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POVZETEK  

Ena ključnih strategij podjetij je proces izobraţevanja, ki zaposlenim omogoča 

pridobivanje potrebnega znanja in veščin za uspešno opravljanje dela, podjetju pa 

zagotavlja konkurenčno prednost. Vloga in pomen izobraţevalnega procesa ter oblike, 

metode in stopnje izobraţevanja so glavne teme teoretičnega dela diplomske naloge. 

Drugi, empirični del je namenjen študiji primera izobraţevanja v izbranem podjetju. S 

pomočjo internih dokumentov podjetja smo ugotovili, kako poteka proces izobraţevanja 

v podjetju, z anketnim vprašalnikom pa merili zadovoljstvo zaposlenih z njim. Glavne 

ugotovitve so, da so zaposleni motivirani za dodatno pridobivanje znanj in da so z 

moţnostmi in organizacijo izobraţevanj zadovoljni. Sistem izobraţevanja je v podjetju 

ustrezen, v podjetju pa se dobro zavedajo, da so izobraţeni kadri glavni vir za uspešno 

poslovanje podjetja. 

Ključne besede: izobraţevanje, znanje, veščine, delo, motivacija, zadovoljstvo, podjetje 

SUMMARY  

Education has become a key strategy of the company for winning the competitive 

struggle. Its main purpose is to assure the employees all the knowledge and skills 

needed to work well. The role and importance of learning process, its forms, methods 

and grades are main topics of a theoretical part of diploma. The purpose of the second, 

empirical part is a case study of a learning process in the discussed company. On basis 

of company’s internal documents we described main characteristics of a learning 

process and by carrying out the survey, we tested satisfaction of employees with it. It 

has been found out that employees are highly motivated in gaining new knowledge, as 

well as satisfied with possibilities and organization of learning activities in the 

company. It is evident that the learning process is suitable and the awareness, that well 

educated employees are main object for successful management, is evidently present. 

Key words: educating, knowledge, skills, work, motivation, satisfaction, company 

UDK: 658.3:331.63(043.2) 
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1 UVOD  

Učenje v organizaciji je proces, s katerim organizacija spoznava procese ter stanja v 

okolju in se jim prilagaja (Florjančič in drugi 1999, 125). Glede na spremembe v okolju 

se morajo podjetja pogosto odzivati zelo hitro. Večji poudarek namenjajo učenju, bolj 

so uspešna. Stalno izobraţevanje zaposlenih je nujno, da bi podjetja proizvedla nove 

produkte, kot tudi, da bi jih ljudje znali uporabljati. Sodobna teorija učečega se podjetja 

so zaposleni, ki negujejo in razvijajo nove ideje, širijo svojo sposobnost ter kreativnost, 

imajo moţnost svobodnega povezovanja z enako mislečimi in se stalno učijo. 

Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Nedavno je bilo v podjetjih najvišje ovrednoteno visoko specializirano znanje, 

danes pa morajo zaposleni poznati čim več področij dela in tako v nujnih primerih laţje 

nadomeščajo sodelavce. Imeti morajo velike sposobnosti komuniciranja, za delo z 

ljudmi, razumevanje posameznika in podobno. Zaposleni tako vedno bolj postajajo 

delavci znanja in inovatorji (Sitar 2006, 57). 

Dandanes se izredno hitro spreminjajo tehnološki postopki, organizacija in metode 

dela (Moţina in drugi 1998, 181). Vlaganje v znanje zaposlenih je naloţba za 

dolgoročno prihodnost podjetja. Strokovno izobraţeni zaposleni so namreč temelj 

uspešnega podjetja, njegovega razvoja in kakovosti. Čedalje večja je zahteva po 

zaposlenih s široko splošno in tehnično izobrazbo, kar omogoča večjo fleksibilnost 

zaposlenih. Za učinkovito pripravo in izvedbo izobraţevalne dejavnosti, hkrati pa tudi 

za njeno vrednotenje, podjetja potrebujejo tehnologije, ki vključujejo primerne oblike, 

metode ter učna sredstva. 

Vse več je uspešnih podjetij, ki uporabljajo koncept učečega se podjetja, ki temelji 

na načrtnem uvajanju sprememb, sistematičnem gospodarjenju z znanjem, sistemih 

inovativnosti, kakovosti in dobrih odnosih. Vse to pa podjetju omogoča učinkovito in 

predvsem uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Zato podjetja s stalnim razvojem 

posameznikov in skupin ter stalnim prilagajanjem neprestano povečujejo poslovno 

uspešnost (Češnovar 2006, 213). 

Vseţivljenjsko izobraţevanje je v svetu vse bolj razširjeno, s tem pa tudi potreba po 

povezovanju vseh področij izobraţevanja. Zaposleni in strokovnjaki z drugih področij 

se aktivno povezujejo s tistimi, ki delajo v izobraţevanju, poleg tega pa tudi posegajo po 

literaturi s tega področja (Jelenc 1991, 13). 

V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila vlogo in pomen 

izobraţevanja zaposlenih v organizacijah. S proučevanjem strokovne literature sem 

pojasnila pojme in cilje izobraţevalne dejavnosti. V nadaljevanju sem se osredotočila še 

na oblike, metode in stopnje izobraţevalne dejavnosti v organizacijah. 
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V drugem, raziskovalnem delu sem se posvetila podjetju Helios Tblus, d. o. o., na 

kratko predstavila njihovo dejavnost in organizacijo podjetja. V nadaljevanju sem 

predstavila izobraţevalno dejavnost v podjetju, organizacijo celotnega izobraţevalnega 

sistema in rezultate opravljene ankete v izbranem podjetju ter predlagala izboljšave. 

Namen diplomske naloge je bil preučiti vlogo izobraţevanja zaposlenih v podjetju, 

tako na osnovi teoretičnih izhodišč, kot tudi na podlagi analize uspešnosti sistema 

izobraţevanja zaposlenih v izbranem podjetju. 

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so: 

 preučiti pomen izobraţevanja zaposlenih v sistemu kadrovskega managementa; 

 preučiti organizacijo izvajanja izobraţevanja zaposlenih v podjetju; 

 preučiti različne moţnosti merjenja uspešnosti izvajanja izobraţevanja. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so: 

 ugotoviti, ali je v izbranem podjetju dovolj organiziranega izobraţevanja; 

 ugotoviti, ali so v izbranem podjetju zaposleni seznanjeni z moţnostmi 

izobraţevanja; 

 ugotoviti, ali so zaposleni v izbranem podjetju dovolj motivirani za dodatna 

izobraţevanja; 

 analizirati, kako v izbranem podjetju merijo uspešnost izobraţevanja; 

 predlagati izboljšave izobraţevalnega sistema v izbranem podjetju. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem uporabila metodo deskripcije, s katero 

sem opisala dejstva, procese in pojave, ki so povezani z izobraţevalno dejavnostjo ter 

organizacijo celotnega izobraţevalnega sistema v podjetjih. Z metodo kompilacije sem 

povezala stališča, rezultate, spoznanja in sklepe različnih avtorjev ter jih z metodo 

sinteze strnila in na koncu napisala sklep ter skupne ugotovitve. 

V empiričnem delu diplomske naloge sem za pridobitev potrebnih podatkov, ki so 

mi bile v pomoč pri oblikovanjue končnih ugotovitev, uporabila metodo anketiranja. 

Anketirala sem 50 zaposlenih, od skupno 639, iz osmih organizacijskih enot. 

Polovica anketiranih je bila iz proizvodnega dela, druga polovica pa iz prodajnega in 

razvojnega dela podjetja. Za zaposlene v navedenih oddelkih sem se odločila, ker 

menim, da je izobraţevanje v teh oddelkih še posebej pomembno, saj so strokovno 

izobraţeni in usposobljeni zaposleni osnovni element uspešnega podjetja, njegovega 

razvoja ter kakovosti.  

Izdelala sem lasten vprašalnik, ki je sestavljen iz prvega in drugega dela. Prvi del 

zajema demografske podatke, kot so starostna in izobrazbena struktura, čas zaposlitve v 

podjetju, število doslej opravljenih izobraţevanj ter področje dela. V drugem delu 

vprašalnika so se vprašanja nanašala na seznanjenost zaposlenih z moţnostjo 

izobraţevanja, zadovoljstvom s pogostostjo moţnosti izobraţevanja, vplivom 
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motivacijskih dejavnikov na izobraţevanje, vrste ţelenega izobraţevanja, dostopnostjo 

izobraţevanja v izbranem podjetju in upoštevanjem ţelja zaposlenih pri izbiri 

izobraţevanja.  

Dobljeni rezultati so pokazali mnenje zaposlenih o obsegu izobraţevalnih 

programov v podjetju, s seznanjenostjo z moţnostmi in pogoji za udeleţbo na 

izobraţevanju ter motiviranostjo zaposlenih za pridobivanje dodatnih znanj. 

V diplomski nalogi predpostavljam, da je v izbranem podjetju Helios Tlus, d. o. o., 

organizirano izobraţevanje za vse zaposlene, saj so izobraţeni zaposleni osnovni 

element uspešnega podjetja, njegovega razvoja in kakovosti. Zaposleni so zadovoljni z 

organizacijo in pogoji izobraţevanja, saj je osnovna naloga izvedbe izobraţevanja 

doseči na ustrezne načine zastavljene cilje. Nadalje predpostavljam, da so zaposleni 

seznanjeni z moţnostmi izobraţevanja v podjetju, saj je to njihova pravica in dolţnost v 

skladu s potrebami delovnega procesa. Motivirani so za dodatna izobraţevanja, zaradi 

česar se motivirani člani učijo hitreje in bolje spremljajo novosti na delovnem mestu ter 

v podjetju. 

V času priprave diplomske naloge sem ugotavila, da nekatere podatke v podjetju 

Helios Tblus, d. o. o., obravnavajo kot poslovno skrivnost, zato do njih nisem imela 

dostopa. V največji meri sem si pri analiziranju uspešnosti sistema izobraţevanja 

zaposlenih v imenovanem podjetju pomagala s podatki, ki sem jih pridobila z 

opravljeno anketo. 
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2 VLOGA IN POMEN IZOBRAŢEVANJA ZAPOSLENIH 

Hiter razvoj tehnoloških postopkov ter organizacije in metod dela zahtevajo 

nenehno izpopolnjevanje ter dodatno izobraţevanje zaposlenih v času celotne delovne 

dobe. Podjetja potrebujejo primerno izobraţene zaposlene, ki bodo dovolj strokovni na 

svojih področjih dela in se bodo hitro prilagajali potrebam dela, različnim gospodarskim 

situacijam ter bodo dovolj samostojni in odločni. Vse večja je tudi zahteva po 

zaposlenih s široko splošno in tehnično izobrazbo, zato je vlaganje v znanje zaposlenih 

naloţba za dolgoročno prihodnost podjetja (Moţina in drugi 1998, 181). 

Razvoj posameznikov je ključ uspešnega poslovanja podjetja, njegovega razvoja in 

večje konkurenčnosti na trgu. Zato je naloga podjetij, da vzpodbujajo in motivirajo 

zaposlene za nenehno učenje, inovativnost, ustvarjalnost ter osebni in strokovni razvoj 

(Kralj 2009).  

Različne projekcije trga dela vse bolj kaţejo na bistveno povečanje potreb po 

visoko izobraţenem kadru. Vse bolj pomembno postaja tudi prevzemanje odgovornosti 

posameznika za nenehen lasten razvoj (Skorupan 2009, 9). Zaposleni so danes edino 

oroţje konkurenčne prednosti. Učne sposobnosti podjetja postajajo daleč 

najpomembnejši dejavnik pri reorganizaciji struktur in procesov (Brečko 2010). 

Izobraţevanje je smiselno le takrat, ko imajo zaposleni interes po nenehnem 

izobraţevanju, osebnem razvoju in s tem sodelovanju pri izboljševanju kakovosti dela. 

Znano je, da je vlaganje v izobraţevanje kadrov v podjetjih petkrat bolj donosno 

kot vlaganje v opremo. Učinkovit izobraţevalni proces pa vpliva tudi na ritem razvoja 

podjetij. Standardno izobraţevanje ni več ustrezno za trţno gospodarstvo, zato mora 

imeti ţe vsako srednje veliko podjetje svoj izobraţevalni center ali pa mora s 

specializirano organizacijo zagotoviti izobraţevanje svojim zaposlenim. Velikega 

pomena je, da je vsak zaposleni motiviran za izobraţevanje. Spoznati mora koristi 

izobraţevanja, to pa je lahko napredovanje, priznanje, višja plača in podobno. Določeni 

morajo biti tudi standardi, kriteriji hitrosti in kakovost učenja. Posamezniki tako laţje 

sami spremljajo in ocenjujejo svoje rezultate učenja, ki jih privedejo do lastnega 

zadovoljstva (Florjančič in Vukovič 1998, 69–71). 

