko proučevanje različnih tem ter tudi ločitev izobraževanj na že dolgo zaposlene in 

tiste, ki so v organizaciji šele kratek čas. Pod omenjeno točko so se pojavili tudi odgovori, da 

pri izobraževanjih nič ne pogrešajo, kar niti ni presenetljivo, saj smo videli, da je delež tistih, 

ki ocenjujejo, da so izobraževanja dobro pripravljena, večji od 50 %. Omenjena deleža v obeh 

primerih predstavlja 13,64 % anketirancev, medtem ko si 9,09 % oseb, vključenih v 

raziskavo, želi še večji poudarek na teoriji.  

 

Preglednica 10: Potrebe po vrstah izobraževanja 

 

POTREBE PO VRSTAH IZOBRAŽEVANJA N % 

Več praktičnih primerov 27 61,36 

Več teorije 4 9,09 

Večje aktiviranje udeležencev 6 13,64 

Več skupinskega dela 7 15,91 

Drugo 6 13,64 

SKUPAJ 50 113,64 

 

 
Slika 11: Potrebe po vrstah izobraževanja 

Z raziskavo smo želeli ugotovit, ali in v kolikšni meri si zaposleni sploh želijo dodatnega 

izobraževanja, in pri tem prišli do zaključka, da ima kar 52,27 % anketiranih željo po 

dodatnem izobraževanju. Hkrati pa je 47,73 % celotne populacije, vključene v raziskavo, 

odgovorilo, da si ne želijo dodatnega izobraževanja (preglednica 11 in slika 12).  

61,36 % 

9,09 % 

13,64 % 

15,91 % 

13,64 % več praktičnih primerov 

več teorije 

večje aktiviranje 

udeležencev 

več skupinskega dela 

drugo 
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Preglednica 11: Želja po dodatnih izobraževanjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 12: Želja po dodatnih izobraževanjih 

 

Ker smo želeli spoznati stališča, ki jih imajo zaposleni glede izobraževanj, smo anketirane 

spraševali, ali bi dodatna izobraževanja po njihovem mnenju pripomogla k boljšemu 

opravljanju njihovega dela. 54,55 % oseb se je vsekakor strinjalo, da so dodatna 

izobraževanja glavni razlog, ki pripomore k boljšemu opravljanju dela. Medtem ko 27,27 % 

anketiranih obstoječa izobraževanja povsem zadostijo za kakovostno opravljanje dela,  

jih 18,18 % ni prepričanih, da bi dodatna izobraževanja bistveno vplivala na njihovo delo. 

 

Preglednica 12: Dodatna izobraževanja bi pripomogla k boljšemu opravljanju dela 

52,27 % 

47,73 % da 

ne 

ŽELJA PO DODATNEM 

IZOBRAŽEVANJU 

N % 

Da 23 52,27 

Ne 21 47,73 

SKUPAJ 44 100,00 

DODATNA IZOBRAŽEVANJA BI PRIPOMOGLA K 

BOLJŠEMU OPRAVLJANJU DELA 

N % 

Seveda, to je vendar glavi razlog izobraževanj. 24 54,55 

Mogoče, vendar nisem povsem prepričan/-a. 8 18,18 

Ne, izobraževanja, ki jih že imamo, mi povsem zadostujejo za 

kakovostno opravljanje dela. 

 

12 

 

27,27 

SKUPAJ 44 100,00 
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Slika 13: Dodatna izobraževanja bi pripomogla k boljšemu opravljanju dela 

 

Iz preglednice 13 in slike 14 razberemo, da so anketirani trajnostno izobraževanje v večini 

prepoznali kot zelo pomemben dejavnik, in sicer tovrsten delež znaša kar 68,18 %. Sledi 

29,55 % tistih, ki potrebo po stalnem izobraževanju ocenjujejo kot pomembno, medtem ko le 

nizek odstotek (2,27 %) izobraževanje smatra kot niti ne tako zelo pomembno. 

