
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

NEVA KOZAMERNIK 

KOPER, 2014 

MAGISTRSKA NALOGA 

N
E

V
A

 K
O

Z
A

M
E

R
N

IK
 

2
0
1
4
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 





 

 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

DEJAVNIKI PRENOSA ZNANJA V DELOVNO 

OKOLJE 

Neva Kozamernik 

Magistrska naloga 

Koper, 2014 Mentor: doc. dr. Klemen Širok 





III 

POVZETEK 

Naloga raziskuje dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja na Zavodu Republike Slovenije za 

zaposlovanje. Prenos znanja je primarno problem oziroma naloga managementa v organizaciji. 

S pomočjo Holtonovega modela prenosa znanja je v empiričnem delu naloge s pomočjo LTSI 

vprašalnika izvedena anketa na populaciji 62 svetovalcev zaposlitve na Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje na Območni službi (OS) Ljubljana, ki nam pomaga spoznati ključne 

dejavnike, ki na OS Ljubljana vplivajo na prenos znanja v prakso. Raziskava je pokazala, da 

ima na zaposlene največji vpliv dejavnik njihove lastne motivacije. Če so motivirani, so 

prepričani, da lahko sami vplivajo na svojo delovno uspešnost, da so lahko z novimi znanji bolj 

uspešni pri svojem delu. V delovnem okolju, ki ima na prenos znanja velik vpliv, izpostavljajo 

le dobre odnose med sodelavci. Za preostale dejavnike, ki izhajajo iz delovnega okolja, pa se 

je izkazalo, da so premalo izkoriščeni in zato ne prihaja do prenosa znanja.  

Ključne besede: znanje, prenos znanja, dejavniki, Holtonov evalvacijski model, LTSI, 

motivacija. 

SUMMARY 

Thesis focuses on knowledge transfer factors at the Employment Service of Slovenia. 

Knowledge / information transfer is primarily the task of the organisation management. The 

empirical part of the thesis applies an LTSI (The Learning Transfer Systems Inventory) 

questionnaire on a population of 62 employment advisors at the selected Regional office of 

Employment Service of Slovenia. The results were evaluated by means of the Holton’s 

knowledge transfer model, enabling us to recognize key factors affecting the knowledge 

transfer. The research found that the most important indicator among the employees is their 

individual motivation. If motivated, the employees believe they can contribute to their own 

success at work; what is more, new knowledge can improve their work. They also emphasised 

the importance of good relationships with their colleagues which is another key factor that can 

significantly improve the knowledge transfer at work. Other factors do not seem to contribute 

to the knowledge transfer at work in the selected regional office (Employment service of 

Slovenia). They are not sufficiently taken advantage of and as such inhibit the knowledge 

transfer. 

Keywords: knowledge, knowledge transfer, indicators, Holton's knowledge transfer model, The 

Learning Transfer Systems Inventory, motivation. 

UDK: 001.101:331.101.3(043.2) 
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UVODNA MISEL 

Vsak posameznik bi moral doumeti, da mora od začetka do konca življenja pokazati vse svoje 

spodobnosti, jih izrabiti, poglabljati in se prilagajati spreminjajočemu se svetu. Naj naslednji 

načini učenja postanejo stalni vir znanja: 

 

učiti se, da bi spoznali, kako razumeti znanje, 

učiti se, da bi znali delati v delovnem okolju ustvarjalno in produktivno, 

učiti se, da bi znali živeti v socialni skupnosti, v sodelovanju z drugimi ljudmi, 

učiti se biti, to je zavedati se sebe in možnosti lastnega razvoja. 

(Možina 2006, 150) 
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1 UVOD 

Danes igra človeški kapital v organizaciji ključno vlogo. Znanje, ki ga zaposleni posedujejo, je 

tisto, kar prinaša organizaciji dodano vrednost, ki je danes, ko govorimo o družbi znanja, 

ključnega pomena. Namreč, če se zaposleni zaveda, da je učenje in pridobivanje novega znanja 

nujno in da dela v spodbudnem delovnem okolju, obstaja verjetnost, da bo naučeno 

samoiniciativno prenašal v prakso ter s tem prispeval svojo dodano vrednost organizaciji, ki bo 

s tem uspešnejša in učinkovitejša. Naučeno namreč nima vrednosti, če se ne implementira v 

prakso. Ob vrnitvi udeleženca usposabljanja nazaj na delovno mesto lahko le-ta zaradi pritiskov 

vsakodnevnih zahtev ne prinese pridobljenega znanja in veščin z izobraževanj na svoje delovno 

mesto, ampak se vrne nazaj na uporabo starih navad in vzorcev obnašanja, s čimer pa ne 

zaposleni ne organizacija ne bodo imeli nobene koristi. 

V uvodu na kratko pojasnjujemo pomembnost znanja in njegove implementacije. Pomen 

podkrepimo s ključnimi teoretičnimi okviri, katere preko teorije podrobneje pojasnimo v 

teoretičnem delu naloge. S pomočjo namenov in ciljev raziskave postavimo raziskovalna 

vprašanja, ki so podlaga za razvoj temeljne teze, iz katere v metodološkem poglavju razvijemo 

hipoteze. na koncu poglavja na kratko predstavimo še vsebine posameznih poglavij.  

1.1 Tema magistrske naloge  

Prenos znanja na delovno mesto je tema, ki smo se je lotili na podlagi lastnih izkušenj in 

poznavanja pomembnosti prenosa in uporabe znanja na delovnem mestu na področju javnega 

sektorja – natančneje delovnega mesta svetovalca zaposlitve za brezposelne osebe. Govorimo 

o znanju kot ključnem dejavniku konkurenčne prednosti. Znanje pa samo po sebi nima 

vrednosti, če ni preneseno in uporabljeno na delovnem mestu. To pa je največkrat ključni 

problem, na podlagi lastnih izkušenj, tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v 

nadaljevanju Zavod). Zavod sicer meri različne dejavnike, ki vplivajo na delovno učinkovitost, 

vendar samih dejavnikov prenosa znanja pa ne.  

Danes zaposleni v organizaciji ne predstavlja več le stroška, pač pa tisto dodano vrednost, brez 

katere organizacija ne more konkurenčno nastopati v zunanjem okolju, pa najsi gre za 

pridobitni, nepridobitni ali javni sektor. Znanje organizacije, ki ga je težko definirati, posnemati 

ali nadomestiti, torej predstavlja vir konkurenčne prednosti organizacije in je rezultat različnih 

dejavnikov in dogodkov. Posledično je management znanja deležen velike pozornosti 

managementa in strokovne javnosti (Cabrera in Cabrera 2002, 687). Zaposleni znanje 

pridobivajo na različne načine oziroma kanale. Zaposleni v vseh organizacijah se morajo učiti. 

Učenje je namreč proces, s katerim se organizacija prilagaja okolju. Organizacije, ki se ne učijo, 

ne morejo preživeti (Treven 1998, 93). Prenos znanja v organizaciji za zaposlenega pomeni 

nenehno prilagajanje spremembam v delovnem in zunanjem okolju. Zaposleni se bodo uspešno 

prilagajali novim zahtevam in standardom le, če bodo za to ustrezno usposobljeni.  
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Velja načelo: prave vsebine pravim zaposlenim. Če manager tega pri načrtovanju ne upošteva, 

to lahko pripelje do nezadostne motivacije zaposlenih po vključevanju v usposabljanje ter po 

prenosu in uporabi novih znanj pri svojem delu. Zelo natančno je treba analizirati, katera 

dodatna znanja in veščine so zahtevana za določeno delovno mesto, nato pa jih primerjati z 

znanji in veščinami, ki jih zaposleni že imajo. Okvirno je treba določiti, katera specifična 

znanja, ki jih lahko pri zaposlenih izmerimo, so še potrebna, predvideti vsebino in način 

izobraževanja ter oceniti predvidene stroške, ki bi ob tem nastali. Zaposleni naj osvojijo nova 

znanja z namenom, da jih neposredno implementirajo na delovnem mestu. Zelo pomembna je 

izvedba evalvacije, s katero ocenimo uspešnost izobraževanja. Gre za ocenjevanje vsebine, kaj 

so se naučili in ali je po končanem izobraževanju na delovnem mestu prišlo do sprememb 

(Dessler 2011, 292–323). 

Vsako podjetje mora s človeškim kapitalom skrbno ravnati, vanj načrtno vlagati (upoštevajoč 

že navedeno načelo) in ob tem skrbeti, da imajo porabljena sredstva, namenjena za 

usposabljanje, čim večji učinek. Pa vendar temu v praksi ni tako. Raziskave namreč kažejo, da 

le 10–35 % udeležencev izobraževanja nova znanja prenaša v prakso (Saks in Belcourt 2006, 

629–648). Razlogov za tako velik neuspeh je lahko več. Dessler (2011, 292–323) navaja, da je 

smiselno izobraževalne vsebine vnaprej dobro skrbno načrtovati. Usposabljanje v podjetju naj 

bi se ločeno organiziralo za novo zaposlene ter za že zaposlene delavce. Zahtevnost in širina 

vsebine se posredujeta na različne načine ter v različnem obsegu. Pri zaposlenih je treba 

ugotoviti naslednje: ali je zaposleni dovolj motiviran, da znanje uporabi v praksi, ali pa gre za 

razlog, da zaposleni enostavno novega znanja ne zna oziroma ne zmore prenesti na delovno 

mesto. Tu je pomembno tudi vprašanje nagrajevanja, ki je neposredno povezano z motivacijo 

zaposlenega, da to stori. Meni, da bi bilo idealno v podjetju primerjati delo zaposlenih, ki so se 

dodatno izobraževali, z delom zaposlenih, ki se izobraževanja niso udeležili. Wieland Handy 

(2008) pa v svojem delu navaja, da je za tako nizek odstotek prenosa lahko kriviti tudi 

kompleksnost prenosa znanj, saj nanj vplivajo številni dejavniki, ki jih bomo podrobneje 

predstavili v teoretičnem delu naloge.  

Če želi management v podjetju čim bolj uspešno skrbeti za razvoj človeškega kapitala, mora 

dobro poznati, kateri dejavniki uravnavajo prenos znanja v prakso. Z dejavniki, ki vplivajo na 

prenos znanja, se namreč srečamo znotraj vsake organizacije. Na strani iskalca in dajalca znanja 

obstajajo skupine dejavnikov, ki vplivajo na integracijo znanja na delovnem mestu. Avtor Zadel 

(2001, 255–260) v svojem prispevku navaja, da je ključni dejavnik pri tem stopnja razvitosti 

čustvene inteligence posameznega zaposlenega, ki je povezana z njegovo notranjo motivacijo. 

Ta lahko pozitivno usmerja in spodbuja zaposlenega, da prepozna potrebo in voljo do 

nenehnega učenja in dobro opravljenega dela, kar vpliva predvsem na občutek lastne vrednosti 

in pozitivne samopodobe. To pa sta zelo pomembna dejavnika, ki v zaposlenem sprožata željo 

po učenju in osebni rasti. Smith in McKeen (2003) sta dejavnike razdelila v štiri večje skupine. 

Prvo skupino predstavlja socialno okolje, ki zajema zaupanje in komunikacijo. Druga skupina 

zajema vizijo, poslanstvo, cilje in strategijo organizacije ter organizacijsko kulturo. Tretjo 
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skupino predstavljajo management ter motiviranje in nagrajevanje. Četrto skupino pa 

informacijsko-komunikacijska tehnologija v organizaciji. Literatura ponuja še vrsto drugih 

modelov. Omenjamo Kirkpatrickov in Holtonov model, ki ju bomo v naši nalogi podrobneje 

predstavili.  