Izobraţevanje je zato pomembno tako za uspešna podjetja kot tudi za podjetja v 

teţavah. Uspešna bodo z izobraţevanjem postala še boljša ter laţje dohajala 

konkurenco, medtem ko bodo podjetja v teţavah probleme reševala predvsem s 

pridobivanjem novih znanj svojih zaposlenih (Račnik 2009). 

2.1 Opredelitev temeljnih pojmov  

Izobraţevanje in vzgoja sta med seboj tesno prepleteni dejavnosti. Ferjan (1999, 

15) je mnenja, da je izobraţevanje pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti za 

obvladovanje načinov za zadovoljevanje potreb, vzgoja pa je pridobivanje ţivljenjskih 
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ter delovnih izkušenj, navad, razvijanje kritičnega odnosa do dela, dobrin, vrednot in 

okolja nasploh.  

Jereb (1998, 17) izobraţevanje opredeljuje kot dolgotrajen in načrten proces 

razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti ter navad, ki mu omogočajo vključitev v 

druţbeno ţivljenje in delo ter oblikujejo znanstveni pogled na svet. 

Poznamo več različnih vrst izobraţevanja (Jelenc 1991, 23–75): 

 Dokvalifikacija pomeni dopolnilno usposabljanje delavca, skladno z njegovo 

dotedanjo poklicno izobrazbo. Takšno izobraţevanje je nujno, ker se 

spreminjata ali povečujeta tehnologija ali zahtevnost dela, kar je zaradi 

tehnološkega razvoja in razvoja stroke. Dokvalifikacija omogoča zaposlenemu, 

da pridobi manjkajoče znanje ali kvalifikacijo, potrebno za neko delovno mesto 

ali poklic. 

 Funkcionalno izobraţevanje temelji na podrobnejši opredelitvi učenja in 

prikazu znanja, spretnosti, vedenja ter stališč, potrebnih za določeno vlogo, 

stroko ali poklic. 

 Interno izobraţevanje omogoča stalno izobraţevanje zaposlenih zato, da se 

izboljšajo spretnosti in kvalifikacije v skladu z delovnimi potrebami. 

 Izobraţevanje je dejavnost načrtnega in sistematičnega pridobivanja novega 

znanja ter razvoja na vseh področjih v ţivljenju.  

 Izredni študij oziroma študij ob delu je izobraţevanje odraslih na univerzi, 

višjih in visokih šolah ter srednjih šolah. 

 Mentorstvo je oblika strokovnega izobraţevalnega dela mentorja ali vodje 

izobraţevalnega programa pripravniku oziroma izobraţevancu do 

postavljenega izobraţevalnega cilja. Mentor je učitelj in inštruktor odraslih. V 

primeru pripravništva pripravnika usmerja, mu svetuje, organizira in nadzoruje 

ter je zanj strokovno odgovoren. 

 Prekvalifikacija je izobraţevalna dejavnost oziroma postopek, ki delavcu 

omogoča pridobitev znanja ali kvalifikacije iz drugega poklicnega ali 

delovnega področja, poklica ali stroke, ali formalno pridobitev drugega 

poklica. 

 Pripravništvo je daljše obdobje praktičnega usposabljanja neke osebe, ki poteka 

pod nadzorom, v določenih delovnih okoliščinah. Namen pripravništva je 

zagotoviti nadzorovano uporabo in povezovanje teoretičnega znanja ter 

praktičnih spretnosti. 

 Samoizobraţevanje je samostojno učenje. 

 Strokovno izpopolnjevanje je izobraţevanje, namenjeno strokovnjakom v 

praksi, ki opravljajo zelo zahtevna poklicna dela, da bi laţje sledili razvoju na 
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svojem področju, si pridobivali nove spretnosti, ki jih zahteva delovno mesto, 

in razumeli druţbene okoliščine, v katerih delajo. 

 Usposabljanje je sistematično razvijanje in izboljšanje posameznikovega 

znanja, da bi ta lahko opravljal delo. Tu gre za usposabljanje konkretnega 

delavčevega dela na konkretnem delovnem mestu. 

Kljub vsem naštetim izobraţevanjem ni nujno, da v podjetjih izvajajo vse oblike 

izobraţevanj. Navedene izvajajo predvsem v večjih in velikih podjetjih, kjer imajo 

izobraţevalno dejavnost praviloma bolje organizirano. 

2.2 Pomen izobraţevanja 

Ferjan (2005, 29–30) ugotavlja, da izobraţevanje ni samo človekova potreba, 

temveč tudi nuja zaradi sprememb v druţbi, ki omogočajo, pogosto pa tudi zahtevajo 

nov način ţivljenja. Zaradi izredno hitrega razvoja industrije in vse krajšega časa pri 

pridobivanju novih produktov ter sprememb druţbenega okolja potrebujejo gospodarske 

druţbe za svoj obstoj v gospodarski tekmi s konkurenco nenehno vlaganje v 

izobraţevanje svojih zaposlenih. 

Vlaganje v znanje zaposlenih je naloţba za dolgoročno prihodnost podjetja, 

strokovno izobraţeni kadri pa so osnova uspešnega podjetja, njegovega razvoja in 

kakovosti (Moţina in drugi 1998, 208). Predvsem za razvoj novih produktov podjetja je 

stalno izobraţevanje bistveno. Sodobna teorija učečega podjetja so zaposleni, ki 

negujejo in razvijajo nove ideje, širijo svojo sposobnost ter kreativnost, se povezujejo z 

enako mislečimi in se stalno učijo (Florjančič in drugi 1999, 125). 

Z izobraţevanjem zaposlene oblikujemo glede na potrebe organizacije. Pri tem ne 

pridobimo samo njihovih rezultatov in dejavnosti, ampak pridobimo tudi njihovo 

pripadnost (Lipičnik 1998, 114). Jelenc (1991, 13) poudarja pomen vseţivljenjskega 

učenja in s tem povezano potrebo po povezovanju vseh področij izobraţevanja. 

Skorupanova (2009, 9) meni, da je izobraţevanje treba prilagoditi globalnim 

izzivom, kar je bistveno za razvoj gospodarstva, ki bo temeljilo na znanju. Vse več pa je 

tudi mnenj, da bi vseţivljenjsko učenje moralo biti temelj za sodelovanje med 

izobraţevalnimi ustanovami in posameznimi podjetji.  

Izobraţevanje zaposlenih je moţno uporabiti tudi kot nematerialno motiviranje 

zaposlenih. Zaposlenim, ki imajo ambicije v poslovni karieri, je izobraţevanje zelo 

pomembno, saj se zavedajo z izobraţevanjem pridobljene osebne rasti. Z boljšim 

znanjem prispevajo k razvoju podjetja ter predvsem občutku osebne uspešnosti in 

motiviranosti (Račnik 2009). 

Ivanuša Bezjak (1998) pa kot velik pomen izobraţevanja navaja tudi pismeno ali 

ustno predstavitev vsebin novo pridobljenih znanj udeleţencev izobraţevanj svojemu 

delovnemu okolju.  
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Po mnenju Kraljeve (2009) mora izobraţevalna dejavnost v podjetju nenehno 

slediti razvoju podjetja, skrbeti za aţurno spremljanje in upoštevanje sprememb. 

Izobraţevalna dejavnost mora imeti jasno določene cilje, s katerimi se prilagaja 

izobraţevanju zaposlenih. Zaposleni s stalnim izobraţevanjem prispevajo k dobri 

organizaciji in kakovosti dela ter produktivnosti in gospodarnosti podjetja. Zato je 

pomembno, da je izobraţevalni proces tesno povezan z organizacijskimi cilji oziroma je 

odvisen od zastavljenih ciljev, ki jih v podjetju nameravajo doseči. Tudi Bolaričeva 

(2010) meni, da je edino pravilno definiranje ciljev izobraţevanja prava osnova za 

učinkovito merjenje izobraţevanja, saj bolj kot so cilji definirani, laţje jih je nadzirati, 

ali so bili doseţeni ali ne. Jereb (1998, 101) navaja naslednje cilje izobraţevalne 

dejavnosti:  

 stalno izobraţevanje in izpopolnjevanje zaposlenih, upoštevajoč napredek 

tehnologije ter organizacije dela in druţbeno-ekonomskih odnosov;  

 izpopolnjevanje, usmerjanje in napredovanje kadrov v nadaljnje izobraţevanje; 

 stalno ugotavljanje in uresničevanje zahtev organizacije po izobraţevanju, 

usposabljanju ter izpopolnjevanju kadrov; 

 zagotavljanje planiranih potreb po kadrih ustreznih kvalifikacij, stopenj in 

smeri v ustreznih časovnih rokih; 

 povečanje izobraţevalnih dejavnosti na višji in kakovostnejši nivo z uporabo 

novih oblik ter metod izobraţevanja; 

 ocenjevanje in preverjanje učinkov izobraţevanja v praksi in uporaba teh 

rezultatov za dvig dejavnosti izobraţevanja na višji nivo.  

Podjetja opredeljujejo vlaganje v izobraţevalne aktivnosti kot naloţbo, ki mora biti 

ustrezno utemeljena, v skladu z razvojnimi potrebami in interesi druţbe ter zaposlenih. 

Brečkova (2010, 11) meni, da je končni cilj izobraţevanja sprememba vedenja 

posameznika. S kakovostnim izobraţevanjem zaposleni pridobijo učinkovite vzorce 

vedenja, ki vodijo do boljših rezultatov. Izobraţevanje je učinkovito le takrat, ko v 

posamezniku prebudi ţeljo po spremembi. 
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3 OBLIKE IN METODE IZOBRAŢEVANJA 

Glede na cilje izobraţevanja razlikujemo različne oblike in metode, ki jih izberemo 

glede na temo predvidenega izobraţevanja. Oblike so temeljni organizacijski okvir 

izobraţevalnega procesa in so odvisne predvsem od stvari ter števila udeleţencev, 

medtem ko so metode lahko raznovrstne glede na komunikacijo učitelja in 

izobraţevancev. 

3.1 Oblike izobraţevanja 

Izobraţevalna oblika pomeni predvsem temeljni organizacijski okvir 

izobraţevalnega procesa, v katerem se za dosego izobraţevalnih ciljev uporabljajo 

različne izobraţevalne metode (Jereb 1998, 56).  

Med temeljnimi dejavniki učnega procesa so tri osnovne oblike izobraţevanja, ki so 

opisane v nadaljevanju. Mnoţične oblike so tiste, pri katerih udeleţenci dobijo podane 

vsebine neposredno od učitelja. Značilno je, da učitelj javno nastopa pred celotno 

skupino in s skupino tudi komunicira. Med mnoţične oblike izobraţevanja prištevamo 

predavanja, tečaje, predstavitve, diskusije, poročanja in podobno. Tam, kjer večjo 

skupino izobraţevancev ločimo na manjše skupine, ki delajo samostojno in z rezultati 

svojega dela seznanjajo učitelja ter skupino, govorimo o skupinskih oblikah 

izobraţevanja. Prednost le-teh je velika aktivnost izobraţevancev in sodelovanje med 

njimi, razgibanost dela, posledično pa razvoj določenih spretnosti, samostojnosti ter 

strpnosti. Skupinske oblike izobraţevanja so seminarji, delavnice, praktično delo, 

skupinski projekti in podobno. O individualnih oblikah govorimo takrat, ko 

izobraţevanec samostojno izvaja zahtevane aktivnosti in naloge. Zahtevajo veliko mero 

samodiscipline in prevzemanje odgovornosti od posameznika, hkrati pa si le-ta sam 

določa tempo ter način učenja, kar je odvisno od sposobnosti, zmoţnosti in zagnanosti. 

Med tovrstno obliko štejemo inštrukcije, konzultacije, programirano učenje, delo s 

teksti in samostojno urjenje (Jereb 1998, 56–57).  

Izbira oblike posameznega izobraţevanja je odvisna od predmeta in predvsem od 

števila zaposlenih, ki jih ţelimo vključiti v neko izobraţevanje ter od ţelenih učinkov 

izobraţevanja. 

3.2 Metode izobraţevanja 

Izobraţevalna metoda je del izobraţevalnega procesa, ki se kaţe v določenem 

načinu ravnanja učitelja in izobraţevancev v tem procesu. Z uporabo ustreznih 

izobraţevalnih metod skušamo v izobraţevalnem procesu čim bolj učinkovito doseči 

zastavljene cilje (Moţina in drugi 1998, 186).  

