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POVZETEK 

V magistrski nalogi raziskujemo možnosti uvedbe e-usposabljanja v izbrano podjetje. V 

teoretičnem delu naloge smo na osnovi domače in tuje literature predstavili osnovne pojme s 

področja usposabljanja in e-usposabljanja. Predpogoj za uvedbo e-usposabljanja je ustrezna 

infrastruktura ter dostop do nje. Tako v teoretičnem delu naloge predstavljamo razširjenost 

uporabe IKT med posamezniki in v podjetjih. V empiričnem delu, po predstavitvi izbranega 

podjetja, predstavljamo pilotni projekt uvajanja e-usposabljanja v izbrano podjetje. Pri 

e-usposabljanju smo uporabili predvsem odprtokodno programsko opremo, s čimer smo 

e-usposabljanje naredili stroškovno sprejemljivo. Kljub temu smo naleteli na težave, ki jih 

predstavljamo v nalogi. Raziskavo možnosti uvedbe e-usposabljanja v podjetju presojamo na 

osnovi analize podatkov, ki smo jih pridobili od udeležencev e-usposabljanja. Kljub majhnemu 

vzorcu anketirancev smo na primeru izbranega podjetja ugotovili, da so zaposleni še bolj 

naklonjeni klasičnemu usposabljanju. 

Ključne besede: e-usposabljanje, usposabljanje, Moodle, e-poslovanje, informacijsko 

komunikacijska tehnologija, andragogika. 

SUMMARY 

In this master’s thesis we explore the possibilities of introducing e-training in the chosen 

company. In the theoretical part, based on domestic and foreign literature, we presented the 

basic concepts in the field of training and e-training. A prerequisite for the introduction of 

e-training is adequate infrastructure and access to it. Thus, the theoretical part of the thesis 

presents the prevalence of the use of ICT among individuals and businesses. In the empirical 

part, after the presentation of the selected company, we present a pilot project of introducing 

e-training in the chosen company. In e-training we used mainly open-source software, with 

which we made e-training cost acceptable. Nevertheless, we encountered problems, which are 

presented in this paper. Study of the possibility of introducing e-training into company is 

assessed based on the analysis of the data we have obtained from participants in e-training. 

Despite the small sample of respondents, on the case of the selected company, we found that 

employees are more inclined to classic training. 

Keywords: e-learning, learning, Moodle, e-commerce, information communication technology, 

andragogy. 
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1 UVOD 

V uvodu na kratko opisujemo stanje usposabljanja in e-usposabljanja v podjetjih v EU in v 

Sloveniji. Izpostavljamo ključne teoretične okvirje, ki jih skozi empirični del podrobneje 

pojasnimo. S pomočjo namenov in ciljev raziskave razvijemo hipoteze, ki jih v metodološkem 

poglavju razvijemo. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Države EU v območju EU-271 so še vedno sredi globoke gospodarske krize, kjer je močno 

prisotna naraščajoča brezposelnost.2 Visoke vrednosti javnega dolga3 vladam omejujejo javne 

izdatke. Makroekonomsko krizno upravljanje ni zadostno za ponovni zagon rasti. Ključnega 

pomena so zato strukturne spremembe. V današnjem tehnološkem okolju je vsaka strukturna 

sprememba močno digitalizirana, zato morajo podjetja, če želijo ohraniti konkurenčno 

prednost, uporabljati informacijske komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Za 

uspešno uporabo IKT morajo podjetja imeti IKT pismeni kader. Raziskava Eurostata (European 

Commission 2014a) o rabi interneta in IKT je pokazala, da, v letu 2013, internet in IKT 

uporablja 72 % prebivalcev EU, starih med 16 in 74 let. Podatki kažejo, da veliko nezaposlenih 

kot tudi zaposlenih nima zadostnih IKT veščin (47 % zaposlenih nima zadostnih veščin, 23 % 

pa teh veščin sploh nima). Eurostat je v letih 2005–2012 zbiral podatke o spretnostih in veščinah 

uporabe IKT zaposlenih uporabnikov interneta. Glede na število opravil, ki jih anketiranec zna 

opraviti na računalniku4 in/ali internetu5, so uporabnike razdelili v 3 skupine, in sicer na nizko 

(1–2 opravili), srednjo (3–4 opravili) in visoko (5–6, ali več opravil) raven uporabe 

računalnika/interneta. V okviru posameznikove operativne ravni računalniških in internetnih 

veščin (starost respondentov od 16 do 74 let), po podatkih iz leta 2011, v povprečju 75 % 

Evropejcev zna izvesti vsaj eno od računalniških ali internetnih opravil. V povprečju je v letu 

2012 16 % Evropejcev doseglo nizko (14 % v 2011), 25 % srednjo (25 % v 2011) in 26% visoko 

(27 % v 2011) raven računalniških veščin. V istem obdobju je 30 % anketirancev svoje 

                                                 
1 S prvim julijem 2013 se zaradi nove članice Hrvaške uporablja EU-28 (European Commission 2013a). 
2 Med državami članicami so najnižjo stopnjo brezposelnosti zabeležili v Avstriji (4,5 %), Nizozemski 

(5,3 %), Nemčiji in Luksemburgu (obe 5,5 %), in najvišjo stopnjo v Španiji (25,1 %) ter Grčiji (23,1 % 

v maju 2012) (European Commission 2012). V Sloveniji je bila stopnja brezposelnosti glede na ostale 

države članice stabilna pri 11,7 % (SURS 2012a). 
3 Javni dolg v državah EU-27 se je z 80 % leta 2010 povečal na 82,5 % v letu 2011. V letu 2012 14 

držav članic EU poroča nad 60 % javnega dolga v letu 2011 (Eurostat 2012a). 
4 Računalniška opravila zajemajo: kopiranje in premikanje datotek, uporaba orodij za kopiranje, 
prilepljanje in podvajanje ali premikanje informacij v dokumentu, uporaba osnovnih formul v 

preglednici, stiskanje (ZIP) datotek, priklapljanje in nameščanje novih naprav, pisanje v programskem 
jeziku. 
5 Internetna opravila zajemajo: uporaba iskalnika za iskanje informacij, pošiljanje elektronske pošte s 
priponkami, objavljanje sporočil in komentarjev v klepetalnicah, forumih, spletnih straneh, uporabo 

interneta za telefoniranje, uporabo deljenja datotek in ustvarjanje spletnih strani. 
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sposobnosti uporabe interneta ocenilo nizko (30 % v 2011), 35 % srednje (32 % v 2011) in 

12 % (11 % v 2011) visoko. Podatki prikazujejo pozitivno povezavo med sposobnostmi uporabe 

računalnika in sposobnostmi uporabe interneta – države, kjer je več uporabnikov z visoko 

ravnijo uporabe računalnika, imajo tudi več uporabnikov z visokim znanjem uporabe interneta. 

Za nadgrajevanje znanja, spretnosti in veščin se zaposleni usposabljajo tudi v podjetjih. 

Usposabljanje zaposlenim omogoča lastni razvoj in napredovanje na delovnem mestu. 

Usposabljanje zaposlenih pomaga tudi podjetju, ki tako izboljšuje delovne procese, storitve, 

prodajo, management ipd. (Davis in Davis 1998, 45). Pri usposabljanju v podjetjih se na osnovi 

sodobnega trenda in digitalnega konkurenčnega okolja vedno bolj uvaja e-usposabljanje,6 

čeprav ga veliko managerjev še ni sprejelo za učinkovit način usposabljanja (Moller, Forshay 

in Huett 2008, 70). 

V Sloveniji e-usposabljanje v podjetjih v zadnjem desetletju narašča, vendar zelo počasi. Po 

reprezentativni telefonski raziskavi iz leta 2004 (RIS 2008), na vzorcu 713 slovenskih podjetij, 

je pojem e-usposabljanje poznalo 76 % velikih podjetjih ter 41 % majhnih podjetjih. Približno 

petina anketiranih podjetij je e-usposabljanje že uporabljala, zanimanje za to vrsto 

usposabljanja pa je približno trikrat preseglo uporabo (prav tam). Kljub temu je stopnja vseh 

zaposlenih v slovenskih podjetjih v letu 2004, ki se je dejansko e-usposabljalo, nizka (1 %). 

Podjetja so v 2004 e-usposabljanja uporabljala predvsem za usposabljanja na področju 

računalništva in informatike. Pri tem niso poročali o nezadovoljstvu s takšnim načinom 

e-usposabljanja (povprečna ocena 3,6 na lestvici od 1 do 5), čeprav so zaposleni imeli raje 

klasično izvedena usposabljanja (ocena 4,0 na lestvici od 1 do 5). V letu 2006 je bila narejena 

raziskava (Edupool 2006) v 300 slovenskih podjetjih, ki je pokazala, da v povprečju 

e-usposabljanje uporablja 20 % anketiranih podjetij. Delež slovenskih podjetij, ki svoje 

zaposlene usposabljajo preko rešitev za e-izobraževanje, je po podatkih Eurostata (RIS 2008), 

v letu 2007 bil 41 %, v EU-27 je bil delež 24 % – na vrhu je Litva s 54 %, na dnu pa Nemčija 

s 13 %. Od leta 2006 ni bilo narejene nobene večje javno dostopne strokovne ali znanstvene 

raziskave o e-usposabljanju v slovenskih podjetjih. Mogoče bi na tem mestu omenili raziskavo, 

ki sta jo opravila Stanič in Mežek (2011). V raziskavi je sicer sodelovalo le 73 podjetij. Skoraj 

tretjina anketirancev (31,9 %) pozna in je že uporabljala e-usposabljanje, enak delež 

anketirancev pozna e-usposabljanje, vendar ga ne uporablja. Raziskava je pokazala, da imajo 

podjetja dve možnosti e-usposabljanja: ali se odločijo za lastno izdelavo e-učnih vsebin ali pa 

najamejo zunanjega ponudnika. Zanimiv je tudi podatek, da namerava 11,9 % anketiranih 

podjetij napotiti zaposlene v e-usposabljanje in kar 61,2 % jih o tem razmišlja, vendar 

potrebujejo več informacij ali izkušenj. To nakazuje na pozitivno rast potreb po e-usposabljanju 

v slovenskih podjetjih. 

                                                 
6 E-usposabljanje opisuje skupino ureditev za učenje, ki so značilne za uporabo sodobnih IKT, zlasti 
osebnih računalnikov (ali drugih novejših elektronskih naprav končnih uporabnikov) in interneta 

(Laschewski 2011, 4). 
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Podjetja v Sloveniji lahko izberejo zunanje ponudnike e-usposabljanj, ki ponujajo celovite 

rešitve e-usposabljanj (od priprave do izvedbe). Trenutno je največji komercialni ponudnik na 

slovenskem trgu podjetje B2, d. o. o., (v nadaljevanju B2), ki za e-usposabljanje v podjetjih 

ponuja dve plačljivi storitvi, in sicer preko spletnih strani eCampus7 in Spletno učenje.8 Podjetje 

B2 kot reference na svoji spletni strani navaja podjetja, kot so Zavarovalnica Generali, Nova 

KBM, Microsoft Slovenija, idr. (B2 2011). O uspešno uvedenem e-usposabljanju poroča tudi 

bolnišnica Golnik, ki je v letu 2007 začela z e-usposabljanjem preko Moodla9 (Kuralt 2007). 

Kljub temu pa se podjetja v tem času ne odločajo ali težje odločajo za uvajanje e-usposabljanja. 

Zunanji ponudniki e-usposabljanj sicer ponujajo celovite in prilagodljive rešitve, ki so na 

temelju dobrih praks že izpopolnjene, vendar te storitve zahtevajo investicije, ki pa jih podjetja 

v času recesije ne želijo oziroma jih niso sposobna pokriti. 

Na osnovi predstavljenih raziskav o stanju e-usposabljanja v slovenskih podjetjih ugotavljamo, 

da so slovenska podjetja naklonjena e-usposabljanju in se zavedajo učinkov e-usposabljanja, 

vendar se bojijo tveganja, neuspeha, nezmožnosti in zgrešenih odločitev, ki lahko podjetju 

omajajo stabilnost oziroma stanje na trgu. Poleg tega pa podjetja nimajo zadostnih informacij 

za izvedbo e-usposabljanja. Problem za podjetja se tako kaže v pomanjkanju javno dostopnih 

informacij10 o strategijah uvajanja e-usposabljanja v podjetje ter o samih učinkih uvedbe 

e-usposabljanj. Zaradi pomanjkanja informacij podjetja težko upravičijo investicije za uvedbo 

e-usposabljanja. In to kljub temu, da podjetja množično uporabljajo IKT za podporo poslovnih 

procesov (e-poslovanje). 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Zaradi tega smo v magistrskem delu želeli proučiti strategije uvajanja e-usposabljanja ter na 

izbranem podjetju pripraviti strategijo uvedbe e-usposabljanja. Zaradi že omenjene 

gospodarske in finančne krize smo v snovanje strategije uvedbe e-usposabljanja vključili 

odprtokodno programsko opremo tako v fazi priprave vsebin kot tudi izvedbe usposabljanja. 

Odprtokodna programska oprema je bila uporabljena tudi za preverjanje usposobljenosti in 

spremljanje dela udeležencev usposabljanja. 

Raziskava v okviru magistrskega dela je potekala na izbranem podjetju, kjer smo želeli proučiti 

možne strategije uvedbe e-usposabljanja z uporabo odprtokodnih rešitev ter preko pilotne 

                                                 
7 eCampus – celovit sistem za e-izobraževanje. Več na http://www.b2.eu//it-resitve/eCampus-sistem-e-

izobrazevanje.aspx. 
8 Spletno učenje. Več na: http://www.spletno-ucenje.com/. 
9 Moodle je odprtokodna rešitev za upravljanje učnih vsebin (angl. Course Management System – CMS), 

znana tudi kot sistem za upravljanje učenja (angl. Learning Management System – LMS) ali virtualno 

učno okolje (angl. Virtual Learning Environment – VLE) (Portal Moodle 2013a). 
10 Informacije, ki podajajo uporabnost, kakovost, sprejemljivost, izvedljivost in uspešnost strategije. 
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priprave in izvedbe usposabljanja preveriti pravilnost izbrane strategije ter učinke 

e-usposabljanja za podjetje in zaposlene. 

Z magistrsko nalogo smo želeli doseči naslednje cilje: 

̶ prikazati razlike med klasičnim in elektronskim izvajanjem usposabljanj (e-usposabljanje) 

v podjetjih; 

̶ raziskati strategije uvajanja e-usposabljanja v podjetja; 

̶ raziskati značilnosti projektov uvajanja e-usposabljanja v praksi ter ugotoviti dejavnike, 

ki vplivajo na uspešno izvedbo projektov; 

̶ predstaviti pilotni projekt uvajanja e-usposabljanja v izbranem podjetju; 

̶ analizirati učinkovitost uvedbe e-usposabljanja v izbranem podjetju; 

̶ proučiti odziv udeležencev e-usposabljanja; 

̶ pripraviti predloge za nadaljevanje uvajanja e-usposabljanja v izbranem podjetju. 

Z raziskavo, ki je potekala v okviru empiričnega dela naloge, smo skušali preveriti naslednje 

trditve: 

̶ Hipoteza 1: Osebe z daljšo delovno dobo slabše ocenjujejo prednosti e-usposabljanja, 

predvsem zaradi pomanjkanja uporabe e-orodij v preteklem izobraževanju. 

̶ Hipoteza 2: Slabše znanje rabe računalnika predstavlja oviro za izbiro e-usposabljanja. 

̶ Hipoteza 3: Zaposleni so z e-usposabljanjem bolj zadovoljni in motivirani za pridobivanje 

znanja, kot so pri klasičnem usposabljanju. 

Ob zaključku empiričnega dela naloge smo naredili še primerjavo stroškov klasičnega 

usposabljanja in e-usposabljanja ter ob tem preverili, ali je uvedba e-usposabljanja z uporabo 

odprtokodnih rešitev za podjetje stroškovno sprejemljiva. 

1.3 Predstavitev metod za doseganje ciljev raziskovanja 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu smo preučili obstoječo literaturo domačih in tujih avtorjev s področja 

e-usposabljanja v podjetjih v EU in Sloveniji. Pri tem smo uporabili opisno metodo, metode 

analize in metode primerjave. Primerjava razširjenosti e-usposabljanj v Sloveniji in EU je 

temeljila na sekundarnih podatkih, zbranih prek SURSa, Edupoola, RISa, Eurostata, Cegosa 

Observatory-a in Evropske komisije. 

Za izvedbo empiričnega dela smo pripravili anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa, pri 

katerem smo večinoma uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico. Anketirali smo zaposlene v 

izbranem podjetju. Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. 

Značilnosti vzorca smo prikazali s pomočjo metod opisne statistike, opisno, grafično in 

tabelarično. 
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Za preverjanje hipotez smo uporabili enostavne metode primerjave ter metode statističnega 

preizkušanja domnev. Statistično značilne razlike med mlajšimi in starejšimi udeleženci 

(hipoteza 1) smo preverili s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce. Hipotezo dve smo preverjali 

z metodo primerjave, s pomočjo katere smo poskušali ugotoviti razlike pri pridobivanju znanja 

pri klasičnem usposabljanju in e-usposabljanju. Statistično značilne razlike med načinoma 

izvedbe smo preverili s Hi-kvadratom. Za preverjanje hipoteze tri smo prav tako uporabili 

metodo primerjave, s katero smo presojali statistično značilne razlike o zadovoljstvu in 

motiviranosti udeležencev. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavljamo, da so viri in literatura, ki smo jih zbrali za namen magistrskega dela, dovolj 

relevantni za področje raziskave. Prav tako predpostavljamo, da v podjetju še nimajo izkušenj 

z e-učilnico Moodle oziroma je znanje omejeno na posameznike, zaradi česar smo v pripravo 

usposabljanja morali vložiti tudi usposabljanje uporabnikov Moodla. Pri snovanju raziskave 

smo predpostavljali, da se bodo udeleženci usposabljanja odzvali povabilu za izpolnjevanje 

anketnih vprašalnikov, saj smo želeli v raziskavo vključiti vse udeležence. Pri tem seveda 

predpostavljamo, da odgovori anketirancev odražajo njihova dejanska stališča. 

Raziskava je v empiričnem delu omejena na izbrano podjetje ter vsebine, ki jih je izbrano 

podjetje pripravljeno ponuditi na e-način. Posledično so pri raziskavi sodelovali le zaposleni 

izbranega podjetja. 

1.5 Prispevek k razvoju znanosti 

Pri raziskavah, ki so dostopne v javnosti, je moč najti primere dobre prakse izvajanja 

e-usposabljanja v podjetjih preko referenc zunanjega izvajalca e-usposabljanj. Težko pa 

pridemo do primerov lastnega razvoja e-usposabljanja v podjetjih. Z opredelitvijo strategije, ki 

zajema predstavitev ovir, pogojev in pristop skozi uvajanje lastnega e-usposabljanja z uporabo 

sistema za upravljanje učnih vsebin Moodle, bomo prispevali k razvoju znanosti na področju 

rabe IKT za potrebe izvajanja e-usposabljanj v podjetju. Le-ta lahko prispeva k širitvi uporabe 

e-usposabljanja v izbranem podjetju in služi kot model za izvajanje lastnega e-usposabljanja 

tako samemu podjetju kot tudi ostalim podjetjem.  
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2 INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V PODJETJIH 

IKT ponuja možnost temeljitih sprememb v življenju večine svetovnega prebivalstva, saj v 

različnih oblikah vpliva na številne procese poslovanja podjetij, vladnih organizacij, 

posameznikovega življenja, njegovega dela in interakcije, pri tem pa nudi kakovostnejše in 

naravnejše okolje (UNCTAD 2011, 1). Oxford Economics (2011, 17) na podlagi raziskav med 

vodilnimi podjetji po svetu, podjetjem priporoča, naj ne zmanjšujejo vlaganja v IKT zaradi 

slabih gospodarskih razmer, saj je le-ta v podjetjih ključna sestavina za doseganje uspešnosti in 

konkurenčnosti. Seveda so potrebne raziskave v podjetjih, ki bi raziskale prednosti njene 

uporabe. Pri tem pa je bistveno stalno merjenje rezultatov (prav tam). Pri uvajanju IKT v 

podjetje ima pomembno vlogo tudi strategija usposabljanja, saj vključuje tudi sodelovanje in 

upravljanje znanja. 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Pri uporabi IKT v podjetjih uporabljamo številne pojme, ki zahtevajo opredelitev. Izbrali smo 

najpomembnejše. Opredelitev osnovnih pojmov bo podlaga za lažje razumevanje naslednjih 

poglavij o usposabljanjih in e-usposabljanjih v podjetjih. 

V literaturi IKT zajema telekomunikacije (telefonske linije in brezžične signale), sisteme za 

upravljanje teh omrežij ter avdio-vizualne sisteme (Oxford Economics 2011, 3). IKT sestavlja 

vse tehnične pomene za obdelovanje informacij in pomoči pri komuniciranju, vključno z 

omrežno, računalniško, strojno in programsko opremo (prav tam). Podobno tudi Estavillo 

(2004, po Adefeso 2011) IKT opredeljuje kot skupek dejavnosti, ki z elektronskimi sredstvi 

omogočajo obdelavo, prenos podatkov ter prikaz informacij. Komponente IKT vsebujejo 

strojno, programsko in telekomunikacijsko opremo (OECD 2013). Riley (2012) IKT 

opredeljuje kot kakršno koli uporabo digitalnih tehnologij, ki že obstajajo in nudijo pomoč pri 

uporabi informacij posameznikom in podjetjem pri poslovanju. Riley (prav tam) nadalje IKT 

opredeljuje kot sredstva za shranjevanje, pridobivanje, upravljanje, prenašanje ali prejemanje 

digitalnih podatkov. 

Ljudje imamo pri uspehu vpeljave IKT v poslovanje podjetij pomembno vlogo. Če IKT ne 

uporabljamo, je le-ta brezpredmetna. Za uporabo IKT običajno potrebujemo informacijsko 

pismenost, ki je opredeljena kot sposobnost prepoznavanja potrebe, kdaj in zakaj potrebujemo 

informacije, kje jih poiskati in ovrednotiti ter etično uporabiti v komunikaciji (CILIP 2012). 

Pojem informacijsko pismenost lahko razširimo v digitalno pismenost, ki poleg sposobnosti 

iskanja in uporabe podatkov zajema tudi komunikacijo, sodelovanje, timsko delo, socialno 

zavedanje v digitalnem okolju, razumevanje e-varnosti in ustvarjanje novih informacij (Open 

University 2013). Obe pismenosti temeljita na kritičnem mišljenju in vrednotenju (prav tam). 
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Posledica hitre rasti IKT je revolucija znanja. IKT je pospešila tehnične spremembe in okrepila 

globalizacijo. Takšen razvoj zahteva znanje, vlaganja v izobraževanje, informiranje, 

infrastrukturo, raziskave in razvoj ter intenzivne in stalne inovacije (Heinrichs in Jeen-Su 2005, 

621). Znanje je mešanica izoblikovanih izkušenj, vrednot, miselnih informacij, strokovnega 

vpogleda in intuicije, ki omogoča okolje ter okvir za ocenjevanje in vključevanje novih izkušenj 

ter informacij (Wallace 2007). Znanje izvira in uspeva v glavah strokovnjakov (Al-Alawi, 

Al-Marzooqi in Mohammed 2007, 23). V podjetjih pogosto najdemo vgrajeno znanje v 

dokumentih, zbirkah podatkov, organizacijskih rutinah, procesih in praksah (prav tam). 

2.2 E-poslovanje 

Ko uporabljamo IKT v podjetju, lahko govorimo o elektronskem poslovanju (e-poslovanje). 

E-poslovanje je poslovanje, podprto z IKT kot podpora poslovnim strategijam (European 

Commission 2013b). Podjetja preko IKT izvajajo nakupne in prodajne dejavnosti, sodelujejo 

in komunicirajo s poslovnimi partnerji ter s kupci proizvodov in storitev (Turban idr. 2008, 4). 

Če e-poslovanje opredelimo na kratko, je e-poslovanje sklop poslovnih transakcij opravljenih 

prek spleta (Bidgoli 2012). 