Navedeno velja tudi za službe v javni upravi, kamor sodi Zavod. Današnje razmere in 

spremembe na trgu dela zahtevajo od svetovalca zaposlitve za brezposelne osebe nenehno 

učenje in prilagajanje tem spremembam. Le svetovalec zaposlitve, ki suvereno nastopa v 

komunikaciji z brezposelno osebo, lahko kakovostno opravlja funkcijo svetovanja. S tem 

omogoča sebi ter sogovorniku osebnostno ter strokovno rast, ki je nujna pri delovanju na trgu 

dela. Le svetovalec, ki ima poleg izkušenj še dovolj strokovnega znanja, lahko pomaga drugim, 

da znajo poiskati ustrezne rešitve. Če pri tem mislimo na svetovance, to pomeni, da se zaposlijo. 

Zaposlitveno svetovanje ni le dialog med svetovalcem in svetovancem. Je bistveno več. Poleg 

teoretičnega znanja in poznavanja tehnik in metod svetovanja mora biti svetovalec tudi 

življenjski in tako tudi reagirati. 

Čeprav meri Zavod različne dejavnike, ki vplivajo na delovno učinkovitost, pa kljub temu da 

pozna pomen vloge dejavnikov prenosa znanja, tega vidika še ne spremlja. Zavod letno izdela 

interno raziskavo le na temo zadovoljstva zaposlenih, v katero so vključeni naključno izbrani 

zaposleni (tudi tisti, ki ne opravljajo nalog svetovalca zaposlitve). Interni Izobraževalni center 

(v nadaljevanju IC) je konec leta 2012 izdelal evalvacijo učnih vsebin z vidika ocene 

metodologije in izvedbe delavnic na IC. Kljub temu da Zavod na letni ravni investira določena 

vnaprej načrtovana sredstva v usposabljanje zaposlenih, nima izdelane raziskave s področja 

uporabe pridobljenega znanja v praksi na delovnem mestu. Na osnovi rezultatov naše raziskave 

bi Zavod lahko razvil kazalnike, ki bi merili stopnjo prenosa znanja v prakso. Teh kazalnikov 

namreč Zavod še nima razvitih. Glede na to, da ima znanje zaposlenih v dejavnosti Zavoda 

ključno vlogo ter glede na empirična spoznanja, kako malo znanja se dejansko prenaša v prakso, 

bi management Zavoda lahko z razvojem kazalnikov uporabe znanja kakovostnejše upravljal z 

zaposlenimi in njihovim znanjem na delovnem mestu svetovalca zaposlitve kot ključnega za 

doseganje rezultatov, ki se skladajo z vizijo, cilji in poslanstvom Zavoda. Zato menimo, da je 

zelo pomembno, da Zavod spozna pomembnost tega segmenta.  

1.2 Predstavitev teoretičnega okvira in opredelitev raziskovalnega problema  

Bistvo nenehnega učenje in prenosa znanja zaposlenega, v našem primeru svetovalca zaposlitve 

za brezposelne osebe, je prenašanje naučenega v delovno okolje, na delovno mesto. Gre za 

odgovornost in nujnost vsakega zaposlenega. Možina (2002, 26) meni, da učenja ne smemo 

enačiti z uporabo naučenega po vrnitvi na delovno mesto. V nalogi nas zanima, kateri dejavniki 

vplivajo na svetovalca zaposlitve, da to stori. Učinkovit prenos in uporaba znanja sta za 

svetovalca zaposlitve pomembna dejavnika, ki vplivata na kakovost svetovalnega procesa. 

Proučujemo, kateri dejavniki na Zavodu vplivajo na prenos in uporabo znanja v prakso, in sicer 
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na delovno mesto, ki ga svetovalec zaposlitve pridobi v internem IC Zavoda preko 

usposabljanja. Statistike Zavoda kažejo, da se svetovalci zaposlitve, kot ključni kader Zavoda, 

permanentno udeležujejo različnih usposabljanj. V spodnji tabeli je za lažje razumevanje bralca 

grobi statistični prikaz števila vključenih svetovalcev zaposlitve v usposabljanja preko 

internega IC Zavoda v letu 2013.  

Preglednica 1: Število vključenih v usposabljanje v letu 2013  

Št. Vrsta usposabljanj Število usposabljanj Število vključenih v usposabljanja 

1. E-usposabljanje 39 3526 

2. Delavnice 61 727 

 Skupaj 100  4.253 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 2014. 

V teoretičnem delu naloge (poglavje 2) predstavimo ključne koncepte oziroma pojme, ki 

definirajo naše raziskovalno področje. Podrobneje opredelimo pojme znanja, vseživljenjskega 

učenja in učeče se organizacije. Navedeni pojmi so namreč ključni za družbo znanja in 

zavzemajo pomembno mesto v vsaki organizaciji znanja, ki v ospredje postavlja znanje in 

razvoj zaposlenih. Vseživljenjsko učenje pomeni, da zaposleni poznajo kulturo učenja. 

Prepoznajo nujnost stalnega učenja, prav tako se učijo kako in zakaj se učiti. Naloga vodij v 

takih organizacijah je, da pomagajo zaposlenim pri spreminjanju razmišljanja, vse dokler 

učenje ne postane njihov način delovanja na delovnem mestu in življenju nasploh (Mihalič 

2010, 16). Sodobno usposabljanje zaposlenih danes stroka zato povezuje z vseživljenjskim 

učenjem, ki v zaposlenem odraža potrebo po stalnem učenju, izpopolnjevanju in dopolnjevanju 

že naučenega. Gre za nov pristop k učenju, za potrebo po samoizobraževanju in s tem 

samorazvoju, ki v posamezniku sproži zavedanje, da prvenstveno sam skrbi za svojo 

konkurenčnost z razvojem znanj in drugih kompetenc, ki so ključne za kakovostno opravljanje 

dela (Mihalič 2006, 88–189). Znanje se v podjetju visoko ceni kot najpomembnejša vrednota. 

Danes je pridobivanje znanja preko izobraževanja postalo stalnica ne le v času šolanja, pač pa 

se nadaljuje vse življenje. Organizacija, kjer obstaja visoka organizacijska kultura, kjer 

zaposleni prepoznajo prednost v sodelovanju in timskemu delu, se imenuje učeča se 

organizacija. Gre za koncept prihodnosti (Mihalič 2006, 88–189).  

V nalogi izpostavljamo pomen znanja kot sestavino človeškega kapitala, ki na različne načine 

preko zaposlenih vstopa v organizacijo. Ob tem podrobneje navajamo različne zvrsti učenja in 

pristope, ki dvigajo nivo znanja v organizaciji. Opredelimo pomen človeškega kapitala kot vir 

oziroma potencial, skrit v obstoječem znanju in sposobnostih zaposlenih. Ob tem pojasnimo, 

zakaj učenje in usposabljanje danes nista več ključna, zakaj je skrb za prenos osvojenega znanja 

v delovno okolje danes najzahtevnejša naloga managementa znanja v organizaciji znanja. 

Izpostavimo ključne naloge managementa znanja, pomen organizacijske klime in kulture na 

prenos znanja ter nazorno ponazorimo koncept organizacije znanja v primerjavi s konceptom 

učeče se organizacije v smislu pomena in upravljanja z znanjem.  
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S klasifikacijo dejavnikov prenosa znanja ugotavljamo izvore dejavnikov, ki vplivajo na prenos 

znanja v organizaciji. Po temeljitem pregledu relevantne literature povzemamo različne 

klasifikacije prenosa znanja v prakso ter podrobno predstavimo dejavnike prenosa znanja, ki 

jih glede na namen in cilje raziskave povežemo v empirični model. Pri raziskovanju dejavnikov 

prenosa znanja ne moremo mimo različnih klasifikacij. Različni avtorji v teoriji preko različnih 

modelov različno klasificirajo dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja na delovno mesto. 

Literatura navaja več različnih teoretičnih okvirov razdelitve dejavnikov prenosa znanja. V 

nalogi navajamo klasifikacijo Baldwina in Forda, podrobneje pa predstavimo dva modela: 

Holtonov (Holton, Bates in Ruona 2000) in Kirkpatrickov (Kirkpatrick 1987). Podamo njuno 

medsebojno primerjavo in argumentiramo izbiro Holtonovega modela kot najprimernejšega za 

našo raziskavo. 

1.3 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je torej ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki na Zavodu uravnavajo prenos znanja 

v prakso. S pomočjo empirične raziskave ugotovimo, kateri dejavniki ter v kolikšni meri 

vplivajo na prenos in uporabo pridobljenega znanja preko IC za potrebe delovnega mesta 

svetovalca zaposlitve. Raziskava bo na Zavodu prva tovrstna, menimo, da za Zavod zelo 

koristna, saj bo tako managementu kot zaposlenim na delovnem mestu svetovalca zaposlitve 

omogočila celovit pogled na prenos znanja, ki je v času hitrih sprememb v okolju stalnica. Prav 

tako menimo, da bi tovrstno ovrednotenje prenosa znanja zaposlenim posredno omogočilo 

kakovostnejše delo. Raziskava bi omogočila Zavodu, da v zaposlenih prepozna potencialni 

kapital, ki organizaciji v spodbudnem delovnem okolju prinaša tisto dodano vrednost, brez 

katere se v današnjih razmerah na trgu ne more več preživeti. Zaposleni pa bi s tem prepoznali 

pomembnost nenehnega učenja za potrebe lastne delovne uspešnosti in samoučinkovitosti. 

Navedeni namen dosežemo z zasledovanjem naslednjih raziskovalnih ciljev, in sicer v prvem, 

teoretičnem delu naloge preučimo teoretične koncepte s področja prenosa znanja zaposlenega 

v delovno okolje. S pregledom in analizo literature ugotovimo, kateri so dejavniki, ki 

pomembno vplivajo na prenos pridobljenega znanja. Pregledamo različne modele in se 

odločimo za enega z največjim potencialom, in sicer izberemo Holtonov evalvacijski model 

(Holton, Bates in Ruona 2000; Devos et al. 2007). Na podlagi tega modela izluščimo dejavnike, 

ki so se ob preverjanju zanesljivosti in veljavnosti izkazali kot relevantni. Nato v drugem delu, 

empiričnem, s pomočjo ankete, ki jo opravimo na Zavodu, raziščemo, kateri dejavniki so na 

Zavodu najbolj izkoriščeni.  