Sodobne metode izobraţevanja so usmerjene tako k individualnim potrebam kot 

tudi k organizacijskim zahtevam, biti morajo kontinuirane, neposredne, upoštevati 
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morajo neprestane spremembe pri delu, na trgu, v poslovnih odnosih in uporabljajo čim 

več aktivnega dela (Moţina in drugi 1994, 9). Izobraţevalne metode morajo biti 

prilagojene glede na izobrazbo, starost in različna opravila zaposlenih. Metode morajo 

biti raznolike, saj enoličnost razjeda voljo zaposlenih do izobraţevanja (Florjančič in 

Vukovič 1998, 71). 

Moţina (2000) meni, da morajo predavatelji slušateljem omogočiti uveljavljanje 

njihovih idej. Različni pristopi k učenju in uvajanje interaktivnih metod v učni proces 

bo pozitivno vplivalo na večjo pozornost slušateljev. Predavatelji se morajo zavedati 

dvosmernosti komunikacije in pomena poslušanja sogovornika. 

Izobraţevalne metode so raznovrstne glede na obliko komunikacije med učiteljem 

in izobraţevanci. Razlikujemo pasivne, pasivno-aktivne in aktivne metode (Moţina in 

drugi 1998, 186–188). Pasivno izobraţevalne metode so primerne takrat, ko 

izobraţevanci nimajo predznanja. Pri tem je na osnovi predavanja, pripovedovanja, 

opisovanja in poročanja učitelj izključni posredovalec znanja, izobraţevanci pa si 

skušajo kar največ zapisati. Pasivno-aktivne izobraţevalne metode upoštevajo skupno 

dejavnost in sodelovanje med učiteljem ter izobraţevanci. Aktivna vloga se ţe deloma 

prenese na izobraţevance, učitelj pa jim pri pridobivanju znanja pomaga z nasveti in 

različnimi navodili. Med te metode izobraţevanja prištevamo metodo pogovora, 

diskusije, različne vaje in podobno. 

Metode dela z besedili, metoda dogodka, projektne metode, igranje vlog in urjenje 

pa prištevamo k aktivnim izobraţevalnim metodam. Te zahtevajo, da si udeleţenci 

izobraţevanja novo znanje pridobijo iz drugih virov, učitelj jim pri tem le svetuje, 

pomaga in jim daje navodila. Izvor znanja ne predstavlja učitelj, zato se metoda imenuje 

aktivna izobraţevalna metoda, kjer celotno vlogo pridobivanja znanja prevzamejo 

izobraţevanci.  

V podjetjih je najbolj učinkovita aktivna izobraţevalna metoda, ki zahteva 

samostojno delo udeleţencev. Izobraţevanci so aktivno vključeni in se ob takšnem 

načinu dela največ naučijo. 
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4 STOPNJE IZORAŢEVANJA V ORGANIZACIJI 

Izobraţevalni sistem mora ustrezati zahtevam organizacije in zaposlenih, pri čemer 

je treba izhajati iz ciljev podjetja. Na podlagi tega je moţno pritrditi Moţini in drugim 

(1998, 197), da vseh zahtev po izobraţevanju ni mogoče zadovoljiti istočasno, zato je 

treba pripraviti plane, v katerih je opredeljeno časovno izvajanje. Plani morajo 

vsebovati programe, skrbnike posameznih področij in ustrezna sredstva za uresničitev 

planov. Izobraţevanje lahko podjetje pripravi samo, lahko pa sodeluje z zunanjimi 

organizacijami, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Predvsem prvi morajo biti podprti s 

programi, ki so osnova za izvedbo le-teh. Po mnenju Moţine in drugih (1998, 197) je 

treba oceniti tudi učinke glede na cilje, ki smo jih ţeleli doseči. 

Stopnje izobraţevalne dejavnosti so prikazane v sliki 4.1. Te so: raziskovanje 

izobraţevalnih potreb, načrtovanje, organizacija in vrednotenje izobraţevanja. 

Slika 4.1 Stopnje izobraţevalne dejavnosti 

 

Vir: Moţina in drugi 1998, 198 

4.1 Raziskovanje izobraţevalnih potreb 

Predpogoja za uresničevanje izobraţevalne dejavnosti sta raziskovanje in 

ugotavljanje potreb. Nadaljnji koraki izhajajo iz omenjenih dejavnosti, zato morajo biti 

izvedeni celovito (Moţina in drugi 1998, 197). 

Ocena izobraţevalnih potreb je danes eno od najbolj uporabljenih področij 

kadrovske funkcije in organizacije dela. Področje ima tri ravni. Prva raven je 

organizacijska analiza, ko kadrovski strokovnjaki proučujejo strateške plane in cilje 



Organizacija izobraževalne dejavnosti v podjetju Helios Tblus, d. o. o. 

12 

podjetja ter ugotavljajo, kakšne so dodatne potrebe po izobraţevanju. Druga raven je 

operativna analiza, kjer specialisti analizirajo nomenklaturo opravil in nalog ter 

sistemizacijo delovnih mest. Z analizo posameznikov, ki predstavlja tretjo raven 

področja kadrovske funkcije in organizacije dela, pa se ob prehodu na novo tehnologijo 

analizirajo znanja ter veščine zaposlenih, temu pa se nato prilagodijo izobraţevanja 

(Florjančič in Vukovič 1998, 72). 

Po Jerebu (1998, 103–105) ugotavljanje globalnih izobraţevalnih potreb temelji na 

planu potreb po kadrih, pridobivanju in razvoju kadrov. Plani potreb po kadrih se 

realizirajo tako, da se ugotovi zunanje in notranje kadrovske vire ter načrtuje in izvaja 

ustrezne kadrovske ukrepe. Podjetje mora določiti celotne potrebe po izobraţevanju, saj 

jih zgolj z zaposlovanjem ne more zadovoljiti. Le na takšen način se ustvarja 

izobraţevalna politika posamezne organizacije. Te globalne potrebe v podjetjih 

ugotavljajo glede na trenutno in bodočo razvitost, tako tehnično, tehnološko, 

ekonomsko kot tudi organizacijsko. Z ustreznimi analizami ugotovijo število ter 

izobrazbeno in kvalifikacijsko vrsto kadrov, ki bi jih bilo treba zaposliti ter po potrebi 

dodatno izobraziti. Pomembno je ugotoviti obseţnost potrebnih sprememb v obstoječi 

strukturi kadrov, in sicer glede na razvid delovnih mest. 

Ugotavljanje diferenciranih izobraţevalnih potreb je opredeljeno v planih razvoja, 

sprejemanja in razporejanja kadrov. Diferencirane potrebe po izobraţevanju se 

uresničujejo z dodatnim usposabljanjem in izobraţevanjem zaposlenih, zato je večina 

programov izdelanih na podlagi diferenciranih potreb, ki predstavljajo drugo temeljno 

programsko komponento plana razvoja kadrov ali plana izobraţevanja (Jereb 1998, 

105). 

Potrebe po nadaljnjem izobraţevanju ugotavljamo s pomočjo razvojnih zahtev, 

pojavov, problemov pri delu, zahtev delovnih mest in predpisov, ki jih sprejme drţava 

ali pa jih določijo v podjetju ter z ugotavljanjem ţelja posameznikov. 

Analiza potreb po izobraţevanju izhaja iz ugotavljanja pomanjkljivega znanja 

zaposlenih in odločitve, ali je za premostitev vrzeli v znanju nujno dodatno 

izobraţevanje ali pa zadostujejo drugi ukrepi (na primer premeščanje zaposlenih na 

druga delovna mesta). To temelji na analizi posameznikovih obstoječih znanj in njihovi 

primerjavi z ţelenimi znanji (Dessler 1997, 255). 

Zahteve za izobraţevanje, ki izhajajo predvsem iz delovnega procesa, je treba 

uskladiti z moţnostmi. Sprejeti sistem izobraţevanja mora določiti prioritete in tako 

odpraviti moţnosti prevelike širine potreb. Sistem mora omogočiti tudi preverjanje 

stroškov in koristi programov ter omogočiti oceno posameznikovih izobraţevanj (Jereb 

1998, 109). 
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4.2 Načrtovanje izobraţevanja 

Plan razvoja kadrov je temeljno izhodišče za načrtovanje izobraţevanja. Dolgoročni 

plani v širšem smislu določajo tako kadrovsko kot tudi politiko izobraţevanja ter cilje. 

Srednjeročni plani določajo taktiko uresničevanja celotnih in diferenciranih potreb. V 

kratkoročnih izobraţevalnih planih ali razvoja kadrov pa operacionalizirajo taktiko in 

cilje, določene v srednjeročnih planih (Moţina in drugi 1998, 201). Moţina in drugi 

(1998, 201–203) navajajo ter opredeljujejo programsko, izvedbeno in finančno 

komponento planov izobraţevanja. 

Programska komponenta plana opredeljuje sestavine izobraţevalnih ali kadrovskih 

in razvojnih dejavnosti, ki uresničujejo celotne diferencirane izobraţevalne potrebe. 

Obsega tudi programske strukture poklicev ter programe usposabljanja in 

izpopolnjevanja. Pomembno je, da je dejavnost izobraţevanja v podjetju dobro 

organizirana, saj le tako lahko zadovoljuje veliko število izobraţevalnih potreb. Po 

načinu izobraţevanja se posebej načrtuje izobraţevanje mladih (štipendisti) ter 

izobraţevanje zaposlenih (ob delu, iz dela), po namenu pa se izobraţevanje deli na 

pridobivanja, premeščanja in napredovanja zaposlenih. 

Izvedbena sestavina plana je opredeljena z nosilci ali izvajalci posameznih 

programov. Pomembni so lokacija, izvedba, dolţina, čas izobraţevanja, rok za izvedbo, 

obseg posameznega programa in število udeleţencev v izobraţevalnih programih. 

Finančna komponenta plana izobraţevanja je odvisna od podatkov, ki so opredeljeni s 

programom in izvedbo, določajo pa jo stroški izobraţevanja. Izračun potrebnih 

finančnih sredstev opredeljujejo stroški na zaposlenega, ki se izobraţuje, število enot 

obračuna in zbir stroškov vsakega izobraţevalnega programa.  

Izdelani plan izobraţevanja je treba predloţiti upravi podjetja v pregled in 

odobritev, saj je odobreni plan osnova za programiranje, organizacijo, izvedbo ter 

vrednotenje izobraţevanja (Jereb 1998, 114). 

Pomembno je, da se podjetje čim bolj usmeri k izvedbi izobraţevanj, saj je 

izobraţevanje ključni dejavnik pri izgradnji sistema razvoja kadrov.  

Programiranje izobraževanja 

Podjetje in zaposleni v njem z internimi programi izobraţevanja uresničujejo tiste 

izobraţevalne zahteve, ki jih ne zagotavljajo obstoječi sistemi izobraţevanja, niti jih ni 

mogoče dobiti pri drugih zunanjih izobraţevalnih institucijah.  

Stopnje programiranja so naslednje (Moţina in drugi 1998, 203): 

 načrt programa, kjer določimo temeljna področja; 

 razdelitev področij na tematske in temeljne teme, ki jih razvrstimo glede na 

logično povezanost; 

 iskanje in razvrščanje vsebin po didaktično-metodičnih merilih. 
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Paleta izobraţevalnih programov je široka po namenu in vsebini, kar je značilno za 

izobraţevanje v proizvodnji ter usposabljanje na delu. 

4.3 Organizacija in izvedba izobraţevanja 

Temeljno podlago za uresničevanje organizacije in izvedbo izobraţevanj tvorijo vse 

dejavnosti potreb in planiranja ter priprav ustreznih programov izobraţevanja (Jereb 

1998, 117). Moţina in drugi (1998, 204) ugotavljajo, da so za učinkovito izvajanje 

izobraţevalnih procesov nujni organizacija in usklajevanje vseh vplivov izobraţevanja 

ter njihova izvedba. S pomočjo različnih sredstev, oblik in metod pa se čim bolj 

učinkovito doseţe zastavljene cilje programa, kar je tudi temeljna naloga izobraţevanja. 

Razvojne moţnosti, pogoji in točno določene izobraţevalne potrebe so privedle 

organizacije do razvoja različnih oblik izobraţevalne dejavnosti. Rešitve z vidika 

zunanje organizacije izobraţevalnih procesov so prikazane na sliki 4.2, kjer je razviden 

tudi podrobnejši opis posameznih oblik organiziranosti.  

Slika 4.2 Oblike organiziranosti izobraţevalne dejavnosti v organizacijah 

 

Vir: Jereb 1998, 119. 

