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 III 

POVZETEK 

V nalogi je obravnavana identifikacija potreb po usposabljanju v organizaciji, z namenom 

prepoznavanja potreb ter vzpostavitve procesa usposabljanja v izbranem podjetju. Na podlagi 

teoretičnih izhodišč in triangulacije virov podatkov (analiza pisnih virov v podjetju, 

opazovanje, intervju ter vprašalnik) je ovrednoteno stanje in oblikovan predlog izboljšav v 

podjetju. Ugotovljeno je, da je obstoječe stanje na področju usposabljanja v obravnavanem 

podjetju formalno pokrito, vendar ni ustrezno. Ključne potrebe se kažejo v pomanjkanju 

sistematičnega prepoznavanja potreb po usposabljanju, tehničnega znanja tržnih blagovnih 

proizvodov ter veščin prodaje v prodajni službi. Ob zaključku naloge so podani predlogi 

izboljšav, kot so: opredeliti predznanje in identificirati potrebe po usposabljanju zaposlenih v 

prodajni službi, pričeti z zunanjim in notranjim usposabljanjem na delovnem mestu ter 

vzpostaviti proces evalvacije usposabljanja. 

Ključne besede: usposabljanje, identifikacija potreb po usposabljanju, sistemski pristop k 

usposabljanju, evalvacija usposabljanja, organizacijska raven, operativna raven, raven 

posameznika. 

SUMMARY 

The thesis discusses the identification of needs for training in an organisation with an aim to 

recognise the needs and establish a training process in the selected company. The position of 

the company was assessed and the proposal for improvements was formulated based on the 

theoretical basis and triangulation of data sources (an analysis of written sources in the 

company, observation, an interview and a questionnaire). It was found that, in the company 

concerned, the existing situation in the field of training is covered formally but not 

sufficiently. The key needs are manifested in the lack of systematic recognising of needs for 

training, technical knowledge of market products and selling skills in the Sales Service. At the 

end of the thesis, proposals for improvements are given, such as: defining prior knowledge 

and identification of the need for training of those employed in the Sales Service, initiation of 

external and internal training in the workplace, and introduction of the training evaluation 

process. 

Keywords: training, identification of needs for training, systematic approach to training, 

evaluation of training, organisational level, operational level, individual's level. 

UDK: 331.108.45(043.2)
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1 UVOD 

Proces usposabljanja in izpopolnjevanja sodelavcev je proces, ki je nenehno povezan s 

potrebo organizacije po povečevanju učinkovitosti in potrebo vsakega delavca, da uveljavlja 

svojo pravico ter željo po osebnem in strokovnem razvoju. Potreba po znanju in njegovem 

pridobivanju je temeljna potreba sodobne organizacije, ki želi v svojem poslovanju dosegati 

dolgoročne cilje in konkurenčno prednost. Znanje se razlikuje od drugih virov v tem, da hitro 

zastara; današnje znanje je namreč jutrišnja nevednost (Vodopija idr. 2006, 1-2). Razvoj in 

usposabljanje kadrov sta temeljni dejavnosti trajnega razvojnega procesa, ki povezujeta 

posameznika in organizacijo. Razvoj posameznika in podjetja mora biti ciljno usmerjen, 

sistematičen in vpet v vseživljenjsko usposabljanje. Podjetje je dolžno nenehno skrbeti za 

razvoj in ugotavljanje potreb po izobraževanju ter usposabljanju zaposlenih, zavedajoč se, da 

bosta posameznik in podjetje učinkovita ter konkurenčna le z ustrezno izobraženim kadrom 

(Vukovič in Miglič 2006, 13–14).  

 

Namen zaključne projektne naloge je analizirati obstoječe stanje na področju usposabljanja v 

podjetju Metaloprema, d. o. o., in na podlagi teoretičnih izhodišč podati predlog, kako 

vzpostaviti proces usposabljanja ter ga optimizirati, da bo ta doprinesel dodano vrednost 

podjetju. Uvodoma sta predstavljena vloga in pomen usposabljanja za posamezno podjetje 

oziroma organizacijo ter posameznika v njej. S pomočjo različnih pristopov, orodij in 

razpoložljivih teorij je po časovno usklajenih fazah analiziran postopek celovitega 

usposabljanja v podjetju. V praktičnem delu naloge je predstavljeno podjetje Metaloprema, 

d. o. o. Predstavljeni so vsi vidiki, ki opredeljujejo vlogo znanja v podjetju. Nadalje je 

predstavljena tudi dejavnost podjetja, njegova struktura, zgodovina in vsi pomembnejši 

dejavniki, povezani z izobraževanjem zaposlenih. Analiziran je prevladujoč koncept 

usposabljanja v podjetju, na podlagi katerega je razvit in predlagan učinkovitejši proces 

usposabljanja.  

 

Pri pripravi zaključne projektne naloge je uporabljena kvalitativna raziskovalna metoda. V 

prvem koraku je teoretično predstavljen pomen in proces usposabljanja zaposlenih. V 

predstavitvi teoretičnih konceptov je uporabljena strokovna literatura, strokovne revije, splet 

in pripomočki s področja izobraževanja zaposlenih. Na opazovanem primeru (angl. case) 

podjetja Metaloprema, d. o. o., je, upoštevajoč izsledke teoretičnih konceptov in modelov, 

oblikovan merski instrument, s katerim so pridobljeni podatki o dejanskem stanju v podjetju. 

Uporabljena je analiza pisnih virov v podjetju, intervju, vprašalnik in pogovori z zaposlenimi. 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in triangulacije virov podatkov je ovrednoteno stanje, nato pa 

so oblikovani predlogi za izboljšavo stanja usposabljanja v podjetju. S kombinacijo različnih 

virov podatkov, teorij in metod se namreč lahko zagotovi celovitejši vpogled v preučevani 

problem, kjer je ovrednotena ustreznost stanja po usposabljanju v podjetju. 
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2 USPOSABLJANJE - TERMINOLOGIJA 

Usposabljanje dojemamo kot sistematično pridobivanje novega znanja in delovnih navad, kjer 

se učimo metod in tehnik za lažje ter učinkovitejše opravljanje nekega delovnega procesa. V 

prvem delu poglavja so razložene različne oblike in pojmi s področja teoretičnega, pa tudi 

poklicnega usposabljanja. V drugem delu poglavja pa so opisane različne oblike 

zgodovinskega razvoja usposabljanja, ki so upoštevane kot osnova pri analizi obravnavanega 

podjetja. Ob koncu poglavja so razloženi trendi in smernice usposabljanja zaposlenih, kar je v 

pomoč pri vzpostavitvi usposabljanja v obravnavanem podjetju, kjer doslej niso imeli veliko 

izkušenj s tega področja. 

 

Pojem usposobljenost Slovar slovenskega knjižnega jezika (ZRC SAZU 2013a) opredeli kot 

»sposobnost za opravljanje določenega dela«. Usposabljanje (angl. training) v glagolski obliki 

pomeni delati, biti sposoben opravljati določeno delo. Poznano je, da strokovno izobraževanje 

pripravlja posameznika na več možnih delovnih situacijah, kar se navzven kaže v 

zaokroženosti znanja in sposobnosti (Možina 2002, 216). Usposabljanje po Trevnovi (1998, 

196) pa je opredeljeno kot sistematična in načrtna sprememba v vedenju, posledica 

spremljanja učnih primerov, programov, ki omogočajo doseganje potrebne ravni znanja ter 

sposobnosti za učinkovito opravljanje določenega dela. Vukovič in Miglič (2006, 22) 

nadaljujeta, da usposabljanje sestavljajo načrtovani programi, namenjeni povečevanju 

individualnega, skupinskega ali organizacijskega znanja. Usposabljanje je torej niz 

sistematičnih in načrtovanih organizacijskih dejavnosti, katerih namen je povečevanje znanja 

in delovnih spretnostih zaposlenih. Z njim se rešujejo konkretne težave v konkretnih 

organizacijah, kar se lahko opredeli tudi kot nadgradnja poklicnega izobraževanja. V delovnih 

organizacijah je njegov namen razvijati sposobnosti zaposlenih in zadovoljevati potrebe 

organizacije. 

 

Za lažje razumevanje je treba razlikovati med pojmoma usposabljanje in poklicno 

usposabljanje. Jelenc (1991, 70) pravi, da je usposabljanje postopen razvoj nekega ravnanja, 

znanja in spretnosti, ki jih mora obvladati posameznik za ustrezno opravljanje specifične 

naloge. Pri poklicnem usposabljanju pa Jelenc (1991, 51) pravi, da gre za »sistematično 

razvijanje znanja, stališč in spretnosti, ki se zahtevajo od posameznika, da bi lahko opravljal 

svoja poklicna dela ali naloge«. Iz tega lahko sklepamo, da se usposabljaje izvaja takrat, »ko 

nekdo pridobiva neko znanje za opravljanje določenih nalog«, pri poklicnem usposabljanju pa 

takrat, ko se usposablja za to, »da bo nekdo lažje in uspešnejše, učinkovitejše opravljal 

določeno poklicno delovno nalogo«. 

 

Glede na potrebe po različnih oblikah usposabljanja je uporabljena naslednja klasifikacija 

izobraževalnih procesov in dejavnosti v organizaciji (Možina 2002, 217–218): 

- pripravništvo: to je proces načrtnega vključevanja novincev, ki so pridobili poklic, v 

delovno okolje in delo ter njihovo strokovno usposabljanje za konkretno delo v 
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organizaciji. Njegov cilj je, da pripravnik lahko po končanem usposabljanju samostojno 

opravlja delo; 

- dopolnilno usposabljanje: to je usposabljanje posameznika v dejavnosti, v kateri je že 

dosegel neko stopnjo usposobljenosti, potrebne pa so manjše dopolnilne sposobnosti. 

Izvaja se ga, ko zaposleni potrebuje manjšo dopolnitev sposobnosti; 

- uvajanje: to je usposabljanje, s katerim posameznik razvija potrebne sposobnosti z 

učenjem pod nadzorom in v razmerah, ki so identične ali podobne tistim, v katerih bo 

razvite sposobnosti potreboval za opravljanje dela. Omogoča odlično uvajanje novo 

zaposlenih na delovnem mestu, izven njega ali pridobivanje temeljnih znanj v skladu s 

standardom podjetja; 

- priučitev: to je usposabljanje, primerno za enostavna in nezahtevna delovna mesta; 

- preusposabljanje: to se izvaja takrat, ko zaposleni razvija sposobnosti za delo, ki je 

različno od tistega, ki ga je opravljal že prej. 

 

Raba osrednjih izrazov s področja usposabljanja je pogosto neenotna. Zaradi napačnega 

dojemanja in neenotne uporabe bodo v nadaljevanju natančneje definirani osnovni pojmi. 

Vukovič in Miglič (2006, 19) usposabljanje primerjata z umetnostjo, saj noben proces ni enak 

prejšnjemu. Različne razmere in zahteve različnih delovnih procesov zahtevajo vedno nove 

prijeme. To navajata kot glavni razlog neenotnosti opredelitev, ki iste pojme različno 

razlagajo. Avtorja kot najpomembnejše koncepte, povezane z razvojem zaposlenih, navajata 

učenje, izobraževanje, izpopolnjevanje, razvoj in predhodno obrazloženo usposabljanje. 

Razčlenjeno to pomeni naslednje: 

- učenje (angl. learning): Slovar slovenskega knjižnega jezika (ZRC SAZU 2013b) izraz 

opredeljuje kot «s posredovanjem znanja usposabljati za opravljanje določenega dela, 

dejavnosti«. Učenje vpliva na vedenje človeka v vseh njegovih življenjskih fazah. Učiti se 

pričnemo v otroških letih in se od takrat dalje doživljenjsko učimo, ne glede na okolje, v 

katerem se nahajamo. Dejavnosti, kakršne poznamo iz šole, nadalje ni več, pač pa 

moramo na ta pojem gledati širše. Različni psihologi ga opredeljujejo kot »vsako 

razmeroma trajno spremembo v vedenju, ki se pojavi kot posledica izkušnje«. Trevnova 

(1998, 86) pravi, da učenje vpliva na naše spretnosti, motivacijo, na primer na izbiro, kaj 

bomo oblekli. Hkrati nam pomaga k lažjemu prilagajanju okolja in našemu vplivu nanj. 