1.4 Kratka predstavitev vsebine posameznih poglavij 

Uvodu sledi poglavje, kjer predstavljamo temeljne koncepte, ki so relevantni pri vprašanju 

prenosa znanja in so rdeča nit skozi vso nalogo. V tretjem poglavju obravnavamo dejavnike, ki 
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vplivajo na prenos znanja. Predstavimo različne klasifikacije dejavnikov, ki vplivajo na prenos 

naučenega na delovno mesto. Pri izbiri dejavnikov prenosa znanja se opiramo na Holtonov 

evalvacijski model prenosa znanja (Holton, Bates in Ruona 2000), tako imenovani »The 

Learning Transfer Systems Inventory« (v nadaljevanju LTSI). Model obravnava največje 

število dejavnikov, ki vplivajo na prenos znanj. Uporabimo ga tudi v empiričnem delu naloge, 

kjer nam je v pomoč pri reševanju raziskovalnega problema. Obravnavamo ga skozi prednosti, 

ki jih ima za organizacijo ter pojasnjujemo njegovo drugačnost v primerjavi z ostalimi modeli, 

ki jih navaja teorija. Predstavimo ga kot alternativo Kirkpatrickovemu modelu. Vsebuje namreč 

tiste dejavnike, za katere menimo, da imajo v organizaciji (v našem primeru Zavod) precejšen 

vpliv na prenos znanja in za razliko od drugih modelov ne meri reakcije in učenja udeležencev 

usposabljanja (zadovoljstva z usposabljanjem), pač pa le rezultate in spremembe vedenja ter 

dejavnike, ki vplivajo na to. V zadnjem delu tretjega poglavja podrobno predstavimo vseh 16 

klasifikacijskih dejavnikov prenosa znanja, kot jih navaja avtor modela (Holton) v svojih 

raziskavah. V četrtem poglavju z metodološkega vidika obravnavamo raziskavo, razvijemo 

raziskovalne hipoteze, podrobno definiramo strukturo vprašalnika in vzorec udeležencev. S 

pomočjo anketnega vprašalnika raziščemo dejavnike, ki na Zavodu vplivajo na prenos znanja 

v prakso. V petem poglavju zgolj za razumevanje namena magistrske naloge predstavimo tiste 

vidike Zavoda, ki so relevantni v kontekstu obravnavanega raziskovalnega problema in so 

povezani s cilji in namenom raziskave. V zadnjem delu naloge, ki vsebuje analizo LTSI 

vprašalnika, predstavimo rezultate in interpretacijo analize ter na podlagi le-teh oblikujemo 

temeljne ugotovitve glede na raziskovalna vprašanja in postavljene hipoteze. S pomočjo 

teoretičnih izhodišč in empiričnih rezultatov raziskave potrdimo ali ovržemo v metodološkem 

delu naloge postavljene hipoteze. Na koncu naloge, v sedmem poglavju, glede namen in cilje 

naloge, oblikujemo priporočila za prakso in nalogo zaključimo s sklepom. 
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2 ZNANJE, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, UČEČA SE ORGANIZACIJA  

Namen tega poglavja je predstaviti temeljne koncepte, ki širše opredelijo raziskovalno področje 

prenosa znanja na delovno mesto. Ključni koncepti oziroma pojmi, ki definirajo naše 

raziskovalno področje, so znanje, učeča se organizacija in vseživljenjsko učenje. Sodobne 

managerske paradigme znanje razumejo kot najpomembnejšo vrednoto le, ko zaposleni 

spreminjajo vzorce razmišljanja in delovanja, ko so za svoje prizadevanje nagrajeni, ko 

usposabljanje razumejo kot svojo pravico in dolžnost (Mihalič 2006, 88–189). Znanje velja za 

strateško najpomembnejše orožje vsake organizacije, razvoj novih znanj in njihova pravočasna 

implementacija pa omogočata organizaciji obstoj in uspešnost (Dimovski et al. 2005, 179–181). 

Preko učenja kot mehanizma kreiranja znanja, ki se razume kot vseživljenjska zgodba, 

zaposleni spoznajo kulturo in pomen učenja. Ob tem prepoznajo nujnost stalnega učenja, prav 

tako se učijo kako in zakaj se učiti (Mihalič 2010, 16). Organizacijski vidik učenja pa trenutno 

najbolje vsebuje koncept učeče se organizacije, imenovan tudi kot koncept prihodnosti (Mihalič 

2006, 88–189) z visoko organizacijsko kulturo, kjer zaposleni prepoznajo prednost v 

sodelovanju in timskem delu. V tem poglavju znanje povezujemo z vrednostjo oziroma 

kapitalom organizacije, ki vstopa preko zaposlenih in se prenaša na različne načine v delovno 

okolje in s tem na delovna mesta. Kajti učenje ne pomeni že samodejnega prenašanja naučenega 

na delovno mesto oziroma še ne zagotavlja nujno tudi spremembe vedenja. 

2.1 Pomen znanja v podjetju 

V tem delu podrobneje izpostavljamo pomen znanja, ki na različne načine preko zaposlenih 

vstopa v organizacijo. Danes se nahajamo v družbi znanja, ki je prinesla nove zakonitosti 

delovanja organizacij. Povsem se je spremenil tudi način dela večine zaposlenih ter s tem 

sodobno delovno mesto, ki od zaposlenega zahteva višjo stopnjo zavesti. Dolgoročno uspešni 

zaposleni na sodobnem delovnem mestu tako ustvarjajo dobro zase, za podjetje in celotno 

družbo. Ker danes govorimo že o kapitalskem trgu dela (Mihalič 2010, 4–25), ima tudi znanje 

samo vse lastnosti kapitala, a le ob dejstvu, da ustvarja dodano vrednost v organizaciji. Več kot 

daš, več veljaš in več imaš. 

Znanje je v današnji družbi postalo tisto, kar ima na vseh področjih človeškega delovanja 

največjo vlogo. Znanje je koristno šele, ko v organizaciji postane produktivno, ko se vključi v 

opravljanje neke naloge. Produktivnost umskega delavca zahteva od njega spremembo 

miselnosti, zavedanje, da je treba znanje nenehno obnavljati, saj znanje ne pozna meja. 

Organizacija, ki na pravi način upravlja s človeškimi viri in posredno z njihovim znanjem, 

omogoči zaposlenemu, da razvije pravi odnos do svojega znanja, ki ga vlaga v organizacijo na 

lojalen in produktiven način (Drucker 2004, 128–153). Če so nekdaj v podjetju predstavljali 

glavni kapital delo, zemlja in sredstva za produkcijo, je danes znanje v podjetju tisto, kar 

predstavlja glavni kapital. V bodoče se bo ta vloga le še krepila, meni Drucker (1993, 7). 

Govorimo o družbi znanja kot postmoderni družbi. Znanje postaja v družbi znanja osnovni 
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konkurenčni vir. Tradicionalni proizvodni dejavniki (delo, stroji, naravni viri) niso izginili, 

postali so drugotnega pomena. Namreč z razvojem tehnologije je te dejavnike učinkovito moč 

uporabiti le, če za to obstaja ustrezno znanje, ki mora biti hkrati oplemeniteno z ustvarjalnostjo 

(Jaklič 2006, 15). Literatura o znanju ponuja številne definicije. Avtorja Davenport in Prusak 

(1998, 5) ugotavljata, da je »znanje mešanica izkušenj, vrednot, usklajenih notranjih informacij 

in strokovnih vpogledov, ki omogoča razumno predvidevanje, odločanje, vrednotenje in 

intuitivno presojanje. Oblikuje se v umu posameznika in kolektiva, ter se razvija ob izkušnjah, 

uspehih in porazih«. Ivanuša-Bizjakova (2008, 1) pa o znanju meni, da je »znanje skupek vseh 

sprejetih informacij, ki posamezniku omogočajo razumevanje in reševanje že znanih ali 

neznanih problemov«. Učenje, ustvarjalnost in znanje so nujni elementi konkurenčnosti 

posameznika in družbe. Le organizacije, ki bodo zmožne organizirati učenje in znanje na način, 

ki vodi v spremembe, ki jih zahteva današnji čas, bodo »zmagovalci družbe znanja« (Jaklič 

2006, 24). Znanje se v podjetju visoko ceni kot najpomembnejša vrednota le, ko zaposleni 

spreminjajo vzorce razmišljanja in delovanja, ko so za svoje prizadevanje nagrajeni, ko 

usposabljanje razumejo kot pravico in dolžnost zaposlenih … Šele tedaj govorimo o učeči se 

organizaciji (Mihalič 2006, 88–189).  

 

Slika 1: Intelektualni kapital 

Vir: Sitar 2006, 67. 

Vlaganje v znanje zaposlenih je eden glavnih, če ne celo ključnih načinov oziroma kanalov, 

kako podjetje dviguje oziroma povečuje intelektualni kapital. Številni avtorji intelektualni 

kapital največkrat opredeljujejo kot »neopredmeteno in skrito vrednost organizacije, ki ustvarja 

vrednost.« (Mihalič 2009, 16) Znanje je glavni izvor človeškega kapitala, ki pa je eden stebrov 

intelektualnega kapitala oziroma neopredemetenih sredstev podjetja. Intelektualni kapital 

sestavljata kategoriji človeškega in strukturnega kapitala. Človeški kapital tvorijo kompetence 

zaposlenih, njihov odnos do dela in intelektualna prožnost. Strukturnega pa odnos do 

deležnikov, organiziranost podjetja, prenova ter razvoj. Znanje je pomemben vir človeškega 

kapitala organizacije oziroma potencial, skrit v obstoječem znanju in sposobnostih zaposlenih. 

Ob tem je od načina upravljanja s človeškimi viri oziroma ravnanja z ljudmi pri delu (angl. 

human resource management) v konkretni organizaciji odvisno, v kolikšni meri je dejansko 

izkoriščen. Znanje družbe predstavlja rezultat učenja tako posameznikov kot tudi celotne 

organizacije. S kapitalskega stališča ima lahko različne oblike. Človeški kapital ni last podjetja, 
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kajti »privezan« je na ljudi, ki lahko ne nazadnje iz podjetja kadarkoli odidejo. Zato je način 

upravljanja s tem kapitalom, ki ni zajet v nobeni računovodski bilanci, še toliko pomembnejši 

za konkurenčno sposobnost podjetja (Gostiša 1999). Če smo dejali, da človeški kapital 

predstavlja znanje zaposlenih, neko vrednost, potem lahko rečemo tudi, da ima vrednost le, če 

se prenaša v delovno okolje in med zaposlenimi. Menimo, da je izpostavljeni raziskovalni 

problem zato še toliko bolj pomemben in relevanten. 

Kot je znanje povezano s človeškim kapitalom organizacije, tako je tudi razvoj zaposlenih tesno 

povezan z učenjem, s poudarkom na individualnem in organizacijskem učenju. Učenje je v 

osnovnem pomenu osvajanje novega znanja ali spretnosti, kjer je osnovni proces, razmišljanje 

z opazovanjem dejstev. S pridobivanjem spretnosti pa je mišljeno, da ponavljamo naučeno v 

tolikšni meri, da to postane rutinsko oziroma delno avtomatično. Posameznik se mora zavedati 

pomembnosti pridobivanja novih zanj, da ob tem oblikuje sebi lasten sistem stalnega učenja, 

pri čemer ga vodijo notranje potrebe ter zahteve delovnega okolja (Vukovič in Miglič 2006, 

20–21). Avtorja še navajata, da je za razvoj zaposlenih nujno, da učenje daje učencu sposobnost 

narediti nekaj, česar prej ni bil sposoben, ni razumel. Če se učenec uči brez razumevanja 

vsebine, mu to onemogoča uporabo naučenega v praski, kar pa je ključnega pomena pri 

pridobivanju novega znanja.  

V naslednjem podpoglavju pojasnjujemo pomen prenosa znanja v delovno okolje in naloge 

managementa znanja, ki upravlja z znanjem zaposlenih v organizaciji.  

2.2 Prenos znanja v delovno okolje 

Samo učenje in usposabljanje danes nista več ključna, pač pa je prenos osvojenega znanja v 

delovno okolje tisto, kar je pri tem najpomembnejše. Organizacija naj bi zaposlene podpirala 

pri uporabi novega znanja, a hkrati tudi spodbujala tiste, ki imajo določena znanja, da jih 

prenašajo med ostale zaposlene (Tavčar 2005, 156). Vendar raziskave kažejo, da temu 

praviloma ni tako. Smoter vsakega usposabljanja zaposlenih je, da ti po končanem 

usposabljanju naučeno prenesejo v prakso (na delovno mesto). Če tega ni, potem z 

usposabljanjem nihče nič ne pridobi, ne zaposleni ne organizacija (Wieland Handy 2008). 

Znanje samo namreč ne ustvarja ničesar, če z njim ne upravljamo. Znanje ne sme biti 

prepuščeno samemu sebi, sicer ostane neizkoriščeno, brez vrednosti (Mihalič 2010, 4–25). Pri 

prenosu znanja gre za prenos učinkov usposabljanja. Gre za proces, ki je sestavljen iz treh faz 

(Miglič 2005, 58):  

- udeleženci med usposabljanjem pridobijo novo vedenje in sposobnosti, 

- udeleženci novo znanje in veščine prenesejo v prakso na delovno mesto, 

- nova znanja in zmožnosti postanejo sestavni del njihovega vedenja na delovnem mestu. 