Organiziranost izobraţevalne dejavnosti v podjetju je odvisna od številnih 

dejavnikov. Pomembno je, da enota, ki opravlja razvojne in operativne naloge, le-te 

opravlja kakovostno. Nujno je intenzivnejše delo nosilcev izobraţevalne dejavnosti, 

večja vpetost z ostalimi dejavnostmi v podjetju in stalno izobraţevanje zaposlenih, ki 

delajo na področju izobraţevanja. 
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Po Jerebu (1998, 118) med naloge kadrovika sodi tudi dejavnost izobraţevanja. Ta 

je zasnovana na izobraţevalnih nalogah, ki izhajajo iz sprejete politike in poteka 

izobraţevanja. Pri izvajanju izobraţevanja mora kadrovik sodelovati z ustreznimi 

zunanjimi institucijami, ki se ukvarjajo z izobraţevanjem. Seveda kadrovik lahko 

prevzame le del nalog s tega področja in to predvsem v vlogi organizatorja. Organizator 

izobraţevanja skrbi za izvedbo posameznega izobraţevanja znotraj podjetja in za 

prijave ter financiranje izobraţevanj. Med drugim proučuje tudi potrebe po 

izobraţevanju v podjetju, načrtuje izobraţevanja in ocenjuje učinkovitost le-tega. 

Predvsem v večjih podjetjih je za učinkovit potek izobraţevalnega procesa nujno, da 

imajo organiziran tudi oddelek izobraţevanja. Zaposleni v oddelku se ukvarjajo z 

razvojem in organizacijo izobraţevanja. Sluţba skupaj s podpornim osebjem pokriva 

celotno izobraţevanje, lahko pa po potrebi in dogovoru najame tudi strokovnjake iz 

zunanjih institucij. Izobraţevalni centri so organizacijska oblika, ki je za velika podjetja 

tudi najprimernejša za velika podjetja. Ti v celoti pokrivajo vse potrebe po 

izobraţevanju, njihove naloge pa so razvoj izobraţevalnega procesa, organizacija 

aktivnosti, koordinacija z izvajalci izobraţevanj ter spremljanje in vrednotenje 

izobraţevanja. 

Pri notranji organizaciji izobraţevanja v podjetju večino programov izvajajo z 

internimi predavatelji, določene programe pa lahko izvajajo v sodelovanju z zunanjimi 

institucijami oziroma predavatelji, ki jih poiščejo na trgu.  

Največ izobraţevanj v podjetjih izvajajo s pomočjo internih predavateljev, ki so v 

podjetju usposobljeni strokovnjaki. Prednosti teh izobraţevanj so: prilagojenost 

programov internim potrebam, dobro medsebojno poznavanje udeleţencev, laţje 

medsebojno komuniciranje, večja moţnost prilagajanja izobraţevanja specifičnim 

razmeram v podjetju, moţnost izobraţevanja večjega števila zaposlenih na enem mestu 

ter niţji stroški. Slabosti internih izobraţevanj pa so predvsem v veliki zaprtosti 

obravnavanih problemov, slabo opaţanje lastnih problemov, ni izmenjave izkušenj s 

strokovnjaki izven organizacije, medsebojni odnosi vplivajo na izobraţevalno vzdušje, 

motenje izobraţevalnega procesa, nezadostna učinkovitost, moţna pa je tudi neustrezna 

usposobljenost predavatelja. V nasprotju s tem pa lahko izpostavimo naslednje 

prednosti izobraţevanj z zunanjimi predavatelji: izmenjava izkušenj s strokovnjaki iz 

drugih organizacij in podjetij, pridobitev sveţih najnovejših informacij, spoznavanje 

lastnih problemov, moţnost primerjave z drugimi podjetji in večja strokovnost zunanjih 

strokovnjakov, ki niso obremenjeni s problemi podjetja. Izobraţevanja z zunanjimi 

predavatelji po drugi strani lahko pomenijo tudi programe, ki so premalo prilagojeni 

problematiki podjetja, udeleţenci so lahko manj motivirani in aktivni, stroški 

izobraţevanj pa so višji (Jereb 1998, 120–122).  
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4.4 Spremljanje in vrednotenje izobraţevanja  

Večina podjetij sistematično ugotavlja kakovost izvedenega izobraţevanja. Med 

najpogosteje uporabljenimi načini so: anketiranje udeleţencev izobraţevanja, 

preverjanje znanja po izobraţevanju ter ocenjevanje izobraţevanja s strani strokovne 

sluţbe (Češnovar 2006, 217). 

Kakovost in uspešnost je zelo teţko količinsko opredeliti, zato se pri merjenju 

uspešnosti izobraţevanja večinoma upošteva le čas, preţivet na izobraţevanju (Miglič 

2006, 269). Florjančič in Vukovič (1998, 75) navajata štiri instrumente merjenja 

uspešnosti izobraţevanja, in sicer: 

 kadrovsko evidenco o izobraţevanju (kdaj je bilo izobraţevanje, koliko je bilo 

udeleţencev in kakšni so rezultati izobraţevanj);  

 tehnike opazovanja (intervju z udeleţenci in njihovimi vodji); 

 ugotovitve o spremembi v produktivnosti dela; 

 kakovost proizvodov ali storitev. Z vprašalniki, ki jih udeleţenci izobraţevanj 

izpolnijo po zaključku izobraţevanja ali po ţe pretečenem določenem času, 

ugotavljajo, koliko so izobraţevanja pripomogla k njihovemu boljšemu delu. 

To je mogoče doseči tudi s testi preverjanja sprememb v znanju in veščinah. 

Po Moţini in drugih (1998, 204) dejavnost, ki je opredeljena kot spremljanje in 

vrednotenje izobraţevanja, ugotavlja učinke in posledice le-tega, raven uresničitve 

zastavljenih ciljev ter raven pokritja načrtovanih izobraţevalnih zahtev. Vrednotenje je 

stalna dejavnost, ki je navzoča na vseh nivojih izobraţevalnega cikla. Notranje 

vrednotenje izobraţevanja ocenjuje efekte doseţka izobraţevancev med in po končanem 

izobraţevanju. 

Zunanje vrednotenje pa kaţe učinke in posledice rezultatov, ki se ugotavljajo 

kasneje, v delovnem procesu. 

Iz ugotovljenih potreb in ciljev po izobraţevanju, ki jih je treba doseči, izhajajo 

splošni kriteriji notranjega vrednotenja ter izobraţevanja. Za učinkovito doseganje teh 

ciljev je treba imeti dobre pogoje za izobraţevanje in uresničiti izobraţevalne programe 

z ustrezno organizacijo. Kriteriji notranjega vrednotenja izobraţevanja so naslednji 

(Jereb 1998, 132–134): 

 ustrezni delovni pogoji zagotavljajo uspešnost izobraţevalne dejavnosti. Če ne 

zagotovimo potrebnih delovnih pogojev, ni moţno, da bi bili rezultati 

izobraţevanja dobri. Pomembne sestavine, ki tvorijo temeljne pogoje za delo v 

izobraţevanju, so organizatorji in izvajalci izobraţevanja, ustrezna 

organiziranost ter zagotovljena ustrezna denarna sredstva; 

 notranja učinkovitost izobraţevanja se v veliki meri ravna po udejanjanju 

izobraţevalnih programov, ki odraţajo cilje, do katerih smo hoteli priti z 
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izobraţevanjem. Temeljno izhodišče za spremljanje in vrednotenje je 

primernost vsebinskih ter drugih delov izobraţevalnega programa, ki izhajajo 

iz načrtovanih ciljev, usklajenosti planiranih in dejanskih potreb glede roka 

izvedbe ter primernosti planiranih stroškov za izvedbe; 

 glavni kriteriji za oceno ustreznosti so prirejenost vsebin in izvedba programa, 

znanje ter izkušnje, ki jih ţe imajo izobraţevanci, primernost uporabljenih 

metod učenja v skladu z vsebino in s cilji izobraţevalnega programa ter z 

učnimi navadami izobraţevancev in nivojem usklajenosti, dostopnosti ter 

raznovrstnosti virov za učenje, sredstev in pripomočkov; 

 reakcije in izobrazbeni doseţki izobraţevancev so temeljni kriterij za določitev 

stopnje učinkovitosti izobraţevanja. Dobimo jih z raziskovanjem mnenj in 

sodb o posameznih dejavnikih procesa ter nivojem zadovoljstva. 

Splošna merila zunanjega vrednotenja izhajajo predvsem iz opredeljenih potreb in 

ciljev, ki jih izobraţevalni dejavnosti zastavlja njeno delovno okolje. Poglavitna merila 

le-tega so (Moţina in drugi 1998, 206–207):  

 zadovoljitev kadrovsko-razvojnih potreb temelji na ciljih izobraţevalne 

dejavnosti in velja za eno osnovnih meril njene zunanje učinkovitosti; 

 pogledi, s katerimi vrednotimo vse kadrovske plane, izhajajo iz stopnje 

doseganja obsega in kakovosti izobraţevalnih potreb, časovni ustreznosti ter 

učinkovitosti izrabe za izobraţevanje uporabljenih sredstev; 

 skladnost potreb organizacije in njihovih programov zajema ustrezne podatke 

za inoviranje preteklih ter dopolnjevanje novih programov. Ta kriterij je treba 

opredeliti kot trajajočo dejavnost vplivu okolja izobraţevalne dejavnosti na 

sestavine in vsebnost programov; 

 delovna uspešnost zaposlenih se pokaţe po končanem izobraţevanju, in sicer v 

delovnem procesu. Z ustreznimi metodami lahko delovno uspešnost tudi 

merimo z doseganjem načrtovanih ciljev in doseganjem kakovosti ter količine 

dela. Učinki izobraţevanja niso vidni neposredno, kaţejo pa se v večji 

sposobnosti zaposlenih za prilagajanje in interni mobilnosti, produktivnosti, 

dvigu kakovosti dela ter sposobnosti zaposlenih po inovacijah in ustvarjanju; 

 doprinos izobraţevanja, da se organizacija razvija, temelji na ugotavljanju v 

daljšem obdobju in v finančnih učinkih izobraţevanja. Temeljno izhodišče je 

ocena ustreznosti celotne kadrovsko-izobraţevalne dejavnosti in vloţek 

izobraţevanja za boljši poslovni uspeh organizacije. Z uporabo metodologije in 

oblikovanjem modelov vrednotenja lahko ekonomske učinke izobraţevanja 

ugotavljamo z analizo, obdelavo in s primerjanjem izbranih kazalcev. Številne 

raziskave ekonomskih učinkov izobraţevanja so pokazale na visoko stopnjo 

povezanosti med poslovno uspešnostjo in izobrazbo zaposlenih. 
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5 ORGANIZACIJA IZOBRAŢEVALNE DEJAVNOSTI V PODJETJU 

HELIOS TBLUS, D. O. O. 

Podjetje Helios Tblus, d. o. o., posluje na lokaciji Količevo ţe od leta 1924. 

Ustanovil ga je Ljudevit Marx, skupaj s še nekaterimi slovenskimi vlagatelji. Na 

začetku je bilo podjetje delniška druţba, ki je kasneje, glede na druţbene in podjetniške 

razmere ter interese, spreminjalo svojo formalno obliko in lastniško sestavo. Podjetje je 

danes povezano v Helios, d. d., ki je tudi večinski lastnik le-tega.  

Druţba proizvaja široko paleto premazov in umetnih smol. Umetne smole uporablja 

kot polizdelek, za svojo proizvodnjo premazov, hkrati pa jih tudi prodaja. Za lastne 

proizvodne potrebe porabijo 25 odstotkov proizvedenih količin. Program premazov 

obsega dekorativne premaze, premaze za avtomobilsko industrijo – prvogradnjo, avto-

reparaturne premaze, premaze za les, premaze za kovine in premaze za ceste. 

V organizacijskem smislu so v podjetju štiri proizvodni obrati – obrat 

pigmentiranih premazov, obrat lesnih premazov, obrat gradbenih premazov in obrat 

umetnih smol. Logistične dejavnosti so razdeljene na distribucijo, skladišče gotovih 

izdelkov z opremo in skladišče surovin. Samostojne organizacijske enote so še priprava 

proizvodnje, vzdrţevanje, tehnološka priprava dela in kontrola kakovosti. Razvojno-

prodajni del je po posameznih programih razdeljen v okviru osmih profitnih centrov. 

Nabavna sluţba in prodaja na večini tujih trgov organizacijsko sodita v posebno druţbo 

sistema Helios Domţale, d. d. 

Ena glavnih usmeritev opredeljenega poslanstva podjetja je skrb za zaposlene in 

širše druţbeno okolje, kar dosegajo z uravnoteţenjem ekonomske rasti s pričakovanji 

vseh deleţnikov. Zaposleni tako predstavljajo enega najpomembnejših delov 

poslovnega procesa (Helios Tblus 2008, 24). 