Učenje lahko opredelimo kot proces nenehnega napredovanja akcij na podlagi večjega 

znanja in obširnejšega razumevanja stvari ter dogodkov. Bistvo, cilj učenja je pridobivati 

novo znanje; 

- izobraževanje (angl. education): je dolgotrajen in načrten proces razvijanja in pridobivanja 

posameznikovih splošnih, strokovnih ter znanstvenih znanj. Vpliva na posameznikov 

intelektualni razvoj, odkrivanje kompetenc, veščin in navad. Izboljšuje njegovo 

razmišljanje in delovanje. Cilji izobraževanja so razvijanje znanja, vrednosti, spretnosti in 

razumevanja, potrebnih v vseh aspektih življenja. Med glavnimi nameni je omogočiti 

mladim in odraslim razvijati razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na okolje, v katerem 
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živijo in prispevajo k njegovemu razvoju. Sem spada pridobivanje jezikovnih in drugih 

spretnosti, ki so temelj učenja, osebnega razvoja, ustvarjalnosti itd. Ločujemo med 

splošnim izobraževanjem, čigar osnovni cilj je pridobivanje znanja in sposobnosti za 

življenje, ter strokovnim izobraževanjem z namenom pridobivanja znanja, spretnosti in 

navad za opravljanje določenega poklica (Mihalič 2006, 190; Vukovič in Miglič 2006, 

21); 

- izpopolnjevanje (angl. continuous learning): je proces sistematizacije, dopolnjevanja in 

spreminjanja že prejetega znanja, navad, sposobnosti itd. Zaradi nenehnega razvoja 

posameznih dejavnosti je treba izpolnjevati svoje znanje, pridobivati nove izkušnje in 

spretnosti. Izpopolnjevanje ponuja zaposlenim, da med delovnim časom pridobivajo nova 

znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojega dela. Usposabljanje in 

izpopolnjevane se v praksi prepletata ter dopolnjujeta, kar potrjuje pojem dopolnilno 

usposabljanje, ki se nanaša na odpravljanje manjših primanjkljajev v spretnosti zaposlenih 

(Vukovič in Miglič 2006, 24–25); 

- razvoj (angl. professional development): je po Merkač Skokovi (2005, 167) »izboljšanje 

in uresničevanje sposobnosti in zmožnosti posameznika na podlagi učenja in izkušenj«. 

Vukovič in Miglič (2006, 25) dodajata, da je pri razvoju pomembno razlikovati med 

razvojem posameznika ali skupine in med strokovnim razvojem ter razvojem celotne 

organizacije. Označujemo ga lahko tudi kot načrtovano dejanje, ki zajema vse ravni 

organizacije, s ciljem maksimiranja učinkovitosti in robustnosti organizacije. Izvajamo ga 

načrtno in v vseh procesnih ravneh organizacije. 

2.1 Zgodovina razvoja  

V obravnavanem podjetju je na področju usposabljanja opaziti več smernic, povezanih z 

zgodovino razvoja usposabljanja zaposlenih. V podjetju se opisani postopki asimilirajo z 

dejanskim izvajanjem usposabljanja. Asimilacijo je opaziti v prodajni službi in v oddelku 

proizvodnje. Ker so modeli osnova današnje teorije in se dopolnjujejo z dejanskim stanjem v 

obravnavanem podjetju, smo se odločili, da jih podrobneje predstavimo. 

 

Iz zgodovine je znano, da je na začetku obstoja človek sam poučeval mlajši rod in ga 

pripravljal za življenje. Skozi čas je razvoj družbe postal vse bolj celovit. Istočasno se je 

povečeval obseg dela, povezan s pridobivanjem osnovnih dobrin in preživetjem. Vse večji 

obseg dela pa je zahteval od človeka sodobnejše in učinkovitejše načine usposabljanja, saj 

prvotni načini prenosa znanja niso več zadovoljevali zahtevanim potrebam. Z industrializacijo 

je prenos znanja pri dnevni uporabi orodja postal nuja. Klasifikacija, predstavljena v 

nadaljevanju, predstavlja zgodovinski razvoj procesa usposabljanja, ki je osnova za današnji 

proces usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. 
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2.1.1 Antika: usposabljanje neposredno na delovnem mestu 

Usposabljanje neposredno na delovnem mestu (angl. on-the-job-training), ali neposredno 

predajanje znanja, je najstarejša oblika usposabljanja. Ena oseba poučuje drugo. Poteka 

neposredno na delovnem mestu, kjer inštruktor, tj. oseba, ki zna, pokaže, kako se opravlja 

določeni delovni proces drugemu učencu ali vajencu. V antičnem obdobju so starši ali člani 

skupine prenašali svoje znanje na potomce. Kasneje, z obrtjo, je bil način usposabljanja, 

postavljen tako, da je ena oseba kazala drugi. Takšno obliko poznamo še danes in je 

najpriljubljenejša oblika usposabljanja. Zahteva le eno osebo, izkušenega delavca, ki bo 

usposobil drugega. 

2.1.2 Srednji vek: vajeništvo 

Prve informacije o vajeništvu najdemo v Hamurabijevem zakoniku leta 2100 p. n. š., vendar 

se je ta oblika usposabljanja najbolj razširila v srednjem veku. Orodja in znanja sta v srednjem 

veku postala vse zahtevnejša. Starši in sovaščani niso imeli dovolj znanja učiti svoje otroke 

vseh veščin. Zato so jih pošiljali k obrtnikom na vajeništvo. Živeli so z gospodarjevo družino, 

za opravljeno delo niso bili plačani. Vajeništvo je trajalo do pet let. Ohranilo se je do 

današnjih dni, le da je danes zakonsko zaščiteno in določeno. V slovenski delovnopravni 

zakonodaji je to urejeno v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter Zakonu o 

delovnih razmerjih. 

2.1.3 Usposabljanje v preddverju 

Nastalo je okrog leta 1900 in združuje usposabljanje v učilnici ter na delovnem mestu. 

Metoda je bila priljubljena v času obeh svetovnih vojn. Pomeni usposabljanje blizu delovnega 

mesta (angl. near the job). Prostor usposabljanja (učilnica) je postavljen kolikor je mogoče 

najbližje proizvodnji. Mentor je zadolžen za šest do deset delavcev. Dejansko je pomanjšana 

proizvodnja ali oddelek v določenem prostoru. Stroji so enaki tistim v proizvodnji in delavci 

opravljajo enaka dela, za njih veljajo tudi enaka pravila. Prednosti preddverja se kažejo v 

nemotenem procesu proizvodnje, hitrem učenju zaradi manjše skupine in samostojni 

pripravljenosti za delo po končanem usposabljanju. Simulirana proizvodnja je pokazala, da je 

delavec po opravljenem kvalificiranju sposoben za nemoteno samostojno delo. Večja slabost 

so visoki stroški podvojenih strojev, vendar so še vedno sprejemljivi glede na dosežene 

koristi. Usposabljanje v preddverju je doseglo največjo rast v času proizvodnje vojaške 

opreme. Uporablja se tudi v sedanjem času, kjer je treba usposabljati večje število zaposlenih. 

Opažamo ga tudi na področju letalske dejavnosti. 
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2.1.4 Obdobje obeh svetovnih vojn: sistematično usposabljanje 

Obe svetovni vojni sta privedli do večjih potreb po usposabljanju večjega števila delavcev, saj 

je bilo treba zapolniti zahteve vojne proizvodnje. Ob širitvi proizvodnje je prišlo do potreb v 

tehnični stroki, pri upravljanju, nadzoru in vodenju proizvodnega dela. Veliko strokovnih 

delavcev je bilo vpoklicanih v vojsko, zato se je pojavila potreba po dodatni delovni sili in 

novih metodah usposabljanja. Približno leta 1915 je Frederick Taylor razvil idejo 

usposabljanja ne delovnem mestu, ki je skrajšala učni čas delavca. Delavec se poduči, kako 

opravljati delovni proces, in sicer tako, da ga razume in se uči. S tem so zmanjšali t. i. 

neproduktiven delovni čas. Metodo so poimenovali znanstveni management. V času druge 

svetovne vojne so nadgradili obstoječi sistem z metodo sistematičnega usposabljanja na 

delovnem mestu. Sestavljena je bila iz štirih korakov: 

- usposobiti osebo – razložiti delovni proces in pomen dela; 

- prikazati delo korak za korakom; 

- delavec pod nadzorom samostojno opravlja delo; 

- vključitev delavca v proizvodnjo in pričetek samostojnega dela. 

 

Metoda je kljub okrnjenosti postala osnova vsem sodobnim metodam sistematičnega in 

stalnega usposabljanja. 

 

V nalogi obravnavano podjetje izhaja iz male kovaške obrti in je skozi čas preraslo v srednje 

veliko trgovsko podjetje. Zgodovinski razvoj je smiseln in sovpada s prvimi leti začetka 

delovanja podjetja, saj se je znanje prenašalo iz ust do ust, znanje lastnika podjetja pa tudi na 

prve zaposlene. Oblika in način sta se prenesli skozi zgodovino podjetja in sta še danes 

navzoči. 

2.2 Aktualni trendi na področju usposabljanja zaposlenih 

Sodobne organizacije se na področju izobraževanja vse manj poslužujejo klasičnih metod 

usposabljanja in vedno bolj iščejo nove oblike pridobivanja znanja. Glede na aktualne trende 

na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih Vodopija in drugi (2006, 10–11) 

opredelijo več smernic: 

- narašča število podjetij, ki investicije v izobraževanje in usposabljanje smatrajo kot 

naložbo v prihodnost; 

- količina sredstev na letni ravni v namene izobraževanja in usposabljanja narašča; 

- vse natančneje so določeni letni cilji in plani na področju izobraževanja;; 

- delež zaposlenih, vključenih v usposabljanje ali izobraževanje, se v večini organizacij 

približuje 100 odstotkom. 
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Glede vsebin na področju usposabljanja Vodopija in drugi (2006, 11–12) poudarjajo, da so 

vse bolj vidna vlaganja v pridobivanje in razvoj specifičnih znanj. V preteklosti je bilo več 

poudarka na splošnem znanju v organizaciji. Poleg specifičnih programov, ki ciljno 

izobražujejo potrebe delovnega mesta, prihajajo v ospredje tudi veščine in znanja, kot so na 

primer poslovno komuniciranje, timsko delo, motivacijski pogovori, korenčkova torta itd. Vse 

večje je tudi zavedanje pomena primernega ravnanja in vedenja v različnih poslovnih 

situacijah, ki poleg ustreznih znanj in izkušenj dobro vplivajo na učinkovitost ter uspešnost 

delovnega procesa. V ospredje prihajajo kompetence zaposlenih, ki so ključ do pravilnega 

ravnanja in učinkovitejšega delovanja v poslovnem svetu. Te so definirane kot »sposobnosti, 

lastnosti, ravnanje in vedenje posameznika v delovnem okolju, ki odločilno vplivajo na 

uspešnost opravljanja delovnih nalog«. Gre torej za timski duh, visoko motiviranost za 

doseganje zastavljenih ciljev, veščine poslovnega komuniciranja itd. Zato govorimo o 

sodobnih trendih na področju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja določenih 

kompetenc, kot so komuniciranje s strankami, vodenje sodelavcev, pozitivna naravnanost, 

motiviranost za dosežke, šola čustvene inteligence in podobno (Vodopija idr. 2006, 11–12). 

  

S pregledom osnovnih izrazov in opredelitve zgodovine do aktualnih trendov s področja 

usposabljanja je zaključena terminološka sinteza. V nadaljevanju naloge je predstavljen 

sistemski pristop usposabljanja, ki je tudi opredeljen po posameznih fazah.  
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3 PROCES USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJAH 

Potreba po nenehnem izpopolnjevanju v obvladovanju različnih delovnih nalog in 

pridobivanju novih znanj je razlog za obvladovanje procesa izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih (Vodopija idr. 2006, 8). Temeljni namen razvoja posameznika v organizaciji pa je 

zagotoviti, da ima podjetje primerno usposobljene zaposlene ljudi, ki bodo sledili ciljem 

organizacije in s svojim delom prispevali k maksimiranju dobička (Treven 1998, 196–197). 

Poudariti je treba, da se posameznikovo učenje ne konča ob zaključku šolanja in s pričetkom 

delovne kariere. Učenje je vseživljenjski proces, ki poteka skozi celotno delovno dobo 

posameznika (Možina 2002, 209). Usposabljanje zaposlenih je proces, ki mora zadostiti 

različnim potrebam in je tako za organizacijo kot tudi za posameznika v njej zelo pomemben 

(Vodopija idr. 2006, 9).  

 

V nadaljevanju naloge je proces usposabljanja predstavljen po posameznih fazah, od 

sistemskega pristopa k usposabljanju, identifikacije potreb usposabljanja, do procesa 

odločanja, nato pa sta na kratko opredeljena osnovna nivoja analize potreb na organizacijski, 

operativni in posameznikovi ravni. Ob zaključku poglavja pa je opredeljena evalvacija po 

Kirkpatrickovem modelu, ki je ena najpomembnejših faz v procesu usposabljanja, saj z njim 

vrednotimo učinke, podaja pa nam tudi informacije o koristih ter stroških usposabljanja 

zaposlenih.  

3.1 Model sistemskega pristopa usposabljanja 

Glavni cilj izobraževanja in usposabljanja zaposlenih je prispevati k doseganju ciljev 

organizacije. Programi usposabljanja se morajo razvijati sistematično, usmerjeni s primarno 

mislijo o poslovnih potrebah organizacije (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 337). 