 

Preglednica 13: Pomembnost stalnega izobraževanja 

 
POMEMBNOST STALNEGA IZOBRAŽEVANJA N % 

Zelo pomembno 30 68,18 

Pomembno 13 29,55 

Niti ne tako zelo pomembno 1 2,27 

Nepomembno 0 0,00 

Zelo nepomembno 0 0,00 

SKUPAJ 44 100,00 
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Slika 14: Pomembnost stalnega izobraževanja 

Anketirani se v prodajalnah vsakodnevno srečujejo z novimi izzivi in zahtevami strank, zato 

nas je zanimalo tudi, katero je tisto področje, ki je po njihovem mnenju premalo podprto z 

izobraževanji. Vprašani v splošnem ocenjujejo, da je celoten naložbeni program tisti, pri 

katerem je na področju izobraževanja narejenega premalo. Želijo si torej več poudarka, 

povezanega s prodajo in predvsem odkupom naložbenega zlata, srebra in naložbenih 

kovancev.  

Naslednji najbolj pogost odgovor pa je bil, da bi želeli več vedeti tudi o izdelavi in sestavi 

izdelkov ter o dragih oziroma poldragih kamnih. Zanima jih celoten proces od začetka 

izdelave izdelka do končnega rezultata, v katerega pa vključujejo tudi željo po ogledu 

proizvodnje oziroma praktičen prikaz izdelave izdelkov, ki jih prodajajo. Ker so v prodajalnah 

kupcem na voljo tudi ure različnih znamk, zaposleni navajajo, da bi tudi temu področju bilo 

treba posvetiti nekaj več pozornosti.   

Potreba vsake organizacije je, da zaposlene izobražuje za učinkovito in kakovostno delo, zato 

smo želeli izvedeti, koliko našim anketiranim pridobljeno znanje v resnici koristi. Iz 

preglednice 14 je razvidno, da visok delež zaposlenih, in sicer kar 70,45 %, ocenjuje, da jim 

znanje, ki ga pridobijo na izobraževanjih, koristi v večji meri, medtem ko jih 29,55 % meni, 

da jim tovrstno znanje koristi le delno. 

 

  

68,18 % 

29,55 % 

2,27 % 

0,00 % 

0,00 % 

zelo pomembno 

pomembno 

niti ne tako zelo 

pomembno 
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zelo nepomembno 
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Preglednica 14: Koristnost pridobljenega znanja  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 15: Koristnost pridobljenega znanja 

Stalno pridobivanje znanj je nujno potrebno za vsakega zaposlenega, zato smo raziskali 

pripravljenost anketiranih na dodatna usposabljanja zunaj njihovega delovnega časa 

(preglednica 15 in slika 16). Polovica vprašanih bi se bila pripravljena v večji meri udeležiti 

usposabljanj tudi zunaj delovnega časa, če bi stroške krilo podjetje, v večji meri kot v 

primeru, da bi jih morali kriti sami. 27,27 % jih meni, da z internimi izobraževanji pridobijo 

vsa potrebna in želena znanja, najnižji odstotek, in sicer 22,73 %, pa bi se absolutno odločil za 

usposabljanje, saj jim finančne razmere tega drugače ne dopuščajo. 

 

  

70,45 % 

29,55 % 

0,00 % 

v večji meri 

delno 

v manjši  meri 

KORISTNOST PRIDOBLJENEGA ZNANJA N % 

V večji meri 31 70,45 

Delno 13 29,55 

V manjši meri 0 0,00 

SKUPAJ 44 100,00 
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Preglednica 15: Pripravljenost na ostala usposabljanja 

 

PRIPRAVLJENOST NA OSTALA USPOSABLJANJA 

IZVEN DELOVNEGA ČASA 

N % 

A Da, v večji meri, kot če bi stroške moral/-a kriti sam/-a. 22 50,00 

B Da, ker mi finančne razmere drugače ne dopuščajo 

dodatnega izobraževanja. 