Prenos znanja v uporabo na delovnem mestu sodi med najbolj zahtevna in obsežna vprašanja, 

ki si jih management zastavlja po izvedbi usposabljanj. Čeprav se zaposleni za svoje delo 
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ustrezno usposobi, pa lahko v delovnem okolju na uspešno uporabo teh znanj vplivajo 

dejavniki, ki zavirajo njegovo uporabo. Pomembno je ugotoviti naklonjenost zaposlenih in 

njihovih nadrejenih usposabljanju in spremembam, ki naj bi mu sledile, spodbujati prenos 

pridobljenega znanja v delovno okolje in njegovo uporabo. Prav tako je smiselno, da 

organizacija pozna dejanske potrebe zaposlenih po usposabljanju, z upoštevanjem vseh znanj 

in spretnosti, ki jih zaposleni že imajo (Miglič 2005, 56). Cascio (1989, 276) prenos znanja na 

delovno mesto označuje kot količino in kakovost novega znanja, spretnosti in sposobnosti glede 

na obstoječe znanje. Prenos je lahko pozitiven (kar se odraža v večji delovni uspešnosti), 

negativen (nova znanja na delovnem mestu za zaposlenega predstavljajo oviro) ali nevtralen. 

Prenos novega znanja na delovno mesto pa lahko enačimo z novim vedenjem ter ga pojmujemo 

kot individualno delovno uspešnost. Holton je na tem področju razvil model, ki ga bomo 

podrobneje predstavili v poglavju 3.2. Clardy (1997, 126) navaja, da po Holtonu obstajata dva 

ločena rezultata usposabljanja, in sicer učenje ter posameznikova delovna uspešnost (kot 

posledica prenosa naučenega v prakso).  

V zvezi s prenosom znanja v delovno okolje raziskave kažejo, da le 10–35 % udeležencev 

usposabljanja nova znanja prenaša v prakso (Saks in Belcourt 2006, 629–648). Vzrok za nizek 

odstotek prenosa naučenega v prakso je lahko kompleksnost prenosa, saj, kot bomo obravnavali 

v naslednjem poglavju, na prenos znanja vplivajo številni dejavniki. Migličeva (2005, 58–59) 

meni, da bi bil lahko odstotek prenosa znanja večji, če bi že pred pričetkom usposabljanja 

udeležence dodatno motivirali za učenje, če bi v usposabljanje vključili prave osebe ob pravem 

času, če bi imeli zaposleni po končanem usposabljanju možnost uporabe novih znanj na 

delovnem mestu … ter z različnimi oblikami nagrajevanja ob prepoznavanju napredka v 

vedenju zaposlenih (napredovanje, nagrajevanje).  

Znanje je treba ustrezno prenesti v prakso, ga razvijati, nadgrajevati ter tržiti. Zato mora vsaka 

organizacija imeti razvit ustrezen sistem upravljanja znanja, za kar je odgovoren manager 

znanja (Mihalič 2010, 4–25). Management znanja oziroma upravljanje z znanjem (knowledge 

management) ni nič drugega kot nov način razmišljanja managementa v organizaciji. 

Pomembno vlogo ima v organizacijah, ki si prizadevajo postati učeče se organizacije 

(Dimovski, Penger in Škerlavaj 2007, 86). Izobraževalni manager v organizaciji mora v 

zaposlenih prepoznati njihove potrebe, cilje, interese in želje ter si ob tem prizadevati, da jih 

posameznik čim bolj izkoristi ter da so hkrati v skladu s cilji podjetja (Treven 1998, 76). Vedeti 

mora, kako se zaposleni učijo, kakšno učno okolje je zanje najprimernejše, hkrati pa mora 

poznati zaposlene dovolj dobro, da pravilno izbere pravo vrsto, učno metodo in obliko učenja. 

S tem lahko doseže želeni odziv zaposlenih na usposabljanje (Svetlik in Zupan 2009, 489).  

Učno okolje in učne metode naj bi udeležencem zagotavljali možnost za prenos naučenega na 

delovno mesto. Pri usposabljanju in posredno tudi pri prenosu znanja je učno okolje zelo 

pomemben del usposabljanja, navaja Migličeva (2005, 58–59). Pri izbiri učne metode pa je bolj 

kot vse drugo treba upoštevati predhodno znanje zaposlenih, sredstva, ki jih imamo na 
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razpolago, ter cilje, ki jih želimo doseči (Svetlik in Zupan 2009, 489). Učne metode so lahko 

pasivne, aktivne in kombinirane. Glede na organizacijski okvir in usmerjenost pa učenje lahko 

poteka v obliki množičnega izobraževanja, skupinskega ali individualnega učenja. Izvajalci 

usposabljanj se največkrat poslužujejo usposabljanj v obliki predavanj, tečajev, delavnic, 

poučevanja, rotacije zaposlenih, uvajalnega programa, e-učenja itd. (prav tam). Teorija navaja, 

da se večina raziskav prenosa usposabljanj na delovno mesto osredotoča le na dejavnike, ki 

vplivajo na oblikovanje usposabljanj, ter na značilnosti udeležencev usposabljanj, ne ukvarjajo 

pa se z raziskovanjem dejavnikov delovnega okolja, ki ima, po mnenju avtorja, pomembno 

vlogo (Dermol 2010, 85).  

Zavedati se je treba pomena in smiselnosti potrebe po sprotnem spremljanju učinkov učenja. 

Za odgovore na taka in podobna vprašanja mora organizacija spremljati in ocenjevati 

(evalvacija) učinke učenja, po možnosti tudi meriti rezultate v učeči se organizaciji (Možina 

2002, 26). Migličeva (2005, 16) navaja, da se v praksi v državni upravi spremljanje in 

ugotavljanje posledic usposabljanja na individualno delovno uspešnost skorajda ne izvajata. 

Evalvacija programov usposabljanja se običajno konča pri vtisih udeležencih usposabljanja 

(merjenje zadovoljstva). To pa ni dovolj, kajti le zadovoljen in dobro ter na pravi način 

usposobljen delavec bo kakovostno opravljal svoje delo ter kot tak v veliki meri prispeval k 

uspehu organizacije (Miglič 2005, 58–59). 

2.3 Pomen učeče se organizacije v povezavi s prenosom znanja  

V podpoglavju opredelimo razlike med učečo se organizacijo in organizacijo znanja, tipično za 

današnjo postmoderno družbo, kjer se z razvojem organizacije bliskovito spreminja tudi vloga 

managementa. Ključno stališče vodstva in managementa v učeči se organizaciji do učenja 

zaposlenih je, da pride do prenosa znanja. Učeča se organizacija je veljala za koncept 

prihodnosti, kjer gre za spremembo miselnosti, prehod k novemu načinu kako priti do učenja 

(npr. spretnosti in procesi pridobivanja in uporabe znanja), ki je le eden od elementov učeče se 

organizacije. V organizaciji znanja pa se gre še korak dlje od spremembe miselnosti. V takih 

organizacijah se znanje skrbno načrtuje in kontrolira njegov dotok in odtok, se ga nagrajuje, 

tiha znanja pa se pretvarjajo v eksplicitna. Gre za organizacije, temelječe na znanju delavcev. 

Danes, ko že govorimo o organizaciji znanja, pa naloga managementa ni več le v uvajanju novih 

načinov razmišljanja zaposlenih, pač pa v ohranjanju in trženju znanja. Izpostavimo še 

pomembno vlogo motivacije, organizacijske klime in kulture, ki organizaciji omogočajo 

preskok v nov koncept delovanja.  

Mihalič (2010, 10–15) v svojem delu pojasnjuje ključne razlike oziroma značilnosti med učečo 

se organizacijo in organizacijo znanja. Če smo še včeraj govorili o učečih se organizacijah kot 

konceptu prihodnosti, potem danes lahko rečemo, da je organizacija znanja postala že koncept 

sedanjosti. Da bomo lažje razumeli, zakaj je znanje resnično pomembna vrednota, navedimo, 

kako so se organizacije primorane spreminjati s tokom družbenih sprememb. Znanje je pogoj 
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za vzpostavitev vseživljenjskega učenja in hkrati njegov rezultat (Černetič 2007, 309). 

Literatura navaja različne definicije učeče se organizacije, vendar jih podrobneje ne navajamo, 

saj za našo nalogo niso ključne. Učeča se organizacija je tista, ki se je sposobna prilagajati 

naglim spremembam v okolju. Ta sposobnost pa izvira iz načina dela vseh članov organizacije. 

Znotraj organizacije obstaja sodelovalna kultura, spodbudna klima, ki spodbuja enakost, 

sodelovanje in s tem nastanek idej. Le taka organizacija je danes sposobna hitreje najti 

priložnosti, se spopadati s krizami in ohranjati konkurenčnost v nestanovitnem okolju (Možina 

2004). V učeči se organizaciji se management ukvarja z analizo stanja potreb po novih znanjih, 

spremembah načina razmišljanja, vedenja, vodenja samega sebe in učenja kako se učiti. 

Medtem ko management v organizaciji znanja skrbno načrtuje in kontrolira dotok in odtok 

znanj, ustvarja zakladnico znanj, znanja se nagrajujejo, tiha znanja se pretvarjajo v eksplicitna 

znanja. V današnji postmoderni družbi, ki velja za družbo znanja, se učeča se organizacija zato 

spreminja v organizacijo znanja (Mihalič 2010, 14). Danes gre za organizacije, temelječe na 

timih znanja in menedžerjih znanja.  

Različni teoretiki med dejavniki, ki vplivajo na zaposlenega pri prenosu znanja in so povezani 

z nalogami managementa znanja, izpostavljajo motivacijo in organizacijsko klimo ter kulturo. 

Motivacija zaposlenih je pomemben dejavnik, ki vpliva na proaktivnost zaposlenega. Lahko je 

razumljena kot ena od strategij managementa, s katero managerji poskušajo vplivati na 

zaposlene, lahko pa predstavlja tudi psihološki koncept posameznika, ki se nanaša na njegovo 

notranje, mentalno stanje (Treven 1998, 106). Motivacija zaposlenega je povezana med drugim 

tudi z ustreznim nagrajevanjem. Gre za nagrajevanje pridobivanja in širjenja znanj, kompetenc, 

kar je povezano z ustvarjanjem nove vrednosti za podjetje iz naslova človeškega kapitala. Gre 

za tako imenovani sistem plačila za znanje, veščine in kompetence, ki se v tujini vse bolj 

uveljavlja (Mihalič 2006, 217–218). Migličeva (2005, 4–12) pa meni, da so motivirani 

zaposleni pogonska sila vsake organizacije. Prav tako velja, da so tisti zaposleni, ki so vključeni 

v načrtovanje in izvedbo usposabljanja, bolj motivirani, da naučeno prenesejo v uporabo na 

delovnem mestu, saj ob tem verjamejo v vrednost in koristnost usposabljanja (Dermol 2010, 

84). Organizacijska klima in organizacijska kultura nikakor ne pomenita enega in istega, meni 

Černetič (2007, 287–291), čeprav sta med seboj na nek način povezani. Oba koncepta sta 

povezana z osebnimi doživljanji zaposlenih, oba vplivata na vedenje zaposlenih in sta hkrati 

tudi posledica tega obnašanja. Literatura obširno navaja in opisuje še številne druge dejavnike, 

ki prav tako vplivajo na prenos znanja v organizaciji. Podrobneje jih predstavljamo v 

naslednjem poglavju. 
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3 DEJAVNIKI PRENOSA USPOSABLJANJ  

V tem poglavju ugotavljamo, da je pregled različnih modelov, ki proučujejo prenos znanja, 

pokazal, da je glede na potrebe raziskave najprimernejši Holtonov evalvacijski model prenosa 

znanja. Model je trenutno teoretično najširše sprejet, saj vključuje največje število dejavnikov, 

ki vplivajo na prenos znanj. Uporabimo ga tudi v empiričnem delu naloge in predstavlja 

alternativo Kirkpatrickovemu evalvacijskemu modelu. Holtonov evalvacijski model je za našo 

raziskavo najprimernejši, saj vsebuje vse tiste dejavnike, za katere menimo, da imajo v 

organizaciji (v našem primeru Zavod) precejšen vpliv na prenos znanja. Za razliko od drugih 

modelov ne meri reakcije in učenja udeležencev usposabljanja (zadovoljstva z usposabljanjem), 

pač pa le rezultate in spremembe vedenja ter dejavnike, ki vplivajo na to.  