Na sliki 5.1 je prikazana izobrazbena struktura zaposlenih, primerjalno za leta od 

2006 do 2008. V podjetju se je v letu 2008 v primerjavi s prejšnjimi leti izboljšala 

izobrazbena sestava. V letu 2008 se je  v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo število 

nekvalificiranih zaposlenih, povečalo pa se je število zaposlenih z dokončano osnovno 

šolo. Četrta in peta stopnja izobrazbe vse bolj nadomeščata niţje stopnje izobrazbe. V 

podjetju je bilo tako v letu 2006 kot v letu 2008 šest zaposlenih z dokončanim 

magisterijem ali pridobljenim doktoratom. Podatki nazorno kaţejo, da se izobrazbena 

struktura zaposlenih sicer počasi, a vendarle vztrajno zboljšuje. To kaţe, da v podjetju 

Helios Tblus, d. o. o., namenjajo veliko pozornosti izobraţenosti in razvoju zaposlenih, 

varstvu pri delu ter dobrim medsebojnim odnosom. Zaposleni zato laţje sledijo novi 

tehnologiji in sodobnejši proizvodnji, kar je posledica čedalje hitrejšega svetovnega 

razvoja.  



Organizacija izobraževalne dejavnosti v podjetju Helios Tblus, d. o. o. 

20 

Slika 5.1 Zaposleni po stopnjah izobrazbe v obdobju od 2006 do 2008. 
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Vir: Helios Tblus 2009. 

Izobraževanje v podjetju 

Izobraţevanje pomeni razširitev in poglobitev ţe pridobljenega znanja, spretnosti 

ter navad s teoretičnega in praktičnega vidika. Znanost in tehnologija napredujeta 

izjemno hitro, tako da vsako znanje zastara ţe v nekaj letih. Vse večja je zahteva 

podjetij po zaposlenih s široko splošno in tehnično izobrazbo. Osnova uspešnega 

podjetja, njegovega razvoja in kakovosti so strokovno podkovani zaposleni, zato so ti 

naloţba za dolgoročno prihodnost podjetij. 

Za usposobljenost ljudi za določena dela in naloge na delovnem mestu imajo v 

podjetju organiziran sistem izobraţevanja kot delovni sistem, kjer so smotrno povezani 

izvajalci, izobraţevalne vsebine ter učna sredstva. 

Osnova izobraţevalnega procesa je plan izobraţevanja, ki ga v podjetju Helios 

Tblus, d. o. o., pripravijo po posameznih organizacijskih enotah, skladno z 

organizacijskimi cilji, cilji posameznih organizacijskih enot, ţeljami in potrebami 

zaposlenih, potrdita pa jih vodja organizacijske enote ter direktor. Plani so okvirni in se 

med letom prilagajajo trenutnim potrebam ter ponudbi. Plani vsebujejo zunanja in 

notranja izobraţevanja, študij ob delu, poleg vsebin pa je predvideno tudi število 

udeleţencev, ur izobraţevanja in izvajalcev posameznih programov, načrtovani so tudi 

okvirni stroški, ločeno na stroške kotizacije ter ostale stroške (dnevnice, stroški prevoza 

in nočnine). 

Plane izobraţevanja glede na področja dela zberejo v splošno-kadrovskem sektorju 

(v nadaljevanju SKS) in so osnova za izdelavo letnega plana izobraţevanja za celotno 

podjetje. Na osnovi programov različnih ustanov doma in po svetu s pomočjo 

strokovnjakov z različnih področij ugotovijo, kakšna so nova znanja 'na trgu' in s tem 

primernost za razvoj podjetja. Z novostmi seznanijo vodstveni in vodilni kader. Iz 
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analize problemov pri delu in poslovanju oziroma iz analize obstoječega stanja 

ugotovijo tiste izobraţevalne potrebe, ki jih morajo zadovoljiti, če ţelijo doseči razvojne 

cilje, odpraviti probleme ter izboljšati kakovost izdelkov in storitev. 

Plane uresničujejo z notranjimi izobraţevanji in izobraţevanjem v zunanjih 

institucijah. V SKS opravljajo prijave izobraţevanj, plačila računov in kotizacij 

zunanjim izvajalcem, izdajajo potrdila za tečaje, ki imajo notranjo veljavo, ter ostala 

strokovna in administrativna dela s področja izobraţevanja. Evidenco izobraţevanja 

vodijo s pomočjo informacijskega računalniškega sistema Baan, vso dokumentacijo pa 

hranijo v registrih, ki se nahajajo v oddelku.  

Podatki, prikazani na sliki 5.2, prikazujejo deleţ izobraţevanj po oblikah v obdobju 

2006–2008. Primerjava med posameznimi leti kaţe, da je obseg izobraţevanja v 

podjetju konstanten.  

Slika 5.2 Prikaz izobraţevanj izvedenih v obdobju 2006–2008, po oblikah 
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Vir: Helios Tblus 2010b. 

V letu 2008 je bilo v izobraţevanje vključenih 89 odstotkov vseh zaposlenih, vsak 

zaposleni pa se je v povprečju vsaj trikrat udeleţil različnih oblik izobraţevanja, kar 

predstavlja več kot 40 ur na zaposlenega. Skupno so v tem obdobju izobraţevanju 

namenili 25.301 ur. Največji deleţ izvedenih izobraţevanj predstavljajo interna 

izobraţevanja, največ zaposlenih pa je vključenih v vsebine s področja poţarne varnosti, 

varnega okolja, kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu. Na področju zunanjega 

izobraţevanja so se zaposleni v največji meri udeleţevali strokovnih konferenc, 

delavnic in seminarjev doma ter v tujini, vse s področja razvoja.  

Realizacija izobraţevalnih aktivnostih se v SKS preverja dvakrat letno, in sicer 

prvič po pretečenem prvem polletju, v sodelovanju z vodji organizacijskih enot, ki na 
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semaforju (zelena = izvedeno, rumena = izvedeno bo do konca leta, rdeče = v tem letu 

ne bo izvedeno) označijo stanje načrtovanih aktivnosti. Poleg tega navedejo, zakaj 

posamezne aktivnosti iz plana niso bile realizirane. Ob koncu leta v SKS s pomočjo 

izpisa iz informacijskega sistema, ki ga v podjetju uporabljajo za spremljanje celotnega 

izobraţevalnega procesa, pripravijo letno realizacijo, tako z vsebinskega kot tudi s 

stroškovnega vidika.  

Naloga SKS je tudi merjenje uspešnosti izobraţevanja, kar merijo na različne 

načine. Eden izmed načinov je zadovoljstvo z izvedbo, s čimer merijo učinke izvedbe 

izobraţevanja, mnenja udeleţencev in pridobljeno teoretično znanje. Tako ugotovijo, 

kako je moţno izvedbo in način predavanja vsebine za izobraţevanje udeleţencev še 

uspešneje ter učinkoviteje izpeljati. V pomoč jim je tudi obrazec Ocena izobraţevanja, 

občasno pa izvajajo še pisna testiranja. Prenos pridobljenega znanja v prakso oziroma 

na posameznikovo delovno področje in s tem na njegovo delovno uspešnost, je bistven 

kazalnik učinkov izobraţevanja zaposlenih. Merjenje izvaja vodja organizacijske enote, 

v kateri je udeleţenec usposabljanja zaposlen. To izvaja enkrat letno s pomočjo letnih 

osebnih razgovorov, ki jih vodja opravi z zaposlenimi z višjimi stopnjami izobrazbe in 

tistimi, ki so vključeni v ciljno vodenje. Poleg tega lahko razgovore, predvidoma vsako 

drugo leto, opravi tudi z ostalimi zaposlenimi, če odloči, da je to potrebno. Na 

razgovoru vodja in zaposleni med drugim pregledata spisek izobraţevanj ter ocenita 

učinkovitost posameznega izobraţevanja z vidika posameznika in podjetja. V okviru 

razgovora je treba proučiti, kako je izobraţevanje vplivalo na doseganje ciljev 

zaposlenega, kaj je zaposleni spremenil pri opravljanju svojega dela, kakšne izboljšave 

je uvedel, ali je prenesel znanje na ostale zaposlene in ali so izboljšave prispevale k 

povečanju uspešnosti oddelka ter celotnega podjetja. Vodja in zaposleni se v okviru 

letnega razgovora dogovorita tudi za plan izobraţevanja zaposlenega za naslednje leto. 

Uresničevanje ciljev na ravni podjetja vključuje veliko vlaganj v strokovno 

izobraţevanje zaposlenih in zaupanje v njihove potenciale. Sredstva, ki jih namenijo za 

to, so ena od oblik nagrade zaposlenim in potrditev uspešnega opravljanja dela na 

delovnem mestu. Kot dokaz uspešnega in kakovostnega vlaganja v znanje ter 

izobraţevanje zaposlenih je v nalogi obravnavano podjetje ţe nekaj let zapored prejelo 

priznanje TOP 10, ki ga podeljuje druţba GV Izobraţevanje. Podeljujejo ga podjetjem, 

ki sistematično investirajo v znanje in skrb za izobraţevanje zaposlenih ter izkazujejo 

prepletenost izobraţevalnih in managerskih dejavnosti. To priznanje so v obravnavanem 

podjetju prejeli kot eno izmed deset najboljših podjetij v Sloveniji, ki za to področje 

namenjajo največ denarja, v programe izobraţevanja pa vključujejo visok odstotek 

zaposlenih.  

Zunanje izobraževanje se izvaja zunaj matičnega podjetja, na sedeţih drugih 

izobraţevalnih institucij ali podjetij v drţavi in tujini. Vključuje seminarje, 

posvetovanja, delavnice, tečaje, konference, predavanja, sejme in predstavitve dobrih 



Organizacija izobraževalne dejavnosti v podjetju Helios Tblus, d. o. o. 

23 

praks, pri čemer so poudarjene predvsem vsebine s področja razvoja ter tehnologije 

izdelave premazov. Glede na potrebe in skladno s planom se zaposleni usmerjajo k 

zunanjim izobraţevalnim institucijam z namenom pridobitve specifičnih znanj, ki so 

nujna za manjše število kandidatov. Večjo pozornost v podjetju namenjajo znanju tujih 

jezikov, zato zaposlenim, skladno z njihovimi delovnimi področji, omogočajo udeleţbo 

v okviru jezikovnih tečajev.  

Zunanje izobraţevanje predlagatelj prijavi z obrazcem Prijava izobraţevanja, kar 

odobrita vodja organizacijske enote in direktor podjetja, slednji v primeru, ko prijava 

pomeni finančno obremenitev podjetja. Odgovorna oseba v SKS poskrbi za prijavo na 

izobraţevanje in uredi plačilo kotizacije. Po končanem izobraţevanju udeleţenec 

izpolni obrazec Ocena izobraţevanja, kjer navede pridobljena znanja in način prenosa 

le-tega v svojo delovno prakso ter ga pošlje svojemu vodji in v SKS. Udeleţenec 

zunanjega izobraţevanja običajno z novimi znanji seznani tudi svoje sodelavce, pri 

čemer mu po potrebi pomaga vodja. 

Notranja izobraževanja v podjetju Helios Tblus, d. o. o., vključujejo vsa 

izobraţevanja, organizirana znotraj podjetja, ki jih izvedejo strokovnjaki, bodisi zunanji 

bodisi notranji predavatelji. Z notranjimi izobraţevanji omogočijo zaposlenim predvsem 

izobraţevanje na sedeţu podjetja, saj razpolagajo z večjim številom učilnic in 

predavalnic z vso potrebno računalniško ter drugo opremo. Tako si zagotovijo niţje 

stroške izobraţevanja in moţnost vključevanja večjega števila zaposlenih v 

izobraţevalni proces. 

V podjetju namenjajo veliko pozornosti notranjim izvajalcem izobraţevanja, ki s 

svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami učinkovito skrbijo za prenos znanja na 

različnih področjih. Razvili so lastne programe za različna strokovna področja, in sicer: 

varstva pri delu, poţarne varnosti, uvajanja novo zaposlenih, sistemov kakovosti, 

prodaje, vodenja in informatike. 

Zunanji izvajalci so skrbno izbrani glede na reference, strošek in tematiko, ki mora 

biti prilagojena njihovi dejavnosti, zahtevam ter potrebam po novemu znanju. Z 

zunanjim izvajalcem v podjetju ţe več let izvajajo tečaje ruskega jezika, saj je velik del 

prodaje usmerjen na ruski trg in je program prilagojen tovrstnim potrebam. V letu 2008 

so na sedeţu podjetja vključili v izobraţevanje večje število zaposlenih za pridobitev 

interne kvalifikacije za poklic kemijskega tehnika, nosilec izobraţevanja pa je bil 

zunanji izvajalec. Organizirali so tudi izobraţevanje s področja motivacije, vodenja 

manjših skupin in osebnostno rast za vodje v proizvodnji.  