Preverjene izkušnje iz različnih poslovnih okolij potrjujejo, da se je treba sistematično lotiti 

vsake faze procesa usposabljanja. Na takšen način bodo doseženi zastavljeni cilji in optimalno 

izrabljena vsa razpoložljiva sredstva. Za lažje obvladovanje procesa usposabljanja je dobro 

poznati dobre prakse iz našega okolja. Tiste, ki so za našo organizacijo najprimernejše, 

vzamemo za svoje (Vodopija idr. 2006, 10–11). 

 

V nadaljevanju je prikazan model ocene potreb sistemskega pristopa k usposabljanju (slika 1). 

Različni avtorji prikazujejo modele sistemskega pristopa k usposabljanju v različnih oblikah. 

Predstavljeni model pa se zdi najbolj konsistenten in primeren za namene te naloge. Prikazuje 

celoten postopek usposabljanja, razdeljenega na štiri stopnje: vrednotenje potreb, načrtovanje 

in razvoj, izvedba ter evalvacija. V nadaljevanju je predstavljen celoten model, podrobneje pa 

so analizirane le tiste faze, ki služijo kot pomoč pri analizi raziskovalnih vprašanj. Te so 

ocena potreb po usposabljanju na organizacijski ravni, operativni ravni, ravni posameznika, 

načrtovanje in izvedba usposabljanja ter evalvacija usposabljanja. 
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Slika 1: Model vrednotenja potreb usposabljanja 

Vir: Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 377. 

3.2 Vrednotenje potreb  

Uspešno usposabljanje se začne s temeljnim vrednotenjem potreb. Določiti je treba, katere 

zaposlene je treba usposabljati in katera znanja potrebujejo. Zadnja stopnja ocenjevalne faze 

je določitev specifičnosti usposabljanja in določitev kompetenc, znanja ter sposobnosti, ki jih 

morajo osvojiti zaposleni v organizaciji po končanem programu. Pogosto je potrebnega le 

malo truda za ocenitev prihodnjih potreb po usposabljanju, organizacije, ki se tega lotijo 

sistematično in natančno, pa imajo boljše končne rezultate usposabljanja. Organizacije lahko 

na različne načine in od različnih virov pridobivajo informacije za vrednotenje potreb po 

usposabljanju zaposlenih (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 378). Metode zbiranja podatkov 

in virov informacij so predstavljene v nadaljevanju. V raziskovalne namene so bile 

uporabljene obstoječe evidence, individualni intervju, vprašalnik in opazovanje.  

Preglednica 1: Način in viri pridobivanja informacij za oceno potreb po usposabljanju 

Metode zbiranje podatkov za prepoznavanje 

potreb 

Viri informacij 

Iskanje obstoječih evidenc Obstoječe evidence (proizvodnja, kakovost, 

izguba, reklamacije, zastoj proizvodnje, poročila 
o nezgodah, zahteve po usposabljanju, datoteke 

osebja, presoja dela, opis dela, merila dela, nivo 

usposabljanja …) 
Individualni intervju Obvezen 

Skupinski intervju Nadrejeni 

Vprašalniki Podrejeni 

Preizkušnja znanja Strokovnjak področja 

Pisni testi Stranke 

Ocenjevalni centri  

Opazovanje  

Opazovanje kritičnih situacij  

Analiza dela  

Analiza nalog  

Vir: Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 379. 
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Ne glede na to, katera specifična metoda zbiranja podatkov je uporabljena za prepoznavanje 

potreb po usposabljanju, je treba vsako potrebo obravnavati skozi analizo potreb po 

usposabljanju na organizacijski, operativni in posameznikovi ravni. V nadaljevanju naloge so 

te podrobneje predstavljene, na takšen način pa je mogoče pridobiti celostno sliko vrednotenja 

potreb po usposabljanju zaposlenih. 

 

Izbira metode zbiranja podatkov je odvisna od ciljev in namenov usposabljanja. Viri 

informacij pri odkrivanju deficitov delovnega procesa ali pomanjkanja znanja zaposlenih 

vključujejo pomoč nadrejenih, podrejenih, komentarje in pritožbe strank, podatke ocenjevanja 

znanja, objektivna merila proizvodnje in kakovosti, preizkuse znanja na delovnem mestu itd. 

Na takšen način se lahko določi potreben ali željen nivo znanja in spretnosti zaposlenih. Ob 

tem odgovorni za usposabljanje nenehno spremljajo pomanjkljivosti delovnega procesa in 

beležijo pomanjkanje v sposobnostih in znanju (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 378–379). 

V kolikor se želi usposabljati novi kader, se je treba osredotočiti na potrebe delovnega mesta 

in predhodno znanje novo zaposlenega. 

 

Kadar organizacija odkrije in prepozna pomanjkljivosti v znanju, sposobnostih zaposlenih ali 

delovnega mesta je treba potrebe razdeliti v dve skupini, in sicer na tiste, ki potrebujejo 

usposabljanje kot rešitev problema in tiste, ki potrebujejo drugačno rešitev. V mnogih 

primerih je organizacijo treba le pravilno motivirati in spodbujati zaposlene, analizirati vzroke 

slabo izvedenih delovnih nalog itd. V takšni situaciji usposabljanje ne bo rešilo 

pomanjkljivosti v znanju ali sposobnostih zaposlenih, kot na primer, za to, da je zaposleni 

zmožen opravljati neko delovno nalogo, velikokrat potrebuje le delovno prakso, povratno 

informacijo o opravljenem delu ali pa pomoč pri izvedbi dela. Za namene napredovanja in 

premestitve na delovnih mestih pa mora biti usposabljanje načrtovano. Njegov postopek 

zahteva kompleksnejši načrt in analizo stanja (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 379–380).  

3.2.1 Analiza potreb po usposabljanju na organizacijski ravni  

Ocena potreb se deli v tri ravni. Prva je organizacijska raven, kjer organizacijska analiza 

(angl. organizational analysis) potreb po usposabljanju obravnava in predlaga usposabljanje v 

okviru organizacije. Usposabljanje na organizacijski ravni se nanaša na preučevanje 

organizacijskih sistemskih sestavin. Pri organizacijski analizi usposabljanje deluje znotraj 

organizacije, zato morajo odgovorni za usposabljanje in razvoj kadra poznati strateške 

usmeritve organizacije ter načrtovati sistem usposabljanja, ki bo upošteval kratkoročne in 

dolgoročne potrebe organizacije. Večji problem nastane pri prenosu znanja udeležencev 

različnih oblik usposabljanja. Težave nastajajo pri prenosu znanja iz učnih primerov v 

praktične na delovnem mestu. Glavna razlika izhaja iz diferencialnosti učnega in 

organizacijskega okolja. Druga razlika pa izhaja iz različnih odnosov med različnimi 

organizacijami, kot so strategije, cilji, delitev nalog in odgovornosti. Kadar organizacija nima 
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jasnih ciljev je oteženo oblikovanje programov usposabljanja. Ključ do uspešnega 

usposabljanja je v tem, da se njegove vrednote poistovetijo z vrednotami organizacije (Miglič 

2002, 55–56). Fisherjeva, Schoenfeldt in Shaw (2006, 381) ponujajo preglednico vprašanj, ki 

jih je mogoče uporabiti za analizo in oceno potreb tudi v primeru obravnavanega podjetja: 

- Kakšne posledice doprinese usposabljanje glede na strategijo organizacije? 

- Na katerih področjih v organizaciji potrebujemo usposabljanje? 

- Kako različne enote organizacije opravljajo svoje naloge v primerjavi s cilji? 

- V katerem delu podjetja bo usposabljanje najučinkovitejše? 

- Ali bodo v program usposabljanja vključeni cilji in potrebe podjetja? 

- Katere enote podjetja moramo prve usposabljati? 

- Kateri program in način usposabljanja je prioriteten? 

- Ali usposabljanje vključuje kulturo podjetja? 

- Ali podjetje lahko opraviči stroške usposabljanja? 

3.2.2 Analiza potreb po usposabljanju na operativni ravni 

Druga raven ocene potreb je operativna raven. Bistvo ocene potreb na operativni ravni (angl. 

job and task analysis) je, upoštevajoč znanje, spretnosti in sposobnosti zaposlenega, 

kakovostno opravljati delovni proces oziroma delovne naloge (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 

2006, 381). Je proces opredelitve delovnih lastnosti in razmer, ki so potrebne za uspešno 

opravljanje določenega dela. Z njim sistematično pridobivamo informacije o delu, nalogah in 

vlogah, ki se izvajajo ali naj bi se izvajale. S pomočjo analize dela se zaznajo in pridobijo 

primarni podatki o delovnem mestu. Uporabna je pri iskanju novih delavcev, vrednotenju, 

nagrajevanju, stimuliranju in načrtovanju razvoja kadrov. Pri načrtovanju usposabljanja in 

uvajanju novo zaposlenih pa analiza dela podaja pomembne informacije. Te so povezane s 

konkretnim delom ali z nalogami, ki so jasno in natančno opisane ter opredeljene. Tako se 

pridobi podatke o nivoju znanja in spretnosti, ki jih potrebuje zaposleni za opravljanje 

delovnih nalog. Cilj analize dela je namreč izdelava opisa usposabljanja za posamezno 

delovno mesto (Miglič 2002, 75–76). 

3.2.3 Usposabljanje na ravni posameznika  

Zadnja faza analize je usmerjena na usposabljanje posameznika (angl. individual analysis). 

Analiza daje odgovore na vprašanja o tem, katere zaposlene je treba usposabljati in o 

potrebnem nivoju znanja ter spretnosti posameznika za opravljanje določenega dela. 

Ocenjevanje potreb posameznika zajema analiziranje in dokumentiranje njegovih potreb po 

usposabljanju, izhajajoč iz njegovega predhodnega znanja in obvladovanja spretnosti, 

potrebnih za izvajanje dela. Vodja usposabljanja ovrednoti nivo znanja in sposobnosti 

izbranega zaposlenega ter določi vrsto in način usposabljanja, in sicer tako, da bo to doseglo 

največji učinek (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 382). Posameznika je treba obravnavati 
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izven meja organizacije, kot osebo, ki podpira ali zavira razvoj organizacije. Ta koncept nas 

vodi k povezanosti posameznika in organizacije s t. i. psihološko pogodbo, ki opredeljuje 

skupna pričakovanja, cilje, vizije in smotre (Miglič 2002, 97).  

 

Z opisom ravni usposabljanja je zaključena prva faza sistematskega pristopa k usposabljanju. 

Znana sta celoten koncept sistemskega pristopa in prva faza vrednotenja potreb s tremi 

glavnimi ravnmi. Znan je način ovrednotenja potreb po usposabljanju, kje poiskati vire 

podatkov in na kateri ravni organizacije je treba opraviti usposabljanje oziroma koga in kako 

usposabljati. Naslednji korak vključuje fazo načrta in razvoja usposabljanja, s katerim bodo 

opredeljena učna načela, potrebne metode ter potek razvoja usposabljanja. 

3.3 Načrtovanje in izvedba 

Ugotovljene potrebe in cilji usposabljanja so nadgrajeni z načrtom in razvojem programa 

usposabljanja, da ta dosega svoj namen. Vsebina izbrane metode je tako izpopolnjena glede 

na potrebe in znanje posameznika v organizaciji. Metoda je učinkovita le, če je izbrana na 

podlagi dojemanja spretnosti in znanja zaposlenih (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 388).  

3.3.1 Učna načela 

Okoli 100 let raziskav na področju človeškega kapitala je doprineslo k postavitvi številnih 

načel, ki so podkrepile in olajšale učenje (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 388). V 

nadaljevanju so na kratko predstavljena osnovna načela, s katerimi je olajšana izbira metode 

usposabljanja v izbrani organizaciji. Načela so (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 385–390; 

Vukovič in Miglič 2006, 180–182): 

- predpogoji za učenje: za uspešno usposabljanje sta potrebna dva učna predpogoja – 

pripravljenost in motivacija. Ključnega pomena sta predznanje in spretnost zaposlenega. 