Zanimivo je Burdett idr. (2013, 3–4) razširil pomen e-poslovanja iz elektronskega v poslovanje 

»povsod« (angl. »e« kot everywhere) predvsem zaradi zapletenosti nakupovalnih navad. Kupec 

namreč sedaj pričakuje celoten katalog izdelkov takoj, kjerkoli in kadarkoli si zaželi. Proizvodi 

na trenutni lokaciji ne zadostujejo. Podjetja morajo poiskati priložnosti, da se s strankami čim 

bolje povežejo, saj z njimi namreč komunicirajo navzven (prav tam). 

E-poslovanje podjetij, glede na udeležence v poslovanju, lahko razdelimo na različne modele 

(Khan 2012): 

̶ B2B (angl. Business to Business) model opredeljuje vse transakcije med podjetji, ki 

poslujejo med seboj. Proizvajalci prodajajo distributerjem in trgovci na debelo prodajajo 

trgovcem na drobno; 

̶ B2C (angl. Business to Consumer) model opredeljuje transakcije med podjetji in 

strankami, kjer podjetja prodajajo svoje izdelke in storitve širši javnosti preko e-katalogov, 

spletnih trgovin, stranke pa povprašujejo in kupujejo; 

̶ B2G (angl. Business to Government) model opredeljuje transakcije med podjetji in javno 

upravo, kjer se podjetja prijavljajo na javne razpise, posredujejo zakonsko določena 

poročila o svojem poslovanju ipd. 

2.3 Oblačno poslovanje 

V zadnjih letih se je poslovanje podjetij v veliki meri preselilo na splet. Govorimo o t. i. 

računalništvu v oblaku (angl. cloud computing) oziroma o oblačnem poslovanju. Oblačno 

poslovanje lahko opredelimo kot uporabo računalniških virov (strojne in programske opreme), 
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ki so podani kot storitev prek spleta (Whakatutuki 2013, 17). Le-ta omogoča dostop do 

podatkov in programske opreme na oddaljenih strežnikih iz katerega koli računalnika ali 

naprave, kjerkoli in kadarkoli (prav tam). Mell in Grance (2009, 2) izpostavljata hitro 

oblikovanje in preoblikovanje te storitve z minimalnim upravljanjem. 

Pri oblačnem poslovanju razlikujemo (Mell in Grance 2009, 3): 

̶ zasebne oblake, ki so v zasebni lasti in jih uporablja omejeno število podjetij; 

̶ skupnost oblakov, ki predstavljajo skupno rabo več organizacij in imajo določene skupne 

usmeritve; 

̶ javne oblake, ki so na voljo širši javnosti ali velikim industrijskim skupinam. Navadno je 

v lasti organizacije, ki prodaja storitev računalništva v oblaku; 

̶ hibridne oblake, ki so sestavljeni iz dveh ali več oblakov in so še vedno neodvisni, vendar 

med seboj povezani s standardom ali zaščitno tehnologijo, ki omogoča prenosljivost 

podatkov in aplikacij. 

2.4 Informacijska pismenost 

Pojem informacijska pismenost je med prvimi uporabil Zurkowski (1974, 6). Pod tem pojmom 

razumemo tehnike in veščine, potrebne za uporabo širokega nabora informacijskih orodij. Ko 

govorimo o pismenosti, razlikujemo (Andragoški center Slovenije 2011): 

̶ informacijsko pismenost kot skupek zmožnosti, ki posamezniku omogočajo uporabo 

storitev s sodobno informacijsko tehnologijo; 

̶ računalniško pismenost, pod katero razumemo znanje in sposobnost uporabe računalnika; 

̶ digitalno pismenost, ki vključuje tudi samozavestno in kritično uporabo informacijske 

tehnologije pri delu, v prostem času in pri komunikaciji. Glister (1997, 1), ki je razvil 

pojem digitalna pismenost, je digitalno pismenost opredelil kot sposobnost razumeti in 

uporabiti informacije v različnih formatih in iz različnih virov. 

ECDL11 (2013) informacijsko pismenost opredeli kot znanja in spretnosti, ki so potrebne za 

uporabo IKT. Ta znanja in spretnosti predstavljajo uporabo računalnikov, naprav za iskanje, 

ocenjevanje, shranjevanje, ustvarjanje in posredovanje informacij ter sporazumevanje in 

sodelovanje prek spleta (prav tam). 

Skozi zgodovino lahko opazimo soodvisne premike v informacijski pismenosti in e-učenju. 

Podobno kot je splet 1.0 vplival na informacijsko pismenost z vpeljavo okolja za e-učenje, tako 

je tudi splet 2.0 vplival na informacijsko pismenost z uporabo storitev in aplikacij, kot so 

souporaba medijev (angl. media-sharing), blogi ali wikiji v formalnih in neformalnih učnih 

okoljih (Lasić-Lazić, Špiranec in Banek 2009). 

                                                 
11 ECDL – angl. European Computer Driving License. 
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Thomas s soavtorji (2007) govori o IKT pismenosti, ki je potrebna za dostop do fizičnih IKT, 

vsebin in spretnosti. Vehovar in Prevodnik (2011, 9) pišeta o »trans-pismenosti«, kot 

»sposobnost branja, pisanja in interakcije v okviru številnih platform, orodij in medijev, od 

podpisovanja in ustnega sporazumevanja preko rokopisa, tiska, televizije, radia in filma, pa do 

digitalnih socialnih omrežij«. 

Evropska komisija (European Commission 2013c) IKT pismenost povezuje z digitalno 

pismenostjo, ki jo opredeljuje kot samozavestno in kritično uporabo IKT za delo, prosti čas, 

učenje in komunikacijo. V Evropi je, po raziskavi Evropske komisije (European Commission 

2013d), 30 % Evropejcev digitalno nepismenih. V to skupino sodijo starejši in ljudje z nižjimi 

dohodki, nezaposleni in priseljenci (prav tam). V oktobru 2011 je Evropska komisija (European 

Commission 2013e) sprejela predlog Uredbe o novem Evropskem socialnem skladu 2014–

2020, ki spodbuja razvoj digitalne pismenosti in digitalnih kompetenc.  

Dolničarjeva (2008, 20) informacijsko pismenost opredeljuje kot sposobnost vrednotenja 

kakovosti informacijskih virov. Rezultati, pridobljeni iz novo razvitega kazalnika digitalnih 

veščin,12 kažejo, da je imelo 50 % Slovencev v letu 2012 (47 % v EU-28) nizko ali nobeno 

digitalno veščino13 (European Commission 2014b). Zanimivo je, da v EU-28 kar 39 % (40 % 

v Sloveniji) zaposlenih nima dovolj digitalnih veščin (14 % jih sploh nima) (European 

Commission 2014b). 

Podjetja IKT uporabljajo tudi za usposabljanje zaposlenih, kar je poznano kot elektronsko 

usposabljanje ali e-usposabljanje (Nicolau-Gudănescu in Popescu 2013). SURS (2012b) je 

izvedel anketo, s katero lahko analiziramo usposabljanje preko IKT v Sloveniji. Izpopolnitev 

ali pridobitev veščin (znanj) s področja IKT je svojim zaposlenim v letu 2011 omogočilo 27 % 

podjetij. Med podjetji v proizvodnih dejavnostih je izpopolnitev ali pridobitev veščin s področja 

IKT svojim zaposlenim omogočilo 22 % podjetij, med podjetji v storitvenih dejavnostih pa 

31 % podjetij (prav tam). 

Digitalne kompetence oziroma e-veščine so v naboru kazalnikov, ki jih spremlja Eurostat. Meri 

jih ločeno za uporabo računalnika in ločeno za uporabo interneta. Merila določa na podlagi 

opravil in nalog, ki jih lahko opravimo z računalnikom ali prek spleta.  

V primerjavi z EU-28 je v povprečju v letu 2012 12 % Slovencev doseglo nizko (štiri odstotne 

točke manj v primerjavi z EU-28), 21 % srednjo (štiri odstotne točke manj v primerjavi z 

EU-28) in 31 % (šest odstotnih točk več v primerjavi z EU-28) visoko raven e-veščin na 

računalniku (European Commission 2014a). 

                                                 
12 Digitalna veščina ali e-veščina ali digitalna kompetentnost se deli na pet področij: informacije, 
komunikacija, ustvarjanje vsebin, varnost in reševanje problemov (Ferrari 2013). 
13 Da ima posameznik nizko digitalno veščino, mora imeti osnovno oceno v vsaj enem področju digitalne 
kompetence. Za osnovne veščine mora imeti posameznik vsaj osnovno oceno v vseh petih področjih. 
Nadpovprečen posameznik mora imeti nadpovprečne ocene iz vseh petih področij (Ferrari 2013). 
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Na področju uporabe interneta, pa je, leta 2012, 28 % Slovencev doseglo nizko (dve odstotni 

točki manj v primerjavi z EU-28), srednjo 31 % (štiri odstotne točke manj v primerjavi z EU-28) 

in 15 % (tri odstotne točke več v primerjavi z EU-28) visoko raven e-veščin na internetu 

(European Commission 2014a).  
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3 RAZŠIRJENOST UPORABE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE 

TEHNOLOGIJE 

Statistični uradi spremljajo uporabo IKT za različne skupine: posamezne uporabnike, 

gospodinjstva, podjetja in državo oziroma državno upravo. Pri tem uporabnike delimo v 

podskupine – na primer; posameznike po starostnih skupinah med 10. in 74. letom, 

gospodinjstva glede na družinske člane, podjetja po velikosti itd. Pri tem statistični uradi 

uporabnike ločujejo še na intenzivnost rabe interneta. Redni uporabniki pa so tisti, ki so 

določeno storitev uporabljali v zadnjih treh mesecih. 

3.1 Raba informacijsko komunikacijske tehnologije med gospodinjstvi in posamezniki 

Gospodinjstva so pomembni udeleženci e-poslovanja s podjetji. Nastopajo kot potrošniki, 

kupci, odjemalci proizvodov in storitev ter tudi kot zaposleni v podjetjih. Spremljanje podatkov 

o uporabi IKT med posamezniki in gospodinjstvi je zato pomemben podatek za podjetja in tudi 

za državno upravo. Po poročilu Evropske Komisije (European Commission 2014a) imajo vsi 

Evropejci možnost dostopa do širokopasovnih omrežij. Dostop je lahko urejen preko kabelskih 

omrežij, omrežja ADSL, mobilnega omrežja tretje in četrte generacije ipd. Širokopasovni 

dostop je možen tudi preko satelitskega širokopasovnega omrežja. Urejen dostop je eden izmed 

pogojev za spodbujanje družbe, ki temelji na znanju (Eurostat 2014). 

Po podatkih SURSa (2013) je v Sloveniji, v prvem četrtletju 2004, do interneta dostopalo 47 % 

gospodinjstev, v prvem četrtletju leta 2012 pa je bilo takih gospodinjstev že 74 %. Delež 

gospodinjstev z dostopom do interneta v Sloveniji sicer narašča, a nekoliko počasneje od 

povprečja EU-27 (v prvem četrtletju 2004 je v EU do interneta dostopalo 41 % gospodinjstev, 

v enakem obdobju, leta 2012, pa 76 % gospodinjstev) (prav tam). Število priključkov z optičnim 

dostopom do interneta se je ob koncu 1. četrtletja 2014, glede na leto poprej, na letni ravni 

povečalo za 20 odstotnih točk (SURS 2014a). 

Ob vse večjem obsegu in pretoku informacij se povečuje tudi možnost hitrejšega dostopa do 

interneta. Fiksni internet, s hitrostjo vsaj 30 Mbps, je na voljo 62 % prebivalcem EU (v Sloveniji 

74 %) (European Commission 2014a). V Belgiji, Litvi, Združenem kraljestvu, Luksemburgu, 

na Danskem, Malti in Nizozemskem je visoko hitrostna širokopasovna povezava na voljo v 

90 % gospodinjstev ali več. 

S povečevanjem uporabe mobilnih naprav se povečujejo tudi možnosti dostopa do interneta 

preko mobilnih omrežij. Razpoložljivost mobilnih širokopasovnih omrežij četrte generacije se 

je, leta 2012, v EU-27 močno povečala, in sicer s 26 % na 59 % v letu 2013 (v Sloveniji 63 %) 

(European Commission 2014a). 

Redna uporaba interneta se v EU povečuje (iz 60 % v 2010 na 72 % v 2013). Države z največjim 

napredkom so Grčija, Romunija, Irska, Češka in Hrvaška (European Commission 2014a). V 
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letu 2013 je 69 % Slovencev poročalo o uporabi interneta vsaj enkrat na teden (redni 

uporabniki) (58 % vsak dan), kar je pod povprečjem EU-27 72 % (62 % vsak dan) (prav tam). 

Gospodinjstva in posamezniki internet večinoma uporabljajo za brskanje, iskanje informacij 

ipd. Vse več pa je spletnega nakupovanja (v letu 2014 kar 47 % državljanov EU-27) (European 

Commission 2014a).  

34 % oseb v starosti 16–74 let je v prvem četrtletju 2013 ocenilo, da imajo, v primeru iskanja 

nove zaposlitve, zadosti znanja za uporabo računalnika. V prvem četrtletju 2013 je bilo v 

Sloveniji 22 % oseb, v starosti 16–74 let, ki so internet uporabljale v zadnjih treh mesecih za 

iskanje službe ali za pošiljanje prijave za službo. Med osebami, starimi 25–34 let, je bil delež 

teh uporabnikov največji (36 %), sledile so osebe, stare 16–24 let (med temi jih je bilo 30 %), 

med osebami, starimi 55–64 let, pa je bil delež teh uporabnikov najmanjši (7 %) (SURS 2014b). 

Zanimivo je, da je komunikacija pri gospodinjstvih ali posameznikih z javno upravo leta 2013 

stagnirala. Državljanov EU, ki z javnimi organi komunicirajo prek spleta, je samo 42 %. 

Medtem je državljanov, ki javnim organom posredujejo izpolnjene obrazce elektronsko, le 21 % 

(European Commission 2014a). Slovenija je pri komunikaciji nad povprečjem z 52 % 

(4 odstotne točke več kot v letu 2012) in z 21 % poslanih izpolnjenih obrazcev (European 

Commission 2014b). 

3.2 Raba informacijsko komunikacijske tehnologije v podjetjih 

V primerjavi z EU-27 (95 %) je imelo v Sloveniji, leta 2010, dostop do interneta večji delež 

podjetij (97 %). Medtem pa je za dostop do interneta preko fiksnih omrežnih povezav v 

Sloveniji uporabljalo 92 % podjetij. V EU-27 je bil ta delež 87 % (Slika 1) (Eurostat 2014). 

 

Slika 1:  Dostop in povezava do interneta v podjetjih 2010 

SURS (2014b) je z raziskavo o uporabi IKT v podjetjih v Sloveniji ugotovil, da je, v januarju 

2013, 64 % podjetij (z vsaj 10 zaposlenimi osebami) uporabljalo širokopasovni dostop do 

interneta. To predstavlja povečanje za 3 odstotne točke glede na prejšnje leto. 

95 %

87 %

97 %

92 %

Dostop do interneta Fiksna omrežna povezava

EU-27

Slovenija
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Vedno več podjetij v poslovanju uporablja tudi mobilne naprave (pametni telefoni, prenosni in 

tablični računalniki) (SURS 2012b). Podatki Eurostata kažejo, da je, v povprečju, v januarju 

2012, kar 48 % podjetij svojim zaposlenim omogočilo uporabo prenosnih naprav za poslovno 

rabo (v Sloveniji 61 %). Zanimivo je, da se z velikostjo podjetij veča delež podjetij, v katerih 

zaposleni uporabljajo mobilne naprave (43 % majhnih, 71 % srednjih in 88 % velikih podjetij) 

(Eurostat 2012b).  

Podjetja vedno bolj uporabljajo tudi družbene medije. Tako je v EU-27, v letu 2013, 34 % 

podjetij imelo svoj profil na družabnih omrežjih (npr. Facebook, Viadeo itd.), 8 % pa jih je 

imelo svoj blog ali mikroblog (npr. profil na Twitterju, Blogspotu) (European Commission 

2014a). Zanimivo je, da majhna podjetja v EU ne izkoriščajo priložnosti internetne prodaje, saj 

samo 14 % podjetij z manj kot 250 zaposlenimi izdelke in storitve prodaja na spletu (prav tam). 

IKT je postala sestavni del podjetij v EU-27. Obsežno in intenzivno rabo, v kombinaciji z 

novimi načini dostopa in intenzivnejšo rabo interneta, lahko opredelimo kot e-gospodarstvo.14 

Podjetja z IKT podpirajo svoje poslovanje, notranjo in zunanjo komunikacijo, izmenjujejo 

informacije s partnerji, ostalimi podjetji, komunicirajo s strankami ipd. Obseg podpore se iz 

leta v leto povečuje. Medtem ko skorajda ni več podjetja, ki ne bi imelo dostop do interneta, se 

IKT manj uporablja pri načrtovanju virov (22 %), podpori nabavnih procesov (23 %) in pri 

skrbnikih strank (26 %) (Slika 2) (Eurostat 2012b). 

 

Slika 2:  Uporaba IKT v poslovnih procesih v podjetjih 2010–2012 v odstotkih 

Vir: Povzeto po Eurostat 2012b. 

Podjetja, v primerjavi z gospodinjstvi in posamezniki, komunicirajo z javno upravo pogosteje. 

Od januarja 2011 je približno tri četrtine vseh podjetij v EU-27 uporabljalo splet za pridobivanje 

obrazcev ali informacij od državnih organov. Le malo manj (69 %) pa jih je državnim organom 

                                                 
14 Elektronsko gospodarstvo. 
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pošiljalo izpolnjene obrazce prek spleta. Med najpogostejšimi operacijami slednjih je bila 

prijava DDV in socialnih prispevkov (Eurostat 2014). 

Podjetja pri uvajanju ali nadgradnji poslovanja pogosto preskočijo usposabljanje z namenom 

zmanjševanja stroškov. Neusposobljeni zaposleni potrebujejo 3 do 6 krat večjo podporo kot 

usposobljeni zaposleni. Zato potrebujejo tudi do petkrat več časa za dokončanje naloge kot 

usposobljeni uporabniki (Fiering in Kirwing 2006). Zanimiva je raziskava META Group Inc. 

(2003), ki je v 437 podjetjih izvedla anketo o usposobljenosti uporabnikov in izzivih, povezanih 

z njihovim ERP15 sistemom. Rezultati kažejo, da 64 % zaposlenih zadovoljivo razume 

programske opreme, vendar ne izkoriščajo svojih sposobnosti v celoti. 12 % zaposlenih se trudi 

uporabljati programsko opremo v celoti, 13 % pa jo v celoti tudi razume. Le 11 % zaposlenih 

je pri uporabi programske opreme učinkovitih zaradi usposabljanja in znanja (prav tam). 

Po zgoraj omenjenih podatkih lahko sklepamo, da podjetja v veliki meri uporabljajo splet za 

pridobivanje znanja in učenje svojih zaposlenih.  

                                                 
15 ERP – angl. Enterprise Resource Planning. 
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4 USPOSABLJANJE V PODJETJIH 

V tem poglavju predstavimo osnovne pojme pri usposabljanju v podjetju, sam pomen 

usposabljanja, prav tako pa tudi učinkovitost in učinke usposabljanja. Na koncu poglavja 

predstavimo podjetje, na katerem izvajamo raziskavo ter obstoječe stanje usposabljanja v 

podjetju. 

4.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Učenje je proces pridobivanja znanja in spretnosti ter proces spreminjanja vedenja (Knowles, 

Holton in Swanson 1998, 11). Merriam, Caffarella in Baumgartner (2007) učenje opredeljujejo 

kot proces pridobivanja in izboljševanja lastnega znanja, spretnosti in vrednot. Učenje 

opredeljuje raziskovanje novih idej, pridobivanje novih veščin in razvijanje novih načinov 

razumevanja iz preteklih izkušenj (Brookfield 2006, 241). UNESCO (1993, po Marentič-

Požarnik 2000, 10) učenje opredeljuje kot vsako spremembo v vedenju, informiranosti, znanju, 

razumevanju, stališčih, spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in je ne moremo pripisati fizični 

rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev. Marentič-Požarnikova (2000, 10) razlikuje 

dejavnike učenja s strani učenca (zdravje, sposobnosti, stil učenja, učne strategije, predznanje, 

motivacija, samopodoba itd.), učitelja (usposobljenost, izkušenost, stališča, pričakovanja, stil 

poučevanja itd.) in učnih okoliščin (razredna klima, učne metode, način preverjanja, zahtevnost, 

opremljenost, šolska klima, učni načrti, učbeniki, izobraževalni sistemi, vrednote v družbi, 

socialne razmere itd.). Opozarja, da je splet dejavnikov učenja pri izobraževanju odraslih 

nekoliko drugačen. 

Skozi učenje pridobivamo znanje. V podjetjih razlikujemo organizacijsko znanje, ki je 

opredeljeno kot vsota znanj posameznika in znanj, ki obstajajo v organizacijskih sistemih, 

procesih, proizvodih, pravilih in kulturi podjetja (Grundspenkis 2007). 

Upravljanje znanja zajema planiranje, organiziranje, motiviranje in obvladovanje zaposlenih, 

kot tudi procesov in sistemov v podjetju. S tem namenom zagotavljamo povečevanje vrednosti 

in učinkovitosti znanja (King 2009). 

Izobraževanje je širše od učenja, saj poleg učenja vključuje tudi poučevanje (Jung 2011, 46). 

Izobraževanje je organiziran proces, večinoma namenjen pridobivanju znanja v formalnih 

oblikah v povezavi z izobraževalnimi zavodi in institucijami. Učitelj vsebine posreduje na 

udeležence – učence, dijake, študente na različne načine. Za dobro razumevanje procesa 

usposabljanja je potrebno upoštevati razlike med izobraževanjem in usposabljanjem. Pri obeh 

je vključeno pridobivanje znanj in spretnosti. Medtem ko je pri izobraževanju poudarek na 

splošnih področjih (na primer na področju prava, ekonomije, statistike idr.), je usposabljanje 

usmerjeno na razvoj znanj in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje dela na določenem 

delovnem mestu (Healy in Bourne 2012). Usposabljanje poudarja aktivno vlogo udeleženca, 
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izboljševanje spretnosti, sposobnosti, kvalifikacijo in komunikacijo. Osredotoča se na 

predstavitve in skupno delo, ki je povezano z aktivnostmi posameznika. Mentor, ki je bolj v 

ozadju, pa spremlja, nadzira in usmerja dogajanja. Neuspešnost pri izobraževanju pomeni, da 

je posameznik neuspešen. Pri usposabljanju pa neuspešnost izvedenega usposabljanja vpliva na 

celotno podjetje. 

Usposabljanje je organizirana dejavnost, namenjena posredovanju informacij ali navodil za 

izboljšanje učinkovitosti udeleženca pri delu (Healy in Bourne 2012). Usposabljanje lahko 

poteka v različnih okoljih: učilnici, laboratoriju, studiu, delovnem okolju ipd. Usposabljanje se 

nanaša na načrtovano prizadevanje podjetja, da bi zaposleni pridobili kompetence, povezane z 

delom (Noe 2010, 5). Le-te vključujejo znanje, spretnosti ali vedenja, ki so ključnega pomena 

za uspešno opravljanje dela (prav tam). 

Usposabljanje v podjetju je lahko organizirano, lahko pa se zaposleni usposabljajo sami. V tem 

primeru govorimo o samousposabljanju. Zaposleni tako informacije pridobijo v bazi znanja na 

internetu podjetja. Takšna baza znanja omogoča (Albertson 1999; Ammenheuser 2000; 

Burzawa 1997; Geoffrey 1997; Kristen 1997; Rogers 2000; Stedman 1999; po Gascó, Llopis 

in González 2004, 6): 

̶ zbiranje, posredovanje in deljenje informacij med zaposlenimi, 

̶ preprosto vzdrževanje baz podatkov, 

̶ poenostavljanje prenosa vsebine, 

̶ povečevanje učinkovitosti posredovanja znanja, 

̶ prepoznavanje strokovnjakov, 

̶ širjenje primerov dobre rabe (angl. best practice), 

̶ izmenjavo izkušenj zaposlenih v podjetju. 