 

10 22,73 

C Ne, ker z internimi izobraževanji pridobim želenega in 

potrebnega znanja. 

12 27,27 

 SKUPAJ 44     100,00 

 

 

 
 

Slika 16: Pripravljenost na ostala usposabljanja 

7.3 Predlogi izboljšav 

Podjetje Zlatarna Celje, d. d., sicer skrbi za trajnostno izobraževanje svojih zaposlenih, vendar 

pa smo z raziskavo ugotovili, da si več kot polovica anketiranih želi, da bi bil tovrsten 

poudarek nekoliko večji. Prav zaposleni so namreč tisti, ki vedo, kje so še priložnosti in 

predvsem potrebe po dodatnem pridobivanju znanja, zato vodstvu predlagamo, da s podobno 

raziskavo poskuša ugotoviti, kaj je tisto, kar bi zaposlenim pomagalo pri njihovem 

vsakodnevnem opravljanju dela. S samostojno raziskavo oziroma z zbiranjem povratnih 

informacij po končanem izobraževanju bi ugotovili, katerim področjem bi bilo treba nameniti 
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več pozornosti. Korist tega bi zagotovo imelo tudi podjetje samo, saj bi zaposleni pri delu bili 

učinkovitejši in samozavestnejši.  

Z raziskavo smo spoznali, da so vprašani zainteresirani tudi za dodatna usposabljanja zunaj 

njihovega delovnega časa, zatorej bi vodstvo v skladu s svojimi zmožnostmi lahko razmislilo 

tudi o ponudbi takšnih oblik pridobivanja znanj oziroma njihovem sofinanciranju. 

Ker si zaposleni želijo, da bi na izobraževanjih bilo več primerov iz prakse in tudi več 

skupinskega dela, bi podjetje mogoče lahko izobraževanja izvajalo v manjših skupinah. Tako 

predvidevamo, da bi bilo aktivno sodelovanje večje ter da bi mnenja lažje izražali tudi tisti, ki  

jim izobraževanje ne predstavlja ravno prostora, kjer bi lahko podali svoja razmišljanja.  

Kljub temu da je zaposlenim na voljo interna literatura, v kateri je med drugim opisan tudi 

postopek izdelave nakita in v kateri najdemo tudi veliko podatkov o dragih oziroma poldragih 

kamnih, pa smo iz raziskave ugotovili, da imajo anketirani veliko željo po dejanskem ogledu 

proizvodnje nakita, kar bi jim pomagalo tudi pri prodaji tovrstnih izdelkov, zato vodstvo 

spodbujamo, da bi razmislilo o tej možnosti.  
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8 SKLEP 

Ideja za zaključno projektno nalogo izhaja iz večletnega opravljanja študentskega dela v eni 

izmed prodajaln podjetja Zlatarna Celje, d. d., in temelji na spoznanju, kako se potrebe strank 

iz dneva v dan spreminjajo ter koliko znanja je potrebnega za kakovostno opravljanje dela, da 

bi se na ta način izognili nepotrebnim napakam in nepravilnostim. Ker delo poznamo in 

imamo istočasno tudi podatke, kako in predvsem kolikokrat potekajo izobraževanja v 

organizaciji, je bil naš interes predvsem preveriti, kaj o vsem tem menijo zaposleni po 

prodajalnah. Zaradi navedenega smo želeli skozi oči zaposlenih raziskati obstoječe stanje na 

področju izobraževanj in spoznati njihove poglede na tovrstno dejavnost. Iz prve roke smo 

želeli spoznati, kaj jim izobraževanja pomenijo ter kako ocenjujejo tista, ki jih njihovo 

podjetje že organizira. Ugotovljeno je bilo, da bi večina zaposlenih, vključenih v raziskavo, 

dejavnost izobraževanja še razširila, kar jasno kaže na to, da se naši anketirani zavedajo 

pomembnosti kontinuiranega pridobivanja znanja in spoznavajo, da drugače ne morejo 

izvajati nalog, ki skladno z vsakodnevnimi spremembami postajajo vse bolj kompleksne in 

zahtevne. V povezavi s hitrim in neprestanim razvojem je namreč vse manj nalog, ki bi jih 

zaposleni opravljali rutinsko, skladno s tem pa vse bolj naraščajo zahtevna in ustvarjalna dela.  