Na primer, poznavanje matematike je predpogoj za usposabljanje na oddelku statistike in 

kontrole v proizvodnji. Naslednji predpogoj je motivacija zaposlenega. Zaposleni se bo 

bolje učil in dosegel višjo stopnjo motiviranosti, če bo ugotovil potrebo po novem znanju 

in spretnostih v uspešno izpeljanem usposabljanju. Visok nivo lastnega pričakovanja nam 

je v pomoč pri motivaciji, da bomo zmožni uspešno opraviti delovno nalogo. To 

prepričanje nam pomaga pri opravljanju zahtevnejših delovnih nalogah; 

- učno okolje: biti mora čim bolj sproščujoče in oblikovano tako, da spodbuja kakovost 

učenja in olajšuje prenos naučenega na delovno mesto. Pri oblikovanju učnega okolja 

združujemo učna načela in izbor načinov preučevanja, metod ter pripomočkov, primernih 

za sprejemanje novih nalog. Pomembno vlogo ima tudi motivacija zaposlenega. Koliko je 

sam pripravljen in sposoben sprejemati nova znanja. K oblikovanju učnega okolja spada 

tudi zagotavljanje povratnih informacij udeležencem o njihovem napredku. Pomembne so 

za njihovo motivacijo. Posredovane morajo biti strokovno, da zagotovijo čim večji vpliv. 
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Največjo pomembnost pa pripisujejo izvajalcu usposabljanja, ki odločilno vpliva na 

uspešnost ali neuspešnost usposabljanja; 

- poznavanje želenih rezultatov: za pridobivanje dobrih rezultatov učenja je treba 

udeležencem usposabljanja podajati povratne informacije o pridobljenih spretnostih in 

znanju. Če ni pridobljenih kakovostnih povratnih informacij pade moč motivacije do 

učenja. Izvajalec usposabljanja mora poskrbeti, da med samim procesom podaja 

pravočasne povratne informacije in da nagovarja ter vzpodbuja program usposabljanja. Na 

takšen način postopoma doseže višji nivo zaupanja in udeleženci uspešneje dosežejo 

želeni nivo znanja ter spretnosti; 

- prenos znanja na delovno mesto: je pomemben element učnega okolja, saj je 

zagotavljanje prenosa znanja iz učnega v delovno okolje oziroma delovno mesto 

primarnega pomena. Ta proces sledi v treh korakih. Zaposleni med usposabljanjem 

pridobijo nova znanja in sposobnosti, to znanje prenesejo na delovno mesto in novo 

znanje ter sposobnosti uporabljajo in so sestavni del vsakodnevnega vedenja pri delu. 

Proces prenosa znanja iz učnega v delovno okolje zahteva veliko naporov in je izredno 

zahteven. V veliko primerih se težko meri kakovost usposabljanja. Merimo lahko le 

nekatere vidike, celoten koncept pa lahko ovrednotimo. 

3.3.2 Načrtovanje in izvedba 

S predhodno opredeljenimi cilji usposabljanja in učnimi metodami lahko izvajalec izbere 

primerno obliko ter metodo in načrtuje nadaljnji potek usposabljanja. Na začetku je treba 

določiti, ali bo usposabljanje potekalo na delovnem mestu ali izven njega. Pogosto se 

kombinirata obe obliki usposabljanja, tj. na delovnem mestu in izven delovnega mesta, kar je 

odvisno od predznanja in spretnosti zaposlenega. Na sliki 3 sta prikazani dve možnosti 

usposabljanja. Levi krog predstavlja zahtevane spretnosti, sposobnosti in znanje zaposlenega 

za uspešno opravljanje dela. Pri tem gre za neformalno usposabljanje, formalno usposabljanje 

in usposabljanje izven delovnega mesta. V delu, kjer se kroga prekrivata, nastane območje 

predznanja spretnosti in veščin. To so vsa tista znanja in veščine, ki jih zaposleni že obvladuje 

oziroma jih je pridobil v preteklosti, tako v formalnem šolanju kot tudi skozi raznovrstna 

izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu ali izven njega. Na tej toči ne potrebujemo 

usposabljanja, saj zaposleni zahtevana znanja in veščine obvladuje. Preostali del kroga 

prikazuje območje, kjer zaposleni potrebuje usposabljanje (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 

390–391).  



 

 14 

 

Slika 2: Kje in kako usposabljati 

Vir: Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 390. 

 

Zaradi lažjega odločanja v fazi načrtovanja usposabljanja v nalogi obravnavanega podjetja so 

v nadaljevanju predstavljene izbrane oblike usposabljanja. V strokovni literaturi različni 

avtorji različno opredeljujejo kvalifikacijo usposabljanja. V primeru obravnavanega podjetja 

je izbrana Fisherjeva klasifikacija potreb po usposabljanju, saj je ta najbližje potrebam 

obravnavane organizacije. Potrebe so naslednje (Fisher, Schoenfeldt in Shaw 2006, 391–394): 

- Usposabljanje na delovnem mestu. Opravlja se znotraj organizacije in v okviru dejanskega 

delovnega mesta. Velika večina industrijskih podjetij se poslužuje te metode, saj lahko 

pripravnika neposredno učijo na delovnem mestu. Metodo odlikuje več prednosti:  

- področje usposabljanje je enako področju dela, zato je prenos znanja na najvišji možni 

ravni; 

- nižji stroški zaradi iste lokacije usposabljanja in v večini primerov ni potreben zunanji 

izvajalec. Vlogo mentorja opravlja izkušen delavec, nadrejeni itd.; 

- višja stopnja motivacije, saj se pripravniki učijo tisto, kar je pomembno za njihovo 

delo; 

- zaposleni na splošno menijo, da je usposabljanje na delovnem mestu bolj koristno kot 

usposabljanje v učilnici; 

- usposabljanje na delovnem mestu dobiva vse večjo vlogo v organizacijah, saj se 

uporablja v timskem kontekstu. Sprva pridobimo znanje za opravljanje svojih 

delovnih nalog, nato se učimo opravljanja delovnih nalog sodelavcev. S tem zaposleni 

opravljajo delovne naloge, ko je sodelavec odsoten z delovnega mesta. 
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Negativni vidik usposabljanja na delovnem mestu so prekinitve med procesom 

usposabljanja. Njihov učinek je negativen, saj morajo zaradi narave dela tako pripravnik 

kot tudi mentor opravljati še druge delovne naloge. Veliko organizacij zaradi pomanjkanja 

denarja in zmanjševanja stroškov opušča usposabljanje na delovnem mestu. Od 

zaposlenih se nato pričakuje, da potrebna znanja pridobijo po svojih najboljših močeh. 

- Usposabljanje izven delovnega mesta. Izvaja se izven prostorov delovnega mesta. V 

večini primerov so to posebni centri ali prostori za usposabljanje. Izvedba usposabljanja 

zmanjšuje motnje v samem procesu in omogoča udeležencem višjo raven pozornosti. 

Istočasno se izvajalci nenehno posvečajo udeležencem usposabljanja. Mnogi izenačujejo 

tovrstno usposabljanje z učenjem v učilnici. Poznane so različne oblike, opisane pa so le 

tiste, ki se zdijo smotrne in pomembne oziroma bi jih privzeli v uporabo glede na dejanske 

potrebe v obravnavanem podjetju:  

- načrtovanje ukrepov: po zaključenem usposabljanju se izvajalec pogovori z 

udeleženci, kako bodo pridobljeno znanje prenesli na delovno mesto; 

- vedenje - modeliranje usposabljanja: udeležence med izvajanjem usposabljanja 

snemajo. S pomočjo posnetkov nato analizirajo kritične situacije; 

- igre vlog: timska simulacija različnih delovnih primerov in situacij; 

- menjava idej: manjše skupine izmenjujejo ideje in ugotovitve delijo z vodstvom; 

- team building: serija skupinskih aktivnosti pripomore k razvoju skupnega znanja ter 

olajša in izboljša delovanje skupine na delovnem mestu. 

 

Pomembno je, da se poleg izbranega načina usposabljanja udeležence ustrezno opremi z 

dodatnimi podpornimi gradivi, ki služijo podaljšanju učinka usposabljanja in olajšajo prenos 

naučenega znanja, spretnosti ter vrednot na delovno mesto. 

 

V osrednji fazi usposabljanja, to je v izvedbi usposabljanja, se izbere primerno usposabljanje. 

V njem udeleženci na praktičen način pridobivajo konkretna znanja in izkušnje ter 

spreminjajo svoje dotedanje navade in spretnosti. Bistvo te faze je prenos učnih vsebin, 

predhodno izbranih v prejšnjih fazah. Pri izvedbi usposabljanja ravnamo z viri, ki so potrebni 

za izvedbo, ugotavljamo učne rezultate in mnenja tako udeležencev kot tudi izvajalcev 

(Vukovič in Miglič 2006, 180). Izvedba usposabljanja se dopolnjuje in je odvisna od njegove 

evalvacije, saj se z njo ugotavlja, kje so bili izpolnjeni cilji usposabljanja. Izbran je 

Kirkpatrickov model merjenja učinkovitosti usposabljanja. 

3.4 Evalvacija usposabljanja 

Zadnja faza v procesu usposabljanja, faza evalvacije, je zasnovana s pomočjo 

Kirkpatrickovega modela. Model je praktičen in razumljiv, kar dokazuje dejstvo, da ga veliko 

organizacij uporablja že več kot 50 let. V nadaljevanju je model razporejen po fazah, kjer so 

opisane glavne značilnosti, opredeljena so orodja in metode vrednotenja, določena je njihova 
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uporabnost in ustreznost. Navedeni ukrepi so priporočljivi za polno in smiselno oceno 

evalvacije v organizaciji. 

 

Ker je v obravnavanem podjetju le delno vzpostavljen sistem usposabljanja in izobraževanja, 

bo ta model uporabljen v raziskovalnem delu naloge, kjer bodo podani predlogi za 

vzpostavitev procesa.  

 

Kirpatrickov štiristopenjski model predstavlja celovit pristop merjenja učinkov usposabljanja. 

Podaja informacije za izboljšavo bodočih programov, ugotavljanje in odločitev o tem, ali se 

bo določen program še izvajal in ali je smiselno nadaljevati z internim ali zunanjim 

usposabljanjem glede na pridobljene učinke. Podaja tudi informacije o koristih in stroških 

programa, ki so osnova za odločitev vodstva o izvedbi usposabljanja. Model sestavljajo štiri 

faze: merjenje neposredne reakcije udeležencev po končanem usposabljanju, merjenje 

naučenega v okviru programov usposabljanja, ugotavljanje sprememb v vedenju zaposlenih 

na delovnem mestu in merjenje celovite koristi celotnega procesa usposabljanja za 

organizacijo. Model se lahko uporabi kot celota, kjer se faze medsebojno dopolnjujejo, lahko 

pa se uporabi tudi za merjenje učinkovitosti usposabljanja na posamezni ravni (Kirkpatrick 

1998, 19–23).  

 

Za lažje razumevanje je Kirpatrickov model predstavljen v obliki tabele. Tabela je vertikalno 

razdeljena v štiri osnovne stopnje evalvacije (reakcija, usposabljanje, vedenje, rezultati), 

vertikalno pa so podrobneje opisane posamezne značilnosti vsake stopnje evalvacije, orodja in 

metode ter ustreznost in uporabnost posamezne stopnje. 
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Preglednica 2: Kirkpatrickov štiristopenjski model evalvacije 

Stopnja in  tip 

evalvacije 

Opis in značilnosti 

evalvacije 

Orodja in metode 

evalvacije 

Ustreznost in 

uporabnost 

1. Reakcija - 

odziv 

Evalvacija Ocenjevanje reakcije nam 

poda informacije o tem, kar udeleženci 
mislijo in čutijo po opravljenem 

usposabljanju: 

- Ali so navdušeni nad usposabljanjem? 

- Ali je bilo usposabljanje ustrezno 
oziroma primemo glede ne njihove 

potrebe? 

- Ali so dobro izkoristili svoj čas? 

- Ali je udeležencem ugajal prostor, 
izvedba in časovna razporeditev 
predavanj? 

- Stopnja pripravljenosti udeležencev. 
- Sproščenost in preprostost izkušnje. 
- Stopnja prizadevanja za večji učinek 

učenja. 
- Prepoznavanje uporabnosti prejetega 

znanja v delovnem procesu. 

- Povratne informacije temeljijo na 

osebni izkušnji usposabljanja. 
- Verbalne reakcije, ki jih je mogoče 

ugotoviti in analizirati. 

- Vprašalniki in raziskave po izvedenem 

usposabljanju. 

- Elektronsko ocenjevanje. 

- Ustno ali pisno poročilo udeležencev 
vodstvu organizacije. 

- Uporaba modela takoj po končanem 
usposabljanju. 

- Zelo enostavno je pridobiti povratne 

informacije. 

- Zbiranje povratnih informacij ne 

povzroča velikih stroškov pri analizi 

posameznika ali skupine. 

- Pomembno je preveriti, ali udeleženci 

niso bili razočarani nad vsebino in 

potekom usposabljanja. 

- Pomemben dejavnik je pozitiven 

prenos izkušnje ostalim sodelavcem, 

posebej tistim kateri še niso bili na 

usposabljanju. 

2. Usposabljanje Obseg pridobljenega znanja in 

sposobnosti se meri v primerjavi s 

predhodnim znanjem in 

sposobnostmi: 

- Ali so udeleženci pridobili potrebne 

veščine in znanja glede na namen 

usposabljanja? 

- Ali so udeleženci pridobili načrtovane 
izkušnje glede na potrebe? 

- Kakšen je obseg napredka in 

spremembe v znanju in sposobnostih 

po končanem usposabljanju glede na 

smer in območje usposabljanja? 

- Ocenjevanje testov pred in po 

usposabljanju. 

- Intervju in opazovanje udeleženca se 

lahko uporabi pred in po 

usposabljanju, vendar je zamudno in 

lahko tudi neskladno. 

- Metode ocenjevanja morajo biti skladne 

in povezane z učnimi cilji. 

- Potrebno je zanesljivo in jasno 

točkovanje pri izvajanju meritev, 
katero je potrebno jasno definirati, da 

omejimo tveganje nedosledne ocene. 

- Razmeroma preprosta postavitev 

usposabljanja. 