4.2 Pomen usposabljanja v podjetju 

Usposabljanje zaposlenih v podjetjih je namenjeno povečevanju učinkovitosti zaposlenih, saj 

izboljšuje znanje, spretnosti in odnose med zaposlenimi in je zato postalo ključnega pomena za 

uspeh sodobnih organizacij (Bohlander in Snell 2010). Z usposabljanjem zaposleni pridobivajo 

nove spretnosti in znanja za kakovostnejše opravljanje svojega dela, s čimer podjetje pridobiva 

konkurenčno prednost (O'Driscoll, Sugrue in Vona 2005; Noe 2010, 35). Usposabljanje 

zaposlenih je zato bistvenega pomena za ustvarjanje usposobljene sile. Na ta način se ohranja 

visoka raven spretnosti, ki je, v nenehno spreminjajočem se delovnem okolju, nujna za uspešno 

in učinkovito opravljanje dela zaposlenih (Pont 2003). Delodajalci morajo prepoznati 

sposobnosti zaposlenih in jih v skladu s strategijo podjetja, aktivno usposabljati za dolgoročni 

razvoj in uspeh podjetja (Hall 1984; po Shah 2012, 311). Silberman (2013) izpostavlja 

učinkovitost in uspešnost pri usposabljanju kot glavni cilj za uspešnost zaposlenih na svojem 

delovnem mestu. 
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Organizacijsko usposabljanje povečuje konkurenčnost, produktivnost, inovativnost v 

spreminjajočem se tehnološkem okolju (Wilson 2010). Vsaka razvijajoča se organizacija 

poskuša biti učeča se organizacija (angl. Learning Organization). Senge (2006) učečo se 

organizacijo opredeli kot organizacijo, v kateri obstaja idealno učno okolje, usklajeno s cilji 

organizacije. V takšni organizaciji zaposleni: 

̶ nenehno razvijajo svoje sposobnosti za ustvarjanje rezultatov, ki si jih želijo,  

̶ ustvarjajo in negujejo nove vzorce razmišljanja,  

̶ skušajo doseči svobodne skupne aspiracije,  

̶ skušajo skozi učenje nenehno videti celoto vsebine. 

Senge (prav tam) opredeljuje pet disciplin učeče se organizacije: skupna vizija, miselni modeli, 

osebno obvladovanje, skupinsko učenje in sistemi razmišljanja. Marquardt (2011) učeče se 

organizacije opredeljuje kot organizacije, ki imajo dinamične učne ekipe, organizacijsko 

strukturo, znanje ali boljše aplikacije novih tehnologij. Marquardt (prav tam) po številnih 

raziskavah izpostavlja pet pogojev prehoda organizacije v učečo se organizacijo: učenje, 

organiziranost, ljudi, znanje in tehnologijo. Chatterjee (2011) osredotoča učečo se organizacijo 

na dve temeljni vrednosti: 

̶ odličnost, kjer organizacija v vsakem koraku poslovanja stremi k višjim standardom; 

̶ samoobnavljanje, kjer si organizacija ustvari okvirje, skozi katere nenehno inovira in se 

prilagaja novim spremembam. Ob vsem tem pa organizacija ohranja integriteto svoje 

lastne identitete. 

Kapp (1999) učečo se organizacijo opredeli kot skupino ljudi, ki so povezani neprekinjeno. 

Zaposleni so tako okrepljeni z zmožnostjo učenja organizacijske kulture, kjer se učenje 

analizira, spremlja, razvija in usklajuje s konkurenčnimi cilji organizacije. Takšna organizacija 

zna ustvarjati znanje in učenje hitreje od konkurentov in ju hitro obrne v strateško prednost 

(prav tam). Hartel idr. (2007, 103) opredeljuje tri pogoje za učečo se organizacijo: neprekinjeno 

učenje, deljenje informacij in sodelovanje ter ustvarjanje ekip in skupnih namenov. 

Za boljšo izvedbo usposabljanj v podjetju lahko uporabljamo IKT orodja. Pripomočki, ki jih 

lahko uporabimo v učilnici so interaktivna tabla, projektor, računalnik, ki vsebuje orodja za 

predstavitve, izobraževalne igre, pa tudi mobilne telefone, dlančnike, tablice, e-bralnike idr. 

(Anonymous 2011). Usposabljanje lahko poteka tudi prek spleta, kjer uporabljamo različne 

mobilne rešitve, e-učilnice, virtualne svetove, portale, video kanale, wikije, spletne dnevnike, 

igre ipd. Pomembnejša sta: sistem za uporabljanje vsebine (angl. Content Management System 

– CMS) in sistem za upravljanje učenja (angl. Learning Management System – LMS) 

večpredstavnostne vsebine ipd. 

Usposabljanje se v podjetjih opravlja vsakodnevno, saj se pojavljajo potrebe po usposabljanju 

novincev ter usposabljanje za izboljšanje uspešnosti ali reševanje težav in sprememb (Creth 

1998, 22–25). Zaposleni mora za uspešno usposabljanje pridobiti (Creth 1998, 6; Blanchard 

2008):  
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̶ znanje za dejansko in učinkovito delo, 

̶ sposobnosti uporabe znanja v praksi, 

̶ spretnosti za kakovostno delo. 

Načine usposabljanj v podjetjih prikazujemo v preglednici 1. 

Preglednica 1:  Razvrstitev načinov usposabljanja v podjetjih 

Oblika interakcije 
Stopnja formalnosti 

Neformalno Formalno 

Osebno Samo-usposabljanje E-usposabljanje 

Neosebno Med sodelavci Pod vodstvom mentorja 

Vir: Danziger in Dunkle 2005. 

4.3 Učinkovitost in učinki usposabljanj v podjetjih 

Učinkovitost opredelimo kot izvajanje aktivnosti na pravilen način (Armstrong in Stephens 

2005, 23). Podjetja vse bolj prepoznavajo vrednost usposabljanj, zato se usmerjajo v učinkovito 

usposabljanje (Burrow in Kleindl 2012, 622). Da bi bilo usposabljanje učinkovito je potrebno 

(Burrow in Kleindl 2012, 622): 

̶ vsebine narediti zanimive za zaposlenega; 

̶ vsebine povezati z obstoječim znanjem zaposlenega; 

̶ razložiti zakaj in kako se nekaj naredi; 

̶ proces usposabljanja voditi od preprostih do težjih vsebin; 

̶ usposabljanje razdeliti na manjše dele in jih dopolniti z različnimi aktivnostmi 

udeležencev ter posamezne dele usvajati postopoma; 

̶ v tečaj vključiti čas za utrjevanje znanja (vajo); 

̶ zaposlenemu omogočiti, da se privadi novim postopkom preden se od njega zahteva 

točnost izvedbe usposabljanja; 

̶ udeležencu posredovati redne in pozitivne povratne informacije o njegovem napredku; 

̶ udeležence vključiti v samo usposabljanje. 

Priprava in izvajanje učinkovitega usposabljanja zajema potrebno znanje poslovanja in 

tehnologij, znanje o odzivih ljudi na dane situacije ter strokovno znanje tehnologij za 

usposabljanje (Talbot 2012, 141). Za uporabo tega znanja pa običajno potrebujemo tudi 

primerne IKT. 

Učinkovito usposabljanje je način usposabljanja zaposlenih za dosego zahtevanih standardov, 

hkrati pa je časovno in stroškovno dostopno (Tyson 2012, 216). 
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Obstaja več modelov, ki merijo učinke usposabljanj. Merjenje učinkov usposabljanja lahko 

izvedemo po Kirkpatrickovem (1979, po Strother 2002; Grice 2010) klasičnem modelu štirih 

progresivnih stopenj: 

̶ prva stopnja: merimo odziv zaposlenega na usposabljanje, 

̶ druga stopnja: merimo, kaj so se udeleženci naučili, 

̶ tretja stopnja: merimo spremembe v ravnanju in obnašanju udeležencev usposabljanja, ki 

se kažejo pri prenosu usvojenega znanja na delovno mesto, 

̶ četrta stopnja: merimo poslovne rezultate, ki so rezultat usposabljanja. 

Philips (1996) dodaja še peto stopnjo in sicer povračilo investicije (ROI).16 Na podlagi merjenja 

učinkov usposabljanja lahko izračunamo ROI. Merjenje izvajamo z analizami, anketami in 

vprašalniki, skozi katere pridobimo širši vpogled v oceno. 

Anderson (2007, 8) klasične Kirkpatrick-ove stopnje posodablja z: 

̶ ukrepi na funkcije učenja, kjer se ocenjujejo vrednost, učinkovitost in uspešnost 

usposabljanja ter razvoj znanja in sposobnosti za organizacijo; 

̶ primerjalnimi analizami in ukrepi zmogljivosti, kjer se na podlagi primerjave dobre prakse 

in standardnih primerov ocenjuje učinkovitost; 

̶ donosnostjo investicij, ki se osredotoča na vse aktivnosti usposabljanj in se jo stroškovno 

analizira v povezavi s cilji podjetja; 

̶ donosnostjo na pričakovanja, ki se osredotoča na oceno, v kolikšni meri so pričakovane 

koristi naložb usposabljanja realizirane. Pri tem se donosnost nanaša na pričakovanja 

delničarjev, ki jih bo vpliv usposabljanja in izobraževanja doprinesel podjetju. 

Učinkovito usposabljanje za podjetje prinaša določene koristi. Jehanzeb in Bashir (2013) sta 

poudarila koristi pri usposabljanju, tako na strani zaposlenega, kot podjetja (Preglednica 2). 

Preglednica 2:  Koristi zaposlenih in podjetja pri usposabljanju 

Zaposleni Podjetje 

Sposobnost za razvoj kariere 

Uspešnost zaposlenih 

Zadovoljstvo zaposlenih 

Rast trga 

Organizacijska uspešnost 
Zadrževanje zaposlenih 

4.4 Sistem usposabljanj v izbranem podjetju 

V nadaljevanju predstavljamo izbrano podjetje ter izobrazbeno strukturo zaposlenih. 

                                                 
16 ROI – angl. return on investment 
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4.4.1 Predstavitev podjetja 

Cimos, d. d., avtomobilska industrija (v nadaljevanju Cimos) sodi med večja slovenska 

industrijska podjetja in med 500 največjih podjetij avtomobilske industrije, energetske opreme, 

strojegradnje in kmetijske mehanizacije v Srednji Evropi (Cimos 2013a). Podjetje zaposluje 

skoraj sedem tisoč ljudi, od tega tri tisoč v Sloveniji (prav tam). Cimos, tako kot ostala sorodna 

podjetja, zaposlene usposablja na različne načine. Pri tem se podjetje srečuje z veliko količino 

informacij in pomanjkanjem časa za njihovo obvladovanje. Pri Cimosu dodatno težavo 

predstavlja še lokacijska razpršenost enot podjetja, ki je razvidna tudi iz slike 3. 

Skupina Cimos je bila v letu 2012 sestavljena iz obvladujoče družbe Cimos, d. d., in 29-ih 

odvisnih družb v devetih državah (Cimos 2013a, 27–28). 

 

Slika 3:  Skupina Cimos, d. d. 

Vir: Letno poročilo Cimosa 2013a. 

Temeljno poslanstvo družbe sta aktivna navzočnost na trgu in utrjevanje ustvarjenega položaja 

v mednarodnih gospodarskih tokovih. Podjetje poslanstvo dosega z visoko strokovnim in 

razvojno-ustvarjalnim delom, saj skrbi za dvig ravni znanja ter za nenehno usposabljanje in 

šolanje vseh sodelujočih v poslovnem procesu (Cimos 2013a, 16–17). V letu 2012 je bilo v 

skupini Cimos na proizvodnih delovnih mestih 55,4 % vseh zaposlenih, 12,8 % jih je bilo 

zaposlenih v proizvodni režiji, 31,9 % zaposlenih pa je opravljalo strokovna in režijska dela. 
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Povprečna starost zaposlenega v celotni skupini Cimos je bila v istem letu 42,4 leta. V matični 

družbi Cimos, d. d., je bilo 936 zaposlenih, njihova povprečna starost pa je bila 40,1 leta (Cimos 

2013a, 27–28). 

4.4.2 Izobrazbena struktura podjetja in njihovo izobraževanje ter usposabljanje 

Glede na to, da velik delež vseh zaposlenih opravlja delo v proizvodnji, ima največ zaposlenih 

IV. stopnjo izobrazbe (32,2 %). Sledijo zaposleni z zaključeno srednješolsko izobrazbo 

(22,9 %). Nekaj manj kot petina zaposlenih (17,2 %) ima le osnovnošolsko izobrazbo. Velik 

delež izobraževanj in usposabljanj se izvede v proizvodnji, kjer se zaposlene, pod vodstvom 

mentorjev, usposablja za samostojno opravljanje dela. Zaposleni preko strokovnega 

usposabljanja pridobivajo tudi širša znanja o delovnem področju in proizvodni tehnologiji 

(Cimos 2013a, 28). 

V Cimosu poudarjajo pomen stalnega dvigovanja ravni znanja ter nenehnega usposabljanja in 

šolanja zaposlenih. Pri usposabljanju imajo prednost usposabljanja za kakovost, usposabljanja 

za varno in zdravju neškodljivo delo ter usposabljanja za ravnanje z okoljem. Želje po napredku 

podjetja zahtevajo nova znanja, ki jih poskušajo do zaposlenih posredovati tudi preko obstoječe 

IKT (Cimos 2013b).  

V Cimosu se zavedajo pomena začetnega usmerjanja novo zaposlenih oseb. Iz tega razloga za 

novo zaposlene organizirajo uvodno usposabljanje, ki prispeva k občutenju, da organizaciji 

pripadajo. Uvodno usposabljanje prav tako pozitivno vpliva na organizacijsko klimo. V 

podjetju tako izvajajo enodnevne uvajalne seminarje, ki imajo predvsem informativno in 

usmerjevalno vlogo. Pri nadaljnjem uvajanju imajo ključno vlogo mentorji in vodje novo 

zaposlenih. Eden izmed ciljev uvajanja je, da se novo zaposleni čim hitreje vključijo v novo 

delovno okolje. Le-to prinaša polno storilnost, strokovno rast in doseganje osebnega 

zadovoljstva (Cimos 2013c). 

V Cimosu skrbijo za stalen in sistematičen razvoj zaposlenih, čemur posvečajo še posebno 

pozornost (Cimos 2013d). Podjetje, poleg izobraževanja in usposabljanja, ki ga izvajajo s 

pomočjo zunanjih (izobraževalnih) institucij, spodbuja tudi samoizobraževanje. Zaposlene 

spodbujajo k prebiranju strokovne literature (virtualna knjižnica, publikacije, časopisje, 

diplomske in magistrske naloge idr.), objavljene na intranetu podjetja (Cimos 2013e). 

Plan izobraževanja in usposabljanja v podjetju je določen po posameznih organizacijskih 

enotah (Cimos 2013f). Za vodenje izobraževanj in usposabljanj je v informacijskem sistemu 

oblikovan Katalog seminarjev, ki je dostopen na intranetu podjetja (Cimos 2013g). 

Evidentiranje izobraževanj in usposabljanj omogoča sledljivost informacij o izvedenih 

izobraževanjih in usposabljanjih, napredovanjih ter izvedbo drugih analiz povezanih z 

usposabljanji v podjetju. Sistematizirano vodenje izobraževanj in usposabljanj v 
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informacijskem sistemu omogoča enoten način evidentiranja in poročanja v Skupini Cimos. Za 

evidentiranje izobraževanj in usposabljanj Cimos uporablja obrazce (poročilo o izobraževanju 

in usposabljanju, izdana potrdila zunanjih izvajalcev, diplome ipd.). Interni obrazci, ki jih 

uporabljajo pri izobraževanju in usposabljanju so standardizirani in skladni s celostno grafično 

podobo podjetja (Cimos 2013h). Predavatelj ob koncu usposabljanja opravi predvideni preizkus 

znanja udeležencev, rezultate pa predloži odgovorni službi za usposabljanje. Udeleženci ob 

koncu usposabljanja izpolnijo Oceno usposabljanja, s katero ocenijo zadovoljstvo nad 

izvedenim usposabljanjem (Cimos 2013i). Skupina Cimos je v letu 2012, v povprečju, opravila 

22,2 ur usposabljanj na zaposlenega, matično podjetje pa nekoliko več, v povprečju 29,5 ur. 

Vsi zaposleni imajo tudi možnost študija, ki ga financira podjetje.  
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5 E-USPOSABLJANJA V PODJETJU 

V preteklosti so podjetja na usposabljanja gledala kot strošek, danes pa usposabljanje 

predstavlja investicijo (Thinq's Research Department 2009, 1). Rosenberg (2005, 47) navaja, 

da je usposabljanje v organizacijah in podjetjih z velikim številom zaposlenih na več 

dislociranih enotah, težavno. Pri veliki količini informacij se pojavi potreba po točno 

določenem znanju v zelo kratkem času (angl. just in time), zaradi česar se morajo zaposleni 

stalno izpopolnjevati in usposabljati (prav tam). Ena izmed možnosti, kako rešiti to težavo in 

zmanjšati stroške, je uporaba e-usposabljanja. Z uporabo IKT lahko podjetja organizirano 

prenašajo znanje na vse enote (Driscoll 2010, 2). 

5.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Za izobraževanje s pomočjo IKT, kot je internet, intranet, avdio in video konference, spletne 

oddaje itd. so v uporabi različni izrazi (Nicolau-Gudănescu in Popescu 2013). Nekateri so 

predstavljeni v nadaljevanju. 

Elektronsko učenje ali e-učenje je učenje z uporabo IKT, v zadnjih letih predvsem prek spleta 

(Horton 2011). Od tu tudi izraz spletno učenje ali on-line učenje. 

E-izobraževanje kot nadrejeni pojem e-učenja, avtorji opredelijo kot: 

̶ pristop k učenju in razvoju izobraževanja, podprt z IKT, ki omogoča širitev in izboljšano 

učenje (Fee 2009, 16); 

̶ obliko izobraževanja, kjer so vse stopnje izobraževalnega procesa podprte z IKT, ni pa 

nujna prostorska ločenost mentorja in udeleženca (Guri-Rosenblit 2005; Lapuh Bele 2006; 

Koohang in Harman 2005); 

̶ uporabo IKT in spletnih tehnologij za povečevanje znanja in izobraževalnih aktivnosti 

(Rosenberg 2005, 3); 

̶ učni proces z interakcijo digitalno dostavljenih vsebin, spletnih storitev in mentorstva 

(Markus 2008); 

̶ vsako tehnološko posredovanje učenja s pomočjo računalnikov; na daljavo prek spleta ali 

osebno v učilnici preko računalnika (Jethro, Grace in Thomas 2012, 203); 

̶ poučevanje s pomočjo IKT kot so: internet, intranet, zgoščenke, mobilne naprave ali drugi 

digitalni mediji (CDC eLearning Workgroup 2011). 

Sorodno, kot gre pri poslovanju prek spleta za e-poslovanje in izobraževanju za 

e-izobraževanje, gre pri e-usposabljanju za izvajanje usposabljanja prek spleta (Morrison 2003, 

3–4; Garrison 2011, 2). IKT nam omogoča dodatne možnosti usposabljanja ne glede na čas in 

kraj. E-usposabljanje, za nekatere tudi računalniško usposabljanje, vsebine učečemu posreduje 

s pomočjo računalnika (Samson in Draft 2012, 455). 
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Za izvajanje e-usposabljanja običajno potrebujemo integrirano programsko učno okolje ali 

platformo. Platforma e-usposabljanja se pogosto imenuje portal. Masie (2000, 18) je portal 

opredelil kot spletišče, ki učencu ali organizaciji ponuja robusten in strukturiran dostop do učnih 

virov. 

Z razvojem mobilnih naprav je logičen razvoj e-usposabljanja v mobilno e-usposabljanje. 

Wadley (2010) je na konferenci OEB 1017 predstavila rešitev mobilno e-usposabljanje v 

podjetju Microsoft, ki uporabnikom omogoča enostaven, hitrejši in mobilen dostop do učnih 

vsebin. Glavna prednost mobilnega e-usposabljanja (v praksi je moč zaslediti tudi pojem 

m-usposabljanje) je dostopnost vsebin, saj so vsebine dostopne ne glede na čas in kraj. Dostop 

do vsebin m-usposabljanja je mogoč tudi iz več vrst mobilnih naprav, kot so tablični računalnik, 

pametni telefon, prenosnik ipd. 

5.2 Primerjava usposabljanj in e-usposabljanj 

Navade zaposlenih pri usposabljanju v klasičnih učilnicah je težko spremeniti. Ljudje smo 

socialna bitja, ki se izobražujemo po enakem sistemu že vrsto let. Skozi čas se je utrdil 

pedagoški model za podporo skupinam. Le-ta je večinoma omejen na en prostor, ima 

enakomeren tempo učenja, vsebini sledi po istem in v naprej določenem zaporedju (Berge in 

Schrieber 1998). V zadnjih letih pa zaradi pritiska konkurence vedno več podjetij usposabljanja 

iz klasične učilnice seli v e-okolje. Pri takšni spremembi načina izvedbe usposabljanja se 

morajo podjetja zavedati prednosti in slabosti posameznega načina. Pri selitvi usposabljanja v 

e-okolje je potrebno upoštevati tudi značilnosti okolja in kulturo podjetja.  

Nadgradnja klasičnega usposabljanja v e-usposabljanje, večinoma pomeni dopolnjevanje 

klasične vsebine z večpredstavnimi vsebinami. Le-te vključujejo slike, zvok, animacije in video 

posnetke (Clark in Mayer 2011, 3). Podjetja z uvajanjem e-usposabljanja zaposlenim 

omogočajo prilagajanje na spremembe v njihovem delovnem okolju, saj e-usposabljanje 

omogoča enostavno posredovanje znanja in informacij. Na ta način se izboljšuje tudi kultura 

podjetja (Arth 2011, 21–28) ter se, zaradi razširjenih možnosti posredovanja znanja in 

informacij, prilagaja potrebam in sposobnostim zaposlenih (Roy in Raymond 2008, 91). Ena 

večjih prednosti, ki jih ponuja e-usposabljanje so nižji stroški usposabljanj. Tako lahko z 

e-usposabljanjem, v primerjavi s klasično izvedenim usposabljanjem, znižamo potne stroške 

tudi do 40 % (Zhang in Nunamaker 2003). 

Podjetja z e-usposabljanjem znižajo stroške za pripravo in izvedbo usposabljanj, hkrati pa se 

hitro prilagodijo spremembam na trgu (Muhsen idr. 2013, 1). 

                                                 
17 OEB – Konferenca Online Educa Berlin. Video posnetek dostopen na: http://www.online-

educa.com/audio-video-100502. 
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Vătuiu in Popeangă (2009) navajata naslednje prednosti e-usposabljanja: 

̶ omogoča hitro vključevanje novih zaposlenih, 

̶ zaposleni si čas za usposabljanje izberejo sami, 

̶ vsebina e-usposabljanja je primerno razdeljena, 

̶ e-usposabljanje zagotavlja vključevanje večjega števila zaposlenih in zniža stroške 

usposabljanja, 

̶ vsebina e-usposabljanja je dostopna tudi po zaključenem usposabljanju, 

̶ poročila o usposabljanju v e-obliki lahko enostavno prikličemo in obdelujemo. 

Primerjavo klasično izvedenega usposabljanja in e-usposabljanja prikazujemo v preglednici 3 

(Rashty 2003). 

Preglednica 3:  Primerjava usposabljanj in e-usposabljanj 

Sestavine Klasično usposabljanje E-usposabljanje 

Proces 

usposabljanja 

Učitelj udeležence vodi na 
predavanjih. 

Udeleženci pri usposabljanju sodelujejo. 
Učitelj ni edini vir informacij, saj se 
uporabljajo različni viri (npr. splet, 
podatkovne baze) 

Poudarki vsebine 
Udeleženec se bolj uči »kaj« 
in manj »kako«. 

Udeleženec se bolj uči »kako« in manj 
»kaj«. 

Komunikacija 
Enosmerna – učitelj govori, 
udeleženci poslušajo. 

Poudarek je na komunikaciji med 

udeleženci. 

Motivacija 
Majhna motivacija, snov je 

od udeleženca oddaljena. 

Udeleženec je motiviran, saj so vsebine 
zanimive in je v usposabljanje 

neposredno in aktivno vključen tudi 
sam. 

Vloga učitelja 
Avtoritativna (predaja 

vsebino). 
Usmerjajoča (udeležence usmerja). 

Lokacija V klasični učilnici. Ni stalne lokacije (e-okolja). 

Struktura vsebine Učitelj določa strukturo. 
Struktura se prilagaja dinamičnosti 
skupine. 