Podrobneje ga predstavimo v podpoglavju 3.2. Sicer pa različni avtorji v teoriji preko različnih 

modelov različno klasificirajo dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja na delovno mesto. 

Dermol (2010, 120) tako v svojem delu meni, da dejavniki izhajajo iz motivacije zaposlenih 

(pričakovanja od usposabljanj), delovnega okolja (podpora nadrejenih) ter možnosti za prenos 

znanja po končanih usposabljanjih (ustrezne vsebine, pristopi, priložnost za uporabo 

naučenega). V poglavju povzemamo še klasifikacijo dejavnikov prenosa znanja po Baldwinu 

in Fordu (1988), ki sta dejavnike razdelila na kategorije značilnosti udeležencev, oblike 

usposabljanj in delovnega okolja ter Kirkpatrickov model. V zadnjem delu tega poglavja pa, 

kot iztočnico za metodološki del naše naloge, podrobno predstavljamo vseh 16 dejavnikov 

prenosa znanja, kot jih navaja avtor Holton v svojih raziskavah. Literatura sicer navaja več 

različnih teoretičnih okvirov razdelitve vseh 16 dejavnikov prenosa znanja. Predstavimo dve 

različici, pomembni za našo raziskavo.  

3.1 Modeli in pripadajoči dejavniki prenosa znanja 

V tem delu naloge bralcu predstavljamo posamezne modele prenosa znanja oziroma kaj vpliva 

nanj ter pomembnost meritev dejavnikov, ki vplivajo na prenos znanja (Holton, Bates in Ruona 

2000, 333–360). Še prej pa osvežimo, kako zagotoviti prenos naučenega v prakso, ki je najbolj 

kompleksno področje, s katerim se v podjetjih soočajo po končanih usposabljanjih. Področje 

prenosa znanja je povezano s kontekstualnimi dejavniki (ki smo jih podrobneje opisali v 

drugem poglavju), kot sta: stopnja razvitosti organizacije, management znanja (ki deluje 

stimulativno, ali pa tudi ne stimulativno), in z organizacijsko kulturo in klimo. Uspešnost 

prenosa znanja je hkrati zmnožek mnogih dejavnikov, ki izhajajo tako iz usposabljanj kot iz 

delovnega okolja. Pri tem ne gre spregledati, da naj bi bil udeleženec usposabljanj ob tem dovolj 

motiviran, da naučeno osvoji in prenese na delovno mesto (Wieland Handy 2008). Literatura s 

področja prenosa znanja v širšem pogledu izpostavlja, da je pomembno, da ob tem razumemo, 

kaj je prenos znanja ter kaj ga povzroča. V nadaljevanju predstavljamo različne evalvacijske 

modele prenosa znanja, ki so nastajali v različnih časovnih obdobjih. Razumljivo je, da je bil 

vsak naslednji model nadgradnja in izboljšava predhodnega.  
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Koncept prenosa znanja, ki v literaturi ni nekaj novega, so zelo zgodaj razvijali že Baldwin in 

Ford (1988, 63–105) ter Quinones in soavtorji (1995, 29–48). Takratni model (predhodniki 

Holtona) je na preprost način preučeval faktorje, vezane na vsebino usposabljanj, rezultate 

usposabljanj ter pogoje za prenos znanja. Takrat so dejavnike prenosa znanj (Baldwin in Ford 

1988) klasificirali v tri kategorije:  

- značilnosti udeležencev (angl. trainee characteristics); avtorja jih pojmujeta kot zmožnost 

(angl. ability), osebnost (angl. personality) in motivacija (angl. motivation); 

- oblika usposabljanja (angl. training design); ta dejavnik je bil največkrat vključen v 

različne raziskave, z njim so merili splošne značilnosti, pogoje za uporabo v praksi itd.; 

- delovno okolje (angl. work environment); razlikovati je treba med okoljem za 

usposabljanje (angl. training environment) in okoljem za prenos znanja (angl. transfer 

environment). Preko dejavnika motivacije obstaja povezava med osebnostjo udeleženca 

usposabljanja ter delovnim okoljem.  

Navedena klasifikacija Baldwina in Forda (1988) je bila kasneje nadgrajena. Novejša 

klasifikacija izvore dejavnikov prav tako še vedno deli v tri različne kategorije. Avtorja izvor 

dejavnikov, ki vplivajo na prenos znanja v uporabo na delovnem mestu, delita na mesta, od 

koder dejavniki izvirajo in vplivajo na prenos znanj (slika 2). Po njunem modelu dejavniki 

prenosa znanja lahko izvirajo iz samih usposabljanj, iz udeležencev ali pa iz delovnega okolja. 

 

Slika 2: Dejavnosti za spodbujanje prenosa usposabljanj na delovno mesto 

Vir: Baldwin in Ford 1988. 

Glede na mesto izvora, kot ga prikazuje slika 2, navedene izvore dejavnikov v nadaljevanju 

podrobneje predstavljamo. 

Dejavniki, ki izvirajo iz samih usposabljanj, so naslednji:  

- podobnost učnega in delovnega okolja ter situacij povečuje možnost, da bo udeleženec 

naučeno kasneje tudi uporabil na delovnem mestu (Baldwin in Ford 1988, 63–105; Miglič 

2005, 59); 
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- krepitev razumevanja vsebine preko praktičnih primerov, s tem udeleženec prepozna 

koristnost naučenega v praksi (Ellis 1965); 

- prenos znanj v obliki masovnega usposabljanja udeležencev (hkratno večdnevno 

usposabljanje), saj je stopnja pomnjenja na tak način večja (Baldwin in Ford 1988, 63–105) 

in 

- ustrezna analiza potreb po usposabljanjih, postavitev ustreznih učnih ciljev, izbira 

najustreznejših metod in načinov poučevanja (glede na udeležence), saj je od tega odvisna 

kakovost usposabljanja (Wieland Handy 2008; Miglič 2005, 59). 

Dejavniki, ki izvirajo iz udeležencev usposabljanj, delimo na osebne, motivacijske, in tiste, ki 

izhajajo iz delovnega okolja.  

Osebnostni dejavniki so naslednji:  

- posameznik ima močno potrebo po dosežkih, je pripravljen za učenje, kar spodbuja učenje 

(Miglič 2005, 58);  

- strah pred neuspehom zaradi previsokih pričakovanj nadrejenih in sodelavcev (Bandura 

1993 in 1997) ter 

- Miles (1965, 215–242) pa meni, da osebnostni dejavniki nimajo neposrednega vpliva na 

prenos znanja na delovno mesto. 

Motivacijski dejavniki so naslednji:  

- prepričanje udeležencev v uspešnost in visoko vrednost usposabljanja (Baumgartel, 

Reynolds in Pathan 1984, 1–6); 

- pričakovanja udeležencev, da bodo zaradi novih znanj med sodelavci bolj priljubljeni; 

- udeležba na usposabljanjih po lastnem izboru in odločitvi (Hicks in Klimoski 1987, 542–

552) in 

- participacija udeležencev v načrtovanju in izvedbi usposabljanja. 

Aktivnosti, ki so izvedene po končanih usposabljanjih, so: 

- postavljanje novih, višjih delovnih ciljev, skladnih z novimi znanji (Wexley in Nemeroff 

1975, 446–450) in  

- posredovanje povratne informacije (evalvacija, ki jo bomo preko Holtonovega modela 

podrobneje predstavili v podpoglavju 3.3).  

Dejavniki, ki izvirajo iz delovnega okolja, so:  

- spodbudna organizacijska klima; Wieland Handy (2008) navaja, da ima klima pomembno 

vlogo pri tem, kako zaposleni zaznava delovno okolje. Pozitivne zaznave namreč vplivajo 

nanj kot motivator prenosa znanja, ki sproža pozitivno spremembo vedenja in dobre odnose 

pri delu; 

- udeleženci o svoji uspešnosti in delovanju s strani nadrejenih v kratkem času po uporabi 

novega znanja v praksi prejmejo uporabne povratne informacije; 
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- možnost uporabe novih znanj na delovnem mestu (Miglič 2005, 59); 

- komunikacija med zaposlenimi pred in po usposabljanjem ter spremljanje usposabljanja s 

strani nadrejenih in  

- visoka stopnja ponavljanja naučenih vsebin po končanih usposabljanjih vodi v višje 

pomnjenje novih vsebin in njihovo uporabo pri delu (Baldwin in Ford 1988, 63–105). 

Drugi model, ki ga predstavljamo, pa je Kirkpatrickov model evalvacije (Wieland Handy, 

2008). Model vrednotenja uspešnosti usposabljanja literatura navaja tudi kot tradicionalni 

model evalvacije (Miglič 2005, 127). Gre za štiristopenjski model. Obravnava štiri ravni 

evalvacije, ki jih je leta 1959 razvil Kirkpatrick (Kirkpatrick 1987 in 1998): 

- reakcija; meri odziv udeležencev usposabljanja, kaj mislijo in čutijo o usposabljanju, 

ocenjuje odziv udeležencev, preverja se takoj po izobraževanju;  

- usposabljanje; učenje, česa so se udeleženci naučili med usposabljanjem, koliko znanja so 

pridobili, s pomočjo raznih testov se takoj po končanem usposabljanju preveri nivo znanja, 

prav tako se lahko primerja teste pred in po usposabljanju, s čimer se lahko primerja znanje 

prej – potem;  

- vedenje; sprememba vedenja na delovnem mestu, merjenje učinkov usposabljanja na 

posameznikovo delovno uspešnost, pridobimo podatke o razliki v vedenju posameznika pred 

in po končanem usposabljanju; 

- rezultati; merjenje učinkov usposabljanja na organizacijsko učinkovitost, izboljšave v 

poslovanju v primerjavi s stroški usposabljanj, predstavljajo povezavo med usposabljanjem 

in poslovnimi rezultati, rezultati morajo zato biti merljivi. 

Model se nanaša na čas po usposabljanju. Dolgo časa je veljal kot najbolj uporabljen model v 

praksi, ki meri reakcijo in učenje. Model je zasnovan tako, da naj bi omogočal analizo na vsaki 

od štirih ravni (Miglič 2005, 128). 

Kot tretji model, ki proučuje različne dejavnike prenosa znanja, je Holtonov LTSI evalvacijski 

model (The Learning Transfer Systems Inventory). Model hkrati zagotavlja najbolj strnjeno in 

obširno razvito obliko veljavnosti s področja prenosa naučenega. Na osnovi Holtonovega LTSI 

evalvacijskega modela je bil narejen tudi merski inštrument, in sicer LTSI vprašalnik. Ker v 

empiričnem modelu uporabimo Holtonov evalvacijski model, mu zaradi lažjega razumevanja 

namenjamo naslednje podpoglavje. Predstavimo njegove karakteristike, uporabnost v praksi, 

opišemo vse dejavnike navedenega modela in dejstva, ki govorijo v prid izbiri navedenega 

modela za našo nalogo. 