- Visoki stroški v fazi vrednotenja 

učinkov. 

- Pomembna je merljivost 

pridobljenega znanja in sposobnosti. 

- V primeru slabo organiziranega 

usposabljanja, povečamo stroške 
zaradi povečanega dela pri merjenju 

in analiziranju podatkov. 

3. Vedenje Evalvacija Ocena vedenja obsega 

uporabo pridobljenega znanja in 

spretnosti ter spremembo vzorca 

vedenja takoj ali nekaj mesecev po 

usposabljanju: 

- Ali so udeleženci pričeli z uporabo 

pridobljenega znanja in sposobnosti 
na delovnem mestu? 

- Na katerem področju uporabljajo 

pridobljeno znanje in spretnosti? 

- Ali lahko izmerimo in opazimo 

spremembo v opravljanju delovnih 

nalog po usposabljanju? 

- Ali je pridobljeno znanje trajnostne 

narave? 

- Ali je udeleženec sposoben prenesti 

pridobljeno znanje na sodelavce? 

- Ali se udeleženci zavedajo sprememb 

v vedenju in znanju pridobljenega na 
usposabljanju. 

- Skozi celotno fazo usposabljanja 

opazujemo in izvajamo intervjuje z 

udeleženci, saj potrebujemo 

informacije o ocenah sprememb, 

primernosti sprememb in obstojnosti 

teh v vedenju. 

- Ocenjevanje mora biti diskretno in 

natančno, saj se ga implementira z 
ustreznim orodjem ter analizo. 

- Mnenje udeležencev glede 

relevantnosti indikatorja je subjektivno 

in nezanesljivo, zato mora biti 

natančno opredeljen način 

ocenjevanja. 

- Ocene se lahko definirajo glede na 

različne scenarije učinkovitosti 
kazalnikov uspešnosti. 

- Elektronsko in spletno ocenjevanje se 

težje vključi, saj potrebujemo 

takojšnje podatke po končanem 

usposabljanju. 

- Samoocenjevanje je možno le z 

predhodno natančno načrtovanimi 
merili in kriteriji. 

- Lažje je oceniti spremembo v 

vedenju kakor ovrednotiti količino 

pridobljenega znanja in spretnosti. 

- Sistem t. i. hitrih odgovorov ni 

ustrezen. 

- Upravljanje in analiza ocen 

potrebujeta dobro zasnovan sistem 

usposabljanja. 

- Visok pomen vrednotenja 

usposabljanja. Brez pomena je 
pozitiven odziv udeležencev, če 

pridobljenega znanja in veščin ne 

uporabljajo na delovnem mestu. 

4. Rezultati Vrednotenje rezultatov neposredno 

vpliva na organizacijo, izhajajoč iz 

izboljšanja učinkovitosti udeleženca 

glede na donosnost naložb in drugih 

merljivih 

vidikov organizacije, kot so na primer: 
število pritožb, fluktuacija zaposlenih, 

okvare, neskladnosti pri ocenjevanju 

kakovosti, doseganju standardov in 

akreditacij, rasti organizacije itd. 

- Možnost, da se ukrepi že izvajajo 

preko običajnih sistemov upravljanja 

in poročanja. 

- Izziv je ugotoviti, kateri kazalniki 

uspeha vplivajo in kako jih 

posredovati udeležencu. 

- Pomembno je opredeliti in se 

dogovoriti o odgovornosti in 
pomembnosti z udeleženci na začetku 

usposabljanja. S tem lažje razumejo, 

kaj je treba oceniti. 

- Letni razgovor s ključnimi poslovnimi 

cilji so sestavni del merjenja poslovnih 

rezultatov, ki izhajajo iz usposabljanja. 

- Posamično vrednotenje rezultatov je 

enostavne narave. Zahtevnejše 
postane pri merjenju različnih ravni 

organizacije. Na različnih ravneh se 

menjujejo odgovorni, kar otežuje 

jasnost enakih meril ocenjevanja. 

- Zunanji dejavniki močno vplivajo na 

organizacijo in poslovno uspešnost, 
kar je lahko vzrok za boljše ali slabše 
rezultate. 

 

Vir: Businessballs 2013. 
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Rezultati usposabljanja vplivajo na odločitve vodstva o nadaljnjih potrebah in odločitvah o 

usposabljanju. Glavni namen je, da učinki usposabljanja opravičijo nastale stroške z 

usposabljanjem zaposlenih. V večini primerov ima vodstvo rezultate že predvidene in se 

velikokrat izognejo fazi evalvacije oziroma oceni usposabljanja. Rezultati so vidni posebno 

takrat, ko se zaposleni vračajo zadovoljni na delovna mesta in pridobljeno znanje predajo 

sodelavcem, kar pripomore k večji kakovosti dela, produktivnosti, komunikaciji, razumevanju 

in ne nazadnje tudi večanju dodane vrednosti organizacije.  
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4 METODOLOŠKI OKVIR RAZISKAVE 

Cilj raziskave je dokazati, da se s pravilnim pristopom in organiziranim procesom 

usposabljanja v podjetju lahko odpravijo težave v pomanjkanju znanja ter spretnosti. Na 

takšen način lahko nato v podjetju pričakujejo tudi večjo produktivnost in višjo dodano 

vrednost.  

 

Namen zaključne projektne naloge je v podjetju Metaloprema, d. o. o., analizirati obstoječe 

stanje na področju usposabljanja, ugotoviti potrebe po usposabljanju in podati predlog 

izboljšav. Potrebe po usposabljanju so omejene na področje prodaje oziroma prodajni 

oddelek. Podjetje sicer načrtuje, da bo v letu 2013 vzpostavilo proces usposabljanja 

zaposlenih, saj je bil ta doslej zanemarjen. Zaključna projektna naloga bo služila kot pomoč 

pri identifikaciji potreb po usposabljanju.  

 

Osnovno vodilo teoretičnega koncepta je sistemski pristop analize potreb po usposabljanju na 

organizacijski, operativni in posameznikovi ravni. Zaznati je majhno število potencialnih 

respondentov in potreb po integriranju različnih podatkovnih virov, zato je uporabljena 

kvalitativna metoda raziskave. Kot raziskovalno orodje in vir informacij služijo intervju 

(priloga 3), kadrovske evidence, opazovanje zaposlenih in vprašalnik zaposlenim, ki je 

odprtega tipa (priloga 4). Vprašanja iz vprašalnika se nanašajo na obdobje med letom 2012 in 

prvo polovico leta 2013. 

 

S postopkom operacionalizacije oziroma postopkom razvoja merskega instrumenta na podlagi 

teorije so ponazorjeni rezultati stanja, pridobljeni z intervjujem in opazovanjem. Intervju je 

strukturiran, saj so vprašanja razvita na podlagi opazovanja obstoječega stanja in opazovanja 

vidikov podjetja, ki opredeljujejo vlogo znanja ter dejavnike, povezane z usposabljanjem 

zaposlenih. Glede na pojavni vidik izbranega teoretičnega koncepta so bili relevantni vidiki 

zbiranja in prepoznavanja podatkov za intervju gledani skozi organizacijsko, operativno ter 

posameznikovo raven. 

 

S postopkom triangulacije oziroma kombiniranjem uporabljenih različnih virov podatkov 

(intervju, opazovanje, vprašalnik) in uporabo strokovne literature je ugotovljeno stanje na 

področju usposabljanja, podani pa so tudi predlogi izboljšav v prodajni službi podjetja 

Metaloprema, d. o. o. S tem je zagotovljen celovitejši vpogled v preučevani raziskovalni 

problem. 
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5 SISTEM USPOSABLJANJA V PODJETJU METALOPREMA, D. O. O. 

Uvodoma je predstavljeno podjetje Metaloprema, d. o. o., njegove dejavnosti in usmeritve za 

prihodnost. Podrobneje je predstavljeno dosedanje stanje na področju usposabljanja 

zaposlenih. Identificirane so potrebe po usposabljanju glede na teoretične koncepte, podane v 

prvem delu naloge. To pomeni, da so identificirana potrebna znanja in spretnosti zaposlenih 

za učinkovito opravljanje delovnih nalog. Ugotovljeno je, da ima podjetje sicer formalno 

pokrito, vendar pa neustrezno vzpostavljen sistem usposabljanja zaposlenih in da zaposleni v 

večini primerov le delno pridobivajo nova znanja ter veščine glede na potrebe dela. Kot 

zadnje pa je podan predlog izboljšav na področju usposabljanja glede na zmožnosti in potrebe 

podjetja.  

5.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Metaloprema, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1989 in zaposluje 28 delavcev. 

Podjetje se ukvarja s trgovino in proizvodnjo vijačno spojnega materiala ter ostalega 

tehničnega blaga. Sodeluje z gradbeno, avtomobilsko, električno in lesno industrijo. Glavni 

poudarek je na zadovoljevanju potreb v sektorju proizvodnje in tehnične trgovine. Na 

slovenskem tržišču je podjetje uradni distributer za električno orodje blagovne znamke 

Makita, varilne tehnike Esab in različne zelo kakovostne znamke vijačnega programa. 

Temeljni cilj podjetja je dolgoročno, kakovostno in uspešno razvijati, proizvajati in tržiti z 

vijaki ter tehničnim blagom. Podjetje ima sedež s prodajnim centrom v Izoli in dva prodajna 

centra v Kopru in Ljubljani. Ustvarjeni letni prihodek znaša približno 3,5 milijona evrov 

(Fabiani 2013b).  

 

Vodilo vsakdanjega dela je pravilno, pravočasno in s čim nižjimi stroški opraviti vsako delo. 

Osnova za uspešno poslovanje in razvoj podjetja temelji na zadovoljstvu kupcev s kakovostjo 

proizvodov ter storitev. Zahteve in pričakovanja kupcev so postavljene v ospredje v celotnem 

poslovnem procesu. Dolgoročni cilji podjetja so obstati med vodilnimi podjetji v Sloveniji s 

prodajo in proizvodnjo vijačnega programa ter istočasno tržiti tehnično blago specializiranih 

in profesionalnih blagovnih znamk, tako za potrebe industrije kot tudi trgovine. Z vstopom 

Hrvaške v Evropsko unijo želi podjetje tržiti svoje proizvode tudi na tem tržišču. V ta namen 

so odprli podružnico v Buzetu. Kratkoročno pa želi podjetje obdržati in razširiti svoj tržni 

delež prodaje vijačnega blaga na slovenskem tržišču ter povečati prodajo obstoječim kupcem, 

kar želijo doseči z novimi prodajnimi programi profesionalnega tehničnega orodja in 

pripomočkov za industrijo ter profesionalne uporabnike. Za uresničevanje tega je 

vzpostavljen učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti, skladno z zahtevami mednarodnega 

standarda ISO 9001:2008. Sistem kakovosti in poslovnik zajemata celotno podjetje ter vse 

poslovne funkcije za potrebe certificiranja oziroma uporabe. Organizacija poslovnik uporablja 

za dejavnost razvoja, proizvodnje in trženja z vijačnimi izdelki ter tehnično železnino. Sistem 

kakovosti, opredeljen v poslovniku, je operacionaliziran v pravilnikih in navodilih za delo ter 
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v drugih referenčnih dokumentih. Poleg vseh teh dokumentov je delavcem pri učinkovitem 

izvajanju sistema kakovosti stalno v oporo strokovna in druga pomoč vodij oddelkov. Politika 

kakovosti je v podjetju opredeljena kot stalen proces izboljšav in cenovna konkurenčnost. 

Strategija temelji na širitvi prodajnih programov slovenskih in tujih dobaviteljev vijačnega ter 

tehničnega blaga in v uvedbi embalaže z lastno blagovno znamko M-sistem (Fabiani 2013b).  

 

Na sedežu podjetja, ki je istočasno centrala, se izvajajo funkcije uprave, ki jo sestavljajo 

direktor, prokurist in tajnica, oddelek komerciale (vodja veleprodaje, komercialisti in nabavna 

služba), prodajni referent (delo opravlja v skladu s sistemom kakovosti in ostalimi pravilniki, 

pogodbami in okrožnicami direktorja), materialni knjigovodja (izdeluje prevzeme, 

fakturiranje ter usklajuje knjižna stanja z dejanskim stanjem v sodelovanju z vodjem 

skladišča), vodja trgovine in vodja skladišča (skrbita za nemoteno in pravočasno oskrbo z 

blagom fizičnim osebam) ter skladiščniki (dnevno pripravljajo in izdajajo blago po izdajnicah 

ter obveščajo vodjo skladišča o nesoglasjih). Proizvodni obrat je opremljen s stružnimi 

avtomati za proizvodnjo vijačnega materiala, urejen je laboratorij za kontrolo kakovosti doma 

izdelanih izdelkov, proizvodov, kakor tudi za proizvode, nabavljene na tržišču (Fabiani 

2013b). 