Zavedati se je potrebno, da e-usposabljanje ne more v celoti nadomestiti klasičnega 

usposabljanja, temveč ga le nadgrajuje. Tako se klasično usposabljanje pogosto dopolnjuje 

(prepleta) z e-usposabljanjem, kar poznamo kot hibridno ali mešano usposabljanje (angl. 

blended learning) (Noe 2010, 317). Mešano usposabljanje tako združuje klasično (angl. face-

to-face) in elektronsko izvedeno usposabljanje (Rosenberg 2008). S to združitvijo pridobimo 

najboljše od obeh (Dziuban idr. 2002). Pri tem pa ustvarjamo edinstveno zlitje sinhronih in 

asinhronih ter posrednih in neposrednih načinov komunikacije (Garrison in Vaughan 2008, 6). 

Pri asinhronem e-usposabljanju se od udeležencev ne pričakuje sočasna prisotnost na spletu, 

saj komunikacija preko forumov lahko poteka ob različnem času (Garrison 2011, 15). Takšen 

način e-usposabljanja zaposlenemu omogoča lažje usklajevanje usposabljanja z delovnimi in 

drugimi obveznostmi, saj ni časovnih in geografskih omejitev (Itmazi 2012, 4). Sinhrono 

e-usposabljanje pa od udeležencev usposabljanja zahteva prisotnost vseh ob istem času. Za 
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izvedbo sinhronega e-usposabljanja se uporabljajo avdio in video konference, klepetalnice ipd. 

(Garrison 2011, 15). Seveda lahko oba načina tudi povežemo. Tako lahko sinhrono 

usposabljanje posnamemo in posnetek udeležencem posredujemo preko učnega okolja (LMS) 

(Clark in Mayer 2011, 10). 

V praksi lahko zasledimo veliko uspešnih primerov uporabe e-usposabljanj. V Ohiu (ZDA) 

podjetje Owens Corning svoje tečaje izvaja preko e-usposabljanja. Zaposleni na takšen način 

spoznavajo zahteve varnega delovnega okolja in se izobražujejo za boljše poslovanje v skladu 

s poslovnimi potrebami (Bartholomew 2006). Udeležence e-usposabljanja se tudi ocenjuje. 

Ključni dejavnik uspešnega zaključka e-usposabljanja je disciplina udeležencev. Drugi primer 

je logistično podjetje Schneider (ZDA). Pri usposabljanju šoferjev so začeli uporabljati 

simulator, v katerih voznike preizkušajo v različnih realnih scenarijih za preprečevanje nesreč 

(prav tam). 

E-usposabljanje ni primerno za vsako podjetje. Zanimiv je primer podjetja Texas Instruments 

(ZDA), ki je za svoja usposabljanja najelo zunanjega izvajalca Elkridge, podružnico General 

Physics Strategies Corporation.18 Čeprav so uspešno izvedli usposabljanje po vseh podružnicah 

podjetja in je podjetje informacijsko usmerjeno, se niso odločili za e-usposabljanje, saj se 

njihovi inženirji raje usposabljajo klasično (Anonymous 2004). 

5.3 Andragogika e-usposabljanja 

V procesu izobraževanja v šolah se posameznik spopada z vsebino, ki se jo mora naučiti za 

uspešen zaključek šolanja. Takšno izobraževanje temelji na pedagoških načelih. V primeru 

usposabljanja v podjetjih pa je pristop potrebno spremeniti in uporabiti načela, ki veljajo za 

odrasle osebe, torej andragogiko. Andragogika, ki jo je leta 1960 opredelil Knowles (1960, po 

Tracey 2010, 22) je, v primerjavi s pedagogiko, usmerjena v učenje odraslih. Odrasli se v 

usposabljanje vključujejo po zaključenem formalnem izobraževanju. Knowles (1984, 29–31) 

trdi, da smo odrasli za učenje motivirani, ko začutimo potrebo in interes za učenje. Avtor 

nadaljuje, da je učenje odraslega usmerjeno v prakso, zato so za organizacijo takšnega učenja 

pomembne življenjske situacije in uporabnost vsebin. Izkušnja je najbogatejši vir znanja, zato 

je najboljša metoda učenja odraslih študija primerov in analiza lastnih izkušenj. Pri poučevanju 

odraslih je pomembno, da učitelj k usposabljanju pristopi v sodelovanju z udeleženci in ne le s 

posredovanjem – predajo znanja (prav tam). 

Knowles (1980) odrasle opredeli kot osebe, ki so povezane s svojo kulturo in čutijo odgovornost 

za svoje življenje. Odrasli, ki se učijo, se učijo v različnih okoljih na različne načine (npr. na 

delovnem mestu). 

                                                 
18 General Physics Corporation je globalni ponudnik usposabljanj in e-usposabljanj. Kot reference 

navajajo podjetja Ford, Cisco Systems, IBM, ameriško vojsko, idr. 
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Pri učenju odrasli udeleženci usposabljanja v učno okolje prenašajo svoje lastne izkušnje. Ti 

udeleženci so problemsko usmerjeni in želijo pridobljeno znanje uporabiti takoj. Njihova 

motivacija za učenje je notranja (Tracey 2010, 22). Udeleženci usposabljanja se ob vključitvi v 

usposabljanje srečujejo z različnimi občutki (prav tam): 

̶ pomanjkanjem časa za usposabljanje, 

̶ odporom do usposabljanja, ker je obvezno, 

̶ pomanjkanjem zaupanja v lastno znanje, 

̶ iskanjem pomoči pri sodelavcih, 

̶ iskanjem najlažjih in najhitrejših poti, 

̶ opravljanjem usposabljanja z minimalnim naporom, le za izpolnitev obveze. 

Zavedanje navedenih občutkov udeležencev je pomembno pri načrtovanju usposabljanja, saj 

vplivajo na uspešnost njegove izvedbe. Uspešen zaključek usposabljanja odraslih je namreč 

odvisen tako od udeleženca kot tudi od mentorja. Pri tem so pomembni: prejšnje znanje in 

izkušnje, potek prejšnjega usposabljanja, vidiki učinkovitosti, samostojnost udeleženca pri 

usposabljanju, volja ter socialni vidiki (družba, odraščanje). 

5.4 Strategije uvajanja e-usposabljanja v podjetje 

Rosenberg (2011) pojem strategija podjetja opredeli kot akcijski načrt za doseganje vizije in 

ciljev podjetja, ki so določeni na osnovi analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 

(SWOT analiza) v podjetju ter kot načrt premika iz trenutnega stanja v želeno prihodnje stanje 

podjetja. 

Podjetja za uvedbo e-usposabljanja potrebujejo njegovo strategijo. Le-ta je po Rosenbergu 

(2003) sistematičen in celovit akcijski načrt zasnovan tako, da se zagotovi uspeh 

e-usposabljanja in prispeva k trajni dodani vrednosti podjetja. Strategija e-usposabljanja je 

podobna strategiji usposabljanja, le da se strategija e-usposabljanja osredotoči na razširjanje 

vsebin preko IKT (Moore 2007). Laube in Zammuto (2003, 224) strategijo e-usposabljanja 

opredelita kot pristop, v katerem morajo podjetja prepoznati, da učinkovito usposabljanje 

zaposlenih poteka postopoma v krajših izvedbah. Alshaher (2013) strategijo e-usposabljanja 

opredeli kot sistematičen in celovit akcijski načrt. Zasnovan je tako, da se zagotovi uspeh 

e-usposabljanj, ki bodo podjetju dodala trajno vrednost. Zaradi raznolikosti podjetij, je treba za 

vsako podjetje pripraviti individualni načrt izvedbe e-usposabljanja. Pri strategiji 

e-usposabljanja upoštevamo tudi kulturo podjetja (Reich in Scheuermann 2012). 
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Izdelava strategije e-usposabljanja naj bi po Rosenbergu (2011) potekala v naslednjih korakih: 

̶ analiza trenutnega stanja v podjetju, pri čemer se analizira obstoječa strategija 

usposabljanj, viri in tehnologija, kulturna pripravljenost ipd.; 

̶ vizija prihodnjega/želenega stanja v podjetju, pri čemer se opredelijo poslovne, finančne, 

kadrovske, kulturne, vodstvene in operativne zahteve. 

Pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji usposabljanja lahko uporabimo 5-stopenjski model 

ADDIE19 (Davis 2013; Eremias in Subash 2013): 

̶ analiza, pri čemer opredelimo učni problem, značilnosti in potrebe po znanju udeležencev, 

obstoječe znanje zaposlenih, učno okolje ter učne cilje. V tej fazi določimo tudi časovni 

okvir za dokončanje e-usposabljanja; 

̶ strategija poučevanja zajema scenarije, prototipe, grafično oblikovanje, uporabniške 

vmesnike, vsebino, dejavnosti poučevanja in ocenjevanje; 

̶ razvoj, kjer ustvarimo učno vsebino, naloge in ocenjevanje (kvize). V tej fazi ugotavljamo 

tudi tehnologije za izboljšanje učne izkušnje; 

̶ izvedbena faza realizira razvojno fazo in vključuje preizkušanje prototipov s piloti, kjer 

usposabljajo mentorja, nato pa se izvede celotno e-usposabljanje na udeležencih; 

̶ ocenitev oz. vrednotenje je sestavljeno iz dveh delov – vmesnega, formativnega 

vrednotenja, kjer med izvedbo usposabljanja vrednotimo učne izide ter končnega 

vrednotenja, ki ga izvedemo po zaključenem e-usposabljanju, ko zberemo povratne 

informacije udeležencev. Takšno vrednotenje nam pomaga izboljšati proces 

e-usposabljanj. 

Poleg modela ADDIE naj omenimo še 6-stopenjski model ASSURE20 ter 10-stopenjski Dick 

in Carey model21 (Davis 2013; Eremias in Subash 2013). 

Nesporno je, da je k e-usposabljanju potrebno pristopiti z jasno in merljivo strategijo. Le-ta 

mora vsebovati metode za oblikovanje in uvajanje učne rešitve, spremembe, načrt 

komuniciranja, rešitve za podporo delovanja ter management znanja, storitev in tehnologij. Ta 

strategija mora podjetju omogočiti načrtovanje, izdelavo, razvoj in zagotovitev rešitve, ki pri 

ljudeh spodbuja potrebo po znanju. Običajno potrebujemo strokovno e-usposabljanje, 

tehnologije učenja (LMS in LCMS22) ter dobro poznavanje poslovnih procesov (Moore 2007). 

                                                 
19 ADDIE – angl. Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. 
20 ASSURE – angl. Analyze Learners, State Standards and Objectives, Select Strategies, Technology, 

Media, and Materials, Utilize Technology, Media, and Materials, Require Learner Participation, 

Evaluate and Revise. Več na: https://learn.vccs.edu/bbcswebdav/institution/SO/IDOL/Unit%201%20-

%20Analyze%20Learners/ASSURE%20Model/ASSURE_model_print.html. 
21 Dick in Carey model. Več na http://www.personal.psu.edu/wxh139/Dick_Carey.htm. 
22 LCMS − angl. Learning Content Management System. 
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Maxwell in Angehrn (2010, 377) sta na podlagi raziskave, izvedene na 18. različnih primerih 

uvajanja LMS v podjetja,23 prišla do naslednjih nasvetov za uspešno uvedbo LMS: 

̶ uspešnost e-usposabljanja pripomore, če imamo veliko udeležencev; 

̶ uvedba sistema je uspešna, če ga podpre vodstvo; 

̶ ključni dejavnik uspešnosti usposabljanja so mentorji, ki morajo biti motivirani za 

sodelovanje ter motiviranje udeležencev za uporabo in sodelovanje v sistemu; 

̶ visoka obveznost udeležbe; 

̶ povezljivost LMS z informacijskim sistemom podjetja. 

Fee (2009, 61) prikazuje strategijo e-usposabljanja kot del strategije razvoja, usposabljanj in 

izobraževanj. Obe strategiji pa morata biti vključeni v strategijo podjetja (Slika 4). 

 

Slika 4:  Postavitev strategij v podjetju 

5.4.1 Tehnologije za pripravo in izvedbo e-usposabljanja 

Pri izvedbi e-usposabljanja ima podjetje dve možnosti. E-usposabljanje lahko podjetje razvije 

samo ali pa se zaradi pomanjkanja časa in znanja odloči za zunanje izvajalce. Ne glede na izbiro, 

se podjetje lahko odloči za različne tehnologije, s katerimi vzpostavi navidezno učno okolje 

(angl. Virtual Learning Environment – VLE), ki je lahko sistem za upravljanje učenja (LMS) 

ali sistem za upravljanje vsebine in učenja (LCMS) (Fee 2009, 83). 

LMS ali sistem za upravljanje učenja je programska oprema za načrtovanje, izvajanje, 

ocenjevanje, dokumentiranje in poročanje o učnem procesu (Nicolau-Gudănescu in Popescu 

2013). Noe (2010, 331) LMS opredeli kot tehnološko platformo, ki jo lahko uporabimo za 

                                                 
23 Raziskava je bila opravljena v okviru projekta OpenScout, ki ga je sofinancirala Evropska komisija. 

Več na: http://learn.openscout.net/index.html. 
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podporo administracije, razvoja in posredovanja vseh programov usposabljanja v podjetju. 

Učni proces, ki poteka znotraj LMS, običajno spremlja mentor. Fee (2009, 83) LMS opisuje 

kot sredstvo za upravljanje informacij o udeležencih. Osnovne značilnosti omenjenih sistemov 

so spremljanje napredka učečega, ustvarjanje poročil o njihovi dejavnosti in uspešnosti. LMS 

omogoča (Nicolau-Gudănescu in Popescu 2013): 

̶ upravljanje uporabnikov in njihovo razvrščanje v različne vloge,  

̶ upravljanje tečajev in vsebin, 

̶ ustvarjanje koledarja tečajev, 

̶ izdelavo učne poti, 

̶ obveščanje udeležencev, 

̶ posredovanje vsebin udeležencem usposabljanja, 

̶ ustvarjanje samodejnih testov za preverjanje in ocenjevanje znanja,  

̶ ocenjevanje in testiranje pred in po tečaju, 

̶ ustvarjanje različnih poročil. 

LCMS omogoča podobne možnosti kot LMS, le da pri tem daje poudarek na sestavo, razvoj, 

upravljanje in objavljanje vsebine, ki jo preko LMS običajno le posredujemo. LCMS je tako 

večuporabniško okolje, kjer lahko razvijalci ustvarjajo, shranjujejo, uporabljajo in posredujejo 

e-vsebino iz neke skupne točke (Nicolau-Gudănescu in Popescu 2013). LCMS izvajalcem 

usposabljanja omogoča učinkovito ustvarjanje vsebin za izvedbo e-usposabljanja. Fee (2009, 

83) LCMS opisuje kot način shranjevanja oziroma skladiščenja vsebine. E-vsebina je 

sestavljena iz gradiva, študija primerov, testov, različnih sklopov vprašanj, modulov za 

usposabljanje ipd. Vsebine so lahko v različnih oblikah, npr. kot besedilo, slike, fotografije, 

avdio in video posnetki.  

5.4.2 Nakup razvoja e-usposabljanja ali lastna izvedba 

Podobno kot pri uvajanju IKT v podjetja, se tudi pri e-usposabljanju podjetja odločajo med 

lastnim razvojem e-usposabljanja in naročilom razvoja zunanjim izvajalcem. Pri uporabi 

zunanjega izvajalca govorimo o zunanjem izvajanju (angl. Outsourcing) storitev 

e-usposabljanja (angl. learning service provider). Zunanji izvajalci običajno zagotovijo tudi 

potrebno informacijsko infrastrukturo. 

Na trgu obstaja več kot 250 komercialnih in več kot 45 odprtokodnih sistemov za 

e-usposabljanje (Muhsen idr. 2013, 1). V Sloveniji se podjetja lahko odločajo med več 

ponudniki izdelave in izvedbe projektov e-usposabljanja. Eno večjih in bolj znanih slovenskih 

komercialnih ponudnikov izvedbe in podpore e-usposabljanja je podjetje B2, ki e-usposabljanja 

izvaja preko portala Spletno učenje. Portal Spletno učenje temelji na njihovem lastnem sistemu 

eCampus (B2 b. l.). Iz javno dostopnih podatkov na njihovih spletnih straneh o usposabljanju 

v slovenskih podjetjih je moč sklepati, da odločanje slovenskih podjetij za zunanjega izvajalca 

ni redko. 
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Pri odločitvi za lasten razvoj in izvedbo e-usposabljanja podjetja lahko izkoristijo obstoječo 

IKT v podjetju ali pa uporabijo odprtokodna orodja. Podjetja se za lastno e-usposabljanje 

običajno odločijo, ko imajo zadostno usposobljen kader. Pri tem podjetja računajo na nižje 

stroške razvoja, lažjo komunikacijo v podjetju, lažjo prilagoditev sistema potrebam podjetja ter 

povezavo z obstoječimi informacijskimi rešitvami v podjetju. V Sloveniji podjetja za lastno 

e-usposabljanje najpogosteje uporabljajo odprtokodno rešitev Moodle (Brglez 2007, Lenart 

2011). 

Seveda se podjetja lahko odločijo tudi za nakup komercialnih rešitev. Ena izmed takšnih je 

sistem E-CHO, ki ga razvija in vzdržuje Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. 

E-CHO se uporablja predvsem v industriji, gospodarstvu, delno pa tudi v izobraževalnih okoljih 

(Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko 2006). 

V primeru zunanjega izvajanja e-usposabljanja podjetje ne potrebuje lastne infrastrukture, saj 

zanjo običajno poskrbi zunanji ponudnik. V primeru uvedbe lastnega e-usposabljanja pa mora 

podjetje razmisliti tudi o zagotovitvi lastne infrastrukture. V prejšnjem podpoglavju smo 

omenili sisteme za upravljanje učenja – LMS, ki nam omogočajo upravljanje z vsebinami in 

uporabniki (Sappington in Nokes 2010, 2). Odprtokodni LMS Moodle je moč namestiti na 

različne operacijske sisteme.24 Pri namestitvi je potrebno upoštevati, da Moodle za svoje 

delovanje potrebuje tudi skriptni jezik PHP25 in bazo podatkov (npr. mySQL).26 V primeru 

uporabe tudi zunaj podjetja, pa je potrebno vzpostaviti še certificirano povezavo za oddaljen 

dostop (npr. VPN)27 (Portal Moodle 2013a). 

Program Moodle pridobimo na uradni spletni strani Moodla, kjer se nahaja tudi veliko 

informacij in navodil za samooblikovanje ter uporabo. Preko foruma lahko aktivno sodelujemo, 

sprašujemo in odgovarjamo na temo Moodle (Portal Moodle 2013b). Moodle je v uporabi tako 

v izobraževalnih institucijah kot tudi v poslovnem svetu. Podjetja, ki se zanj odločijo, prihranijo 

pri usposabljanju. Razlika pri stroških e-usposabljanja na različnih sistemih je razvidna iz 

raziskave eLearning Guild 2008 Learning Management System (Wexler idr. 2008). Tako 

začetna uvedba Moodla stane 16,77 USD na udeleženca, uvedba e-usposabljanja v SAP-u 

274,36 USD na udeleženca, v sistemu Saba 79,20 USD na udeleženca, v Blackboardu pa 

39,06 USD na udeleženca. Moodle, kot odprtokodna rešitev, prinaša precejšnjo stroškovno 

prednost za e-usposabljanje (Cole, Gavin in Cole 2011, 7–10). 

                                                 
24 Linux ali Windows, Mac OS, Netware. 
25 PHP – angl. Personal Home Page. Več na: http://www.php.net/. 
26 Več na: http://www.mysql.com/. 
27 VPN – angl. Virtual private network. Več na: http://openvpn.net/. 
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5.4.3 Razvoj vsebin za e-okolje 

Eremias in Subash (2013) e-vsebino opredelita kot vsebino v elektronski obliki. E-vsebina je 

sestavljena iz besedila, avdio in video vsebin, slik in animacij (prav tam). E-gradiva so pogosto 

interaktivna in od uporabnika zahtevajo aktivno udeležbo (Méndez-Vilas idr. 2006, 396–400). 

Za razvoj e-vsebin lahko uporabimo različna orodja in tehnologije. Uporabno orodje za 

izdelavo e-gradiv je program eXe (eXe 2013), ki omogoča izdelavo gradiva, skladno s 

SCORM28 standardom. Uporaba takšnega SCORM gradiva je neodvisna od uporabljenega 

LMS sistema. Možnost uporabe programa eXe prikazujemo na sliki 5. Program omogoča 

enostavno strukturiranje vsebine na poglavja, bogatenje besedila in povezovanje vsebin. Poleg 

tega je program eXe odprtokodna rešitev in tako stroškovno ustrezna izbira za podjetje, ki si 

želi uvesti stroškovno učinkovito e-usposabljanje. 

 

Slika 5:  Uporabniški vmesnik urejevalnika eXe 

Vsebine lahko urejamo tudi z Moodlom, pri čemer je vnos vsebin mogoč z vgrajenim 

urejevalnikom besedil WYSIWYG.29 Urejevalnik omogoča enostavno oblikovanje besedila, 

dodajanje slik, videa in animiranih vsebin (Slika 6). 

                                                 
28 SCORM – angl. Sharable Content Object Reference Model. Več na: http://scorm.com/scorm-

explained/. 
29 WYSIWYG – angl. What You See Is What You Get (slovensko: kar vidiš, boš tudi dobil). 
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Slika 6:  Moodlov urejevalnik obogatenega besedila 

Za izdelavo bolj dinamičnih vsebin, kot na primer video posnetkov, animacij ipd., običajno 

potrebujemo bolj zahtevna orodja (programske rešitve za urejanje slik, videa in avdio vsebin). 

Tudi tu lahko uporabimo odprtokodne rešitve, na primer programe Audacity,30 Inkscape,31 

Blender32 idr. Urejene gradnike in vsebine potem uvozimo v poljubno e-okolje. 

Obvezna sestavina vsakega e-usposabljanja je preverjanje znanja, ki ga lahko izvedemo s 

pomočjo kvizov oziroma testov. Test za preverjanje in ocenjevanje znanja lahko brez težav 

pripravimo v Moodle dejavnosti Kviz. Lahko pa ga pripravimo tudi z že omenjenim programom 

eXe, spletnim urejevalnikom vprašanj Moodle XML Converter,33 programom Hot Potatoes34 

idr. 

Pri sestavi e-vsebin je zanimiv pristop s kratkimi učnimi objekti. Le-ti predstavljajo manjše 

enote učenja, za katere učeči potrebuje dve do tri minute (Eremias in Subash 2013). To so lahko 

opisi predmetov, zamisli, funkcije, procesi, definicije, aktivnosti, načrti, vzročno posledična 

razmerja, rezultati, dogodki, razlage ipd. Obsežno snov v e-okolju tako razdelimo na manjše 

dele. Rezanje oziroma razdeljevanje informacij (angl. chunking) je strategija, ko udeležencu 

omogočimo, da zahtevnejše vsebine lažje razume in predela (Allen 2013). Koncept 

razdeljevanja informacij je razvil Miller (1956), ki je predstavil dokaze, da človeški delovni 

spomin deluje z omejeno zmogljivostjo, in sicer lahko hkrati sprejme do sedem koščkov 

informacij (plus ali minus dve). 

Če e-usposabljanje poteka brez prisotnosti mentorja, mora biti organizirano v logičnem 

zaporedju, informacije pa vsebinsko povezane. Le tako je e-gradivo za udeleženca sprejemljivo 

in razumljivo.  

                                                 
30 Http://audacity.sourceforge.net/ 
31 Http://www.inkscape.org/ 
32 Http://blender3d.org/ 
33 Online Moodle XML converter. Dostopno na: http://vletools.com/converter/quiz 
34 Http://hotpot.uvic.ca/ 
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E-vsebino obdelamo po naslednjih korakih (Melamed 2012): 

1. na najvišji ravni jo uredimo hierarhično, določimo število modulov, lekcij in naslovov ter 

jih organiziramo v logičnem in postopnem zaporedju; 

2. posamezne module razdelimo na manjše dele, iz njih pa oblikujemo učne enote – lekcije;  

3. e-vsebino organiziramo na način, da je logično razporejena in povezana; 

4. preverjamo ustreznost e-vsebine; če je vsebina preobsežna, jo skrčimo.  

Pri načrtovanju e-vsebin je potrebno upoštevati, da je najdaljši čas učinkovitega učenja od 30 

do 40 minut (Burns 2005, 54). E-usposabljanje učečemu omogoča pridobitev potrebnega znanja 

po krajših intervalih. Med učenjem se učeči ustavi, naredi premor in nadaljuje od točke premora 

dalje. Na takšen način učeči hitrost učenja prilagaja svojim sposobnostim in predznanju. 