3.2 Holtonov evalvacijski model  

Holtonov evalvacijski model, ki kot sredstvo za evalvacijo uporablja LTSI model, vključuje 

hkrati največje število dejavnikov, ki vplivajo na prenos znanj. Gre za dejavnike, ki so v 

zaposlenih, v samih usposabljanjih ter v podjetju. Holton, Bates in Ruona (2000, po Dermol 
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2010, 85) s t. i. Holtonovim modelom prenosa usposabljanj obravnavajo 16 dejavnikov, ki 

vplivajo na prenos znanja, ter se osredotoča na dejavnike, ki vplivajo (spodbujajo oziroma 

zavirajo) na prenos naučenega v delovno okolje. Gre za model kot sistem (prav tam), ki 

managementu znanja v organizaciji omogoča upravljanje dejavnikov na področju prenosa 

znanja. Raziskave dokazujejo, da ni večjih povezav med reakcijo in učenjem (Miglič 2005, 

137). Model meri vedenje oziroma to, ali so zaposleni novo znanje, veščine in spremenjena 

stališča uporabili tudi na delovnem mestu (Mendosa 1995, 66). Ocenjuje vpliv nekaterih 

najpomembnejših dejavnikov, kot so motivacija za učenje, sposobnost posameznika za 

usposabljanje, njegove osebne značilnosti ter okoliščine prenosa znanja oz. t. i. delovnega 

okolja (Miglič 2005, 136–137). Za merjenje rezultatov izpostavlja naslednja merila:  

- učenje in s tem doseganje neposrednih učinkov učenja v delovnih rezultatih, načrtovanih v 

programih usposabljanja; 

- spremembe v individualni delovni uspešnosti kot rezultat uporabe novega znanja na 

delovnem mestu in 

- rezultate na ravni organizacije, ki so posledica sprememb v delovni uspešnosti 

zaposlenega.  

S slikovno ponazoritvijo Holtonovega LTSI modela (slika 3) je razvidna povezava med 

različnimi dejavniki v organizaciji in zaposlenimi. Holton v modelu pojasnjuje, da dejavniki, 

ki vplivajo na prenos naučenega, izhajajo iz motivacije zaposlenih, delovnega okolja in 

možnostih za prenos naučenega. Kot spodbudo za prenos znanja pa izpostavlja podporo s strani 

sodelavcev in podporo s strani vodij.  

 

Slika 3: Model prenosa naučenega LTSI – The Learning Transfer Systems Inventory 

Vir: Holton, Bates in Ruona 2000. 

Holtonov LTSI model v svoji sestavi zagotavlja strnjeni pregled vseh dejavnikov prenosa 

znanja. Obsega 68 elementov (angl. items), združenih v 16 dejavnikov (angl. factors), ki so 

klasificirani v štiri glavne skupine. V nadaljevanju navajamo dve različni klasifikaciji vseh 16 

dejavnikov prenosa znanja. Prvi način klasifikacije (slika 4) povzemamo iz raziskave, ki je bila 
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narejena v Franciji (Holton, Bates in Ruona 2000, 333–360; Devos et al. 2007, 385–419) in 

dejavnike deli na:  

- dejavnike motivacije (angl. motivational factors): motivacija za prenos znanja (angl. 

motivation to transfer) in zavzetost za prenos znanja (angl. transfer effort); 

- dejavnike, ki se nanašajo na udeležence usposabljanj (angl. secondary influences): 

pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo naučenega pri delu (angl. learner 

readiness) in prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno uspešnost (angl. 

performance self-efficacy); 

 

Slika 4: Learning Transfer System Inventory – Konceptualni model zgradbe LTSI 

inštrumenta 

Vir: Holton, Bates in Ruona 2000. 

- dejavnike, ki izvirajo iz okolja (angl. environmental elements): podpora nadrejenih pri 

prenosu znanj (angl. supervisor support for transfer), negativni odziv s strani nadrejenih – 

opozarjanje (angl. supervisor sanctions) in povratne informacije iz delovnega okolja v 

zvezi z delovno uspešnostjo (angl. performance feedback); 

- dejavnike, ki izvirajo iz sposobnosti udeleženca (angl. ability): priložnost, ki jo 

zaposlenemu nudi delovno okolje, da naučeno prenese v prakso (angl. opportunity to use), 

zmožnost zaposlenega, da naučeno prenese v delovno okolje (angl. personal capacity for 

transfer). 



19 

Drugi način klasifikacije LTSI dejavnikov, ki ga literatura navaja, pa dejavnike v splošnem 

razdeli na specifične (11) in generične oziroma splošne dejavnike (5). Ker za samo našo nalogo 

ta klasifikacija ni relevantna in ker gre za iste dejavnike, ki so navedeni že v sliki 4, je v nalogi 

podrobneje ne povzemamo. Bralcu le pojasnjujemo razlago oziroma pomen enih in drugih 

dejavnikov. Specifični dejavniki se v raziskavah nanašajo na določeni program usposabljanja, 

ki so se ga zaposleni udeležili. Generični oziroma splošni dejavniki pa imajo verjetno vpliv na 

vsa usposabljanja na splošno. Razlaga je povzeta iz raziskave, narejene v Franciji (Devos et al. 

2007). 

Na koncu poglavja, v katerem smo predstavili med drugim tudi različne evalvacijske modele 

prenosa znanja, se odločimo za uporabo Holtonovega evalvacijskega modela, ki je za potrebe 

naše naloge najbolj uporaben. Dejstva, ki govorijo v prid izbire Holtonovega evalvacijskega 

modela, smo navedli že s samim opisom njegovih karakteristik v poglavju 3.2. Navedemo naj 

še, da je bil do leta 2005 LTSI model uporabljen v 11 objavljenih raziskavah in študijah, 

vključenih je bilo 7000 udeležencev iz različnih držav, panog, poklicev, organizacij in delovnih 

statusov (Wieland Handy 2008, 58). Iz tega sklepamo, da sta veljavnost in uporabnost 

navedenega modela in merskega inštrumenta dovolj visoki, da ju lahko uporabimo tudi v naši 

nalogi.  

Navajamo še zanimive izsledke nekaterih raziskav, kjer je bil uporabljen Holtonov model in ki 

so pomembne tudi za našo nalogo. Wieland Handy (2008) meni, da se raziskave s področja 

dejavnikov, ki vplivajo na prenos znanj, osredotočajo predvsem na dejavnike, ki izvirajo iz 

udeležencev in usposabljanj, malo pa jih je, ki bi raziskovale dejavnike iz delovnega okolja, 

kako se ti v delovnem okolju spreminjajo oziroma kako se z njimi ravna. Wieland Handy (2008) 

v svojem prispevku meni, da je bilo narejenih le peščica raziskav, ki bi raziskale ohranjanje 

naučenega in implementacijo naučenega na delovno mesto ter kako na prenos vplivajo dejavniki 

iz delovnega okolja, kako se ti uresničujejo v podjetju, kako se z njimi v podjetju ravna ter ali 

se jih ustrezno spreminja.  

Narejena je bila tudi raziskava, ki še dodatno govori v prid veljavnosti LTSI modelu kot 

vsestranskemu in primerljivemu modelu. Devos et al. (2007, 385–419) v svoji raziskavi 

ugotavljajo podobnost (konvergenco) oziroma različnost (divergenco) veljavnosti LTSI 

modela, z namenom izboljšati veljavnost LTSI vprašalnika. LTSI dejavnike so merili z 

različnimi psihometričnimi inštrumenti (Robinson, Shaver in Wrightsman 1991). WES merski 

inštrument (lestvica delovnega okolja; work environment scale, v nadaljevanju WES) je bil 

uporabljen za primerjalno merjenje LTSI dejavnikov: podpora sodelavcev, osebna zmožnost 

prenosa znanja. Dejavnik iz WES »kontrola managementa« je bil v korelaciji z LTSI 

dejavnikom, ki opisuje učinke prenosa znanja kot pozitivne rezultate (individualna delovna 

uspešnost). Obe lestvici naslavljata vpliv managementa na delovno uspešnost zaposlenega. S 

tem predvidevamo, da je kakovost LTSI modela dovolj visoka, da je primerljiva oziroma jo 

lahko enačimo tudi z drugimi merskimi inštrumenti, hkrati pa uporabna v različnih kulturah. V 
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prid izbiri Holtonovega LTSI modela navajamo primerjavo s Kirkpatrickovim evalvacijskim 

modelom. Kirkpatrickov model sicer meri dejavnike (ne pa vseh), ki so relevantni pri prenosu 

znanja na delovno mesto, ter vsebuje spremenljivke, ki imajo vpliv na učenje in na prenos 

naučenega, s tem mislimo na motivacijo udeležencev in dejavnik delovnega okolja 

(spremenjeno vedenje in rezultati). Vendar jih kot take ne poveže v linearen vzročno-posledični 

model. Navedeni dejavniki pa so ključnega pomena za iskanje povezanosti med učenjem in 

spremembami v vedenju. Wieland Handy (2008, 5) izpostavlja dilemo, ki se nanaša na navedeni 

model, saj gre za pomanjkanje nekaterih bistvenih spremenljivk, ki vplivajo na učenje in prenos 

znanja, kot denimo motivacija udeležencev in dejavniki, ki izvirajo iz delovnega okolja. Zato, 

še dodaja Wieland Handy, je brez upoštevanja teh spremenljivk povezovanje učenja in 

sprememb v vedenju posameznika težko in nenatančno. Migličeva (2005, 16) pa v zvezi s tem 

navaja, da pogosto evalvacijske raziskave usposabljanj, ki uporabijo Kirkpatrickov evalvacijski 

model, merijo le nivo reakcije (zadovoljstvo udeležencev), ne pa vseh nivojev, čeprav ga 

navedeni model ponuja. Le redke evalvirajo tudi vedenje in doseganje delovnih rezultatov pred 

in po usposabljanju.  

Holtonov evalvacijski model kot merski inštrument uporablja LTSI vprašalnik, ki je zaradi 

svoje praktičnosti in vsestranskosti primeren za veliko več kot le merjenje vpliva dejavnikov 

na prenos znanja (Devos et al. 2007, 385–412). Management v organizaciji ga lahko uporabi 

za: izvedbo evalvacij obstoječih programov usposabljanja, izvedbo rednih evalvacij 

usposabljanj, raziskavo znanih težav pri prenosu znanja, načrtovanje in izvedbo nujnih ukrepov 

za spodbujanje prenosa znanja itd. Raziskave, ki proučujejo prenos znanja za management in 

govorijo Holtonovemu modelu v prid, prispevajo dragocene rezultate.  

Narejenih je bilo sicer več raziskav, tudi z razlogom izpopolnitve Holtonovega LTSI modela in 

njegovega delovanja v različnih kulturah. Številne raziskave, ki so bile na to temo opravljene v 

letih od 1988 pa do danes, so omogočile nenehni razvoj Holtonovega LTSI modela, ki se zato 

lahko danes konkretno uporablja v praksi, ne glede na medkulturne razlike. V svetu so bile na 

tem področju opravljene tuje raziskave, ki so kot inštrument prav tako uporabile LTSI 

vprašalnik. Kot dodatna dejstva, ki še podkrepijo argument izbire navedenega modela v naši 

nalogi, navajamo le nekatere od njih:  

- Raziskava, narejena v Franciji (Holton, Bates in Ruona 2000, 333–360; Devos et al. 2007, 

385–419), poudarja med drugim tudi, kateri od dejavnikov iz LTSI so ključni za 

preučevanje v bodočih raziskavah. Avtorji raziskave navajajo izsledke raziskav drugih 

teoretikov s področja vpliva dejavnikov na prenos znanja. Ugotavljajo statistično značilno 

povezavo med samoučinkovitostjo zaposlenega in prenosom znanja, spet drugi 

izpostavljajo, da je prenos znanja odvisen od stopnje delovne obremenitve zaposlenega, 

prav tako tudi, da obstaja povezava med delovno uspešnostjo zaposlenega kot rezultat 

uporabe novega znanja. Avtorji navedene raziskave izpostavljajo še, da še ni bilo 

opravljene raziskave, ki bi prikazala povezanost med naslednjimi dejavniki: 

pripravljenostjo posameznika za usposabljanje, pravimi vsebinami za prave zaposlene in 



21 

načinom usposabljanja, uspešnim coachingom oz. podpori nadrejenih ter reakcijo 

delovnega okolja na uporabo novih znanj. Raziskava, ki je preverjala veljavnost LTSI v 

Franciji, je pokazala tudi, da na udeležence usposabljanj spodbudno vpliva, če vedo, kakšna 

znanja bodo tekom učenja pridobili, kaj lahko pričakujejo od usposabljanja, kako bo novo 

znanje vplivalo na njihovo delovno učinkovitost in način usposabljanja. Ta dejavnik je 

lažje »obvladovati oz. načrtovati« kot sam vpliv delovnega okolja. To je zelo pomembno 

predvsem za nadrejene, ki načrtujejo usposabljanje zaposlenih. Prav tako so proučevali 

dejavnika motivacije zaposlenega in samoučinkovitosti (oz. prepričanje zaposlenega, da 

lahko sam vpliva na lastno učinkovitost). Dokazano je še, da ima motivacija zaposlenega 

daleč največji vpliv na prenos znanja na delovno mesto. 