5.2 Ugotavljanje obstoječega stanja na področju usposabljanja (predstavitev 

strukture) 

Pri ugotavljanju obstoječega stanja je kot orodje raziskave uporabljen intervju z direktorjem 

podjetja, opazovanje zaposlenih in pogovor z zaposlenimi, vse s pomočjo postavljenega 

vprašalnika ter kadrovskih evidenc. Z uporabo izbranega teoretičnega koncepta in 

razpoložljivih virov so zbrani podatki, ki se razlikujejo glede na vire, ki so uradno 

evidentirani v podjetju, torej formalne vire, tj. tiste, ki so bili zbrani s pomočjo opazovanja in 

pogovora, ali neformalne vire.  

 

Dejansko stanje na področju usposabljanja v podjetju je formalno pokrito, vendar pa ni 

ustrezno, kar je razvidno iz poslovnika kakovosti podjetja Metaloprema, d. o. o. Formalno 

usposabljanje obstaja v funkciji uvajanja v delo, neformalno usposabljanje pa kot prenos 

znanja in veščin med zaposlenimi. Ugotovljena je tudi odsotnost t. i. klasičnih orodij in metod 

razvoja kadrov. Temeljni mehanizem pridobivanja in prenosa znanja je neformalni stik, 

oziroma, da se konkretno obstoječe ali novo pridobljeno znanje posameznika prenaša na 

neformalen način na preostale sodelavce. Večina znanja izhaja iz prenosa znanja izkušenejših 

sodelavcev na nove sodelavce in iz lastne iniciative. Raziskava je pokazala, da podjetje nima 

konkretno vzpostavljenega procesa usposabljanja. Zaposleni redko dopolnjujejo svoja znanja 

na področju blagoznanstva, osebnega razvoja in uporabljenega računalniškega 

informacijskega sistema.  
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V podjetju Metaloprema, d. o. o., sta proces in plan usposabljanja formalno predvidena ter 

zapisana v poslovniku kakovosti, s standardom ISO 9001, ki ga je podjetje pridobilo in ga 

uporablja v svojih aktih, ter skladno z letnim poročilom za tekoče leto. Iz plana usposabljanja 

je razvidna skromnost in pomanjkljivost pri usposabljanju zaposlenih v podjetju. Plan je 

prikazan v prilogi 2. Plan usposabljanja vsebuje pregled usposabljanja v preteklem letu in 

njegovo realizacijo, opis opravljenega usposabljanja ter predvidenega, povezano z 

usposabljanjem v tekočem koledarskem letu. Opredeljen je februarja vsakega tekočega leta. S 

pomočjo intervjuja je ugotovljeno, da sta proces in plan usposabljanja nujna dela certifikata 

ISO 9001, zato so kot orodje za usposabljanje v letnem poročilu uporabljali udeležbo na 

Celjskem sejmu, kar pa dejansko ni sestavni del procesa usposabljanja. Gre namreč za 

poslovni dogodek in ne usposabljanje zaposlenih. Ugotovljeno je tudi, da v planu procesa 

usposabljanja glede na izbran teoretični koncept manjkajo naslednji elementi: ocena potreb po 

usposabljanju, identifikacija potreb po usposabljanju, cilji usposabljanja, načrtovanje ter 

razvoj in evalvacija, ki bi pokazala dejanske učinke usposabljanja zaposlenih.  

 

S pomočjo kadrovskih evidenc je ugotovljeno naslednje dejansko stanje in primeri na 

področju usposabljanja: 

- uvajanje v delo, kjer se pripravniku pokažejo osnovna računalniška znanja in osnovna 

znanja iz blagoznanstva. Direktor določi mentorja, ki po svojih zmožnostih predaja svoje 

znanje na delovnem mestu. Novo zaposleni je seznanjen s poslovnikom kakovosti, 

organizacijskimi predpisi in ostalimi pisnimi navodili ter uveljavljenim načinom dela 

posameznega delovnega mesta. Po potrebi se novo zaposleni usposablja pri vodjih 

posameznih programov ter direktorju podjetja;  

- zunanje usposabljanje na področju blagoznanstva za električno orodje blagovne znamke 

Makita poteka po lastni iniciativi zaposlenih, in sicer tako, da se ti prijavijo na 

razpoložljivi razpisani termin dobavitelja.  

 

V nadaljevanju je iz pogovora in vprašalnika z zaposlenimi razvidno, da se v podjetju ne 

poslužujejo t. i. klasičnih orodij in metod razvoja kadrov. Zaposleni ne opravljajo letnega 

pogovora z direktorjem niti nobene druge oblike identifikacije, kjer bi lahko ugotovili nove 

potrebe po usposabljanju.  

 

Zaposleni se tako ne udeležujejo skorajda nobenih usposabljanj na področju blagoznanstva 

(strokovno znanje o vijačnem blagu in tehničnem blagu, katerega podjetje trži), kakor tudi na 

področju osebnega razvoja kariere (tehnike in veščine prodaje). Nobenega usposabljanja ni 

niti na področju informacijskih tehnologij oziroma operacijskega sistema, katerega 

uporabljajo zaposleni za opravljanje vsakodnevnih delovnih nalog. V pogovorih z 

zaposlenimi je ugotovljeno, da novo pridobivanje znanja poteka po načelu lastne 

iniciativnosti. S pomočjo intervjuja z vodstvom podjetja pa je ugotovljeno, da podjetje 

zahteva usposobljen kader, ki se bo znal pravilno odzivati na potrebe kupcev. Pravilen odziv 
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pa je pogojen s poznavanjem področja tehničnega blaga, prodajnih veščin tehnik prodaje, z 

ustrezno motivacijo, timskim delom in uporabo znanj s področja računalništva ter ostalih 

komunikacijskih orodij. Del zahtevanega znanja namreč lahko doprinese sistematično urejen 

sistem usposabljanja zaposlenih, kjer se lahko v začetni fazi identifikacije potreb ugotovi 

predznanje zaposlenih, zahtevano stopnjo znanja pa ti lahko pridobijo s primernim 

usposabljanjem in razvojem.  

5.3 Identifikacija potreb po usposabljanju 

Glede na opazovane dimenzije izbranega teoretičnega koncepta so empirični izsledki opisani 

skozi organizacijsko, operativno in posameznikovo raven. Ker se te ravni dopolnjujejo so v 

raziskovalnem delu naloge smiselno povezane. V začetku poglavja je predstavljena operativna 

raven, kjer so pridobljeni podatki o delovnih mestih in nalogah v prodajni službi ter 

delavčevih lastnosti ter razmer za opravljanje določenega dela. V nadaljevanju so preko 

organizacijske ravni predstavljena področja, na katerih je treba zaposlene usposabljati, 

programi in načini usposabljanja ter stroškovna plat usposabljanja. Ob koncu poglavja pa je z 

identifikacijo na ravni posameznika ugotovljeno, kateri nivo znanja in spretnosti so potrebne 

za opravljanje ter izboljšanje delovnega mesta. Raven posameznika je posplošena za celotno 

prodajno službo, ne pa tudi na določenega posameznika. 

 

V podjetju Metaloprema, d. o. o., je malo razvidnih sistematičnih postopkov za evidentiranje 

procesa usposabljanja in izobraževanja oziroma drugih metod s področja, ki bi generirali 

podatke o potrebah po izobraževanju ter usposabljanju zaposlenih. V obliki dokumentacije so 

prisotne le kadrovske evidence. Vodstvo podjetja se ne poslužuje letnih pogovorov, s 

pomočjo katerih bi lahko z zaposlenimi sledili potrebam po novemu znanju in sposobnostih. 

Zaposleni pa izkazujejo veliko zanimanje in se zavedajo pomanjkanja strokovnega znanja ter 

spretnosti. Zaposleni si želijo obnoviti ali poglobiti tehnično znanje o vijačnem blagu, 

poznavanju tehničnih lastnosti električnega orodja Makita, varilne tehnike Esab in ostalih 

ključnih tržnih blagovnih znamk, ki jih podjetje zastopa. Ugotovljeno je pomanjkanje znanja 

in spretnosti v tehnikah ter veščinah prodaje in poznavanje programskih orodij.  

 

Na operativni ravni je ugotovljeno, da sistematizacija delovnih mest opisuje zahtevana znanja 

in spretnosti oziroma sposobnosti za opravljanje dela v oddelku prodajne službe. Te so v 

obravnavnem podjetju opredeljene v sistemskih dokumentih. 

 

Glavni element opredelitve dela v podjetju Metaloprema, d. o. o., za določeno delovno mesto 

je sistematizacija delovnih mest ter podroben opis zahtev in potrebnih veščin, opredeljenih v 

pogodbi o zaposlitvi. To so zahteve, navodila in priporočila, ki jih podjetje podaja v obliki 

organizacijskih predpisov, okrožnic direktorja, ustnih navodil direktorja in vodij do svojih 

podrejenih. Zahtevane delovne lastnosti, znanja in potrebe so opredeljene v pogodbi o 
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zaposlitvi (opisana so le tista delovna mesta, ki spadajo v oddelek prodaje) (Metaloprema 

2013): 

- komercialist: samostojno izvaja delo na komercialnem področju, komunicira s poslovnimi 

partnerji telefonsko in z osebnim obiskom, obiskuje poslovne partnerje po določenem 

planu, pridobiva nove posle, išče nove prodajne poti, skrbi za izvajanje prodajne strategije 

družbe, izvaja predpise iz varstva pri delu in požarnega varstva ter poroča in sestavlja 

poročila glede na predhodno opravljeno delo. Pričakovanja delavca/ke na delovnem mestu 

so odgovornost do sredstev in opravljenega dela, doseganje planov, izvrševanje nalog 

nadrejenih, kreativnost in ustvarjalnost pri delu, pripadnost družbi, pozitiven odnos do 

strank, sodelavcev in timskega dela, poročanje poslovodstvu ter predlogi izboljšav. 

Zaposlen na delovnem mestu komercialist je še posebej odgovoren za ugled družbe, 

nemoten potek dela, zadovoljstvo strank, skrbi za interese delodajalca, pravočasno in 

kakovostno izvaja svoje delo, poroča poslovodstvu in predlaga izboljšave; 

- prodajalec, trgovec: samostojno prodaja blago v prodajnem prostoru, skrbi za optimalne 

zaloge, opravlja popis in ga izroči poslovodji, skrbi, da je primerno urejen in ima 

pozitiven odnos do strank, išče nove prodajne poti, nove stranke sprejema soglasno s 

poslovodjo, skrbi za izvajanje stalne strategije družbe, izvaja predpise iz varstva pri delu 

in požarnega varstva ter opravlja ostala dela po navodilih nadrejenega. 

 

Z opisom delovnih mest in zahtev je razvidno zahtevano znanje in spretnost po posameznih 

delovnih mestih. Iz prvega dela identifikacije lahko podjetje izlušči osnovna zahtevana 

predznanja pri zaposlovanju zaposlenih ter identificira tista znanja, ki jih novo zaposleni ali 

obstoječi kader nima. Pri tem je lahko v pomoč Fisherjeva metoda ugotavljanja potreb, 

predstavljena na sliki 3. Analiza dela je pokazala, da delo v prodajni službi zahteva in 

pričakuje od zaposlenih znanje iz blagoznanstva (strokovno znanje o vijačnem in tehničnem 

blagu, ki ga podjetje trži), poznavanje spretnosti tehnik prodaje (dodatna prodaja, ugovori 

kupcem, reševanje reklamacij, pospeševanje prodaje, uspešno pridobivanje novih kupcev itd.) 

ter znanje programske opreme, s katero upravlja podjetje. Ugotovljeno izhaja iz ciljev 

podjetja, potrjeno tako od vodstva kot tudi ostalih sistemskih dokumentov, kjer opisujejo 

zahtevana znanja in spretnosti za opravljanje delovnih nalog. 

 

Na organizacijski ravni je ugotovljeno, da je na področju prodajne službe cilj podjetja imeti 

tehnično usposobljen kader, ki se bo znal pravilno odzivati na potrebe kupcev. Pravilen odziv 

pa je pogojen s poznavanjem področja tehničnega blaga, prodajnih veščin tehnike prodaje, 

timskega dela ter uporabe znanja s področja računalništva in komunikacijskih orodij. Vodstvo 

podjetja prepoznava prodajno službo kot prioriteten oddelek za področje usposabljanja, saj je 

na tem področju dodana vrednost zaposlenega najvišja, torej so zaposleni v tem oddelku 

ključen dejavnik za prodajo ter pridobivanje pozitivnih poslovnih učinkov podjetja. Merjenje 

tovrstne usposobljenosti se izvaja preko ocene direktorja na subjektivni ravni oziroma 

izkustveno ter z merjenjem poslovnih učinkov pri prodaji blaga in doseganjem razlike v ceni. 
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Ugotovljeno je, da v podjetju obstaja ocenjevalni obrazec (priloga 1), ki sicer ni v uporabi, 

služi pa kot pomemben argument pri odkrivanju stroškovne učinkovitosti usposabljanja in 

stališča do identifikacije vprašanja o izbiri med notranjim ali zunanjim usposabljanjem. 