Za izobraţevanje se vodja organizacijske enote, običajno pa organizator 

izobraţevanja, dogovori s predavateljem, pri čemer uskladi program, čas, kraj izvedbe 

in udeleţence. Vsako izobraţevanje mora vodja organizacijske enote najaviti v SKS, kar 

stori s pomočjo izpolnjenega obrazca Prijava izobraţevanja. V procesu izobraţevanja pa 

je treba izpolniti obrazec Seznam udeleţencev, na katerega se podpišejo vsi prisotni. Po 



Organizacija izobraževalne dejavnosti v podjetju Helios Tblus, d. o. o. 

24 

končanem izobraţevanju prisotni izpolnijo še poseben vprašalnik Ocena izobraţevanja, 

ki sluţi kot povratna informacija predavatelju in vodji organizacijske enote oziroma 

organizatorju izobraţevanja glede zaznavanja izvedenega izobraţevalnega programa, 

predvsem pa, če je izobraţevanje izpolnilo njihove ţelje ter pričakovanja. Priporočljivo 

je, da se po končanem izobraţevanju opravi preverjanje znanja. Vodje organizacijskih 

enot oziroma organizator izobraţevanja po končanem izobraţevanju pošlje v SKS 

obrazca Seznam udeleţencev s priloţenim programom izobraţevanja in Oceno 

izobraţevanja. Če je bil opravljen tudi preizkus znanja, priloţi še potrdila o uspešno 

opravljenem izobraţevanju posameznih udeleţencev. Na osnovi pridobljenih 

dokumentov odgovorna oseba v SKS vnese v informacijski sistem seznam udeleţencev 

posameznih izobraţevanj. 

Samoizobraževanje je oblika dodatka klasičnim oblikam izobraţevanja, zato so v 

podjetju Helios Tblus, d. o. o., v sklopu sluţbe TQM (angl. Total Quality Management), 

ţe pred nekaj leti ustanovili Center za razvoj kadrov, ki ponuja moţnost izposoje knjig, 

strokovnih revij ter avdio in video opreme s področja poslovnega ter osebnostnega 

razvoja. 

Center omogoča zaposlenim učinkovit način nadgradnje znanja, ne le s področja 

dela,  temveč predvsem s področja osebnostne rasti, pridobivanja motivacije za 

doseganje boljših poslovnih uspehov, splošnega zadovoljstva, preprečevanja stresa in 

zmanjševanja preobremenjenosti na delovnem mestu, znanja tujih jezikov ter podobno.  

Programe in literaturo Centra za razvoj kadrov si lahko zaposleni izposojajo po 

lastni izbiri, lahko pa tudi na osnovi dogovora, ki ga z zaposlenim opravi vodja v času 

letnega osebnega razgovora. Odgovorna oseba v SKS v sodelovanju s sluţbo TQM 

izvaja promocije Centra za razvoj kadrov in posameznih programov. 

Pripravništvo je pridobivanje praktičnega usposabljanja oseb, v določenih delovnih 

okoliščinah, za pričetek poklicne kariere. Vključuje predvsem sistematično uvajanje v 

delo in delovno okolje, sistematično pridobivanje praktičnih znanj, spretnosti ter 

delovnih navad, spoznavanje zahtev kakovosti, pridobivanje znanj iz varstva pri delu, 

spoznavanje podjetja in delovnih procesov ter oblikovanje ustreznega odnosa do 

sodelavcev in dela. Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR, Uradni list RS, št. 

42/02) in Kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko industrijo Slovenije ter 

Podjetniško kolektivno pogodbo, ki velja za to dejavnost, pripravništva ne opravljajo 

zaposleni v proizvodnji, vzdrţevanju, logistiki oziroma zaposleni na niţji stopnji 

zahtevnosti dela (Helius Tblus 2010a). Na vseh ostalih področjih dela pa je opravljanje 

pripravništva obvezno. Ob zaključku pripravniki opravljajo pripravniški izpit, katerega 

namen je ugotovitev usposobljenosti pripravnika za samostojno delo v stroki oziroma v 

poklicu (Ferjan 1999, 82–83). S pomočjo predhodne izobrazbe in prvih lastnih izkušenj 

pri delu, pod vodstvom mentorja, ki njegovo delo usmerja, organizira, nadzoruje ter 
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svetuje in mu pomaga pri izvedbi nalog, se pripravnik pripravi za samostojno 

opravljanje dela, ki si ga je izbral oziroma ga je z zaposlitvijo prevzel (Jereb 1998, 126). 

V letu 2008 so imeli v obravnavanem podjetju skupno 4 pripravnike, od tega dva s 

VI. stopnjo in dva s VII. stopnjo izobrazbe. Čas trajanja pripravniškega dela v podjetju 

traja za V. stopnjo izobrazbe le pol leta, za VI. in VII. stopnjo izobrazbe pa eno leto. 

Izredni študij je namenjen izobraţevanju za pridobitev določene strokovne 

izobrazbe zaposlenih, ki so v času izobraţevanja v delovnem razmerju. Zaposleni 

študirajo vzporedno z delom, za izobraţevanje pa uporabljajo svoj prosti čas. Njihov cilj 

je povečati svoje delovne in druge spretnosti ter razvijanje svoje osebnostne rasti. V 

izredni študij se vključijo zaposleni na zahtevo podjetja, kadar opravljajo dela in naloge, 

za katera imajo delovne sposobnosti, nimajo pa ustrezne izobrazbe, lahko pa se odločajo 

tudi na lastno ţeljo. Vsi zainteresirani zaposleni morajo oddati v SKS prošnjo, v kateri 

mora biti navedena šola oziroma fakulteta, smer študija, stopnja predvidene izobrazbe, 

trenutno delovno mesto in delovna doba, ki jo ima zaposleni v podjetju. Na podlagi 

prijav in plana izobraţevanja uprava podjetja odloči, katerim zaposlenim bo omogočila 

izredni študij ob delu. Ostala administrativna dela, kot so priprava pogodb o izrednem 

študiju, dogovarjanje s šolami oziroma fakultetami, plačevanje računov in ostalih 

potrebnih stroškov, opravlja odgovorna oseba v SKS. V podjetju Helios Tblus, d. o. o., 

je bila v obdobju 2004–2008 v izredni študij vključena slaba tretjina zaposlenih, od 25 

do 30 oseb. Letno izredni študij uspešno zaključi v povprečju pet izrednih študentov. 

Smer študija je skladna s potrebami in zahtevami podjetja oziroma delovnega mesta 

zaposlenega. Največ izrednih študentov je vpisanih v študij za pridobitev VI. in VII. 

stopnje izobrazbe. Nekaj izrednih študentov, ki so zaposleni v proizvodnji, pa se je na 

lastno ţeljo in z veliko podporo vodstva odločilo za izredni študij, z namenom 

pridobitve naziva kemijskega tehnika, saj le-teh v podjetju in tudi na trgu delovne sile 

zelo primanjkuje. 
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6 RAZISKAVA SISTEMA ORGANIZACIJE IZOBRAŢEVANJA V 

PODJETJU HELIOS TBLUS, D. O. O.  

Pri prebiranju internih dokumentov, ki so mi bili dostopni, sem ugotovila, da analiz 

zadovoljstva zaposlenih z moţnostmi dodatnega izobraţevanja in celotnim 

izobraţevalnim procesom v podjetju ne pripravljajo. Z namenom pridobitve konkretnih 

podatkov sem zaposlene povabila k sodelovanju pri izpolnitvi anketnega vprašalnika, 

izsledke le-tega pa predstavljam v nadaljevanju.  

6.1 Metodologija 

Z raziskavo sistema organizacije izobraţevanja v podjetju sem ţelela ugotoviti, ali 

je izobraţevanje v podjetju ustrezno, ali so zaposleni seznanjeni z moţnostmi 

izobraţevanja, ali so dovolj motivirani za dodatna izobraţevanja in v kolikšni meri so 

upoštevane ţelje zaposlenih za izobraţevanje.  

V ta namen sem izvedla anketo, v katero sem vključila 50 zaposlenih v podjetju 

Helios Tblus, d. o. o. Razdelila sem torej 50 anket, vrnjenim in izpolnjenih pa sem jih 

dobila 48. Zaposlenim iz osmih organizacijskih enot sem avgusta 2009 posredovala 

anketo s pomočjo interne pošte, pri čemer sem jim zagotovila popolno anonimnost pri 

interpretaciji rezultatov. Polovica sodelujočih je bila iz proizvodnega dela, druga 

polovica pa iz prodajnega in razvojnega dela podjetja. Anketirance sem izbrala tako, da 

je bil vzorec reprezentativen za celotno podjetje, kar pomeni, da je bilo razmerje med 

moškimi in ţenskami, njihova starost, izobrazbena struktura ter področje dela 

primerljivo s stanjem omenjenih značilnosti na ravni celotnega podjetja. Glede na 

trenutno zaostreno gospodarsko situacijo, varčevalne ukrepe v podjetju in začasno 

zmanjšanje moţnosti izobraţevanja v podjetju sem pričakovala, da bo odziv zaposlenih 

slabši, odgovori pa bolj kritični. Vendar se moja pričakovanja niso izkazala za pravilna, 

saj je bil odziv zaposlenih na anketo zelo dober. Od vseh poslanih anket sem izpolnjenih 

in vrnjenih prejela 96 odstotkov, manjkajoči dve pa sta bili posledici odsotnosti z dela.  

Anketni vprašalnik je vseboval 15 vprašanj in je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi 

del je zajemal vprašanja o demografskih podatkih, času zaposlitve v podjetju, številu 

doslej opravljenih izobraţevanj ter področju dela. V drugem delu vprašalnika so se 

vprašanja nanašala na seznanjenost zaposlenih z moţnostjo izobraţevanja, 

zadovoljstvom s pogostostjo moţnosti izobraţevanja, vplivom motivacijskih dejavnikov 

na izobraţevanje, vrste ţelenega izobraţevanja, dostopnostjo izobraţevanja v izbranem 

podjetju in upoštevanjem ţelja zaposlenih pri izbiri izobraţevanja. Vprašanja so bila 

zaprtega tipa, z moţnostjo enega ali več odgovorov, pri treh vprašanjih pa so sodelujoči 

lahko dodali še svoja mnenja. Dobljeni rezultati izvedene ankete so podrobneje 

predstavljeni v nadaljevanju, in sicer po posameznih vprašanjih iz ankete, ki so 

označena z zaporedno številko. 
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6.2 Rezultati  

V anketo je bila vključena četrtina ţensk in tri četrtine moških. Anketni vprašalnik 

je izpolnilo kar dvakrat več moških kot ţensk, kar izraţa tudi razmerje med številom 

moških in ţensk, zaposlenih v podjetju. 

6.2.1 Starostna struktura 

Iz slike 6.1 je razvidno, da je največji deleţ sodelujočih v anketi starih med 41 in 50 

let, kar izraţa tudi starostno strukturo na nivoju podjetja. 

Slika 6.1 Starostna struktura sodelujočih 
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6.2.2 Stopnja izobrazbe 

Na sliki 6.2 so prikazani deleţi sodelujočih glede na pridobljeno stopnjo izobrazbe. 

Polovica vseh sodelujočih je imela srednješolsko izobrazbo. Višjo od pete stopnje 

izobrazbe je imela četrtina vseh sodelujočih, zaposlenih v oddelkih prodaje in razvoja. 

Prav tako četrtina je bilo tistih, ki imajo stopnjo izobrazbe niţjo od pete in so večinoma 

zaposleni v proizvodnji.  
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Slika 6.2 Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe  
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6.2.3 Delo, ki ga opravljate 

Na sliki 6.3 je prikazano, da je med sodelujočimi polovica takšnih, ki opravljajo 

delo v proizvodnji, v prodaji dela četrtina sodelujočih, podobno tudi v razvoju. 

Slika 6.3 Struktura anketirancev glede na delo, ki ga opravljajo 
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6.2.4 Delovna doba v podjetju 

Največji deleţ sodelujočih je v podjetju zaposlenih ţe več kot 20 let. Iz anketnih 

vprašalnikov je namreč razvidno, da so med zaposlenimi s tem staţem tako tisti, ki 

delajo v proizvodnji, kot tisti v prodaji in razvoju.  
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Slika 6.4 Struktura sodelujočih po številu let delovne dobe 
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6.2.5 Udeležba pri izobraževanju  

Vsi sodelujoči so se v času trajanja zaposlitve v podjetju udeleţili vsaj ene ali več 

oblik izobraţevanja. Na sliki 6.5, objavljeni v nadaljevanju, je prikazano, katerih oblik 

izobraţevanj so se anketirani največkrat udeleţili. Glede na rezultate opravljene ankete 

so bila najbolj obiskana predavanja in delavnice. Pri podrobnejši analizi sem ugotovila, 

da se je predavanj udeleţilo največ sodelujočih, ki so zaposleni v proizvodnji in razvoju, 

delavnic pa so se največkrat udeleţili sodelujoči, ki so zaposleni v prodaji. 