Navedene korake upoštevamo tudi pri oblikovanju e-okolja. 

Posebno pozornost je potrebno dati pretvorbi klasičnih gradiv v e-gradiva, saj se pri pretvorbi 

pogosto izgubi del funkcionalnosti. K razvoju kakovostne e-vsebine je potrebno pristopiti 

sistematično in strokovno (Eremias in Subash 2013). 

5.4.4 Motivacija zaposlenih za e-usposabljanje 

Za e-usposabljanje je potrebna enaka ali še večja motivacija zaposlenih kot pri klasičnem 

usposabljanju. Marentič-Požarnik (1980, 81) motivacijo opredeli kot proces izzivanja 

(zbujanja) človekove aktivnosti, njegovo usmerjanje na določene predmete in uravnavanje, z 

namenom doseganja določenih ciljev. Motivacija je lastna usmeritev truda posameznika za 

iskanje pristopov, ali ga določena situacija privlači in koliko truda je pripravljen vložiti v delo 

(Weinberg in Gould 2007, 52). 

Motivacija za e-usposabljanje je opredeljena kot obseg prizadevanj za učenje s pomočjo navodil 

na Internetu (Song 2000). Tako imamo tri vrste motivacije: motivacija za začetek, motivacija 

za vztrajanje in motivacija za nadaljevanje (prav tam). Motivacija za samostojno 

e-usposabljanje je opredeljena kot stopnja truda in vztrajnosti, da se učeči uči samostojno iz 

e-okolja. 

Na motivacijo zaposlenega za uspešen potek e-usposabljanja vplivajo: 

̶ Čas in kraj dostopa (Kiritsis 2010, 520) – prednost e-usposabljanja se pri učečemu 

prikazuje kot časovno neomejen dostop do interaktivnih večpredstavnih vsebin. Tako 

lahko učeči do vsebin dostopa iz kjer koli in kadar koli; 

̶ Komunikacija z ostalimi udeleženci e-usposabljanja – udeleženci lahko med seboj 

komunicirajo, sodelujejo, diskutirajo, rešujejo naloge in se tako, tudi ob mentorski 

podpori, medosebno motivirajo; 

̶ Humor, poučne igre in scenariji, prepleteni skozi vsebino – e-okolje mora biti uporabniku 

prijazno (Burns 2005). Thomas (2006, 14) izpostavlja, da naj bi se skozi e-usposabljanje 
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uporabljale igre, ki naj bi bile vsakič drugačne, tako da se uporabnik večkrat vrne na isto 

snov in jo predela ravno zaradi dinamičnosti igre. Vsebine naj bi temeljile na življenjskih 

izkušnjah in simulacijah. Motivacijsko deluje tudi vključevanje humorja. 

Zato je potrebno pri načrtovanju e-usposabljanja: 

̶ jasno opredeliti pričakovanja o e-tečaju, 

̶ izbrati vsebino, ki bo za zaposlenega imela uporabno vrednost in pomen, 

̶ vsebine razdeliti po težavnosti, 

̶ zaposlenemu dati več nadzora in odgovornosti za uspešnost usposabljanja, 

̶ opredeliti način in pogostost posredovanja vsebinsko obogatenih povratnih informacij, 

̶ opredeliti jasne kriterije vrednotenja uspešnosti udeležencev. 

Joo, Yon in Mi (2012) so v raziskavi o dejavnikih toka učenja in doseganj e-usposabljanja v 

podjetjih ugotovili, da je zaznavanje uporabnosti vsebin usposabljanja ter enostavnost 

usposabljanja pomemben dejavnik uspešnega zaključka e-usposabljanja. 

5.4.5 Vzroki neuspešnega e-usposabljanja 

Pri preverjanju vzrokov neuspešnosti podjetij pri uvajanju e-usposabljanja lahko izpostavimo 

organizacijske vzroke in vzroke v samem procesu izvajanja.  

Pappas (2013) vzroke za neuspešnost e-usposabljanja s strani organizacije vidi v: 

̶ nekritični preselitvi klasičnih usposabljanj v e-usposabljanje, 

̶ pomanjkanju vizije podjetja za e-usposabljanje, 

̶ nejasno opredeljenih ciljih usposabljanja, 

̶ pomanjkanju vrednotenja e-usposabljanja, 

̶ neupoštevanju napak iz preteklosti, 

̶ neuspešnem trženju e-usposabljanja. 

Pakala (2013) išče vzroke za neuspešnost e-usposabljanja s strani izvedbe: 

̶ slabo načrtovana in nestrukturirana e-vsebina, 

̶ vodstvo daje skupini za razvoj in izpeljavo e-usposabljanja premalo spodbud, 

̶ skupina za uvajanje in izvajanje e-usposabljanja ni predana svojemu delu, 

̶ precenjevanje možnosti, ki ga prinese e-usposabljanje, 

̶ neuspešna uporaba medijev, 

̶ pomanjkanje interaktivnosti. 
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Chew (2012) je na osnovi raziskave e-usposabljanj v azijskem podjetju izluščil naslednje 

vzroke neuspešnosti e-usposabljanja:  

̶ nerazumevanje pojma e-usposabljanje in učinkov, ki ga e-usposabljanje prinaša, 

̶ slabo postavljena metoda in proces za izvajanje e-usposabljanja, 

̶ neusposobljenost mentorjev za e-usposabljanje, 

̶ pomanjkanje kulture podjetja v uvedbi, širitvi in obstojnosti e-usposabljanj.  

Chew (2012) je ugotovil, da niso vse vsebine primerne za e-izvedbo. Poleg tega je ugotovil, da 

morajo biti udeleženci e-usposabljanja močno motivirani in samodisciplinirani. Gole in Shinsky 

(2013) sta analizirala 17 avstralskih podjetij, ki so izvedla neuspešne projekte e-usposabljanj in 

pri tem izpostavila naslednje vzroke za neuspešno uvedbo le-teh: 

̶ v projekt niso bile vključene osebe, ki so rešitev uporabljale, 

̶ podcenjevala se je težavnost in stroški projekta z optimističnimi pričakovanji in mejniki, 

̶ začetni poslovni primeri so bili slabo zasnovani, 

̶ pri zunanjem izvajanju projekta e-usposabljanja se je izkazalo neustrezno strokovno 

znanje tako na strani izvajalca kot na strani prejemnika rešitve, 

̶ uvajanje nepreizkušenih rešitev,  

̶ izbira ponudnika z malo izkušenj ali najcenejšega ponudnika, 

̶ slabo vodenje projekta, 

̶ neuspešno spremljanje uvajanja rešitve. 

Če povzamemo, so glavni vzroki neuspešnosti projektov e-usposabljanja: pomanjkanje časa, 

podpore, strokovnosti in izkušenosti oseb, vključenih v uvajanje in izvajanje e-usposabljanj. 

5.5 E-usposabljanje v EU in Sloveniji  

Vedno več podjetij za usposabljanje zaposlenih uvaja e-usposabljanja. Če je leta 1995 

e-usposabljanje uporabljalo le 4 % ameriških podjetij, jih je bilo, po podatkih eLearning.com 

(2013, 10), v letu 2012, že 77 %. 

E-usposabljanje v slovenskih podjetjih poteka na različne načine. Težko je oceniti, koliko je 

najetega ali lastno razvitega in izvedenega e-usposabljanja v podjetjih. Ti podatki so velikokrat 

javnosti nedostopni. V nadaljevanju podajamo le podatke starejših javno dostopnih raziskav 

(SURS, Edupool, RIS, Eurostat, Cegos Observatory in Evropske komisije). 

Zadnja večja strokovna raziskava o e-usposabljanju v slovenskih podjetjih je bila opravljena 

leta 2006. V raziskavo, ki jo je opravil Edupool (2006), je bilo vključenih 300 podjetij. Podatki 

kažejo, da je e-usposabljanje uporabljalo le 20 % v raziskavo vključenih podjetij. Anketirana 

podjetja, kot razlog za neuporabo e-usposabljanja, navajajo pomanjkanje brezplačnega 

preizkušanja programov e-usposabljanja. Zanimivo je, da je 60 % anketiranih podjetij 

e-usposabljanje uporabljalo predvsem na področju informatike (prav tam). 
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Leto poprej sta Vehovar in Platinovšek (2005) izvedla raziskavo o e-izobraževanju na vzorcu 

713 slovenskih podjetij. Iz raziskave izhaja, da (prav tam): 

̶ delež slovenskih podjetij, ki so poslala svoje zaposlene na kakršna koli usposabljanja je za 

velika podjetja 88 %, srednja 83 %, majhna 71 % ter mikro 44 %; 

̶ delež podjetij, ki pojem e-usposabljanja poznajo, je najvišji med velikimi podjetji (76 %), 

najmanjši pa pri mikro podjetjih (41 %); 

̶ je zanimanje za e-izobraževanje prisotno pri petini (20 %) anketiranih podjetij; 

̶ je zadovoljstvo uporabe e-izobraževanja ocenjeno s povprečno oceno 3,6 na 5-stopenjski 

lestvici;35  

̶ so anketirana podjetja dala prednost klasičnemu usposabljanju pred e-usposabljanjem 

(ocena 4 na 5-stopenjski lestvici). Izpostavila so, da je e-usposabljanje privlačno predvsem 

zaradi fleksibilnosti izvedbe. 

Raziskava RIS je pokazala, da je, v letu 2006, 42 % velikih podjetij v Sloveniji uporabljalo eno 

izmed oblik e-usposabljanj, medtem ko je bilo v državah EU-25 takšnih velikih podjetij le 20 % 

(Vehovar 2008). 

Primerjavo uporabe e-usposabljanj v velikih podjetij Slovenije s sorodnimi podjetji EU-27 

prikazuje tudi Eurostat (Slika 7) (DataMarket 2013).36 Tako je v preteklem desetletju, kljub 

upadajočemu trendu vključevanja v e-usposabljanje, zaslediti močno razliko uporabe e-gradiv 

za usposabljanje v slovenskih podjetjih glede na EU-27. 

 

Slika 7:  Podjetja, ki uporabljajo aplikacije za e-usposabljanje zaposlenih v % 

Vir: DataMarket 2013. 

Cegos Observatory je, v letu 2012, naredila raziskavo, v katero je bilo vključenih 3.142 

zaposlenih v podjetjih, v šestih večjih evropskih državah (v Franciji, Nemčiji, Španiji, Italiji, 

                                                 
35 Ocena 5 je najvišja vrednost. 
36 Na spletni strani DataMarket so podatki povzeti po podatkih Eurostat, podrobnost o dostopu do 

podatkov Eurostata pa ni zabeležena. 
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Angliji in na Nizozemskem). Z raziskavo so ugotovili, da je 93 % anketirancev zadovoljnih z 

usposabljanjem, ki so ga opravili v podjetju, od tega je 36 % zelo zadovoljnih. Največ zelo 

zadovoljnih je v Angliji (50 %). Motivacija zaposlenih za usposabljanje se kaže v dopolnjevanju 

osebnega in poklicnega življenja ter v bolj učinkovitem in uspešnem delu (oboje 65 %). 

Kadrovski delavci menijo, da zaposlene za usposabljanje motivira možnost napredovanja 

(64 %) ali povišanje plače (58 %). Še vedno ima 90 % anketirancev rajši klasična usposabljanja 

v učilnicah. Od leta 2011 je priljubljenost e-usposabljanj padla za 2 odstotni točki (na 43 %). 

Narašča pa zanimanje za kombinirana e-usposabljanja (2010 31 %, 2011 39 %) (The Cegos 

Group 2012). 

Kot smo že omenili, so javno dostopni podatki precej stari. Pri pregledu drugih virov smo prišli 

do nekaterih zanimivih podatkov, predvsem s področja uvajanja e-usposabljanja v slovenska 

podjetja. Brglez (2007) je analiziral podjetje Gorenje, d. d., kjer so se na osnovi SWOT analize 

odločili za razvoj lastnega e-usposabljanja preko LMS Moodle. Za lastno e-usposabljanje so se 

odločili tudi v Mestni občini Slovenj Gradec, kjer so uporabili sistem za upravljanje vsebin 

CMS Joomla (Lenart 2011). 

Stanič in Mežek (2011) sta opravila raziskavo, v kateri je sodelovalo 73 slovenskih podjetij. 

Njune ugotovitve nakazujejo, da se več anketiranih podjetij odloča za najem zunanjega 

izvajalca e-usposabljanj. Vzrok za neuporabo lastno razvitih e-usposabljanj je še vedno 

pomanjkanje informacij in znanja. Kljub temu pa je na slovenskem trgu zaslediti pozitivno rast 

zahtev in potreb po e-usposabljanju v podjetjih, ne glede na to, ali je zunanje ali notranje. 
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6 PILOTNI PROJEKT UVAJANJA E-USPOSABLJANJA V IZBRANEM 

PODJETJU 

Na trgu obstajajo različni načini e-usposabljanj, ki pa morajo biti skladni s strategijo in cilji 

podjetja. Kot smo že omenili, skupina Cimos stremi k napredku in razvoju, zaradi česar ima 

usposabljanje zaposlenih veliko težo. Usposabljanja se v večini primerov izvajajo na klasičen 

način v predavalnici. Kljub temu lahko zaposleni veliko gradiv pridobijo na lokalnem omrežju 

podjetja (intranetu), nimajo pa vzpostavljenega e-okolja, e-testov, izpitov ali elektronske 

evidence. Podatki o usposabljanju zaposlenih niso centralizirani. Zaradi različnih lokacij 

celotne skupine se pojavlja potreba po enostavnejši rešitvi same izvedbe usposabljanj. Tako so 

v oddelku za usposabljanje zaposlenih preučili možnosti in potencialne rešitve ter prišli do 

zaključka, da bi bilo smiselno razmisliti o e-izvedbi usposabljanj. Pri tem računajo na (Funa 

2012): 

̶ izboljševanje prenosa znanja na zaposlene, 

̶ poenostavitev ponavljajočih se usposabljanj, 

̶ spremembo dolgočasnih predavanj v preprosto in večpredstavno obliko, 

̶ zmanjševanje stroškov, povezanih z usposabljanjem (potni stroški, predavatelji, učilnice, 

čas zaposlenega …), 

̶ zmanjševanje časa zaposlenih za usposabljanje in odsotnosti z dela, 

̶ sestava baze e-gradiv, 

̶ vodenje centralizirane evidence usposabljanj za vsakega zaposlenega, 

̶ merjenje in primerjavo rezultatov usposabljanj, beleženje zgodovine usposabljanj in 

dosežkov, 

̶ večje poslovne možnosti. 

6.1 Predstavitev strategije uvajanja e-usposabljanja izbranega podjetja 

Pri snovanju strategije uvajanja e-usposabljanja smo izhajali iz teorije, predstavljene v poglavju 

5.4. Uvajanje e-usposabljanja se začne z analizo obstoječega stanja na področju usposabljanj 

ter ugotavljanjem potreb podjetja. Sledi izbira tehnologije ter izdelava in postavitev sistema za 

podporo e-usposabljanja. V nadaljevanju podjetje, na izbrani tehnologiji, pripravi pilotni tečaj 

z e-gradivi. Sledi izvedba usposabljanja mentorjev in uporabnikov ter izvedba e-usposabljanja 

ob mentorski podpori. Na koncu analizirajo samo izvedbo, jo ovrednotijo in ugotovijo 

smiselnost nadaljevanja e-usposabljanja po predstavljeni strategiji. Strategijo shematično 

prikazujemo na sliki 8. 
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Slika 8:  Strategija uvajanja e-usposabljanja v podjetju Cimos 

Zaradi omejenosti kadrovskih in finančnih virov smo strategijo v Cimosu zasnovali in izpeljali 

na osnovi primera klasičnega usposabljanja. Usmerili smo se na pilotni projekt, ki bi v primeru 

uspešnosti omogočal nadaljnje uvajanje e-usposabljanj v podjetje. 

6.2 Analiza obstoječega stanja in opredelitev potreb 

Obstoječi način usposabljanja smo analizirali s pomočjo oddelka za usposabljanje zaposlenih v 

Cimosu. Pri tem smo ocenili prednosti in slabosti obstoječega stanja usposabljanj ter poiskali 

priložnosti za izboljšave. Določili smo področja, ki jih lahko sami obvladujejo in področja, pri 

katerih podjetje potrebuje pomoč. Pri tem smo iskali odgovore na vprašanja: 

̶ Koga bomo usposabljali? 

̶ Katere vsebine bomo vključili v usposabljanje? 

̶ Na kakšen način bomo izvajali usposabljanje? 

Potrebe po centraliziranju in poenostavljanju usposabljanja so prikazale, da je smiselno izvajati 

usposabljanje v e-okolju. Po analizi obstoječega stanja in predstavitvi stanja vodstvu Cimosa, 

se je le-to odločilo, da izvedemo pilotno e-usposabljanje. 

Pri analizi obstoječega stanja smo z vodjo kadrovskega oddelka in oddelka za informatiko: 

̶ popisali potrebno strojno in programsko opremo za izpeljavo pilotnega projekta; 

̶ preverili obstoječe strojne in programske zmožnosti; 

̶ opredelili skupine zaposlenih in njihovo IKT pismenost. Podatke smo razbrali iz preteklih 

klasičnih usposabljanj ter jih primerjali s tekočim delom zaposlenih in njihovo aktivno 
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uporabo IKT, njihovimi predznanji in sposobnostmi, razporejenostjo po delovnih mestih, 

njihovimi obveznostmi ter potrebami po znanju. Zaradi zaupnosti podatkov je večino 

analiz izvedla vodja kadrovskega oddelka; 

̶ na podlagi opredelitev skupin smo za namene izvajanja pilota izbrali zaposlene, ki so 

dobro IKT pismeni, saj se ti zaposleni lažje in hitreje prilagodijo delu v e-okolju; 

̶ z vodjo kadrovskega oddelka smo pregledali obstoječe hranjenje vsebin usposabljanj, 

hranjenje rezultatov usposabljanj ter upravljanje s temi podatki; 

̶ določili primerne vsebine za e-usposabljanje. 

Na osnovi analize stanja je podjetje ugotovilo, da: 

̶ je komunikacija med decentraliziranimi enotami in strokovnimi službami slaba, 

̶ se določena usposabljanja velikokrat ponavljajo (polletno, letno ipd.), 

̶ nimajo centralizirane elektronske baze podatkov o usposabljanjih, 

̶ je smiselno preusmerjanje usposabljanj v e-okolje, 

̶ je obstoječa IKT infrastruktura v podjetju zadostna za potrebe e-usposabljanja, 

̶ uvajanje e-usposabljanja zahteva čas in kadre, 

̶ bo potrebno izbrati ustrezno tehnologijo za razvoj vsebin. 

Na osnovi analize stanja in ugotovitev je podjetje sprejelo naslednje odločitve: 

̶ da bo podjetje pri postavitvi e-okolja potrebovalo zunanjo pomoč; 

̶ da bo uvajanje e-usposabljanja potekalo preko pilotnega projekta, na osnovi katerega se 

bo preverila primernost uvedbe takšnega načina izvajanja usposabljanja; 

̶ za pilotni projekt se izberejo vsebine usposabljanja »Varstvo in zdravje pri delu« ali VIZ, 

saj se usposabljanje z isto vsebino letno ponavlja; 

̶ v pilotni projekt se vključijo IKT pismeni uporabniki. 

Na osnovi analize stanja in opredelitve potreb smo izbirali tehnologijo za uvedbo 

e-usposabljanja. Pri tem smo se osredotočili na potrebe podjetja, trenutno stanje usposabljanj 

in sam namen, ki ga želimo doseči. Ker obstoječi model usposabljanj zadovoljuje potrebe 

podjetja, podjetje ni bilo pripravljeno bistveno posegati v obstoječi model usposabljanj. Na 

izbor tehnologije vplivajo tudi finančne, časovne in kadrovske omejitve (Funa 2012).  

Na osnovi predstavljenih omejitev smo ugotovili, da obstoječa IKT oprema in strokovno znanje 

zaposlenih omogoča vzpostavitev lastnega sistema e-usposabljanja. Odločili smo se za uporabo 

odprtokodnega LMS Moodle. Omejitev pomanjkanja znanja za delo z Moodlom je podjetje 

odpravilo z zunanjim svetovalcem (op: avtorjem magistrske naloge), na katerega so preložili 

pridobivanje znanja o Moodlu in vzpostavitev e-usposabljanja–tečaja »Varstvo in zdravje pri 

delu«. Z zunanjim svetovalcem je podjetje nadomestilo kadrovski, časovni in finančni 

primanjkljaj ter primanjkljaj znanja. 

Za izvedbo pilotnega projekta je podjetje potrebovalo strojno (strežnik, računalnike za 

zaposlene, omrežje ipd.) in programsko računalniško opremo (za podporo strežnika, Moodle, 
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operacijski sistem, nameščene programe za uporabo Moodla, Internet Explorer, Adobe Flash, 

Adobe Reader ipd.). 

6.3 Vzpostavitev in ureditev sistema Moodle 

Informacije o tehničnih zahtevah za vzpostavitev Moodla smo pridobili na internetu.37 Na 

obstoječem strežniku podjetja smo vzpostavili virtualni strežnik. Odločitev za takšno rešitev je 

povezana z dejstvom, da ima podjetje na svojih strežnikih ustrezno poskrbljeno za varnost 

podatkov. Za zunanji dostop do Cimosovega strežnika, in s tem do Moodla smo poskrbeli z 

orodjem VPN.38 Moodle za normalno delovanje potrebuje še orodje IIS,39 katerega smo 

namestili v spletni strežnik (Server Manager). Potrebna je bila tudi namestitev baze podatkov 

MySQL in programa PHP. 

Vzpostavitev virtualnega strežnika in delovnega okolja je omogočila namestitev Moodla. 

Odločili smo se za namestitev takrat zadnje stabilne različice 2.3.2+. Sama namestitev Moodla 

je nezahtevna, vendar za normalno delovanje potrebuje vse zgoraj navedene, malo bolj 

kompleksne pogoje, oziroma programe. Le-ti so zahtevali dodatno poglobljeno pridobivanje 

znanja za delo s strežniki. Po namestitvi smo poskrbeli še za nastavitev strežnika za spletno 

pošto ter za spletno arhiviranje podatkov. Vsi podatki se arhivirajo enkrat tedensko, kar zadošča 

potrebam e-usposabljanja. 

Z namestitvijo Moodla smo izpolnili pogoje za urejanje e-okolja, ki smo ga poimenovali 

Cimosov izobraževalni portal. Pri tem smo: 

̶ nastavili osnovne nastavitve: v skladu s celostno grafično podobo podjetja smo vzpostavili 

grafično podobo portala,40 nastavili obliko, temo, barve, pisave in vstavili logotip podjetja. 

Na podlagi zahtev smo oblikovali prijavno in pozdravno stran portala. Pri tem smo 

ugotovili, da je potrebno dobro poznavanje orodja Moodle, saj smo pri oblikovanju zunanje 

podobe morali poseči v programsko kodo. Moodle podpira tudi slovenščino, vendar je 

zaradi posodabljanj različic prevod uporabniškega vmesnika nekoliko neroden in smo 

morali nekatere prevode popraviti in dopolniti; 

̶ oblikovali smo seznam tečajev: za namen pilota smo oblikovali tečaj »Varstvo in zdravje 

pri delu«, poskusno pa tudi krajši seminar za računovodstvo; 

̶ pripravili vsebine: vse vsebine smo oblikovali skladno s celostno grafično podobo podjetja 

(barva in vrsta pisave, uporaba oznak, kratic ipd.). Za pripravo e-učnih vsebin smo 

uporabili vgrajeni urejevalnik besedil v Moodlu in program eXe, ki omogoča enostavno in 

hitro premikanje po poglavjih, sledljivost dela udeleženca po gradivu, merjenje časa branja 

                                                 
37 Navodila za namestitev: http://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle. 
38 VPN – angl. virtual private network (Slovensko navidezno zasebno omrežje). 
39 IIS – angl. Internet Information Services. Več na http://www.iis.net/. 
40 Celostna grafična podoba Cimosa: http://www.cimos.eu/index.php?page=cgp&item=9. 
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zaposlenega ipd. Vsebino, pripravljeno s programom eXe, smo v Moodle uvozili kot 

SCORM paket; 

̶ vključili uporabnike: ročno smo dodali testne uporabnike ter jim preko vlog dodelili pravice 

za delo v Moodlu. Podatke uporabnikov smo uvozili prek TXT41 datoteke. Za lažje 

upravljanje udeležencev e-usposabljanja v prihodnjih projektih smo preučili še možnosti:  

o samodejnega povezovanja Moodla s sistemom SAP.42 Seznam uporabnikov smo 

namreč nameravali pridobiti z izvozom iz SAP okolja v CSV43 datoteko, kjer bi se 

preko pripravljenega pregleda v SAP-u oblikovala želena polja s podatki za uvoz. 