Vodstvo podjetja je mnenja, da je zaposlene v prodaji treba sprotno seznanjati z novostmi, 

zaradi uvedbe novih prodajnih programov, vendar brez večjih vložkov finančnih sredstev. Iz 

tega razloga se direktor družbe v večini primerov zavzema za interno usposabljanje na 

delovnem mestu. Omenjeni sistem je direktorju smiseln zaradi specifičnosti dela, ki ga 

podjetje opravlja, in ozkih možnosti, da bi zunanji svetovalec usposabljanje boljše opravil v 

primerjavi z izkušnjami najkvalitetnejšega kadra. Od zaposlenih se tako zahteva tudi dobro 

poznavanje tehničnega blaga, prodajnih veščin in obvladovanje računalniškega sistema.  

 

Identifikacija potreb na ravni posameznika je bila opravljena v prodajni službi. Opazovana sta 

bila oddelka komerciale in maloprodaje. Proces opazovanja dela je bil izveden v obdobju 

zadnjih šestih mesecev. S pomočjo vprašalnika, predstavljenega ključnim delavcem, smo tako 

prišli do natančnejših virov podatkov. 

 

Pri opazovanju individualnih potreb zaposleni v večini enotno izražajo potrebo po 

usposabljanju naslednjih veščin in znanj: poznavanje blagoznanstva in tehničnega znanja 

tržnih blagovnih znamk podjetja, tehnik in veščin kot pomoč pri prodaji ter dodatnih znanj 

uporabe programske računalniške opreme. Realnost potreb izražajo zaposleni kot 

pomanjkanje znanja in veščin med samim procesom prodaje. Ugotovljeno je, da večina 

zaposlenih nima tehničnega znanja o tržnih prodajnih programih podjetja. To je opazno kot 

nezmožnost samostojnega opravljanja dela pri prodaji orodja Makita, Esab in pri zahtevnejših 

pripravah ponudb vijačnih sklopov. V večini primerov se vključuje v pomoč osebo, ki je 

usposobljena skladno z navedenimi zahtevami. Zaposleni izražajo nelagodje pri nepoznavanju 

strokovnih znanj v primerjavi s podkovanimi strokovnimi kupci industrijske in trgovske 

stroke. Iz tega razloga je usposabljanje na področju blagoznanstva temeljna potreba in nujna 

prioritetna potreba v organizaciji procesa usposabljanja v podjetju. 

 

Izkazalo se je, da se zaposleni skorajda ne udeležujejo seminarjev, predavanj in delavnic, 

povezanih z blagoznanstvom in osebnim razvojem kariere. Edini organizirani proces 

usposabljanja je bilo zunanje predavanje poslovnega partnerja Makita Electric Tools, 

izvedeno v prostorih predstavništva v Ljubljani. V letih 2012 in 2013, poleg omenjenega, ni 

bilo organiziranega nobenega zunanjega ali notranjega usposabljanja na nobenem področju. 

Ugotovljene so potrebe po usposabljanju na področju blagoznanstva, konkretneje, pri 

obvladovanju tehničnega znanja vijačnega programa (vseh proizvajalcev), poznavanju 

tehničnih lastnosti blagovnih znamk Makita, Esab varilnih sistemov, Olfa tehničnih rezil in 

tehničnih lepil Wiko ter Loctite. Prav tako so potrebna usposabljanja na področju veščin in pri 

tehnikah prodaje. Zaposleni ugotavljajo konkretno potrebo znanja na področju tehnik in 

veščin prodaje, obvladovanja kupcev, reklamacij, ugovorov, profesionalnega pisanja 
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poslovnih dopisov, telefonskega pridobivanja novih kupcev itd. Del zaposlenih je izkazal 

interes po dodatnih znanjih računalniških veščin (poglobitev znanja računalniškega programa 

Excel) in dodatnega znanja iz angleškega jezika. Večina zaposlenih je tudi pripravljena, v 

primeru bodočega usposabljanja, svoje novo znanje deliti z ostalimi zaposlenimi.  

 

Direktorjeva misel glede usposabljanja pomaga pri razumevanju stanja usposabljanja v 

podjetju Metaloprema, d. o. o. Ta vidik nam pomaga pri argumentaciji naslednjega poglavja 

predlogov izboljšav (Fabiani 2013a): 

Na primeru našega podjetja je usposabljanje smiselno in primerno vloženemu času, trudu in s tem 

povezanimi stroški, kolikor so pričakovanja po izboljšanju oziroma doseganju cilja usposabljanja 

primerna nivoju posameznega zaposlenega. Primer povprečnega tekača lahko ponazori stanje v 

podjetju. Povprečni tekač preteče sto metrov v devetnajstih sekundah. Z rednim treningom 

(usposabljanjem) doseže, da razdaljo preteče v petnajstih sekundah. To je realno zastavljeni cilj. 

V kolikor bi bila pričakovanja, da bi isti tekač isto razdaljo pretekel v 13 sekundah, bi za tovrstni 

uspeh potrebovali nesorazmerno veliko vloženega truda oziroma sredstev. V kolikor iščemo 

tovrstnega tekača, ki bo razdaljo pretekel v trinajstih ali manj sekundah, se moramo zavedati, da 

mora imeti taka oseba drugačne predispozicije glede na povprečnega tekača. V takega tekača je 

torej smiselno vlagati.« Ekvivalentno je z usposabljanjem zaposlenih, kjer velja pragmatičen 

Rooseveltov rek: »Naredi najboljše kar lahko, s sredstvi, ki so ti na voljo v času, ki ti je dan. 

 

Ob zaključku analitičnega dela poglavja lahko obnovimo naslednje ugotovitve. Obstoječe 

stanje na področju usposabljanja v podjetju Metaloprema, d. o. o., je formalno sicer pokrito, 

vendar ni ustrezno. Usposabljanje obstaja v formalni in neformalni obliki. V formalni obliki 

je ugotovljeno usposabljanje kot uvajanje v delo in zunanje usposabljanje izven delovnega 

mesta za električno orodje Makita. Potrebe po usposabljanju so identificirane tako s pomočjo 

vodstva kot tudi zaposlenih v prodajni službi. Ključne potrebe po usposabljanju se kažejo v 

pomanjkanju tehničnega znanja prodajnih programov, ki jih podjetje trži, ter tehnik in veščin 

prodaje. Ključna potrebna usposabljanja so s področja električnega orodja Makita, varilne 

tehnike Esab in poznavanja tehničnega znanja iz vijačnega blaga. Pomanjkanje znanja v 

tehnikah in veščinah prodaje pa se kaže kot pomanjkanje znanja v tehnikah prodaje, prodajnih 

ugovorih, reševanju reklamacij, pisanju poslovnih pisem, vzpostavljanju prvih stikov z 

novimi in potencialnimi kupci itd. V nadaljevanju je podan predlog na tretje in zadnje 

raziskovalno vprašanje. Podani so tudi predlogi izboljšav na področju usposabljanja v 

podjetju Metaloprema, d. o. o. 

5.4 Predlogi izboljšav 

Po proučitvi teorije in opazovanju primera (angl. case) podjetja Metaloprema, d. o. o., ostane 

še tretje nerazrešeno vprašanje o predstavitvi predlogov in izboljšav. Preko operativne, 

organizacijske in posameznikove ravni identifikacije potreb po usposabljanju so opredeljena 
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potrebna znanja ter veščine, potrebne zaposlenim v podjetju Metaloprema, d. o. o., za boljše 

opravljanje njihovih delovnih nalog.  

Ugotovljeno je, da področje dela glede na specifikacijo zahtevanega znanja za delovno mesto 

komercialist v prodaji in prodajalec zahteva obilo tehničnega znanja na področju vijačnega 

materiala ter ostalih tehničnih prodajnih programih, ki jih podjetje trži. Enako zahtevo je 

izkazal direktor podjetja. Med zaposlenimi je s pomočjo pogovora ugotovljeno tudi 

pomanjkanje znanja iz obvladovanja veščin prodaje (komunikacijska raven, tehnike prodaje, 

poslovna pisma, pogajanja itd.) ter znanja s področja računalniških veščin. Kot izhodišče za 

oblikovanje predlogov se poslužujemo pojavnih vidikov izbranega teoretičnega koncepta, 

pogovora z vodstvom podjetja in lastnih izkušenj na področju usposabljanja ter izobraževanja 

zaposlenih. Glede na to, da podjetje nima večjih finančnih sredstev, namenjenih za 

usposabljanje zaposlenih, in stališča vodstva do pristopa k usposabljanju ter izobraževanju, 

upoštevajoč stroškovno učinkovitost, lahko pride do rešitve, predstavljene v nadaljevanju. 

 

Na operativni ravni je bilo v prejšnjem poglavju ugotovljeno, da ima podjetje Metaloprema, 

d. o. o., v kadrovskih evidencah natančno opisane delavčeve lastnosti in razmere za 

opravljanje določenega dela. Na operativni ravni nismo našli dodatnih rešitev, saj je v 

podjetju ta proces dobro urejen. 

 

Skozi identifikacijo potreb po usposabljanju na organizacijski ravni so definirana področja, 

programi in načini (kdaj, kako in kje) usposabljanja. S pomočjo vodstva podjetja so potrjene 

naslednje možne oblike usposabljanja glede na dejanske potrebe in finančne zmožnosti 

podjetja: 

- usposabljanje na delovnem mestu, kjer bi dobavitelji natančneje prestavili svoje 

proizvode. Usposabljanje bi bilo formalno in na delovnem mestu. S tem bi podjetje 

Metaloprema, d. o. o., imelo minimalne stroške z izvajanjem usposabljanja. Usposabljanje 

bi lahko potekalo med delovnim časom ali po delovnem času. S tem bi zadovoljili 

osnovne potrebe po usposabljanju. Dobavitelji strateških blagovnih znamk, ki jih podjetje 

trži (Heco - vijačni sistem, Fisher - vijačni sistemi, Makita - električno orodje, Esab - 

varilna tehnika ter Glutek - tehnična lepila) so pripravljeni organizirati na sedežu podjetja 

usposabljanje oziroma tečaj strokovnega znanja o tržnih proizvodih;  

- usposabljanje izven delovnega mesta: oseba v podjetju opravi usposabljanje oziroma 

izobraževanje tako o blagoznanstvu, prodajnih veščinah kot računalniškem znanju in 

podobno ter pripravi izvleček tečaja, seminarja itd. Novo pridobljeno znanje prenese nato 

na ostale zaposlene v obliki kratkih predavanj. Za takšen način se predlaga izbor osebe, ki 

bo imela spretnosti in sposobnosti prenosa znanja na ostale sodelavce. Konkretno bi 

določili dve osebe, osebo za pridobivanje tehničnega znanja na področju blagoznanstva in 

osebo za pridobivanje znanja na področju tehnike ter veščin prodaje (mentalnih veščin). S 

tem bi podjetje imelo manjše stroške, saj bi se posameznega tečaja udeležila le ena oseba; 
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- neformalno usposabljanje izven delovnega mesta na področju blagoznanstva kot tudi 

razvoja znanja zaposlenih na raznih področjih, kot so veščine prodaje, pisanje prodajnih 

pisem, komunikacija, poslovni bonton, ugovarjanje reklamacijam, motivacija zaposlenih 

itd. Tovrstno usposabljanje bi potekalo s pomočjo rednega branja strokovnih revij, 

internetnih člankov, katalogov in knjig iz opisanega področja. Odgovorna oseba za 

izobraževanje in usposabljanje bi pridobila potrebno gradivo ter ga razdelila med 

zaposlene. Istočasno predlagamo uvrstitev te točke v program mesečnega sestanka 

zaposlenih, kjer bi argumentirali ter izmenjevali mnenja, znanje in izkušnje glede prebrane 

literature. 

 

Identifikacija potreb na ravni posameznika je podana kot predlog za celoten oddelek prodajne 

službe, ne pa tudi za posameznika. V raziskavi smo upoštevali le ključno število zaposlenih. 

Predlagamo, da v prihodnosti podjetje opravi identifikacijo potreb po usposabljanju za 

slehernega zaposlenega.  

 

Za pomoč pri identifikaciji potreb predlagamo redno mesečno spremljanje delovne uspešnosti 

in učinkovitosti posameznega zaposlenega (kot pomoč je lahko Ocenjevalni list, priloga 1), 

opravljanje letnih pogovorov, kjer bi identificirali potrebe posameznika po pomanjkanju 

znanja in spretnosti ter planirali njegov razvoj. Predlagamo določitev osebe, ki bo odgovorna 

za vzpostavitev, nadzor in razvoj procesa usposabljanja ter izobraževanja zaposlenih v 

podjetju.  

 

Glede na zahtevane potrebe podjetja in tudi identifikacije potreb po znanju ter spretnostih 

zaposlenih predlagamo, da podjetje prične s procesom usposabljanja zaposlenih na področju 

tehničnega znanja iz blagoznanstva glede na pomembnost tržnih blagovnih znamk. Istočasno 

predlagamo, da se v podjetju opravi ponovna natančna analiza, s pomočjo katere bi razkrili 

potrebe po usposabljanju (kje in kako usposabljati, Fisher, slika 3), opredelili predznanje 

zaposlenih o tehničnem blagu, ugotovili dosedanje spretnosti in znanje zaposleni ter odkrili 

tista pomanjkanja v znanju, ki bi pripomogla k boljši prodaji in kredibilnosti zaposlenih. 