- Dermol in Čater (2013, 324–348) pa v svojem prispevku predstavljata izvedeno raziskavo 

v storitvenih podjetjih v Republiki Sloveniji v zvezi z vplivom usposabljanj in dejavniki, 

ki vplivajo na prenos znanj na organizacijsko učenje in uspešnost podjetja. Študija potrjuje 

pomembno povezavo med podporo nadrejenih in spodbudami s strani podjetja za prenos 

znanj. Poudarja, da bi morala organizacija več pozornosti nameniti ne le količini in 

kakovosti usposabljanj, pač pa tudi dejavnikom, ki so povezani s prenosom znanja v 

prakso.  

- Raziskava, ki je bila narejena z namenom primerjave prenosa znanja v različnih tipih 

organizacij (pridobitni, nepridobitni in javni sektor), za različne oblike usposabljanj 

(Holton, Chen in Naquin 2003, 459–482), kaže, da je prenos znanja različen glede na tip 

organizacije, organiziranost in oblike usposabljanj. Bistveni rezultati raziskave povedo, da 

zaposleni v zasebnem sektorju zaznavajo, da z boljšo delovno uspešnostjo dosegajo boljše 

delovne rezultate, imajo boljše zmožnosti in priložnosti za prenos in uporabo naučenega 

pri delu. Medtem ko zaposleni v javnem sektorju zaznavajo, da nadrejeni bolj verjetno 

nasprotujejo uporabi novih metod pri delu, da imajo zaposleni odpor do sprememb ter da 

bodo s strani nadrejenih opozorjeni, če se (obveznega) usposabljanja ne bodo udeležili. 

Zaposleni v neprofitnih organizacijah pa imajo razvit močan sistem prenosa znanja, so 

visoko motivirani za prenos znanja ob visoki podpori nadrejenih. 

V nadaljevanju naloge v naslednjem poglavju podrobneje predstavljamo metodološki del, ki 

obravnava metodo raziskave in je ključen za izvedbo empiričnega dela naloge.  
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4 METODA RAZISKAVE 

Zanima nas, kateri dejavniki pomembno vplivajo na prenos pridobljenega znanja na delovnem 

mestu svetovalca zaposlitve za brezposelne osebe. Odgovore bomo dobili na osnovi izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov. Pridobljene podatke bomo primerjali s teoretičnimi izhodišči in tako 

pridobili vpogled v dejavnike prenosa znanja na OS Ljubljana. V nadaljevanju poglavja najprej 

predstavljamo zasnovo raziskave. Nato z metodološkega vidika, glede na predstavljena 

teoretična izhodišča in namen naloge, opredelimo in konceptualiziramo raziskovalne hipoteze, 

ki jih uporabimo v empiričnim delu naloge, ter konceptualizacijo in operacionalizacijo odvisnih 

in neodvisnih spremenljivk z navedbo merske lestvice. Pojasnimo sestavo anketnega 

vprašalnika kot metodo pridobivanja podatkov. Opišemo vzorec raziskave in potek izvedbe 

anketiranja. Podrobno predstavimo še izbiro metode analize. V zaključku poglavja del besedila 

namenimo predpostavkam in omejitvam raziskave ter njeni veljavnosti. 

4.1 Zasnova raziskave 

Zasnova raziskave (angl. research design) je zgoščen načrt za vodenje raziskave, ki se prične 

že z izbiro področja raziskave in nato definiranjem raziskovalnih vprašanj, nadaljuje z 

metodami zbiranja in analiziranja podatkov, zaključi pa z interpretacijo in priporočili (Vogt, 

Gardner in Haeffele 2012). Ključni namen naše raziskave je ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, 

ki v Zavodu uravnavajo prenos znanja v prakso, za zasnovo raziskave pa izberemo anketno 

raziskovanje (angl. survey research). V procesu raziskovanja je uporabljen LTSI vprašalnik 

oziroma anketa, ki smo jo zasledili s pregledom literature in obstoječih raziskav ter jo v celoti 

prevedli (Wieland Handy 2008, 131–136). Širše ga predstavljamo v podpoglavju 4.3. Razlogi 

za izbiro vprašalnika so bili že pojasnjeni v podpoglavju 3.1.  

4.2 Opredelitev raziskovalnih hipotez 

V tem podpoglavju iz raziskovalnega problema izpeljemo raziskovalna vprašanja, ki jih bomo 

pojasnili s teoretičnimi koncepti. Te bomo operacionalizirali oziroma izbrali ustrezen merski 

inštrument, ki je že razvit in preverjen.  

Poskušamo ugotoviti, ali svetovalec zaposlitve pridobljeno znanje prenese v prakso, kaj vpliva 

na prenos znanja, kolikšen je interes zaposlenega za tovrstno aktivnost, ali je delovno okolje 

takšno, da zaposlenega pri tem spodbuja ter ali so pogoji dela zaposlenemu prijazni, da lahko 

naučeno ponotranji in s pridom uporabi v svetovalnem procesu. Čeprav delovno okolje in 

management morda nista povsem naklonjena zaposlenim, da ti znanje učinkovito integrirajo na 

delovnem mestu, pa je svetovalec zaposlitve tisti, ki naj bi se zavedal pomena nenehnega učenja 

in prenosa znanja. Šele ko zaposleni to dejstvo ponotranji, lahko pri svojem delu dosega 

rezultate, ki pozitivno vplivajo na celotno organizacijo. Zato sta razvoj zaposlenih in vlaganje 

v znanje ključna za doseganje dobrih rezultatov, ki so potrebni, da je organizacija uspešna. 
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Svetovalci zaposlitve na Zavodu različno dolgo časa opravljajo svoje delo, prav tako kot 

svetovalci zaposlitve izvajajo različne oblike svetovalnih procesov; odvisno od področja 

oziroma skupine brezposelnih oseb, ki jih obravnavajo. Predvidevamo, da imajo za to navedeni 

razlogi pri prenosu znanj na svetovalca zaposlitve še dodaten vpliv. Namen magistrske naloge 

je tudi managementu Zavoda predstaviti stanje na področju prenosa znanja na delovnem mestu 

svetovalca zaposlitve ter razloge za takšno stanje. Pri oblikovanju spodaj navedenih 

raziskovalnih vprašanj in izvedenih hipotez sledimo Creswellovim napotkom (Forman et al. 

2008). 

Izpeljemo naslednja raziskovalna vprašanja:  

- Kakšna je notranja motivacija svetovalca zaposlitve kot udeleženca usposabljanja, da 

pridobljeno znanje uporablja v praksi? 

- Kako naklonjeno je delovno okolje svetovalcu zaposlitve, da lahko naučeno uporabi pri 

svojem delu? 

- Kakšen vpliv ima velikost urada za delo, na katerem je zaposlen svetovalec zaposlitve, na 

prenos znanja v prakso?  

- Kakšen vpliv ima delovna doba na svetovalca zaposlitve pri prenosu znanja? 

- Kakšen vpliv ima doba, ki jo zaposleni ima kot svetovalec zaposlitve, na prenos znanja? 

- Kakšen vpliv ima področje svetovalnega dela na motivacijo pri prenosu znanja? 

Skladno z navedenimi raziskovalnimi vprašanji, namenom raziskave, teoretičnimi izhodišči o 

dejavnikih prenosa znanja (v tretjem poglavju naše naloge) in izhajajoč iz predstavljenega 

Holtonovega modela evalvacije prenosa znanja, oblikujemo sledeče usmerjene (angl. 

directional) raziskovalne hipoteze (Forman et al. 2008): 

H1: Vsi dejavnik prenosa znanja po Holtonovem modelu, ki se nanašajo na udeležence 

usposabljanj in njihovo motivacijo, so prisotni pri prenosu znanja na OS Ljubljana (povprečna 

vrednost 3 ali več; na petstopenjski merski skali).  

S prvo hipotezo predpostavljamo, da imajo svetovalci zaposlitve visoko razvito motivacijo, 

pripravljenost za usposabljanje, prepričanost o lastnem vplivu na delovno uspešnost in 

pričakovanje, da bodo po prenosu znanj bolj uspešni.  

H2: Vsi dejavnik prenosa znanja po Holtonovem modelu, ki izhajajo iz delovnega okolja, niso 

prisotni (povprečna vrednost manj kot 3; na petstopenjski merski skali). 

Z drugo hipotezo predpostavljamo, da delovno okolje na Zavodu ne spodbuja udeležencev 

usposabljanj k prenosu znanja.  

H3: Manjši ko je urad za delo, več je prisotnih dejavnikov prenos znanja in so ti tudi bolj 

izraženi. 
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Raziskujemo vpliv neodvisne spremenljivke »velikost urada za delo« na dejavnika »priložnost, 

ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, da naučeno prenese v prakso« in »zmožnost 

zaposlenega za prenos znanj«. Predpostavljamo, da navedena dejavnika različno močno 

vplivata na zaposlenega, da naučeno prenese v prakso ter imata na manjšem uradu za delo večji 

vpliv na svetovalce zaposlitve kot na velikem uradu za delo.  

H4: Dejavnik prenosa znanja »motivacija za prenos znanja« na delovnem mestu svetovalca 

zaposlitve s stažem na Zavodu 20 let ali več je manj izražen kot pri svetovalcu zaposlitve z 

delovnim stažem manj kot 20 let.  

Proučujemo vpliv neodvisne spremenljivke »število let zaposlitve na Zavodu« na 

spremenljivko »motivacija za prenos znanja«. Menimo, da motivacija svetovalca zaposlitve, z 

leti dela na zavodu, pada. 

H5: Dejavnik prenosa znanja »motivacija za prenos znanja« svetovalca zaposlitve s stažem 

svetovalca zaposlitve na Zavodu 20 let ali več je manj izražen kot pri svetovalcu zaposlitve s 

stažem svetovalca zaposlitve manj kot 20 let. 

Proučujemo vpliv neodvisne spremenljivke »število let zaposlitve na Zavodu kot svetovalec 

zaposlitve« na spremenljivko »motivacija za prenos znanja«. Menimo, da motivacija svetovalca 

zaposlitve, z leti dela na navedenem delovnem mestu, pada. 

H6: Dejavnik »motivacija za prenos znanja« po Holtonovem modelu je prisoten pri prenosu 

znanja na OS Ljubljana (povprečna vrednost 3 ali več; na petstopenjski merski skali).  

Proučujemo vpliv neodvisne spremenljivke »področje svetovalnega dela« na spremenljivko 

»motivacija za prenos znanja«. 