Priča smo nenehnim spremembam in napredkom, ki pa jim lahko kljubuje samo izobražen 

kader, še posebno, če želimo podjetju zagotoviti rast in uspeh, saj so prav zaposleni tisti 

dejavnik, ki vpliva na poslovanje celotnega podjetja. Zaposleni so skupaj z njihovimi znanji 

in sposobnostmi, ki jih imajo, premoženje vsakega podjetja in prav zaradi tega morajo 

organizacije vlagati v njih in njihova znanja, saj to predstavlja eno izmed najpomembnejših 

vrednot prihodnosti vsakega podjetja. Kot poudarjata Lipičnik in Mežnar (1998, 114), pa 

lahko ljudi prav z izobraževanjem tudi oblikujemo glede na potrebe organizacije, s tem pa ne 

samo pridobimo njihove rezultate in delavnost, pač pa tudi okrepimo njihovo pripadnost 

organizaciji. Brez sposobnih kadrovskih virov in brez ustrezne podpore v smislu vlaganja v 

njih podjetja ne morajo biti uspešna, saj je učenje nujno tako za organizacijo kot tudi za 

posameznika in celotno družbo, v kateri živimo. Sodobna družba je namreč dandanes 

velikokrat poimenovana tudi kot tako imenovana družba znanja, kjer so zaposleni kapital, v 

katerega je treba nenehno vlagati. 

V vsakodnevni poplavi tisočerih informacij je izobraževanje tisti nepogrešljiv del v življenju 

vsakega posameznika, ki traja od rojstva do smrti. Prav zardi tega je mogoče zaslediti tudi vse 

večji poudarek na tako imenovanem vseživljenjskem izobraževanju in učenju, katerega 

osnovni namen je približati učenje vsem, ne glede na njihovo starost, ter na ta način povečati 

posameznikovo znanje in veščine, ki jih ta ima. Vsak izmed nas mora namreč imeti 

enakovredne možnosti za učenje v vseh starostnih obdobjih, saj le tako ostajamo konkurenčni 

tudi na delovnih mestih, zaradi česar je tako nujno potrebno, da  znanje, s katerim odidemo iz 

izobraževalnih ustanov, stalno nadgrajujemo in dopolnjujemo.  
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Izobraževanje v organizaciji je torej nekaj, kar ne sme biti le del vsebine letnega poročila, kjer 

se poudarja njegova nujnost, temveč gre za spremembe v glavah vodilnih, da je sam proces 

izobraževanja nujno izvajati, istočasno pa tudi preverjati njegovo učinkovitost. Sistematično 

in načrtno vlaganje v izobraževanje je zatorej nujna dejavnost vsakega podjetja, hkrati pa 

lahko izobraževanje predstavlja tudi enega izmed načinov nagrajevanja naših kadrov za 

njihovo dobro in uspešno opravljeno delo.  

 

»Učenje je kot veslanje proti toku: če ne napreduješ, greš nazaj.« (Kitajski pregovor) 
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PRILOGE 

 

Priloga 1   Anketni vprašalnik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

 

Spoštovani, 

moje ime je Nikita Bevk in ob zaključku študija na Fakulteti za Management Koper 

pripravljam zaključno projektno nalogo z naslovom: Analiza izobraževanja zaposlenih v 

izbranem podjetju.  
 