Slika 6.5 Udeleţba izobraţevanja 
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6.2.6 Število udeležb na izobraževanjih 

Na sliki 6.6 je prikazano število zaposlenih, ki so se v enem letu udeleţili enega ali 

več izobraţevanj in tistih, ki v izobraţevalni proces niso bili vključeni. Skoraj polovica 

sodelujočih v anketi se je izobraţevanj udeleţila dvakrat letno, le 4 odstotki pa 
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nobenega. Po pregledu anket sem ugotovila, da sta to sodelujoča v anketi, ki sta 

zaposlena v proizvodnji. 

Slika 6.6 Udeleţba anketirancev na izobraţevanjih v enem letu, v odstotkih 
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Podatki kaţejo, da v podjetju veliko pozornosti namenjajo izobraţevanju svojih 

zaposlenih, saj se le dva izmed vseh anketiranih nista udeleţila nobenega izobraţevanja. 

Sklepam lahko, da je v tem primeru prišlo do nejasnosti in se je njun odgovor nanašal le 

na zadnje leto. V podjetju namreč vsako drugo leto za zaposlene v proizvodnih obratih 

izvajajo zakonsko obvezna izobraţevanja (s področja varstva pri delu in poţarne 

varnosti), kar pomeni, da je vsak zaposleni v izobraţevalni proces vključen vsako drugo 

leto. 

6.2.7 Razlogi udeležbe na izobraževanju 

Pri vprašanju o razlogih za udeleţbo na izobraţevanjih, kar je prikazano na sliki 

6.7, je največ sodelujočih navedlo, da se izobraţevanj udeleţujejo, ker so obvezna. 

Nekatera izobraţevanja so obvezna po zakonu ali drugih predpisih, ostala pa so bila 

dogovorjena v okviru letnih razgovorov in so v skladu z izobraţevalnim planom. 

Četrtino anketiranih na izobraţevanje napoti vodja v skladu z letnimi razgovori in 

planom, slaba petina anketiranih pa se izobraţevanja udeleţi zaradi potreb po novem 

znanju. Manjši deleţ sodelujočih v anketi je navedlo, da se izobraţevanj udeleţujejo na 

lastno pobudo, v sklopu plana izobraţevanja in zaradi ţelje po napredovanju. 
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Slika 6.7 Razlogi udeleţbe na izobraţevanju 
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Rezultati kaţejo, da se zaposleni zavedajo pomena izobraţevanja in so pri 

vključenosti v izobraţevalni proces samoiniciativni, zavedajo se pomena novega znanja 

in s tem večjih delovnih uspehov. Menim, da interes po nadgrajevanju znanja kaţe na 

visoko pripadnost zaposlenih podjetju. Pozitivno je tudi, da se le manjši del zaposlenih 

za izobraţevanje odloči izključno zaradi moţnosti napredovanja. 

6.2.8 Zadovoljstvo z organizacijo in pogoji izobraževanja  

Iz slike 6.8 je razvidno, da dve tretjini sodelujočih, zaposlenih v razvoju in 

proizvodnji, organizacijo ter pogoje izobraţevanja ocenjujejo pozitivno, le minimalen 

deleţ pa ne. To kaţe na to, da zaposleni pozitivno ocenjujejo vlogo podjetja pri 

izobraţevanju, ki se trudi načrtovane aktivnosti tudi kakovostno izpeljati. Poleg lastnih 

prostorov za izobraţevanje in svojih predavateljev se v podjetju povezujejo tudi z 

zunanjimi izvajalci iz različnih izobraţevalnih ustanov. 

Slika 6.8 Ocena zadovoljstva z organizacijo in pogoji izobraţevanja 
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Tretjina sodelujočih je deloma zadovoljna z organizacijo in pogoji izobraţevanja, 

večina pa je zaposlena v prodaji. Dva anketiranca (4 %), zaposlena v prodaji in 

proizvodnji, pa z organizacijo in pogoji izobraţevanja nista zadovoljna. 

Dodatne komentarje so navajali tisti, ki so z organizacijo in pogoji izobraţevanja v 

podjetju delno ali niso zadovoljni in so zato dokaj kritični. Navajajo, da imajo nadrejeni 

premalo posluha za dejanske potrebe po izobraţevanju, pogosto so preobremenjeni na 

delovnem mestu in za dodatno izobraţevanje nimajo dovolj časa, pogrešajo večjo 

raznovrstnost izobraţevalnih programov, predlagajo pa tudi objavo tematik, ki naj bi se 

v podjetju izvedle s pomočjo intraneta. Takšnega mnenja so predvsem sodelujoči iz 

prodaje in proizvodnje. Zaključimo lahko, da si sodelujoči izobraţevanja sicer ţelijo, 

vendar pogosto ne najdejo primernih vsebin ali časa, nekatere pa moti tudi 

nerazumevanje njihovih vodij.  

6.2.9 Seznanjenost z možnostmi dodatnega izobraževanja  

Iz slike 6.9 je razvidno, da le manjši deleţ sodelujočih ne pozna moţnosti 

dodatnega izobraţevanja. Trije od njih so zaposleni v proizvodnji, eden pa opravlja delo 

v prodaji. Predvidevam, da jih njihov vodja o moţnostih izobraţevanja ne seznanja v 

zadostni meri ali pa jih to preprosto ne zanima. 

Slika 6.9 Seznanjenost z moţnostmi dodatnega izobraţevanja. 

12%

67%

13%

8%

Spremljam in dobro poznam

Približno poznam možnosti

Če je nujno potrebno se 
udeležim

Ne poznam

 

Slaba petina sodelujočih moţnosti izobraţevanja pozna, vendar se s tem seznanijo 

le, če je to nujno potrebno. Na podlagi podatkov sklepam, da je večina od njih sicer 

dovolj motivirana za izobraţevanje, vendar jih na izobraţevanje običajno napoti njihov 

vodja v skladu s planom izobraţevanja, sami pa se premalo informirajo o moţnostih 

izobraţevanja. 

Največ sodelujočih, in sicer dve tretjini, pa je tistih, ki so odgovorili, da pribliţno 

poznajo moţnosti dodatnega izobraţevanja, slaba petina pa jih sprotno spremlja 

ponudbo in dobro poznajo moţnosti dodatnega izobraţevanja. 
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6.2.10 Stopnja motivacije za izobraževanje na delovnem mestu  

Stopnja motivacije anketirancev za izobraţevanje na delovnem mestu je visoka, kar 

polovica je visoko motiviranih (stopnja motiviranosti 4) za izobraţevanje, z oceno 

odlično pa je svojo stopnjo motiviranosti za izobraţevanje ocenila petina sodelujočih. Z 

najniţjima ocenama je stopnjo motiviranosti za izobraţevanje izbral le en zaposleni. 

Podatki kaţejo, da so zaposleni zainteresirani za izobraţevanje, saj jim to koristi, zato je 

kar dobri dve tretjini visoko ali zelo motiviranih za dodatno izobraţevanje.  

6.2.11 Motivacijski dejavniki za dodatno izobraževanje  

Pri tem vprašanju me je zanimalo, kakšno motivacijo imajo zaposleni, ki se 

odločijo za dodatno izobraţevanje. Navedla sem šest moţnih odgovorov, sodelujoči pa 

so se lahko odločili za več odgovorov, kar je razvidno iz podatkov na sliki 6.10.  

Dobra tretjina sodelujočih daje v ospredje dejavnik spoznavanje novosti na svojem 

področju, kar kaţe na zavedanje zaposlenih, da je znanje ključno za napredovanje na 

delovnem mestu in konkurenčnost tako podjetja kot tudi vsakega posameznika. Kot 

drugi najpomembnejši motivacijski dejavnik je moţnost napredovanja oziroma boljše 

delovno mesto, sledita moţnosti boljše kakovosti ţivljenja in višja plača. Le manjši 

deleţ sodelujočih pa je menilo, da jih za dodatno izobraţevanje motivira ţe priznanje ali 

pohvala. 

Slika 6.10 Motivacijski dejavniki, ki vplivajo na dodatno izobraţevanje. 

 

6.2.12 Vrste izobraževanj, ki so za zaposlene najbolj zanimive  

Iz podatkov, objavljenih na sliki 6.11, je razvidno, da se je skoraj polovica 

sodelujočih, predvsem iz proizvodnje, odločila za program, v katerem so predstavljene 

dobre rešitve iz prakse. To pomeni, da si zaposleni ţelijo novih znanj s področja svojega 
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dela. Druga najzanimivejša vrsta izobraţevanja so programi z novo, aktualno vsebino 

(seminarji, delavnice). Jezikovnih izobraţevanj si ţeli slaba petina sodelujočih, ki so 

zaposleni v razvoju in proizvodnji.  

Slika 6.11 Vrste izobraţevanj, ki so za zaposlene najbolj zanimive. 
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6.2.13 Zadovoljstvo s številom obstoječih izobraževanj v podjetju  

Polovica sodelujočih, ki so zaposleni predvsem v razvoju in prodaji, jih meni, da je 

v podjetju premalo organiziranih izobraţevanj. Druga polovica, ki so zaposleni 

predvsem v proizvodnji, pa meni, da je dodatnih izobraţevanj ravno prav. Nihče od 

anketiranih ne misli, da je izobraţevanj v podjetju preveč. 

Pri tem vprašanju so zaposleni lahko izrazili tudi svoja mnenja. Skladno s trenutnim 

gospodarskim stanjem navajajo, da je izobraţevanj premalo, posebej je poudarjeno 

pomanjkanje primernih vsebin na temo razvoja ter predavanj tujih strokovnjakov.  

6.2.14 Upoštevanje želja in pričakovanj zaposlenih z dodatnim izobraževanjem  

Z zadnjim vprašanjem sem ţelela izvedeti mnenje zaposlenih o tem, ali v podjetju v 

dovolj veliki meri upoštevajo njihove ţelje in pričakovanja. Dve tretjini sodelujočih v 

raziskavi meni, da v podjetju v dovolj veliki meri upoštevajo njihove ţelje in 

pričakovanja pri dodatnem izobraţevanju. Tretjina anketiranih pa meni, da njihove ţelje 

in pričakovanja pri dodatnem izobraţevanju niso upoštevane v dovolj veliki meri. 

Dodatno navajajo razloge nezadovoljstva, saj jih moti, da ţelje posameznika niso 

upoštevane, če te predstavljajo previsok strošek ali niso skladne z vizijo podjetja 

(tehniki v razvoju), poleg tega pa je pripravljenost na dodatno izobraţevanje v podjetju 

premalo cenjena in ne vpliva na napredovanje oziroma prerazporeditev na boljše 

delovno mesto.  
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6.3 Predlogi za uspešnejše izobraţevanje zaposlenih  

Znanje je ključni dejavnik uspeha posameznega podjetja. Ne samo, da se znanje 

pridobi, treba ga je tudi redno nadgrajevati. Zaradi hitrih sprememb na vseh področjih 

se zmanjšuje pomen formalnega izobraţevanja, saj napredek spreminja poklice, 

proizvaja nove, zato je v podjetjih nujen dodaten sistem izobraţevanja. 

Na podlagi izvedene ankete in internih aktov v nalogi obravnavanega podjetja sem 

ugotovila, da je izobraţevalni proces v podjetju dobro zastavljen in odraţa številne 

karakteristike, ki jih avtorji navajajo v teoriji. Kljub temu menim, da je v 

izobraţevalnem procesu neizkoriščenih še veliko moţnosti, zato predlagam določene 

izboljšave, kar bi pozitivne učinke še povečalo. V nadaljevanju zato navajam predloge, 

ki bi glede na moje mnenje pripomogli k izboljšanju izobraţevalnega procesa v podjetju 

Helios Tblus, d. o. o., in povečanju zadovoljstva zaposlenih z njim. 

Kar 40 odstotkov anketiranih meni, da podjetje ne upošteva v dovolj veliki meri 

njihovih ţelja in pričakovanj, zato predlagam vsakoletno izvajanje letnih osebnih 

razgovorov na vseh nivojih. Vodjem osebni razgovori sicer predstavljajo veliko 

obveznost, saj jim to vzame veliko časa, vendar pa je osebna komunikacija med 

zaposlenim in njegovim nadrejenim pomembna pri usklajevanju potreb ter ţelja 

posameznikov in cilji organizacijske enote. SKS bi moral organizirati dodatna 

izobraţevanja za krepitev zavesti vodij o pomenu izvajanja letnih osebnih razgovorov in 

pripravi letnega plana izobraţevanja. Poleg tega bi se vloga oddelka v tem procesu 

morala okrepiti tudi v smislu priprave kataloga izobraţevanj, ki bi zaposlenim in 

vodjem zagotavljal celovit pregled nad temami ter ponudniki. Koristno bi ga bilo 

objaviti na internih spletnih straneh podjetja, kar bi zaposlenim omogočalo vpogled v 

vsakem trenutku, hkrati pa tudi laţjo vnaprejšnjo pripravo na letni osebni razgovor 

oziroma pripravo plana.  