 

V drugi fazi predlagamo usposabljanje zaposlenih iz tehnik in veščin prodaje. V tem delu bi 

ena oseba nadgrajevala znanje s pomočjo zunanjih seminarjev iz omenjenega področja ter 

prenašala nove veščine in znanja na ostale zaposlene. Istočasno predlagamo sistematično 

zapisovanje neformalnega znanja, kot na primer oblikovanje internih učbenikov, zapiskov, 

predstavitev v power pointu itd. 

 

S stroškovnega vidika menimo, da so predlogi sprejemljivi, saj bi se podjetje v prvi fazi 

posluževalo internega usposabljanja dobaviteljev na delovnem mestu in izven delovnega 

mesta. Odgovorna oseba za proces usposabljanja pa bi vzpostavila interna izobraževanja in 
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usposabljanja iz tehnik ter veščin prodaje, prenosa znanja med zaposlene, opravila realizacijo 

internih učbenikov itd.  

 

Zadnji proces v predlogu izboljšav analize potreb po usposabljanju je evalvacija 

usposabljanja. V obravnavanem podjetju se ta proces ni uporabljal kot orodje oziroma model 

merjenja učinkov usposabljanja. Predlagamo vzpostavitev osnovnega, vendar smiselnega 

sistema po Kirkpatrickovem modelu, saj bo podjetje na takšen način pridobilo informacije o 

koristih in stroških programa usposabljanja, ki so osnova za odločitev o izvedbi programa.  

 

V prvi stopnji procesa evalvacije (stopnja reakcije ali odziva) bo podjetje pridobilo konkretne 

informacije o reakciji oziroma odzivih zaposlenih nad določenim usposabljanjem (navdušenje 

nad usposabljanjem, ustreznost usposabljanja, izraba časa, stopnja pripravljenosti zaposlenih 

itd.). Kot orodje identifikacije so povratne informacije zaposlenih glede na osebno izkušnjo 

usposabljanja, verbalne reakcije zaposlenih, vprašalniki, ustna ali pisna poročila zaposlenih 

itd. Analizo je smiselno opraviti takoj po končanem usposabljanju. 

 

V drugi stopnji procesa (stopnja usposabljanja) se opazuje učinke usposabljanja (primerjava 

predhodnega znanja s pridobljenim znanjem, pridobljene veščine in znanja v primerjavi s 

pričakovanji glede na namen usposabljanja, obseg napredka in spremembe v znanju itd.). 

Učinke lahko identificiramo z ocenjevalnimi testi, ki se opravijo pred in po usposabljanju. 

 

V tretji stopnji (vedenjska) ocenjujemo vedenje, kjer ugotavljamo uporabo pridobljenega 

znanja na delovnem mestu. Opazuje se, ali se uporablja novo znanje, na katerih področjih se 

uporabljajo nova znanja, ali se lahko izmeri in opazi spremembe v opravljanju delovnih 

nalog, prenos znanja med zaposlenimi itd. Kot identifikacijsko orodje priporočamo 

opazovanje in pogovore z zaposlenimi, kjer pridobimo oceno sprememb, primernost 

sprememb in obstojnosti sprememb v vedenju. 

 

Zadnja stopnja (stopnja rezultatov) evalvacije so rezultati, ki neposredno vplivajo na 

organizacijo, izhajajoč iz izboljšanja učinkovitosti udeleženca. Merimo jo glede na število 

pritožb, fluktuacijo zaposlenih, rasti podjetja itd. (Businessballs 2013).  

 

Z evalvacijo bi v podjetju ugotovili dejansko stanje novo pridobljenega znanja v primerjavi s 

predhodnim znanjem, realno stanje na področju usposabljanja, izkazane pa bi bile tudi 

smernice za prihodnje usmeritve in potrebe po usposabljanju ter izobraževanju zaposlenih. 

Istočasno bi služila kot orodje za identifikacijo razlike med nastalimi investicijskimi stroški 

usposabljanja glede na prihodnje donose zaposlenih z novo pridobljenim znanjem in 

veščinami. Dejstvo pa je, da se ti donosi težko merijo v finančnem smislu, bolje pa so pa vidni 

skozi zadovoljstvo zaposlenih, klimo v organizaciji, odnosu do dela, številu reklamacij, 

zadovoljstvu kupcev itd. 
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Ob koncu poglavja želimo poudariti pričakovanja, da bodo konkretna usposabljanja dala 

vidne spremembe v prodaji. Zaposleni bodo z večjim veseljem in z večjim znanjem lažje 

dosegali boljše prodajne rezultate (izhodišča izhajajo iz pogovorov z zaposlenimi). Ker si 

podjetje ne more privoščiti večjih stroškov za namene usposabljanja zaposlenih menimo, da 

bi bil podan predlog dobra rešitev in prvi korak na področju usposabljanja zaposlenih. S tem 

dolgoročno, glede na vloženi minimalni finančni vložek podjetja (nadure zaposlenih), lahko 

pričakujemo tudi večjo prodajo in dobiček podjetja. V raziskavi smo ugotovili tudi 

pomanjkanje znanja na področju veščin in tehnik prodaje, računalniškega znanja ter potreb po 

jezikovnem znanju tujih jezikov. Tovrstna znanja nudijo v večini primerov zunanji izvajalci, 

katerih izvedba prinaša velike začetne investicijske stroške. Iz tega razloga tovrstna 

usposabljanja predlagamo v naslednji fazi razvoja usposabljanja v podjetju Metaloprema, 

d. o. o. Menimo, da bi v prvi fazi z razpoložljivimi sredstvi in zmožnostmi podani predlog dal 

najhitrejše rezultate ter pripomogel k večji efektivnosti zaposlenih. 
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6 SKLEP 

Cilji zaključne projektne naloge so predstavitev identifikacije in pomena usposabljanja v 

organizaciji, ugotovitev potreb po usposabljanju v podjetju Metaloprema, d. o. o., ter 

predstavitev predlogov izboljšav na tem področju, saj se podjetje usposabljanja ne loteva 

sistematično oziroma mu ne daje večjega pomena.  

 

Na podlagi literature s področja usposabljanja različnih avtorjev smo ugotovili, da je proces 

usposabljanja in pridobivanja novega znanja način zagotavljanja konkurenčne prednosti ter 

nematerialnih vrednot podjetja. Sistema usposabljanja se je treba lotiti sistematično, po 

korakih in mu v organizaciji dati poseben pomen ter vlogo. Večja oziroma uspešnejša podjetja 

imajo organizirane posebne oddelke v kadrovski službi, ki je namenjena ravno v nalogi 

obravnavanem področju. 

 

Za izbrano podjetje je ugotovljeno, da proces ni dovolj razvit in da direktor podjetja ne daje 

večjega pomena procesu usposabljanja zaposlenih, in sicer tako iz finančnih razlogov kot tudi 

drugačnih pogledov do poslovnih odločitev v organizaciji. To potrjuje tudi citat direktorja 

podjetja, objavljen ob koncu poglavja 5.3. V nalogi smo sicer skušali dokazati, da je v 

podjetju treba imeti urejeno tudi področje usposabljanja. V teoretičnem delu je prikazan 

celoten postopek usposabljanja, pa tudi, kako se ga lotiti, v raziskovalnem delu pa so 

opredeljene potrebe po usposabljanju in podani predlogi izboljšav.  

 

Nova znanja vedno potrebujemo za osebno rast, konkurenčnost na trgu in uspešnejšo prodajo. 

Podjetje bi lahko primerjali z nogometno ekipo. Nogometna ekipa 98 odstotkov časa nameni 

treningu in dva odstotka za to, da pridobljeno znanje uporabi na tekmi. Organizacije pa v 

večini 98 odstotkov časa igrajo tekmo in le dva odstotka časa trenirajo svoje veščine in 

znanja. 

 

Metaloprema, d. o. o., želi postati v prihodnje eno od vodilnih trgovskih podjetij z vijačnim in 

tehničnim blagom za profesionalno uporabo na slovenskem tržišču. V obdobju enega do dveh 

let vodstvo podjetja pričakuje večje prihodke od prodaje (glede na izračunane simulacije), 

zaradi česar se bo izboljšala finančna konstrukcija. Zato kot pomoč pri boljši vzpostavitvi 

procesa usposabljanja in izobraževanja predlagamo zunanjega profesionalnega izvajalca, kjer 

bi skupaj z vodstvom podjetja ter odgovorno osebo za izobraževanje in usposabljanje zastavili 

konkreten koncept sistemskega pristopa analize potreb po usposabljanju. S tem bi podjetje 

dvignili na višjo raven znanja, spretnosti in profesionalnosti. Dolgoročno pa bi to pomenilo 

dobro ime in ugled v poslovnem okolju, kjer podjetje deluje. Glede na vizijo in cilje podjetja 

ter na svetovno uveljavljene blagovne znamke, ki jih podjetje trži, je sistematičen in 

profesionalen pristop k usposabljanju stopnička višje k doseganju odličnosti podjetja 

Metaloprema, d. o. o. 
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Temo zaključujemo v upanju, da bo zaključna projektna naloga pomagala vodstvu podjetja 

Metaloprema, d. o. o., pri novemu zagonu za vzpostavitev večjega koraka pri ureditvi sistema 

usposabljanja in izobraževanja. Tako se bo podjetje približalo uspešnosti vrhunske nogometne 

ekipe, kjer vsak igralec najbolje opravlja svojo vlogo. 
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Priloga 2 

 

PLAN USPOSABLJANJA 

 

 

 

 

 





Priloga 3 

 

INTERVJU 

Vprašanja za intervju z Andrejem Fabianijem, direktorjem podjetja Metaloprema, d. o. o., 

opravljen 17. maja 2013: 

1. Katere posamezne zaposlene moramo prioritetno usposabljati in zakaj?  

2. Katera znanja in veščine potrebujemo za uspešno opravljanje delovnih nalog?  

3. Katere kompetence moramo razvijati pri zaposlenih za izboljšanje delovne uspešnosti?  

4. Kateri od zaposlenih imajo že določena znanja in veščine?  

5. Katera izobraževanja in usposabljanja smo do sedaj organizirali v podjetju?  

6. Kateri sodelavci potrebujejo dodatno usposabljanje zaradi bolj uspešnega opravljanja 

delovnih nalog?  

7. Katere konkretne vsebine potrebujejo sodelavci?  

8. Kdaj bodo sodelavci potrebovali konkretno znanje in veščine?  

9. Ali je opredeljeno usposabljanje zaradi organizacijske spremembe delovnega mesta? 

10. Kdo je odgovoren in ali je opredeljeno uvajanje v delo novo zaposlenih po delovnih 

mestih?  





Priloga 4 

 

VPRAŠALNIK ZAPOSLENIM 

Vprašalnik za pogovor z zaposlenimi v podjetju Metaloprema, d. o. o.:  

1. Koliko vam delovne potrebe generirajo povpraševanje po usposabljanju? 

2.  Ali se udeležujete raznih seminarjev, predavanj in delavnic, povezanih z blagoznanstvom 

in osebnim razvojem kariere?  

3. Ko se želite udeležiti kakšnega seminarja, predavanja (usposabljanja) glede na potrebe 

vašega delovnega mesta, kako je organiziran sam proces oziroma postopek od zamisli do 

izvedbe? 

4. Ali ste bili v letih 2012 in 2013 v vaši organizaciji deležni obiskov seminarja ali delavnic, 

vezanih na potrebe po usposabljanju s področja blagoznanstva ali veščin prodaje? 

5. Ali so v podjetju bolj pomembni seminarji in delavnice s področja blagoznanstva ali z 

osebnostnimi razvojem zaposlenih (spretnosti komuniciranja, medsebojni odnosi, 

prodajne veščine …)? 

6. Gledano na potrebe vašega dela, ali potrebujete dodatna znanja na področju blagoznanstva 

ali osebnega razvoja ter zakaj? 

7. Katere dodatne sposobnosti v odnosu do praktičnih zahtev dela za hitrejše ter boljše 

opravljanje dela potrebujete? (Prosim, odgovor argumentirajte.) 

8. Katere mentalne sposobnosti, povezane z znanjem, informacijami in analitičnimi 

sposobnostmi, potrebujete (gledano ne samo na trenutne, pač pa tudi na prihodnje potrebe 

v organizaciji)? 

9. Katera znanja s področja blagoznanstva potrebujete, gledano na proizvode, ki jih tržite v 

vašem podjetju? 

10. Katero je tisto znanje, ki ga sedaj pogrešate, pa bi ga z veseljem uporabili pri vašem delu? 

Zakaj? 

11. Za opravljanje uspešnega in učinkovitega dela v vaši organizaciji naštejte manjkajoča 

znanja, veščine in kompetence, za katere potrebujete usposabljanje? 

12. Ali sete v primeru opravljenega usposabljanja pripravljeni prenašati novo pridobljeno 

znanje in veščine na ostale sodelavce?  

 

  

 

 