Za uporabniško ime in geslo bi se v pilotu uporabila kadrovska številka. CSV 

datoteko bi nato ročno uvozili v Moodle. V naslednjih korakih bi lahko dodali tudi 

ključe (npr. OE, stroškovno mesto …), preko katerih bi Moodle samodejno 

razporedil uporabnike po predmetih. Planirali smo tudi samodejno sinhronizacijo s 

SAP-om, kjer bi vsako spremembo zaposlenega (sprememba delovnega mesta, 

položaja, OE …) Moodle preko sinhronizacije tudi izvedel, 

o planirali smo tudi korak samodejne prijave (angl. Single Sign On – SSO), kjer bi 

uporabnike Moodle zaznal s prijavo v Windows sistem; 

̶ pripravili teste: za potrebe preverjanja znanja smo oblikovali različna vprašanja. Pilotni 

test smo nato ustrezno umestili v tečaj. Vprašanja in odgovore smo pripravili s pomočjo 

Moodle XML Converterja ter jih prek TXT datoteke uvozili v Moodle; 

̶ rezultate in poročila: Analizirali in prikazali smo več možnosti pregledovanja in 

ocenjevanja za mentorje. Poročila lahko obdelujemo, analiziramo, shranjujemo ter 

preprosto izvažamo v dokumente (npr. Excel). Seveda pa podatki ostajajo tudi v Moodlu, 

pri čemer jih redno arhiviramo; 

̶ pripravili ankete: za potrebe evalvacije pilotnega tečaja smo za udeležence tečaja pripravili 

anketo. S pomočjo ankete smo želeli zbrati podatke o samem tečaju kot tudi o 

izobraževalnem portalu. 

Slika 9 nam prikazuje osnovni in pregledni zaslon Cimosovega izobraževalnega portala. Pri 

oblikovanju zaslona smo pazili, da ni motečih dodatkov, temveč le seznam seminarjev/tečajev 

in anket, ki uporabniku portala omogoča enostavno uporabo in navigacijo. Pred postavitvijo 

samega portala smo izdelali demo portal na lokalnem računalniku (Priloga 8), ki je nakazoval 

obliko in razporeditev portala. Demo portal smo predstavili kadrovski službi, ki je pregledala 

vsebino in podala komentarje in usmeritve. Na podlagi le-teh smo na strežniku podjetja 

namestili nov portal (Priloga 7). 

                                                 
41 TXT – datotečna končnica za besedilne datoteke. 
42 SAP – nem. Systeme, Anwendungen, Produkte ali Systems Applications and Products. SAP je 

poslovni informacijski sistem podjetja SAP SE iz Nemčije. Več na: http://www.sap.com/. 
43 CSV – angl. Comma-separated values. 
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Slika 9:  Osnovna stran Cimosovega izobraževalnega portala 

6.4 Udeleženci e-usposabljanja  

V sistemu e-usposabljanja udeleženci nastopajo v različnih vlogah: 

̶ tehnični administrator portala, 

̶ vsebinski administrator, 

̶ mentor, 

̶ učeči se – udeleženec. 

Okolje za e-usposabljanje je vzpostavil avtor naloge, ki je prevzel vlogo tehničnega 

administratorja portala. Tehnični administrator skrbi za delovanje strežnika, posodobitve 

sistemske programske opreme, varnost, vzdrževanja in posodabljanje Moodla, urejanje dostopa 

do sistema ter urejanje drugih nastavitev Moodla. 

Avtor naloge je prav tako prevzel vlogo vsebinskega administratorja, ki je imel vlogo skrbnika 

strani. Vsebinski administrator skrbi za vzdrževanje Cimosovega izobraževalnega portala in pri 

tem:  

̶ vzdržuje uporabnike, kar pomeni, da skrbi za uvoz uporabnikov, ustvarja in dodeljuje vloge 

uporabnikom ter razporeja uporabnike po tečajih; 

̶ ustvarja in vzdržuje tečaje, dodaja e-gradiva, oblikuje teste, spreminja in oblikuje strukture 

portala; 

̶ vodi statistike in poročila;  

̶ nudi administrativno in organizacijsko podporo uporabnikom. 
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Po pilotnem e-usposabljanju naj bi vlogo vsebinskega administratorja prevzela vodja kadrovske 

službe. 

Vsak tečaj e-usposabljanja vodi mentor, oseba, ki je že vodila klasična usposabljanja ter je še 

dodatno usposobljena za e-izvedbo. Mentor določa, kdo bo udeleženec tečaja, pregleduje 

aktivnost udeležencev, ocenjuje njihovo delo ter pripravlja različna poročila tečaja. Za potrebe 

usposabljanja mentorjev smo pripravili osnovna slikovna navodila, v katerih smo ponazorili 

vse postopke. Pri samem izvajanju pilota je bil za pomoč in usposabljanje namenjen vsebinski 

administrator. V nadaljevanju izvajanja e-usposabljanja pa smo planirali delavnice za vse 

mentorje. Z delavnicami bi mentorje usposobili za samostojno delo. Njihovo delo bi tako 

zajemalo pripravo zaposlenih na spremembe, kot so usposabljanje z računalnikom, uporabo 

orodij, delo z interaktivno vsebino ipd. Tudi pri pripravi in izpeljavi delavnic je potrebno 

upoštevati priporočila za delo z odraslimi in dati poudarek na motivacijo udeležencev. 

Zaposleni, ki imajo vlogo udeleženca (učeči se) se prijavijo v portal, predelajo tečaj ter na koncu 

rešijo test znanja in anketo. Za njih smo, pred samo izvedbo pilotnega tečaja, pripravili 

delavnico, v kateri bi se naučili osnov uporabe Cimosovega izobraževalnega portala. 

6.5 Izvajanje pilotnega e-tečaja 

Za pilot smo izbrali enostavne vsebine, ki se redno ponavljajo – Varstvo in zdravje pri delu. 

Klasična izvedba tečaja predvideva srečanje s predavateljem, zaposleni pa na koncu srečanja 

izpolnijo ocenjevalni test, s čemer pridobijo potrdilo o opravljenem tečaju. Tečaj se za vse 

zaposlene ponavlja vsako leto. 

Za pilotni tečaj smo uporabili gradivo klasičnega tečaja ter ga preoblikovali v e-obliko. Pri tem 

smo vsebine strukturirali po poglavjih. Za namene pilota smo uporabili orodje eXe in standardni 

urejevalnik Moodle WYSIWYG. 

V Moodle smo prenesli tudi klasični test za preverjanje znanja. Za uvoz smo uporabili program 

Moodle XML Converter. Dejavnost Kviz v Moodlu omogoča, da pri testu pomešamo vrstni red 

vprašanj, dodajamo nasvete, omogočamo ponovitve testov, sprotno ali končno preverjamo 

pravilne odgovore, dodajamo dodatne informacije ipd. Uporabnik lahko spremlja, na katera 

vprašanja je odgovoril, katera pa izpustil. Slika 10 prikazuje primer rešenega testa iz varstva pri 

delu, ki ponazarja pravilne in nepravilne odgovore, pri tem pa uporabniku nudi dodatne 

informacije. Le-te uporabniku ni potrebno naknadno razlagati. 
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Slika 10:  Primer rešenega testa iz VIZ 

Mentor uporabnike spremlja in jih spodbuja/motivira, da rešijo test. Na koncu izvedbe mentor 

zbere rezultate in pripravi poročilo o uspešno izvedenem e-usposabljanju. 

Uporabniki so povabljeni, da povratno informacijo o e-tečaju oddajo preko ankete. V anketi 

lahko udeleženci ocenjujejo vsebino in izvedbo tečaja. Primer takšne ankete v Moodlu lahko 

vidimo na sliki 11. 

 

Slika 11:  Anketa – Ocena mentorja usposabljanja 

Vodstvo na osnovi poročil o uspešno zaključenem usposabljanju usmerja potek nadaljnjih 

usposabljanj. 

6.6 Analiza izvedbe in ovrednotenje 

Vodstvo podjetja je pilotni projekt prekinilo tik pred dejansko izvedbo e-usposabljanja. 

Zasnovane strategije pilota tako nismo mogli izvesti do konca. Poskušali smo poiskati razloge 

in vzroke za prekinitev izvedbe. Vodja kadrovskega oddelka je podala obrazložitev, da smo 

uvedbo pilotnega projekta izvajali prepočasi in premalo intenzivno. Prav tako smo nejasno 

zastavili mejnike in roke izvedbe pilota. S strani vodstva ni bilo povpraševanja o napredku. 

Slabša komunikacija znotraj podjetja pa je prinesla posledice, saj se je v istem času, na drugi 

enoti podjetja, razvijal notranji projekt uvedbe e-usposabljanja skozi lastno ustvarjeno 
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e-učilnico. Ko je vodstvo podjetja ugotovilo, da se v podjetju vzporedno izvaja poskus uvajanja 

e-usposabljanja, se je odločilo, da nadaljuje s tistim na drugi enoti podjetja. 

Do prekinitve projekta smo pripravili programsko okolje za delovanje e-učilnice, pilotni tečaj 

z vsebino, dodali uporabnike, vprašanja in anketo. Za dokončanje pilota nam je manjkala le še 

dejanska izvedba. Tako nismo uspeli primerjati klasičnega usposabljanja z e-usposabljanjem. 

Načrtovali smo, da bi za primerjavo uporabili kriterije uspeha: stroške, učinkovitost in 

kakovost, prihranek časa, enostavnost uporabe, pridobljeno znanje, tehnološki vidik in korist, 

ki jo sprememba načina usposabljanja doprinese za zaposlenega in za podjetje. Kriteriji uspeha 

bi nam omogočili preverjanje ustreznosti uporabe e-usposabljanja, na temelju katere bi lahko 

podjetje odločilo, ali nadaljuje s projektom, ali ga zaključi. 

Po analizi vzrokov za neuspešno dokončanje pilota e-usposabljanja lahko navedemo naslednja 

dejstva: 

̶ projekt je bil dodeljen prezaposlenim ljudem, ki niso imeli časa za aktivno in hitro 

razvijanje e-usposabljanja (kljub zunanji pomoči avtorja naloge); 

̶ posledično je bil projekt slabo voden; 

̶ aktivnosti projekta niso bile načrtovane; 

̶ na samem projektu je delalo premalo ljudi, s premalo intenzivnosti in podpore v podjetju; 

̶ vodstvo ni povpraševalo o napredku projekta, saj niso bili določeni roki izvedbe; 

̶ dislociranost enot in pomanjkanje komunikacije znotraj skupine Cimosa je privedlo, da se 

je v drugi enoti Cimosa vzpostavljalo e-okolje za e-usposabljanje na drugem, lastno 

izdelanem, sistemu; 

̶ vodstvo se je odločilo za zaključek projekta Moodle, brez ocenitve trenutnega stanja 
pilota, vrednosti, ki bi ga lahko projekt prinesel za zaposlene in podjetje.  
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7 RAZISKAVA UČINKOV E-USPOSABLJANJA – REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavljamo empirično raziskavo, ki smo jo izvedli na podlagi vprašalnika 

zaposlenih v izbranem podjetju. Pridobljene podatke smo analizirali in predstavili. 

7.1 Zbiranje podatkov in predstavitev vzorca raziskave 

Raziskavo stanja usposabljanja in e-usposabljanja smo izvedli v podjetju Cimos. Zaradi 

neuspešno dokončanega pilotnega projekta uvajanja e-usposabljanja, izvedba anketiranja 

udeležencev pilota ni bila mogoča. Zato smo temo raziskave usmerili v splošno smer, kjer smo 

pridobivali podatke o stanju usposabljanja in e-usposabljanja zaposlenih le na enoti Ljubljana.  

Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika (Priloga 1), ki smo ga pripravili 

v sistemu LimeSurvey.44 

V skladu s teoretičnimi izhodišči smo v anketnem vprašalniku stališča anketiranih ocenjevali s 

pomočjo Likertove ocenjevalne lestvice. V vprašalniku smo uporabili 5-stopenjsko lestvico, pri 

čemer je vrednost 1 označevala najnižjo in 5 najvišjo oceno. Mestoma smo uporabili tudi zaprta 

vprašanja nominalnega značaja, pri čemer je anketiranec lahko izbral odgovor, ki je najbolje 

ponazarjal njegova mnenja in izkušnje. Vprašalnik je bil zastavljen iz nekaj različnih sklopov: 

pridobivanje podatkov o usposabljanju in e-usposabljanju, zadovoljstvo in motivacija za oba 

načina izvedbe usposabljanja ter uporaba izobraževalnega portala. Z anketo smo zbrali tudi 

nekaj splošnih demografskih podatkov ter podatkov o zaposlitvi. 

V dogovoru s kadrovsko službo Cimosa se je vsem zaposlenim v enoti Ljubljana poslalo 

povezavo na anketni vprašalnik po elektronski pošti. Anketiranje, ki je bilo anonimno, je 

potekalo med septembrom 2013 in junijem 2014. Odziv je bil skromen, kljub večkratnim 

pozivom, tudi z obiskom zaposlenih na klasičnih usposabljanjih. Tako smo od 200 poslanih 

vprašalnikov pridobili samo 29 popolno in 16 nepopolno izpolnjenih. Slednje smo iz nadaljnje 

raziskave izključili. Popolno izpolnjene vprašalnike smo iz spletne strani LimeSurvey izvozili 

v program SPSS (različica 22), kjer smo podatke naknadno obdelali, nekatere spremenljivke 

rekodirali in oblikovali nove združene spremenljivke. Pri urejanju in prikazovanju podatkov 

smo si pomagali s programom MS Excel 2010. 

V nadaljevanju sledi opis vzorca anketiranih. 

Razmerje med žensko in moško populacijo anketirancev je približno enako, nekoliko več pa je 

moških (55,2 %). 

                                                 
44 Več na: https://www.limesurvey.org/en/. 
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Anketirance smo, glede na starost, razdelili v dve skupini, mlajše anketirance s starostjo do 40 

let ter skupino starejši (55,2 %), starih nad 40 let. Najmlajši anketiranec je star 23 let, najstarejši 

pa 66 let. Povprečna starost anketirancev znaša 41,1 leta. 

Zanimala nas je struktura anketirancev glede na delovno dobo. Več kot polovica anketirancev 

(62,1 %) ima manj kot 20 let delovne dobe. 

Pri pregledu podatkov o izobrazbeni strukturi anketirancev smo ugotovili, da ima več kot pol 

anketirancev (68,9 %) najmanj višjo ali visoko strokovno izobrazbo (Slika 12). 

 

Slika 12:  Izobrazbena struktura anketirancev 

7.2 Analiza rezultatov 

Z anketo smo zbrali le 29 popolno izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 14,5 % odziv. 

Rezultati res niso reprezentativni, vendar so lahko osnova za nadaljnjo raziskovalno delo na 

področju e-usposabljanja. 

7.2.1 Analiza in interpretacija vprašanj o usposabljanju 

V prvem sklopu vprašanj smo pridobili informacije o usposabljanju v podjetju. 

Večji del anketirancev se je nazadnje usposabljal v zadnjem letu (72,4 %). Desetina 

anketirancev pa je zadnje usposabljanje opravila pred več kot enim letom (10,3 %), 17,2 % 

anketirancev se ni usposabljalo že več kot dve leti. 

V nadaljevanju smo zbrali podatke o e-usposabljanju v podjetju. Nekaj manj kot tretjina 

anketirancev (31,0 %) se e-usposabljanja preko e-tečajev ali e-delavnic še ni udeležila. 44,8 % 

13,8 %

17,2 %

37,9 %
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6,9 %
3,4 %

Srednja šola

Višja strokovna šola

Visoka strokovna šola

Univerzitetna
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anketirancev se je nazadnje e-usposabljalo v zadnjem letu (13,8 % v zadnjih dveh letih), 10,3 % 

anketirancev pa se ni e-usposabljalo že več kot dve leti. 

69,0 % anketirancev se je v podjetju usposabljalo do 5-krat, ostali anketiranci pa so se 

usposabljali več kot 5-krat. 

Zaposleni se usposabljajo in e-usposabljajo v podjetju in izven njega. Polovica anketirancev 

(51,7 %) se izven podjetja še ni usposabljala. Enkrat se je izven podjetja usposabljalo 17,2 % 

anketirancev, večkrat pa 31,0 %. 

V podjetju se je 34,5 % anketirancev e-usposabljalo do 5-krat. Ostali anketiranci so se 

e-usposabljali več kot 5-krat. 

Skoraj polovica anketirancev (44,8 %) se izven podjetja še ni e-usposabljala. 41,4 % 

anketirancev se je izven podjetja e-usposabljalo le enkrat, ostali tudi večkrat. 

Večina anketirancev uporabi pridobljeno znanje in veščine iz usposabljanja na svojem 

delovnem mestu takoj ali najkasneje v treh dneh (89,7 %). Ostali za uporabo znanja potrebujejo 

več časa. 

Večina anketirancev pridobljeno znanje in veščine iz e-usposabljanja na svojem delovnem 

mestu uporabi takoj ali najkasneje v treh dneh (79,3 %), ostali za uporabo znanja potrebujejo 

več časa. Opaziti je, da je prenos znanj v prakso pri e-usposabljanju nekoliko počasnejši kot pri 

klasičnem usposabljanju. 

Pri vprašanju o pogostosti usposabljanj anketirancev, lahko zasledimo, da se anketiranci v 

povprečju usposabljajo redko, ne glede na vrsto usposabljanja (Slika 13). 
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Slika 13:  Pogostost usposabljanj 

Anketirance smo povprašali za mnenje o njihovem usposabljanju. Ti se večinoma strinjajo, zelo 

strinjajo ali celo zelo strinjajo s postavljenimi trditvami. Najvišjo povprečno oceno strinjanja 

(3,9)45 so anketiranci podali pri povezanosti vsebine usposabljanj s svojim delom, najnižjo 

povprečno oceno pa pri trditvi, da so uspešnejše osvojili znanje pri e-usposabljanju (2,6) (Slika 

14). 

 

Slika 14:  Povprečna ocena mnenj anketirancev o e-usposabljanju 

Skoraj polovica anketirancev (48,3 %) se popolnoma strinja, da so usposabljanja v podjetju 

uspešna, slaba tretjina (31,0 %) pa jih meni, da so v podjetju uspešna tudi e-usposabljanja. 

Anketiranci so, v povprečju, uspešnost usposabljanj ocenili z oceno 3,6, uspešnost 

e-usposabljanj pa s povprečno oceno 3,0. 

                                                 
45 Povprečna ocena strinjanja na lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena 5 najvišja in ocena 1 najnižja. 
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Za anketirance je fizična prisotnost učitelja bistvena za uspešno usposabljanje, saj so jo, na 

5-stopenski lestvici, ocenili z oceno 4,1. 41,4 % anketirancev je trditev, da je fizična prisotnost 

učitelja potrebna, ocenilo z oceno 4, 37,9 % pa z oceno 5. Iz podatkov lahko sklepamo, da si 

anketiranci želijo fizične prisotnosti učitelja. 

7.2.2 Analiza in interpretacija vprašanj o e-usposabljanju 

Anketiranci ne uporabljajo računalnika samo doma. Večina anketirancev (89,7 %) uporablja 

računalnik doma in v službi. 

Več kot polovica anketirancev (66,5 %) meni, da podjetje Cimos omogoča in nudi 

usposabljanje s pomočjo računalnika/interneta. 

Zanimalo nas je, kakšno je, pri anketirancih, poznavanje uporabe računalnika, saj je sposobnost 

uporabe računalnika in interneta predpogoj za e-usposabljanje. Rezultati kažejo, da se 

anketiranci v večjem delu strinjajo, da je njihovo poznavanje uporabe računalnika dobro, saj so 

poznavanje uporabe računalnika, v povprečju, ocenili z oceno 3,9. Petina anketirancev (20,7 %) 

se popolnoma strinja (ocena 5), da je njihovo poznavanje uporabe računalnika dobro, skoraj 

polovica (48,3 %) pa se s trditvijo samo strinja (ocena 4). 

V nadaljevanju nas je zanimala usposobljenost anketirancev za e-usposabljanje in njihove 

dosedanje izkušnje s tovrstnim izobraževanjem. Skoraj polovica anketirancev (44,8 %) meni, 

da za e-usposabljanje sploh niso usposobljeni, enak delež jih navaja, da jim izkušnje iz 

preteklosti pri prilagajanju na e-usposabljanje ne pomagajo. Povprečna ocena strinjanja, da so 

anketiranci za e-usposabljanje usposobljeni, znaša 2,1, podobno nizka pa je povprečna ocena 

strinjanja s trditvijo, da jim pri e-usposabljanju pomagajo izkušnje iz preteklosti (M=2,1), kar 

pomeni, da anketiranci niso usposobljeni za e-usposabljanje in jim pri tem tudi izkušnje iz 

preteklosti ne pomagajo. 

Spletne učilnice v podjetju še nimajo, tako da 69,0 % anketirancev za Moodle še ni slišalo, le 

3,4 % pa ga je že aktivno uporabljalo (Slika 15). 
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Slika 15:  Spletna učilnica Moodle 

Zanimive so trditve, da se anketiranci sploh ne strinjajo (20,7 %) ali ne strinjajo (24,1 %), da bi 

z e-usposabljanjem pridobili več znanja kot pri klasičnem usposabljanju. Povprečna ocena 

strinjanja znaša 2,7. Povprašali smo jih tudi o spremljanju vsebine, razdeljene v manjša 

poglavja. Skoraj tretjina anketirancev (31,0 %) se deloma strinja, da bi v tem primeru lažje 

razumeli in sledili vsebini, obenem pa je 27,6 % takšnih, ki se sploh ne strinjajo, da 

e-usposabljanje prinaša lažje razumevanje in sledenje vsebini. Povprečna ocena strinjanja z 

lažjim spremljanjem vsebine, razdeljene v manjša poglavja tako znaša 2,7. 

Velik delež anketirancev (37,9 %) se deloma strinja, da obstaja doprinos e-usposabljanja k 

njihovem delu, medtem ko kar 27,6 % anketirancev meni, da tega doprinosa ni. Povprečna 

ocena strinjanja z doprinosom e-usposabljanja k delu znaša 2,7. 

Medtem ko dobra tretjina anketirancev (34,5 %) meni, da so delno motivirani za 

e-usposabljanje, dobra četrtina (27,6 %) pa, da so za e-usposabljanje visoko motivirani. 

Povprečna ocena motiviranosti za e-usposabljanja znaša 3,2. 

Na podlagi predstavljenih stališč anketirancev ne preseneča, da bi anketiranci večinoma dali 

prednost klasičnemu usposabljanju (65,5 %) pred e-usposabljanjem. 

Anketiranci e-usposabljanje ocenjujejo nizko, saj se povprečne ocene stališč gibljejo pod 3.46 

Tako se več kot tretjina ne strinja, da so si sami razporejali čas in pri času prihranili (37,9 %) 

(M=2,5), imeli dovolj časa za predelavo vsebine (41,4 %) (M=2,3), komunicirali s sodelavci in 

izmenjali mnenja (41,4 %) (M=2,2), imeli podporo mentorja (41,4 %) (M=2,1) ali pridobili 

                                                 
46 Uporabili smo 5-stopenjsko Likertovo lestvico, kjer ocena 1 predstavlja popolno nestrinjanje, ocena 

5 pa popolno strinjanje. 
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dovolj povratnih informacij (41,4 %) (M=2,5). Dobra tretjina anketirancev (34,3 %) se sploh 

ne strinja, da so lahko preverjali doseženo znanje (M=2,5). Nestrinjanje se opazi tudi pri trditvi, 

da so se pri e-usposabljanju več naučili (34,5 %) (M=2,2). Zanimivo je, da jih 27,6 % 

anketiranih (M=2,9) meni, da jim tudi vsebina e-usposabljanja ni bila razumljivo razporejena. 