V želji, da bi pridobila verodostojne podatke, vas vljudno naprošam, da izpolnite priložen 

anketni vprašalnik in mi na ta način pomagate spoznati vaša stališča, povezana z 

izobraževanjem.  

 

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo predstavljeni v moji zaključni nalogi. Za vaš čas in 

sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Spol:                Ženski.    Moški. 

 

2. Starost:  

Do 25 let.         Od 26 do 35 let.         Od 36 do 45 let.         Od 46 do 55 let.         56 let in več. 

 

3. Izobrazba:  Poklicna.        Srednja.        Višja.        Visoka (VS/UN).      Magisterij ali več. 

 

4. Ali menite, da Zlatarna Celje, d. d., daje zadosten poudarek izobraževanju in 

pridobivanju novih znanj?     
              Da.    Ne. 

 

5. Na izobraževanje gledam kot na (pri vsaki trditvi s križcem označite stopnjo, pri čemer 1 

pomeni sploh ni pomembno, 5 pa zelo pomembno): 

 

IZJAVE 1 2 3 4 5 

Priložnost, da še bolj spoznam področje dela in 

izboljšam kakovost svojega dela. 

     

Odlično priložnost za pridobivanje novih znanj.      

Strah pred neznanim.      

Možnost poglabljanja prijateljskih vezi.      

Nekaj, česar se preprosto moram udeležiti.      

Prostor, kjer lahko izrazim svoje mnenje.      

Priložnost, da dobim odgovore na vprašanja, ki se mi 

zastavljajo pri delu.  

     

Priložnost za izmenjavo izkušenj s sodelavci.      

Možnost za napredovanje.       



Priloga 1 

 

6. Kako ocenjujete kakovost izobraževanj, ki jih organizira Zlatarna Celje, d. d.? 

a. Izobraževanja so dobro pripravljena, vsebine pa so predstavljene na razumljiv način. 

b. Izobraževanja niso najbolje pripravljena, vsebine pa so velikokrat predstavljene na 

premalo razumljiv način. 

c. Izobraževanja so korektno izvedena. 

d. Izobraževanja bi vsekakor lahko bila bolje pripravljena.        

 

7. Kaj pri izobraževanjih pogrešate?  

a. Več praktičnih primerov. 

b. Več teorije. 

c. Večje aktiviranje  udeležencev. 

d. Več skupinskega dela. 

e. Drugo:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Imate željo po tem, da bi Zlatarna Celje, d. d., organizirala več dodatnih izobraževanj? 

   

Da.     Ne. 

 

9. Menite, da bi dodatna izobraževanja pripomogla k boljšemu opravljanju vašega dela? 

a. Seveda, to je vendar glavni razlog izobraževanj. 

b. Mogoče, vendar nisem povsem prepričan/-a. 

c. Ne, izobraževanja, ki jih že imamo, mi povsem zadostujejo za kakovostno opravljanje 

dela. 

 

10. Kako pomembno se vam zdi, da se stalno izobražujete?  

a. Zelo pomembno. 

b. Pomembno. 

c. Niti ne tako zelo pomembno.  

d. Nepomembno. 

e. Zelo nepomembno. 

 

11. Katero je tisto področje, ki se vam zdi premalo podprto z izobraževanji? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. V kolikšni meri vam pridobljeno znanje koristi pri opravljanju vašega dela? 

a. V večji meri.  

b. Delno. 

c. V manjši meri. 

 

13. Bi se bili pripravljeni udeležiti tudi ostalih usposabljanj zunaj delovnega časa, v 

primeru da bi stroške izobraževanja krilo podjetje? Npr: jezikovni tečaji, tečaji 

računalništva, izobraževanje ob delu … 
a. Da, v večji meri, kot če bi stroške moral/-a kriti sam/-a. 

b. Da, ker mi finančne razmere drugače ne dopuščajo dodatnega izobraževanja. 

c. Ne, ker menim, da z internimi izobraževanji pridobim želena in potrebna znanja. 