Dejavnika motivacije, ki vplivata na odločitev za dodatno izobraţevanje, sta tudi 

napredovanje delavca na boljše delovno mesto in seveda plača, kar je pokazala tudi 

opravljena raziskava. Zaposlene moti predvsem to, da je pripravljenost na dodatno 

izobraţevanje premalo cenjena in ne vpliva na napredovanje oziroma prerazporeditev na 

boljše delovno mesto. Poleg tega zaposleni dodatno izobraţevanje v preveliki meri 

povezujejo s finančnimi dodatki in z boljšim delovnim mestom. Menim, da bi morali 

vodje poskrbeti za razumevanje zahtev ter pogojev za napredovanje v višji plačilni 

razred in jim predstaviti namen ter pomen izobraţevanja tudi v smislu nematerialne 

oblike nagrajevanja v podjetju. Poudariti bi bilo treba, da v obravnavanem podjetju 

sledijo cilju zagotavljanja vključenosti v proces izobraţevanja vseh zaposlenih, ne glede 

na izobrazbo in delo, ki ga posameznik opravlja. Na podlagi tega bi se zaposleni laţje 

odločali za dodatno izobraţevanje in izpopolnjevanje.  

Največji deleţ izobraţevanj zaposlenih predstavlja izobraţevanje v podjetju, tako z 
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notranjimi kot tudi zunanjimi strokovnjaki in v sodelovanju z zunanjimi institucijami. 

Ta način je finančno ugodnejši, v izobraţevalni proces pa je vključen širši krog 

zaposlenih. Poleg tega so stroški izobraţevanja na zaposlenega niţji, število ur 

izobraţevanja na zaposlenega pa večje. Gospodarska recesija in spremenjeni pogoji 

poslovanja, kljub trenutnim varčevalnim ukrepom, na obseg izobraţevanja ne bi smeli 

vplivati. V podjetju bi morali intenzivno nadaljevati z organizacijo internih usposabljanj 

z različnih področij, v sodelovanje pa pritegniti tudi strokovnjake iz drugih podjetij 

(predstavitve dobrih praks). V izobraţevanje bi bilo treba vključiti vse zaposlene, 

interna predavanja pa opredeliti kot obliko motiviranja zaposlenih.  

Na podlagi analize izobraţevalnega procesa sem ugotovila, da v podjetju učinkov 

izobraţevanja ne merijo v zadostnem obsegu. Zagotoviti bi bilo treba primernejši način 

ugotavljanja koristi posameznega izobraţevanja oziroma vpliv le-tega na opravljanje 

dela posameznika, ki se je določenega izobraţevanja udeleţil. Po mojem mnenju bi bilo 

koristno, da bi se ob koncu vsakega izobraţevanja izvedel preizkus znanja, ki se sicer 

pri nekaterih izobraţevanjih v podjetju ţe izvaja. Priporočljivo bi bilo tudi preverjanje 

sprememb pri opravljanju dela zaposlenih, ki so se določenega izobraţevanja udeleţili. 

SKS bi morala po določenem času (npr. tri mesece po končanem izobraţevanju) pri 

udeleţencih in njihovih vodjih z anketo ali intervjujem preveriti prenos pridobljenega 

teoretičnega znanja v prakso. Tako bi dejansko lahko merili koristi in vpliv 

izobraţevanja na delovno uspešnost. 
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7 SKLEP 

Konkurenca na trgu je vedno večja, potrebe strank pa so čedalje zahtevnejše. Zato 

so zaposleni z ustreznim znanjem, sposobnostmi in zmoţnostmi pri doseganju 

uspešnosti podjetja zelo pomemben člen. Od zaposlenih se pričakuje, da bodo 

samoiniciativni, optimistični, pogumni, odgovorni in iznajdljivi. Toda zaposleni brez 

znanja in dodatnega izobraţevanja ne bodo mogli zadovoljevati potreb po lastnem 

razvoju, odličnosti ter uspešnem delu. Vlaganje v izobraţevalno dejavnost v podjetjih bi 

moralo vodstvo razumeti kot naloţbo v boljšo konkurenčnost, nikakor pa ne le kot 

strošek.  

V prvem, teoretičnem delu diplomske naloge sem na osnovi sekundarnih podatkov 

opisala pomen izobraţevanja zaposlenih v sistemu kadrovskega managementa, načine 

organiziranja izobraţevalnega procesa v podjetju ter moţnosti merjenja uspešnosti 

izvajanja izobraţevanja. 

Empirični del naloge je bil namenjen predstavitvi procesa izobraţevanja v izbranem 

podjetju Helios Tblus, d. o. o. Z metodo anketiranja sem neposredno od zaposlenih 

pridobila informacije in v anketiranje vključila 50 zaposlenih. Vzorec sem oblikovala 

tako, da je reprezentativen za celotno podjetje. Kljub temu rezultatov ne moremo 

povsem posplošiti. Poleg tega ţelim poudariti, da sem anketo izvajala v času, ko je 

zaradi slabšega gospodarskega stanja in s tem povezanih ukrepov nezadovoljstvo v 

podjetju večje, skladno s tem pa tudi rezultati ankete bolj kritični. Pokazalo se je, da so 

mnenja zaposlenih zelo različna, in sicer glede na to, kakšno delo opravljajo ter glede na 

to, v kateri organizacijski enoti to opravljajo. Sklepam, da je zadovoljstvo 

posameznikov zelo odvisno od njihovega vodje.  

V analizi procesa izobraţevanja sem ugotovila, da je bilo v letu 2008 v 

izobraţevanje vključenih 89 odstotkov vseh zaposlenih, v povprečju pa se je v 

navedenem letu vsak od zaposlenih vsaj trikrat udeleţil različnih oblik izobraţevanja. 

Rezultati ankete so pokazali, da le dva izmed anketiranih nista bila vključena v 

izobraţevanje, največji deleţ anketirancev pa se je izobraţevanja udeleţil dvakrat letno. 

Na podlagi tega lahko sklepam, da je v podjetju Helios Tblus, d. o. o., v izobraţevanje 

vključena večina zaposlenih. S tem potrjujem predpostavko o vključenosti vseh 

zaposlenih v izobraţevanje.  

Zaposleni organizacijo in pogoje izobraţevanja večinoma ocenjujejo pozitivno, saj 

sta le dva sodelujoča odgovorila, da s pogoji izobraţevanja nista zadovoljna. 

Sodelujoča, ki z organizacijo nista zadovoljna, sta zaposlena na različnih področjih dela, 

eden v proizvodnji, drugi pa v prodaji. Sklepam, da je slaba ocena posledica enkratne 

negativne izkušnje in ne vpliva na splošno mnenje večine.  

Večina, kar dve tretjini sodelujočih, navaja, da moţnosti izobraţevanja pribliţno 

poznajo, kar kaţe, da moja predvidevanja niso bila pravilna. Kljub temu pa velja 
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opozoriti, da je bila kar polovica sodelujočih v anketi proizvodnih delavcev, ki se zaradi 

narave dela udeleţujejo v glavnem zakonsko obveznih izobraţevanj.  

Zaposleni v podjetju Helios Tblus, d. o. o., so v anketi izkazali visoko motiviranost 

za izobraţevanje, saj je kar dobri dve tretjini vseh anketiranih odgovorilo z oceno prav 

dobro ali odlično. Kot glavni dejavnik motivacije navajajo spoznavanje novosti na 

svojem področju, moţnost napredovanja in boljše delovno mesto. To kaţe, da se 

zaposleni zavedajo pomena pridobivanja novih znanj, kar potrjuje tudi mojo zadnjo 

predpostavko. 

Poslovna uspešnost podjetja in hitro prilagajanje trgu je v celoti odvisno od vseh 

zaposlenih v podjetju. Tega se, kot kaţe raziskava, v podjetju Helios Tblus, d. o. o., 

dobro zavedajo, zato hkrati dobro razvijajo poslovno uspešnost in skrbijo za zaposlene. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 

 

sem Bojana Kopitar in zaključujem izredni študij na Fakulteti za management v Kopru.  

Za potrebe izdelave diplomske naloge z naslovom Merjenje uspešnosti izobraţevanja 

zaposlenih v podjetju Helios, tovarni barv, lakov in umetnih smol, Količevo, d. o. o., 

sem izdelala anketni vprašalnik. 

Vljudno vas prosim, da odgovorite na priloţeno anketno raziskavo in s pripomorete k 

oblikovanju rezultatov. Če ni drugače navedeno, pri vsakem vprašanju označite en 

odgovor. 

Anketa je popolnoma anonimna. 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 

1. Spol:  M  Ţ 

 

2. Starost: 

 

a) Do 20 let 

b) Od 21 do 30 let 

c) Od 31 do 40 let 

d) Od 41 do 50 let 

e) Od 51 do 60 let 

f) Nad 60 let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

 

a) Osnovna šola 

b) Poklicna šola 

c) Srednja šola 

d) Višja šola 

e) Visoka - strokovna 

f) Univerzitetna 

g) Magisterij 

i) Doktorat 
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4. Delo, ki ga opravljate: 

 

a) Delo v proizvodnji 

b) Delo v prodaji 

c) Delo v razvoju 

 

5. Koliko časa ste zaposleni v podjetju TBLUS, d. o. o.? 

 

a) Manj kot eno leto 

b) 1 do 5 let 

b) 6 do 10 let 

c) 11 do 15 let 

d) 16 do 20 let 

f) Več kot 20 let 

 

6. Ali ste, odkar ste zaposleni v podjetju TBLUS, d. o. o., obiskovali kakršno koli 

obliko izobraţevanja (lahko označite več odgovorov)? 

 

a) Predavanja 

b) Seminarji 

c) Delavnice 

d) Konference 

e) Pripravništvo 

f) Jezikovni tečaji 

g) Računalniški tečaji 

h) Izredni študij ob delu 

i) Drugo:___________________________________________________________ 

 

 

7. Koliko izobraţevanj letno se udeleţite v podjetju? 

 

a) Nobenega 

b) Enega 

c) Dva 

d) Tri 

e) Več 

 

8. Zakaj ste se izobraţevanja udeleţili? 

 

a) Bilo je obvezno. 

b) Prijavil me je vodja. 
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c) Na lastno pobudo. 

d) Potreba po novem znanju. 

f) Ugleda v podjetju. 

g) Zaradi napredovanja. 

i) Drugo:_______________________________________________________________ 

 

9. Ali ste zadovoljni z organizacijo in pogoji izobraţevanja (prosim, dopišite še 

svoje mnenje)? 

a) Da 

b) Ne  

c) Deloma 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Kako ste seznanjeni z moţnostmi dodatnega izobraţevanja v podjetju? 

 

a) Sprotno spremljam in dobro poznam. 

b) Pribliţno poznam moţnost dodatnega izobraţevanja. 

c) Vem, da ta moţnost obstaja, vendar se izobraţevanja udeleţim le, če je to nujno 

potrebno. 

d) Ne poznam. 

 

 

11. Ocenite od 1 do 5 vašo motivacijo za izobraţevanja na delovnem mestu (ocena 

5 – sem zelo motiviran/a, ocena 1 – me ne zanima ) 

 

1  2  3  4  5  

 

 

12. Kaj vas najbolj motivira za dodano izobraţevanje (lahko označite več 

odgovorov)? 

 

a) Priznanje ali pohvala. 

b) Boljša kakovost ţivljenja. 

c) Moţnost napredovanja oz. boljše delovno mesto. 

d) Višja plača. 

e) Spoznavanje novosti na svojem področju. 

f) Nimam posebne motivacije za to. 
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13. Kakšne vrste izobraţevanja so za vas najbolj zanimive (lahko označite več 

odgovorov)? 

 

a) Programi z novo, aktualno vsebino (seminarji, delavnice …). 

b) Programi, v kateri so predstavljene dobre rešitve iz prakse. 

c) Jeziki 

d) Drugo:___________________________________________________________  

 

14. Kako ste zadovoljni s količino obstoječih izobraţevanj v podjetju (prosim, 

dopišite še svoje mnenje)? 

a) Mislim, da jih je premalo. 

b) Mislim, da jih je preveč. 

c) Ravno prav. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

15. Ali menite, da v podjetju v dovolj veliki meri upoštevajo vaše ţelje in 

pričakovanja glede dodatnega izobraţevanja? 

a) Da 

b) Ne 

 

 