Tretjina anketiranih (31,0 %) pa vseeno pritrjuje, da so bili zadovoljni s pridobljenim znanjem 

(M=2,9). 

Anketiranci pri e-usposabljanju težje predelajo vsebino kot pri klasičnem usposabljanju. Željo 

po nadaljevanju z e-usposabljanjem so, v povprečju, ocenili z oceno 2,8, podobno nizko so, v 

povprečju, ocenili, da so bili pri e-usposabljanju bolj aktivni in kreativni (Slika 16). Podrobnejši 

podatki so prikazani v prilogi 2 (Preglednica 4). 

 

Slika 16:   Povprečna ocena e-usposabljanja 

Anketiranci so ocenjevali vpliv e-usposabljanja glede na njihovo rast in kompetentnost, 

delovno mesto in delovno okolje (Slika 17). 
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Slika 17:   Povprečna ocena vpliva e-usposabljanja 

Kot je razvidno iz slike 17, e-usposabljanja vplivajo na zaposlene, saj so povprečne ocene nizke. 

Je pa rezultat potrebno vzeti z določeno mero previdnosti, saj je število anketirancev nizko. 

Poleg tega gre za prvi tovrstni poskus v podjetju, ki je bil, kot smo že omenili, predčasno 

ustavljen, ker ga vodstvo ni podprlo. Predvidevamo lahko, da bi v primeru nadaljnjih 

usposabljanj, rezultati lahko bili drugačni. V prilogi 2 (Preglednica 5) smo predstavili 

podrobnejše rezultate. 

7.2.3 Analiza in interpretacija vprašanj glede na izbiro vrste usposabljanja 

Razmerje med ženskami in moškimi, glede njihove želje po načinu usposabljanja, je približno 

enako. Več zanimanja za klasično usposabljanje kažejo tako moški kot ženske. Malenkost več 

zanimanja za e-usposabljanje kažejo moški (Slika 18). Razlike niso statistično značilne. 
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Slika 18:  Izbira usposabljanja glede na spol 

Večina starejših anketirancev (78,6 %) se odloča za klasično usposabljanje, pri mlajših od 40 

let je razmerje izbire v primerjavi z e-usposabljanjem približno enako. Pričakovali smo, da se 

bodo starejši od 40 let večinoma odločali za klasično usposabljanje, kar lahko povezujemo z 

manj izkušnjami ali večjim odporom do e-usposabljanja (Slika 19). 

 

Slika 19:  Izbira usposabljanja glede na starost 

V primerjavi z delovno dobo in leti dela v podjetju, bi tretjina anketirancev z 20 ali več delovne 

dobe in več kot 20 let dela v podjetju večinoma izbralo klasično usposabljanje (Slika 20). V 

primerjavi usposabljanja glede na leta dela v podjetju so podatki enaki kot pri primerjavi z 

usposabljanjem glede na delovno dobo. 
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Slika 20:  Izbira usposabljanja glede na delovno dobo in leta dela v podjetju 

Pri primerjavi uporabe računalnika z izbiro usposabljanja je zanimiv podatek, da so vsi 

anketiranci, ki uporabljajo računalnik samo v službi izbrali klasično usposabljanje, četudi velja 

opozoriti na zelo majhno število odgovorov. Med tistimi, ki uporabljajo računalnik doma in v 

službi, se jih 61,5 % odloča za klasično usposabljanje. Iz rezultatov lahko sklepamo, da uporaba 

računalnika doma in v službi vzpodbuja e-usposabljanje (38,5 %). Očitno tisti, ki uporabljajo 

računalnik le v službi, sami niso dovolj motivirani, da bi računalnik uporabljali še v zasebne 

namene. Razloge bi lahko iskali tudi v pomanjkanju izkušenj, manjšemu zanimanju, znanju, 

sposobnosti ipd. 

7.2.4 Analiza in interpretacija vprašanj glede na motivacijo za e-usposabljanje 

V nadaljevanju smo želeli primerjati rezultate glede na motivacijo za e-usposabljanje. 

Povprečja prikazujemo grafično, statistično značilne razlike med njimi pa smo preverjali s 

Studentovim t-testom za neodvisne vzorce, ki omogoča testiranje ničelne hipoteze o enakosti 

aritmetičnih srednjih dveh neodvisnih vzorcev tudi na majhnih vzorcih (n<30). 

Primerjava povprečja samoocene motiviranosti (trditev: »Za e-usposabljanje ste visoko 

motivirani.«) kaže, da se v povprečju moški, glede na samooceno, opredeljujejo kot bolj 

motivirani za e-usposabljanje. O tem priča tudi izračun povprečnih vrednosti, ki za moške znaša 

3,38 (na 5-stopenjski lestvici), medtem ko je med ženskami povprečno strinjanje s trditvijo 

manjše (Slika 21). Naknadno smo razliko med povprečji preverili tudi s t-testom za neodvisne 

vzorce, kjer skladno z rezultati (t=–0,986, p=0,33) ugotovimo, da se razlike sicer pojavljajo le 

v izbranem vzorcu, vendar niso statistično značilne in jih ni možno posploševati. 
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Slika 21:   Povprečna ocena motivacije za e-usposabljanje po spolu 

Pomembna razlika v samooceni se kaže tudi glede na starost zaposlenih, kjer mlajši kažejo 

precej višjo stopnjo samoocenjene motivacije za e-usposabljanje, pri čemer za mlajše od 40 let 

le-ta znaša 3,47, medtem ko pa je za starejše nižja (Slika 22). Naknadno smo razliko med 

povprečji preverili tudi s t-testom za neodvisne vzorce, kjer skladno z rezultati (t=–1,357, 

p=0,19) ugotovimo, da se razlike pojavljajo le v izbranem vzorcu in jih ni možno posploševati. 

Razlika namreč ni statistično značilna. 

 

Slika 22:   Povprečna ocena motivacija za e-usposabljanje po starosti 

Podobna razlika se kaže tudi glede na delovno dobo in leta dela v podjetju, kjer obe meri kažeta 

enako razliko med povprečji. V združeni meri, kjer smo delovno dobo in leta dela v podjetju 

delili na manj ali 20 in več let, so se kljub nekaj razlikam v letih, odgovarjajoči uvrščali v iste 

skupine. Z odgovori smo ugotovili, da tisti z več leti delovne dobe oziroma daljšim stažem v 

podjetju nižje ocenjujejo svojo motiviranost za e-usposabljanje (Slika 23) kot tisti z manj let 
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delovne dobe oziroma staža v podjetju (3,44). Naknadno smo razliko med povprečji preverili 

tudi s t-testom za neodvisne vzorce, kjer skladno z rezultati (t=–1,567, p=0,13) ugotovimo, da 

se razlike pojavljajo le v izbranem vzorcu in jih ni možno posploševati. 

 

Slika 23:   Motivacija za e-usposabljanje glede na delovno dobo in delo v podjetju 

Podrobnejše podatke o motiviranosti anketirancev za e-usposabljanje smo prikazali v prilogi 3. 

7.2.5 Analiza in interpretacija vprašanj glede na zadovoljstvo pri e-usposabljanju 

Primerjava povprečja ocene zadovoljstva (trditev: »E-usposabljanje ima za vaše delo velik 

doprinos.«) kaže, da so moški, v povprečju, v večji meri zadovoljni z doprinosom 

e-usposabljanja k njihovem delu. O tem priča tudi izračun povprečnih vrednosti, ki za moške 

znaša 2,81 (na 5-stopenjski lestvici), medtem ko je med ženskami povprečno strinjanje s 

trditvijo nižje (Slika 24). Obenem velja omeniti, da tudi povprečne ocene nakazujejo, da je 

ocena doprinosa e-usposabljanja razmeroma nizka. Naknadno smo razliko med povprečji 

preverili tudi s t-testom za neodvisne vzorce, kjer skladno z rezultati (t=–0,693, p=0,49) 

ugotovimo, da se razlike sicer pojavljajo le v izbranem vzorcu in jih ni možno posploševati. 
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Slika 24:   Doprinos e-usposabljanja glede na starost 

Skoraj neznatna je tudi razlika v oceni doprinosa e-usposabljanja pri delu zaposlenega med 

tistimi z manj kot 20 let in tistimi, ki imajo že 20 let ali več delovne dobe oziroma staža v 

podjetju (Slika 25). Pričakovano tudi izračun statistik Studentovega t-testa zavrne domnevo o 

statistično značilni razliki povprečij pri vrednostih t=0,058, p=0,95. 

 

Slika 25:   Doprinos e-usposabljanja glede na delovno dobo in delo v podjetju 

Podrobnejše podatke o zadovoljstvu anketirancev z e-usposabljanjem smo prikazali v prilogi 4. 

7.3 Preverjanje hipotez 

V študiji primera smo pred samim začetkom raziskovanja zastavili tri hipoteze, ki smo jih želeli 

preveriti z raziskavo v podjetju Cimos. 

Hipoteza 1 se glasi: »Osebe z daljšo delovno dobo slabše ocenjujejo prednosti e-usposabljanja«. 
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V preglednici 18, ki jo navajamo v prilogi 5, smo izvedli t-test neodvisnih vzorcev, kjer smo 

naredili primerjave povprečnih ocen e-usposabljanja glede na leta delovne dobe. Z opravljenim 

Studentovim t-testom pri 0,05 stopnji statistične značilnosti, nismo zavrnili ničelne hipoteze o 

enakosti aritmetičnih sredin ocen prvin e-usposabljanja. Z drugimi besedami, glede na leta 

delovne dobe ni pričakovati razlik v načinu, kako zaposleni ocenjujejo različne prvine 

e-usposabljanja. V populaciji, torej, pri različnih letih delovne dobe, ne bo razlik v mnenjih o 

e-usposabljanju. Deloma je to možno povezati tudi z majhnih vzorcem, saj bi ob večjem vzorcu 

morda dobili drugačno sliko, kajti moč samega statističnega testa je zaradi majhnega vzorca, 

manjša. Nedvomno pa smo potrdili, da leta delovne dobe niso odločilna pri ocenah in izkušnjah 

glede e-usposabljanja. 

Na osnovi rezultatov preizkusa hipoteze 1 ne moremo potrditi, saj vrednosti dvostranske 

statistične značilnosti presegajo mejno vrednost 0,05. Natančne vrednosti navajamo v tabelah 

v prilogi 5. 

Hipoteza 2 se glasi: »Slabše znanje rabe računalnika predstavlja oviro za izbiro 

e-usposabljanja«. 

Na sliki 26 prikazujemo oceno znanja uporabe računalnika in izbire usposabljanja. Anketirani, 

ki svoje znanje rabe računalnika na 5-stopenjski lestvici ocenjujejo s 3, se v večji meri odločajo 

za klasično usposabljanje, medtem pa se anketiranci, ki se ocenjujejo z visokim znanjem rabe 

računalnika enakomerno odločajo tako za klasično kot tudi za e-usposabljanje. Podatke smo 

nato preračunali tudi skozi HI-kvadrat (podrobnosti v prilogi 6). 

 

Slika 26:   Ocena znanja uporabe računalnika in izbire usposabljanja 

Pri hipotezi 2 se je na podlagi rezultatov potrdilo, da znanje računalnika ni odločilno pri 

e-usposabljanju, vendar gre tudi tu omeniti majhnost vzorca. Pri vrednosti hi-kvadrata, ki znaša 

1,25 in statistično značilnostjo 0,54, hipoteze o povezanosti poznavanja uporabe računalnika in 
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izbiro načina usposabljanja ne moremo potrditi. Velja tudi omeniti, da smo v raziskavo zajeli 

anketirane s precej visokim znanjem uporabe računalnika, zato je samo sklepanje na populacijo 

oteženo. 

Na osnovi analize hipoteze 2 tako ne moremo potrditi, saj statistična značilnost presega 0,05.  

Hipoteza 3 se glasi: »Zaposleni so z e-usposabljanjem bolj zadovoljni in motivirani za 

pridobivanje znanja, kot so pri klasičnem usposabljanju«. 

V magistrski nalogi smo analizirali anketirano populacijo glede na njihov odnos do 

e-usposabljanja, zanimal pa nas je tudi odnos med njihovim zadovoljstvom in motivacijo za 

usposabljanje ter odločitvijo za klasično usposabljanje ali e-usposabljanje. 

Ugotovitve kažejo, da se anketiranci glede na spol približno enako in v večini odločajo raje za 

klasično usposabljanje (65,5 %). Pri primerjavi med starejšimi od 40 let in mlajšimi od 40 let 

se anketiranci ponovno v večini odločajo za klasično usposabljanje (65,5 %). Podobno velja za 

izbiro usposabljanja glede na delovno dobo in leta dela v podjetju. Izbiro med klasičnim 

usposabljanjem in e-usposabljanjem smo primerjali tudi glede na uporabo računalnika. Rezultat 

se zopet nagiba h klasičnemu usposabljanju (65,5 %), kljub temu, da večina anketirancev 

uporablja računalnik tako doma kot v službi. 

Odločitve glede usposabljanj smo podprli z vprašanji o motiviranosti za e-usposabljanje. Iz 

podatkov smo razbrali, da so moški v povprečju bolj motivirani za e-usposabljanje (povprečna 

vrednost 3,38), ženske pa le malo manj (povprečna vrednost 2,92). Podobne rezultate dobimo 

pri motiviranosti za e-usposabljanje glede na starost – mlajši anketiranci namreč kažejo več 

interesa za e-usposabljanje. Primerljiva pa je tudi razlika glede na delovno dobo, ki prav tako 

kaže, da so tisti z manj kot 20 let delovne dobe bolj motivirani (3,44) za e-usposabljanje kot 

njihovi kolegi z več kot 20 let delovne dobe (2,73). 

Pri analizi in interpretaciji vprašanj glede na zadovoljstvo pri e-usposabljanju smo ugotovili, da 

so anketiranci v povprečju kar zadovoljni z e-usposabljanjem, moški malo bolj (povprečna 

vrednost 2,81) kot ženske (povprečna vrednost 2,46). V primerjavi zadovoljstva z 

e-usposabljanjem glede na starost lahko zasledimo, da so starejši, v povprečju, nekoliko bolj 

zadovoljni (povprečna vrednost 2,71) z e-usposabljanjem kot mlajši (povprečna vrednost 2,60). 

Obenem je razlika v zadovoljstvu z doprinosom e-usposabljanja glede na leta delovne dobe 

razlika le neznatna. 

Če povzamemo, se anketiranci rajši odločajo za klasično usposabljanje. Po rezultatih sodeč, so 

za e-usposabljanje tudi motivirani. Te trditve si lahko razložimo tako, da so anketiranci 

motivirani in zadovoljni s trenutnim e-usposabljanjem, pričakujejo pa nekaj več, kar jim 

podjetje trenutno ponuja. Zaradi tega se raje odločajo za klasična usposabljanja. 
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Hipotezo 3 lahko v skladu z rezultati delno potrdimo, saj se na ravni vzorcev kaže, da bi 

zaposleni izbrali e-usposabljanje in so zanj tudi motivirani ter pozitivno ocenjujejo njegov 

doprinos, vseeno pa na ravni populacije povezave ni moč potrditi. 
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8 ZAKLJUČEK 

Sodobna tehnologija igra veliko vlogo v vsakem poslovnem procesu podjetja. Razširjenost IKT 

povezuje posameznike, gospodinjstva, trgovce, podjetja in državo. V zadnjem času se IKT 

usmerja v mobilne tehnologije, ki prinašajo nove pristope pri komunikaciji in pridobivanju ter 

širjenju informacij. Hiter tehnološki razvoj zahteva nova znanja in veščine, kar podjetja 

postavlja pred nove izzive. Zaposleni v podjetjih so postavljeni pred dejstvo, da se morajo stalno 

izpopolnjevati in usposabljati. Usposabljanje zaposlenih tako postaja eden izmed ključnih 

dejavnikov uspešnosti podjetja. 

8.1 Ključne ugotovitve in prispevek k znanosti 

Z uporabo IKT za usposabljanje lahko podjetja razširijo možnosti na področju usposabljanj, 

tako glede vsebin kot načina izvedbe usposabljanja. Zaposleni si tako izboljšujejo IKT 

pismenost ter pridobivajo nova sodobna znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo pri delu. 

Prehod iz klasičnega v elektronsko usposabljanje ni preprosto, saj se podjetja pogosto srečujejo 

s pomanjkanjem znanja, motivacije, časa in sposobnosti za uspešno uvedbo e-usposabljanja. 

E-usposabljanje podjetju prinaša dober prenos znanja od posameznika na znanje v podjetju. 

Sodobna IKT omogoča tudi ohranjanje znanja v podjetju. 

V magistrskem delu smo, skozi študijo primera, predstavili postopek uvedbe e-usposabljanja v 

podjetje. Pri pregledu literature smo naleteli na usmeritve za uvajanje e-usposabljanja, pri čemer 

je skozi strategije tudi veliko poudarka na težavah, ki so povezane z uvajanjem e-usposabljanja. 

Te usmeritve se, kot se je izkazalo pri študiji primera, velikokrat premalo upošteva. 

V teoretičnem delu naloge smo tako najprej predstavili osnovne pojme, nato pa smo, na osnovi 

priporočil za uvedbo e-usposabljanja v podjetjih, izbrali strategijo (Slika 8), primerno za 

izbrano podjetje. 

Tako smo najprej opredelili potrebe podjetja po nadgradnji klasičnih usposabljanj v e-obliko. 

Skozi analizo stanja smo ugotovili, da podjetje v obstoječih kriznih časih ni pripravljeno vlagati 

v draga usposabljanja svojih zaposlenih. Zaradi tega smo uporabili odprtokodne rešitve, ki 

podjetju omogočajo stroškovno učinkovito uvedbo e-usposabljanja. Tako smo za pilotno 

e-učilnico uporabili odprtokodno rešitev Moodle. Podjetje je pomanjkanje znanja nadomestilo 

z avtorjem naloge, ki je uspešno vzpostavil predmet »Varstvo in zdravje pri delu« (Priloga 7) 

in usposobil mentorja za uporabo. Žal je vodstvo podjetja pilotni projekt, še pred končno 

implementacijo, (usposabljanje uporabnikov in izvedba pilotnega tečaja) zaustavilo. Glavni 

razlog je bil vzporedni projekt na drugi lokaciji podjetja. Cilj omenjenega projekta je bila 

izgradnja lastnega učnega okolja, za katerega se, zaradi pomanjkljive komunikacije med 

organizacijskimi enotami, ni vedelo, da se izvaja. Vodstvo podjetja se je nato odločilo, da 

nadaljuje z vzporednim projektom. 
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Pilotni projekt uvedbe e-usposabljanja je za podjetje stroškovno učinkovito, zaradi česar 

neuspešnost projekta ne moremo pripisati stroškom, temveč predvsem pomanjkanju 

komunikacije med oddelki in zaposlenimi, pomanjkanju časa in pomanjkanju znanja članov 

projektne skupine. Poleg podpore vodstva podjetja, so to tudi dejavniki, ki jih literatura navaja 

kot ključne dejavnike za uspešno izvedbo IKT projektov. 

V empiričnem delu smo s pomočjo ankete želeli preveriti hipoteze, ki smo jih predstavili v 

poglavju 1.2.  

Tako smo predpostavljali, da osebe z daljšo delovno dobo slabše ocenjujejo prednosti 

e-usposabljanja. Mnenja anketirancev kažejo drugače. Leta delovne dobe namreč niso 

odločilna pri ocenah in izkušnjah glede e-usposabljanja. Hipoteze 1 tako nismo mogli potrditi, 

saj vrednosti dvostranske statistične značilnosti presegajo mejno vrednost 0,05. 

Preverjali smo tudi, ali slabše znanje rabe računalnika predstavlja oviro za izbiro 

e-usposabljanja. Anketirancem za izbiro e-usposabljanja ni odločilno znanje rabe računalnika. 

Tako tudi hipoteze 2 nismo mogli potrditi, saj statistična značilnost presega 0,05. 

Anketiranci so se pri ocenjevanju raje odločali za klasična usposabljanja. Hipotezo 3: Zaposleni 

so z e-usposabljanjem bolj zadovoljni in motivirani za pridobivanje znanja, kot so pri klasičnem 

usposabljanju, smo tako le delno potrdili, saj so anketiranci motivirani in pozitivno usmerjeni 

k e-usposabljanju, vendar pa na ravni populacije te povezave ni moč potrditi. 

Študija primera, prikazana v tem delu, nakazuje na to, da si podjetje želi približati e-okolje 

svojemu poslovanju. Pri tem se v podjetju zavedajo potreb po napredku, vendar temu še ne 

namenjajo dovolj pozornosti, financ, kadrov, časa in vztrajnosti. Neuspešno izveden pilotni 

projekt v Cimos-u bi morali vzeti kot primer, na kaj vse je pri podobnih projektih potrebno dati 

pozornost. 

Z nalogo smo prispevali k razvoju vedenja na področju poslovne informatike, predvsem pri 

uvajanju IKT v procese pridobivanja znanja v podjetjih. Ustvarjeni prispevek tako prikazuje 

koristne usmeritve pri podobnih uvedbah e-usposabljanj, tako v izbranem podjetju kot v ostalih 

slovenskih podjetjih. Podobnih raziskav v Sloveniji ni, zato je takšna raziskava lahko osnova 

za nadaljnje raziskave kot tudi za snovanje uspešnih metodologij uvajanja e-usposabljanja v 

slovenska podjetja. Študija primera, poleg postopka uvedbe e-usposabljanja, opozarja tudi na 

kritične točke za uspešen zaključek sorodnih projektov. 

8.2 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Študijo primera in raziskavo smo izvedli v podjetju Cimos, s čimer smo raziskovanje povezali 

s prenosom znanja v podjetje. Na primeru smo ugotovili, kako je pri uvajanju IKT v podjetje 

pomembna podpora managementa podjetja. Temu vidiku uvajanja IKT bi bilo v prihodnje 
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potrebno posvetiti več pozornosti, saj je odsotnost podpore managementa kritični dejavnik 

uspešnosti IKT projektov. V prihodnje bi bilo zanimivo raziskavo ponoviti še v kakšnem 

drugem podjetju in narediti primerjavo rezultatov. Zanimiva bi bila tudi primerjava rezultatov 

v podjetjih, ki so, tako kot v našem primeru, na začetku uvajanja e-usposabljanja s podjetji, kjer 

je e-usposabljanje že utečeno. 
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Priloga 1 

 

VABILO K SODELOVANJU PRI RAZISKAVI 

Spoštovana / Spoštovani, 

sem Martin Jakša, absolvent (znanstvenega) magistrskega študijskega programa Management 

na Fakulteti za management v Kopru. Pod mentorstvom mentorice izr. prof. dr. Viktorije 

Florjančič pripravljam magistrsko nalogo z naslovom: Možnosti uvedbe e-usposabljanja v 

podjetju – študija primera. 

Magistrska naloga sloni na raziskovalnemu projektu, katerega izsledki bodo nudili vpogled v 

stanje e-usposabljanja, strategije uvedbe, pilotno uvedbo in njegovo učinkovitost v vašem 

podjetju ter ne nazadnje možnost preučitve odzivov udeležencev e-usposabljanja z namenom 

prihodnjih izboljšav. 

Vljudno vas naprošam, da izpolnite spodnji anonimni vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kot 10 

minut vašega časa. Zagotavljam vam, da bodo podatki namenjeni izključno za raziskavo in se 

noben vaš individualni odziv ne bo objavil ali delil v javnosti. 

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno, vendar bo vaš prispevek cenjen, upoštevan in bo 

omogočal realno sliko stanja e-usposabljanja v vašem podjetju. Analiza pa bo omogočala 

izboljševanje programa e-usposabljanja tako za vas kot za vaše sodelavce. 

Če imate kakršna koli vprašanja o sami raziskavi, se lahko obrnete name – e-mail naslov: 

Martin.Jaksa@live.com 

Vljudno vas vabim, da kliknete na spodnji gumb »Anketni vprašalnik« ter nanj vestno in 

pošteno odgovorite. 

Hvala za vaš trud.  
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USPOSABLJANJE V PODJETJU: 

Z usposabljanjem v podjetju ste: 

Zelo zadovoljni Nezadovoljni 

5  4  3  2  1 

Za usposabljanje v podjetju ste: 

Zelo motivirani Nemotivirani 

5  4  3  2  1 

Kdaj ste opravili zadnje usposabljanje v tem podjetju? 

Pred približno ____ meseci. 

Kdaj ste opravili zadnje e-usposabljanje v tem podjetju? 

Pred približno ____ meseci. 

Približno kolikokrat ste se udeležili usposabljanj izven podjetja? 

Približno ____ krat. 

Približno kolikokrat ste se udeležili e-usposabljanj izven podjetja? 

Približno ____ krat. 

Približno kolikokrat ste se udeležili usposabljanj v tem podjetju? 

Približno ____ krat. 

Približno kolikokrat ste se udeležili e-usposabljanj v tem podjetju? 

Približno ____ krat. 

Koliko časa v povprečju mine, da znanja in veščine, ki jih pridobite na usposabljanju, 

uporabite pri svojem delu? 

o takoj 

o 2 do 5 dni 

o 6 do 15 dni 

o več kot 15 dni 
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Koliko časa v povprečju mine, da znanja in veščine, ki jih pridobite na e-usposabljanju, 

uporabite pri svojem delu? 

o takoj 

o 2 do 5 dni 

o 6 do 15 dni 

o več kot 15 dni 

Ocenite na kakšen način in kako pogosto poteka vaše usposabljanje v podjetju. 
 Pogosto Redko Nikoli 

Tečaji    

Klasični seminarji    

Seminarji v e-obliki    

Strokovno izobraževanje (šola, fakulteta)    

Predavanja    

Treningi    

S pomočjo lestvice ocenite strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na usposabljanje v 

podjetju. 

 5 

Se popolnoma 

strinjate  

 

4 

Se strinjate 

3 

Se delno 

strinjate 

2 

Se ne 

strinjate  

 

1 

Se sploh ne 

strinjate 

Podjetje omogoča zadostno število 
usposabljanj. 

     

Podjetje spodbuja dodatna 

usposabljanja. 

     

Usposabljanja so povezana z 

delom, ki ga opravljam. 

     

S pomočjo lestvice ocenite uspešnost načina izvedbe usposabljanj, ki ste se jih udeležili v 

podjetju. 

Zelo uspešna Povsem neuspešna 

5  4  3  2  1 

S pomočjo lestvice ocenite uspešnost načina izvedbe e-usposabljanj, ki ste se jih udeležili 

v podjetju. 

Zelo uspešna Povsem neuspešna 

5  4  3  2  1 

S pomočjo lestvice ocenite pomembnost fizične prisotnosti učitelja/izvajalca 

usposabljanja za vaše razumevanje vsebin in uspešen zaključek usposabljanja. 

Zelo pomembna Sploh ni pomembna 

5  4  3  2  1 
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Pri uporabi znanja, pridobljenega na usposabljanju, bi vam bilo v pomoč, da bi imeli 

možnost ponovnega vpogleda v vsebine usposablja. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Pri usposabljanju bi vam bilo lažje, če bi bila obsežna predavanja razdeljena na več 

manjših enot. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Z e-usposabljanjem ste vsebine usposabljanja lažje in uspešnejše usvojili kot pri 

klasičnem usposabljanju. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Računalnik uporabljate: 

o le doma 

o le v službi 
o doma in v službi 
o ga nikjer ne uporabljate 

Ali vam podjetje nudi usposabljanje s pomočjo računalnika in interneta? 

o Da 

o Ne 

S pomočjo lestvice ocenite svoje poznavanje uporabe računalnika. 

Odlično Zelo slabo 

5  4  3  2  1 

CIMOSOV IZOBRAŽEVALNI PORTAL  

Izberite najustreznejšo trditev pri uporabi e-učilnice Moodle (Cimosov izobraževalni 

portal). (Možno je izbrati 1 odgovor.) 

o Osebno ste se že srečali in aktivno uporabljali e-učilnico Moodle. 

o E-učilnico Moodle ste že spoznali in jo preizkusili. 

o Za e-učilnico Moodle ste samo slišali. 
o E-učilnica Moodle je za vas nekaj popolnoma novega. 

S pomočjo lestvice ocenite svojo usposobljenost za e-usposabljanje preko Cimosovega 

izobraževalnega portala.  

Zelo usposobljeni Neusposobljeni 

5  4  3  2  1 
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V preteklosti ste se že usposabljali s podobnimi orodji, kot je Cimosov izobraževalni 

portal. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Izkušnje iz preteklosti (uporaba podobnih e-orodij) so vam omogočile lažje prilagajanje 

na e-usposabljanje v Cimosovem izobraževalnem portalu. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

E-usposabljanje preko Cimosovega izobraževalnega portala vam je omogočilo pridobiti 

več znanja kot pri klasičnem usposabljanju. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Po uspešni zaključitvi e-usposabljanja boste, v primeru potrebe pri svojem delovnem 

procesu, poiskali informacije in snov v Cimosovem izobraževalnem portalu. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

Pri e-usposabljanju ste lažje razumeli in sledili vsebini predmeta, ker je bila razdeljena v 

manjša poglavja. 

Se popolnoma strinjate Se sploh ne strinjate 

5  4  3  2  1 

S pomočjo lestvice ocenite doprinos e-usposabljanja preko Cimosovega izobraževalnega 

portala za vaše delovno mesto.  

Velik doprinos Manjši doprinos 

5  4  3  2  1 

Za nadaljevanje e-usposabljanja preko Cimosovega izobraževalnega portala ste: 

Zelo motivirani Nemotivirani 

5  4  3  2  1 

Če bi lahko izbirali, kateri način izvedbe usposabljanja bi izbrali? 

o klasično usposabljanje 

o e-usposabljanje preko Cimosovega izobraževalnega portala 
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 S pomočjo lestvice ocenite vaše izkušnje preko Cimosovega izobraževalnega portala. 

V e-učilnici Cimosovega 
izobraževalnega portala (e-učilnici) 

ste: 

5 4 3 2 1 

Se 

popolnoma 

strinjate  

Se 

strinjate 

Se delno 

strinjate 

Se ne 

strinjate  

Se sploh ne 

strinjate 

Čas           

sami razporejali svoj čas           

prihranili na času usposabljanja           

imeli dovolj časa za predelavo vsebine      

Komunikacija           

lahko komunicirali s sodelavci in 

izmenjali mnenja ter znanje 
          

imeli zadostno podporo mentorja           

pridobili dovolj povratnih informacij od 

mentorja 
          

Učenje           

lažje predelali dano vsebino kot pri 
klasičnem usposabljanju 

          

lahko sproti preverjali doseženo znanje           

se naučili več kot pri klasičnem 
usposabljanju 

          

sledili vsebini, saj je bila razumljivo 

razporejena 
          

dosegli želeno znanje           

zadovoljni s pridobljenim znanjem           

Uporaba           

uporabljali orodje (e-učilnico) brez 
večjih težav           

se počutili dobro in bi radi nadaljevali s 
takim načinom usposabljanja 

          

bili bolj aktivni, ustvarjalni           

S pomočjo lestvice ocenite, koliko se dejansko odraža e-usposabljanje preko Cimosovega 

izobraževalnega portala na: 

 5 

Odlično 

4 

Prav dobro 

3 

Dobro 

2 

Zadostno 

1 

Nezadostno 

vašo osebnostno rast      
vašo kompetentnost      
vaše delovno mesto      
vaše delovno okolje      

V spodnjem okvirčku prosim zapišite, če ste imeli še kakšne težave s Cimosovim 

izobraževalnim portalom (e-učilnico). 

___________________________________________________________________________

Lahko naštejete, kaj vse ste pogrešali pri uporabi Cimosovega izobraževalnega portala 

(e-učilnice). 

___________________________________________________________________________ 
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Če bi želeli v zvezi z e-učilnico in e-usposabljanjem še kaj dodati, vas prosim, da zapišete 

v spodnji okvirček. 

___________________________________________________________________________ 

 

OSEBNI – DEMOGRAFSKI PODATKI: 

Spol:  

o ženski  
o moški 

Starost:  

____ let. 

Delovna doba: 

____ let. 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? 

Približno ____ let. 

Stopnja izobrazbe: 

o Osnovna šola 

o Srednja šola 

o Višja strokovna šola 

o Visoka strokovna šola 

o Univerzitetna 

o Specialistična / magisterij (strokovni) 

o Znanstveni magisterij / doktorat 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 
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Preglednica 4:  Ocena e-usposabljanja 

 

Lažje ste predelali 
dano vsebino kot pri 

klasičnem usposabljanju 

Bi nadaljevali s 

takim načinom e-

usposabljanja 

Ste bili bolj 

aktivni in ustvarjalni 

 N % N % N % 

1 – Se sploh ne 

strinjam 
8 27,6 8 27,6 8 27,6 

2 4 13,8 3 10,3 7 24,1 

3 5 17,2 9 31,0 9 31,0 

4 8 27,6 6 20,7 3 10,3 

5 – Se popolnoma 

strinjam 
4 13,8 3 10,3 2 6,9 

Skupaj 29 100,0 29 100,0 29 100,0 

Preglednica 5:  Odražanje e-usposabljanja na zaposlene 

 
Vašo 

osebnostno rast 

Vašo 
kompetentnost 

Vaše delovno 
mesto 

Vaše delovno 
okolje 

 N % N % N % N % 

1 – Se 

sploh ne 

strinjam 

6 20,7 6 20,7 6 20,7 6 20,7 

2 10 34,5 11 37,9 7 24,1 9 31,0 

3 7 24,1 5 17,2 7 24,1 5 17,2 

4 2 6,9 4 13,8 5 17,2 5 17,2 

5 – Se 

popolnoma 

strinjam 

4 13,8 3 10,3 4 13,8 4 13,8 

Skupaj 29 100,0 29 100,0 29 100,0 29 100,0 
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Preglednica 6:  T-test za primerjavo povprečja motiviranosti glede na spol 

 Spol N Povprečje St. odklon 

Za e-usposabljanje ste visoko 

MOTIVIRANI 

Ženski 13 2,92 1,188 

Moški 16 3,38 1,258 

Preglednica 7:  Levenov test - t-test za enakost povprečij glede na spol 

 
F Sig. t df Sig.  Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

     
Sp. Zg. 

Za e-

usposabljanje 

ste visoko 

MOTIVIRA

NI 

Enake 

variance 
,203 ,656 -,986 27 ,333 -,452 ,458 -1,392 ,488 

Neenake 

variance 

  

-,992 26,342 ,330 -,452 ,455 -1,388 ,484 

Preglednica 8:  T-test za primerjavo povprečja motiviranosti glede na starost 

 Spol N Povprečje St. odklon 

Za e-usposabljanje ste visoko 

MOTIVIRANI 

Manj kot 40 15 3,47 1,060 

40 ali več 14 2,86 1,351 

Preglednica 9:  Levenov test - t-test za enakost povprečij glede na starost 

 
F Sig. t df Sig.  Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

     
Sp. Zg. 

Za e-

usposabljanje 

ste visoko 

MOTIVIRA

NI 

Enake 

variance 
,597 ,447 1,357 27 ,186 ,610 ,449 -,312 1,531 

Neenake 

variance 

  

1,345 24,673 ,191 ,610 ,453 -,324 1,543 

Preglednica 10:  T-test za primerjavo povprečja motiviranosti glede na delovno dobo 

 Spol N Povprečje St. odklon 

Za e-usposabljanje ste visoko 

MOTIVIRANI 

Manj kot 20 18 3,44 ,984 

20 let ali več 11 2,73 1,489 
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Preglednica 11:  Levenov test - t-test za enakost povprečij glede na delovno dobo 

 
F Sig. t df Sig.  Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

     
Sp. Zg. 

Za e-

usposabljanje 

ste visoko 

MOTIVIRA

NI 

Enake 

variance 
2,892 ,101 1,567 27 ,129 ,717 ,458 -,222 1,656 

Neenake 

variance 

  

1,419 15,397 ,176 ,717 ,505 -,358 1,792 



Priloga 4 

 

Preglednica 12:  T-test za primerjavo povprečja zadovoljstva glede na spol 

 Spol N Povprečje St. odklon 

E-usposabljanje ima za vaše delo velik 
DOPRINOS. 

Ženski 13 2,46 1,266 

Moški 16 2,81 1,424 

Preglednica 13:  Levenov test - t-test za enakost povprečij glede na spol 

 
F Sig. t df Sig.  Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

     
Sp. Zg. 

E-

usposabljanje 

ima za vaše 

delo velik 

DOPRINOS. 

Enake 

variance 
,056 ,814 -,693 27 ,494 -,351 ,506 -1,390 ,688 

Neenake 

variance 

  

-,702 27 ,489 -,351 ,500 -1,378 ,676 

Preglednica 14:  T-test za primerjavo povprečja zadovoljstva glede na starost 

 Spol N Povprečje St. odklon 

E-usposabljanje ima za vaše delo velik 
DOPRINOS. 

Manj kot 40 15 2,60 1,454 

40 ali več 14 2,71 1,267 

Preglednica 15:  Levenov test - t-test za enakost povprečij glede na starost 

 
F Sig. t df Sig.  Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

     
Sp. Zg. 

E-

usposabljanje 

ima za vaše 

delo velik 

DOPRINOS. 

Enake 

variance 
1,042 ,316 -,225 27 ,824 -,114 ,508 -1,157 ,928 

Neenake 

variance 

  

-,226 26,882 ,823 -,114 ,506 -1,152 ,923 

Preglednica 16:  T-test za primerjavo povprečja zadovoljstva glede na delovno dobo 

 Spol N Povprečje St. odklon 

E-usposabljanje ima za vaše delo velik 
DOPRINOS. 

Manj kot 20 18 2,67 1,328 

20 ali več 11 2,64 1,433 
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Preglednica 17:  Levenov test - t-test za enakost povprečij glede na delovno dobo 

 
F Sig. t df Sig.  Razlika 

povprečij 

St. 

napaka 

95 % Interval 

zaupanja 

     
Sp. Zg. 

E-

usposabljanje 

ima za vaše 

delo velik 

DOPRINOS. 

Enake 

variance 
,029 ,866 ,058 27 ,954 ,030 ,524 -1,044 1,105 

Neenake 

variance 

  

,057 20,010 ,955 ,030 ,534 -1,083 1,144 
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Preglednica 18:  T-test neodvisnih vzorcev - primerjave ocen e-usposabljanja glede na 

leta delovne dobe 

S pomočjo lestvice ocenite, 
koliko se dejansko odraža 

e-usposabljanje: 

Doba_2 N Povprečje Std. 

Odklon 

Std.  

Napaka 

povprečja 

Sami ste si razporejali čas 
Manj kot 20 18 2,56 1,423 ,336 

Več kot 20 11 2,27 1,555 ,469 

Prihranili ste na času 
usposabljanja 

Manj kot 20 18 2,39 1,501 ,354 

Več kot 20 11 2,55 1,695 ,511 

Imeli ste dovolj časa za predelavo 
vsebine 

Manj kot 20 18 2,28 1,364 ,321 

Več kot 20 11 2,36 1,629 ,491 

Lahko ste komunicirali s sodelavci 

in izmenjavali mnenja 

Manj kot 20 18 2,17 1,200 ,283 

Več kot 20 11 2,27 1,489 ,449 

Imeli ste zadostno podporo 

mentorja 

Manj kot 20 18 2,17 1,200 ,283 

Več kot 20 11 2,18 1,471 ,444 

Pridobili ste dovolj povratnih 

informacij od mentorja 

Manj kot 20 18 2,17 1,200 ,283 

Več kot 20 11 2,18 1,471 ,444 

Lažje ste predelali dano vsebino 
kot pri klasičnem usposabljanju 

Manj kot 20 18 2,39 1,145 ,270 

Več kot 20 11 2,36 1,286 ,388 

Lahko ste sproti preverjali 

doseženo znanje 

Manj kot 20 18 2,56 1,381 ,326 

Več kot 20 11 2,45 1,572 ,474 

Naučili ste se več kot pri 

klasičnem usposabljanju 

Manj kot 20 18 2,22 1,114 ,263 

Več kot 20 11 2,18 1,328 ,400 

Vsebina je bila razumljivo 

razporejena 

Manj kot 20 18 2,61 1,335 ,315 

Več kot 20 11 2,45 1,293 ,390 

Dosegli ste želeno znanje 
Manj kot 20 18 2,89 1,410 ,332 

Več kot 20 11 2,73 1,489 ,449 

Zadovoljni ste s pridobljenim 

znanjem 

Manj kot 20 18 3,00 1,455 ,343 

Več kot 20 11 2,64 1,362 ,411 

Uporabljali orodja (računalnik, 
e-gradiva …) brez večjih težav 

Manj kot 20 18 3,00 1,495 ,352 

Več kot 20 11 2,64 1,433 ,432 

Nadaljevali bi s takim načinom 
e-usposabljanja 

Manj kot 20 18 2,83 1,383 ,326 

Več kot 20 11 2,64 1,362 ,411 

Ste bili bolj aktivni in ustvarjalni 
Manj kot 20 18 2,56 1,294 ,305 

Več kot 20 11 2,27 1,104 ,333 

Vašo osebnostno rast 
Manj kot 20 18 2,61 1,290 ,304 

Več kot 20 11 2,55 1,368 ,413 

Vašo kompetentnost 
Manj kot 20 18 2,72 1,320 ,311 

Več kot 20 11 2,27 1,191 ,359 

Vaše delovno mesto 
Manj kot 20 18 3,00 1,328 ,313 

Več kot 20 11 2,45 1,368 ,413 

Vaše delovno okolje 
Manj kot 20 18 2,89 1,367 ,322 

Več kot 20 11 2,45 1,368 ,413 
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Preglednica 19:  T-test za neodvisne vzorce glede na leta delovne dobe 

T-test za neodvisne vzorce 

S pomočjo lestvice 
ocenite, koliko se 

dejansko odraža 
e-usposabljanje: 

Levenov test 

enakosti 

varianc 

t-test for Equality of Means 

F Sr. 

značil
nost. 

t Prostos

tne 

stopnje 

Sr. 

značil
nost. 

Razl

ika 

pov

preč
ij 

Std. 

Napa

ka 

razlik

e  

95 % Interval 

zaupanja 

Spodn

ji 

Zgor

nji 

Sami ste si 

razporejali 

čas 

Enake 

variance 

,015 ,904 ,502 27 ,620 ,283 ,564 -,874 1,440 

Neenake 

variance 

  ,491 19,808 ,629 ,283 ,577 -,921 1,486 

Prihranili 

ste na času 
usposabljan

ja 

Enake 

variance 

,317 ,578 -,260 27 ,797 -

,157 

,603 -1,394 1,080 

Neenake 

variance 

  -,252 19,273 ,804 -

,157 

,621 -1,456 1,143 

Imeli ste 

dovolj časa 
za 

predelavo 

vsebine 

Enake 

variance 

,798 ,380 -,153 27 ,880 -

,086 

,562 -1,238 1,067 

Neenake 

variance 

  -,146 18,410 ,885 -

,086 

,587 -1,317 1,146 

Lahko ste 

komunicira

li s 

sodelavci  

Enake 

variance 

1,161 ,291 -,211 27 ,835 -

,106 

,503 -1,139 ,926 

Neenake 

variance 

  -,200 17,861 ,844 -

,106 

,531 -1,222 1,010 

Imeli ste 

zadostno 

podporo 

mentorja 

Enake 

variance 

,498 ,486 -,030 27 ,976 -

,015 

,500 -1,042 1,011 

Neenake 

variance 

  -,029 18,040 ,977 -

,015 

,526 -1,120 1,090 

Pridobili 

ste dovolj 

povratnih 

informacij  

Enake 

variance 

,498 ,486 -,030 27 ,976 -

,015 

,500 -1,042 1,011 

Neenake 

variance 

  -,029 18,040 ,977 -

,015 

,526 -1,120 1,090 

Lažje ste 
predelali 

dano 

vsebino  

Enake 

variance 

,065 ,801 ,055 27 ,957 ,025 ,459 -,916 ,967 

Neenake 

variance 

  ,053 19,356 ,958 ,025 ,472 -,962 1,013 

Lahko ste 

sproti 

preverjali 

doseženo 
znanje 

Enake 

variance 

,275 ,605 ,181 27 ,857 ,101 ,557 -1,042 1,244 

Neenake 

variance 

  ,176 19,152 ,862 ,101 ,575 -1,102 1,304 

Naučili ste 
se več kot 

pri 

klasičnem 
usposabljan

ju 

Enake 

variance 

,087 ,770 ,088 27 ,930 ,040 ,458 -,900 ,981 

Neenake 

variance 

  ,084 18,448 ,934 ,040 ,479 -,964 1,045 

Vsebina je 

bila 

razumljivo 

razporejena 

Enake 

variance 

,046 ,833 ,310 27 ,759 ,157 ,505 -,880 1,193 

Neenake 

variance 

  ,312 21,815 ,758 ,157 ,501 -,883 1,196 

Dosegli ste 

želeno 
znanje 

Enake 

variance 

,039 ,845 ,293 27 ,772 ,162 ,551 -,969 1,292 

Neenake 

variance 

  ,289 20,356 ,775 ,162 ,559 -1,002 1,326 
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T-test za neodvisne vzorce 

S pomočjo lestvice 
ocenite, koliko se 

dejansko odraža 
e-usposabljanje: 

Levenov test 

enakosti 

varianc 

t-test for Equality of Means 

F Sr. 

značil
nost. 

t Prostos

tne 

stopnje 

Sr. 

značil
nost. 

Razl

ika 

pov

preč
ij 

Std. 

Napa

ka 

razlik

e  

95 % Interval 

zaupanja 

Spodn

ji 

Zgor

nji 

Zadovoljni 

ste s 

pridobljeni

m znanjem 

Enake 

variance 

,129 ,722 ,669 27 ,509 ,364 ,544 -,752 1,480 

Neenake 

variance 

  ,680 22,407 ,504 ,364 ,535 -,745 1,472 

Uporabljali 

orodja brez 

večjih 
težav 

Enake 

variance 

,004 ,951 ,645 27 ,524 ,364 ,564 -,793 1,520 

Neenake 

variance 

  ,652 21,998 ,521 ,364 ,558 -,793 1,520 

Nadaljevali 

bi s takim 

načinom e-

uspos. 

Enake 

variance 

,002 ,964 ,374 27 ,711 ,197 ,526 -,883 1,277 

Neenake 

variance 

  ,376 21,540 ,711 ,197 ,524 -,892 1,285 

Ste bili bolj 

aktivni in 

ustvarjalni 

Enake 

variance 

,377 ,545 ,602 27 ,552 ,283 ,469 -,680 1,246 

Neenake 

variance 

  ,627 23,920 ,537 ,283 ,451 -,649 1,214 

Vašo 
osebnostno 

rast 

Enake 

variance 

,212 ,649 ,130 27 ,898 ,066 ,505 -,970 1,102 

Neenake 

variance 

  ,128 20,286 ,899 ,066 ,513 -1,002 1,134 

Vašo 
kompetentn

ost 

Enake 

variance 

,170 ,684 ,922 27 ,365 ,449 ,487 -,551 1,450 

Neenake 

variance 

  ,946 23,017 ,354 ,449 ,475 -,533 1,432 

Vaše 
delovno 

mesto 

Enake 

variance 

,168 ,685 1,061 27 ,298 ,545 ,514 -,509 1,600 

Neenake 

variance 

  1,053 20,780 ,304 ,545 ,518 -,532 1,623 

Vaše 
delovno 

okolje 

Enake 

variance 

,000 ,999 ,830 27 ,414 ,434 ,523 -,640 1,508 

Neenake 

variance 

  ,830 21,266 ,416 ,434 ,524 -,654 1,522 
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Preglednica 20:  Ocena znanja uporabe računalnika in izbire usposabljanja 

 Vaše poznavanje uporabe 
računalnika je dobro. 

Skupaj 

3 – Se 

deloma 

strinjam 

4 – Se 

strinjam 

5 – Se 

popolnoma 

strinjam 

Če bi lahko izbirali, kateri 

način izvedbe usposabljanja 
bi izbrali? 

Klasično 
usposabljanje 

N 7 9 3 19 

%  77,8 % 64,3 % 50,0 % 65,5 % 

E-

usposabljanje 

N 2 5 3 10 

%  22,2 % 35,7 % 50,0 % 34,5 % 

Skupaj 
N N 14 6 29 

%  %  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Preglednica 21:  Hi-kvadrat 

Hi-kvadrat 

 Vrednost Prostostne stopnje St. značilnost 
Pearson Chi-Square 1,248a 2 ,536 

Likelihood Ratio 1,261 2 ,532 

N of Valid Cases 29   
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