4.3 Operacionalizacija raziskovalnih hipotez 

V naši nalogi uporabimo merski inštrument, ki je že razvit in preverjen. Zato v tem delu naloge 

predstavljamo le operacionalizacijo merskega inštrumenta in pojasnimo teoretične osnove, in 

sicer povezavo LTSI vprašalnika in teorije. Vprašalnik je pripomoček, ki omogoča pridobivanje 

specifičnih informacij v predpisani obliki, kjer ni pravilnih ali napačnih odgovorov, kjer gre za 

trditve ali sklop vprašanj, postavljenih v pisni obliki (Vukovič in Miglič 2006, 227). Z 

vprašalnikom, kot eno najcenejših metod, lahko v relativno kratkem času obravnavamo večjo 

ali razpršeno populacijo. Združevanje vprašanj v sklope pa nam olajša tabeliranje in analizo 

odgovorov (Clardy 1997, 34–35; Vogt, Gardner in Haeffele 2012). 

Za raziskavo uporabimo že preverjeni in veljavni Holtonov LTSI anketni vprašalnik, ki 

odgovarja namenu naše naloge. Gre za edini tovrstni vprašalnik, ki je bil že testiran v različnih 

državah (Francija, Nizozemska, Irska itd.). Raziskave s tega področja razkrivajo zelo podobne 
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rezultate (Holton, Bates in Ruona 2000, 333–360; Holton, Chen in Naquin 2003, 459–482; 

Devos et al. 2007, 385–419; Dermol in Čater 2013, 324–348). Izsledki navedenih raziskav so 

bili na kratko že predstavljeni v podpoglavju 3.2.  

Vprašalnik je sestavljen iz 89 vsebinskih vprašanj, kot jih vsebuje originalni LTSI vprašalnik 

(Wieland Handy 2008). Dodamo mu še štiri splošna vprašanja, ki so prav tako pomembna za 

našo nalogo. V njem anketiranim postavimo vsa tista vprašanja, ki nam dajo odgovore na naša 

raziskovalna vprašanja in nam omogočajo preveritev hipotez ter pomagajo pri odgovoru na 

postavljeno tezo. Vprašanja so za vse anketirance enaka, s čimer je omogočena možnost 

primerjave in soočenja različnih mnenj in izkušenj oziroma iskanje morebitnih statistično 

pomembnih razlik med dejavniki prenosa znanja. Med dodatna vprašanja v anketi vključimo 

naslednje podatke: področje svetovanja, čas zaposlitve na Zavodu, čas opravljanja dela na 

delovnem mestu svetovalec zaposlitve in velikost Urada za delo znotraj OS Ljubljana, na 

katerem oseba opravlja svoje delo. 

V vprašalniku so vprašanja tipa Likertove petstopenjske bipolarne ordinalne lestvice, s katero 

merimo jakost stališč (strinjanje) respondentov. S tem anketiranim omogočimo dovolj širok 

razpon ocen, hkrati pa se o trditvi lažje opredelijo (DeVellis 2003; Vogt, Gardner in Haeffele 

2012). Dodatna vprašanja pa so zaprtega tipa, kar omogoča lažje zbiranje, obdelavo in analizo 

podatkov ter ne dopušča dvoma. Navodila za reševanje v anketi dopuščajo le en odgovor. V 

anketi uporabimo kategorije trditev, navedene v preglednici 2.  

Preglednica 2: Opredelitev kategorij pri mnenjskih vprašanjih 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Se ne strinjam Niti se ne strinjam 

niti se strinjam  

Se strinjam Popolnoma se 

strinjam 

 

V raziskavi opredelimo odvisne in neodvisne spremenljivke. Med odvisne spremenljivke 

klasificiramo vseh 16 dejavnikov iz Holtonovega modela. Vrednost odvisne spremenljivke 

operacionaliziramo kot indeks po metodi principal component analysis (v nadaljevanju PCA). 

V spodnji preglednici (preglednica 3) v strnjeni obliki predstavljamo hipoteze, ki odgovarjajo 

na vpliv posameznega dejavnika (faktorja), opazovane faktorje vpliva in anketno vprašanje 

(indikator), ki naslavlja posamezni faktor. 
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Preglednica 3: Pregled hipotez, faktorjev in indikatorjev 

Ustrezna 

hipoteza 
Faktor vpliva Indikator 

H1 1. pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo 

naučenega pri delu, obseg učnih vsebin, ki se jih je zaposleni še 
pripravljen učiti, so vsebine prave zanj? (learner readiness) 

1, 9, 10, 13 

H1, H4, 

H5, H6 

2. motivacija za prenos znanja (motivation to transfer) 2, 3, 4, 5 

/ 3. stopnja – oblika prenosa znanj; zaposleni ima možnost prenosa 
tudi v prakso; učne vsebine so posredovane na način, da jih 
zaposleni zna uporabiti pri delu (transfer design) 

48, 49, 52, 53, 

55 

H3 4. priložnost, ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, da naučeno 
prenese v prakso; ali mu delovni pogoji –sredstva, to dopuščajo – 

delovne naloge, npr. računalniška podpora, delovni proces 
(opportunity to use) 

50, 51, 56, 57, 

60, 61, 63 

H3 5. zmožnost zaposlenega za prenos znanj; obremenitev na del. 

mestu in hotenje (volja), da udeleženec prenese znanje (personal 

capacity for transfer) 

11, 12, 19, 20, 

25, 26, 27 

H2 6. vzajemna podpora med sodelavci pri prenosu znanja – spodbuda 

sodelavcev (peer support) 

28, 29, 30, 31, 

88 

H2 7. podpora nadrejenih pri prenosu znanj Spodbujanje za krepitev in 

uporabo znanja (supervisor support) 

32, 33, 37, 39, 

40, 43, 62 

H2 8. opozorila nadrejenih; nadrejeni nasprotuje, da se naučeno 
uporablja pri delu (supervisor sanctions) 

34, 35, 36, 38, 

41,42, 44, 45, 

46, 64 

H2 9. pozitivni rezultati – individualna delovna uspešnost nagrajevanje, 
bonitete za učinke prenosa znanja (positive personal outcomes) 

6, 7, 8, 15, 16, 

17 

H2 10. negativni rezultati; če se naučeno ne uporabi v praksi – 

opozorila nadrejenih (negative personal outcomes) 

14, 21, 23, 24 

/ 11. naučeno je uporabno v praksi na delovnem mestu –ustrezna 

vsebina (perceived content validity) 

47, 54, 58, 59 

H1, H4, 

H5, H6 

12. pričakovana delovna uspešnost po prenosu znanja; ali prenos in 

uporaba novih znanj vplivata na uspešnost zaposlenega (transfer 

effort – performance expectation) 

22, 65, 66, 69, 

71 

H1, H4, 

H5, H6 

13. spremembe v del. uspešnosti vodijo do boljšega delovnega 
rezultata( performance – outcomes expectation)  

67, 68, 70, 72 

H2 14. odpornost – odprtost za spremembe (resistance –openess to 

change) 

73, 74, 75, 76, 

77, 78 

H1 15. prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno uspešnost; 
zaposleni verjame, da ob uporabi novih znanj lahko sam vpliva na 

lastno učinkovitost (performance self-efficacy) 

82,83, 84, 85 

H2 16. povratna informacija ostalih v organizaciji, kako delamo – 

mnenje ostalih o kakovosti prenosa naučenega v prakso, delovna 
uspešnost po prenosu znanja (performance coaching) 

18, 79, 80, 81, 

86, 87, 89 

 

Za potrebe raziskave, skladno s postavljenimi raziskovalnimi hipotezami, opredeljujemo še 

vrednosti neodvisnih spremenljivk: 
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- vrsta udeležencev: anketne vprašalnike pošljemo petim skupinam svetovalcem zaposlitve 

(vrsta spremenljivke: TIP_SVETOVALCA): 

- svetovalec zaposlitve za neposredno zaposljive: 1 = SNZ, 

- svetovalec zaposlitve za stranke, ki potrebujejo dodatne aktivnosti: 2 = SDA, 

- svetovalec zaposlitve, ki uporablja e-komunikacijski kanal: 3 = SEK, 

- rehabilitacijski svetovalec: 4 = SRH, 

- svetovalec za poklicno svetovanje in svetovanje prvim iskalcem zaposlitve: 5 = SPS, 

- svetovalec zaposlitve, ki pokriva več področij: 6 = SVP; 

- čas zaposlitve na Zavodu: ČZ; 

- čas opravljanja dela svetovalca zaposlitve: ČSZ; 

- velikost urada za delo: VUD. 

4.4 Opis vzorca 

Pred izbiro metode vzorčenja se moramo vprašati: za koga delamo raziskavo in koliko 

respondentov potrebujemo. Na OS Ljubljana je zaposlenih 62 svetovalcev zaposlitve, kar 

predstavlja našo populacijo (po podatkih kadrovskega informacijskega sistema Zavoda za 

november 2013), ki opravlja delo na področju svetovanja brezposelnim osebam in iskalcem 

zaposlitve, rehabilitacijskim svetovalcem in svetovalcem, ki izvajajo poklicno svetovanje in 

poglobljeno svetovanje prvim iskalcem zaposlitve. Svetovalci zaposlitve svoje delo opravljajo 

na različnih uradih za delo. Največ svetovalcev zaposlitve je zaposlenih na Uradu za delo 

Ljubljana, ki je hkrati tudi največji urad na OS Ljubljana. V naši nalogi opazujemo populacijo 

vseh 62 svetovalcev zaposlitve.  

Ker gre za veliko število vključenih v raziskavo, je bila anketa edini smiseln način zbiranja 

podatkov. Po izteku datuma, ki je bil na voljo anketiranim za reševanje anketnega vprašalnika, 

pregledamo število pravilno izpolnjenih vprašalnikov. Upoštevamo le tiste vprašalnike, v 

katerih so anketirani odgovorili na vsa anketna vprašanja. Ugotovimo, da jih je 50 od 62 

anketiranih izpolnilo vprašalnik, od tega jih je 44 v celoti odgovorilo na vsa vprašanja. Stopnja 

odzivnosti (angl. response rate) je 70,9 %. Nepopolne vprašalnike moramo žal, kljub splošnemu 

dobremu odzivu, izločiti iz nadaljnje raziskave. Izločeni vprašalniki niso v celoti oz. popolno 

izpolnjeni v delih, vezanih na demografske podatke. Ni moč zaznati neke sistemske motnje 

oziroma razloga, ki bi bil skupen anketiranim, ki se na anketiranje niso odzvali oziroma niso v 

celoti odgovorili na vsa anketna vprašanja. 

4.5 Potek izvedbe anketiranja 

Raziskavo izvedemo anonimno preko anketnega vprašalnika, ki ga razdelimo med svetovalce 

zaposlitve na OS Ljubljana (priloga 1). Vprašalnike s soglasjem vodstva Zavoda razpošljemo 

izbranemu vzorcu po elektronski pošti preko spletne ankete 1ka v novembru 2013. Anketiranci 
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so jo lahko izpolnjevali v obdobju od 25. novembra do 6. decembra 2013. Predvideni čas za 

reševanje vprašalnika je 15–20 minut. 

Visoka stopnja odzivnosti kaže na dobro strategijo izvedbe anketiranja. K visokemu deležu 

izpolnjenih vprašalnikov je po našem mnenju prispevalo dejstvo, da smo vprašalnike 

svetovalcem zaposlitve posredovali po e-pošti, tako so imeli možnost anonimnega reševanja in 

pošiljanja izpolnjenega vprašalnika. Hkrati smo jih tik pred razpošiljanjem vprašalnikov po e-

pošti preko 1ka spletne strani še sami dodatno preko e-pošte in osebno nagovorili ter jih 

seznanili z anketiranjem in z vsebino vprašalnika, ki ga bodo prejeli na svoj e-naslov. Morda je 

k velikemu številu izpolnjenih vprašalnikov prispevala tudi sama tema naše naloge, saj smo 

mnenja, da je to tema, ki na Zavodu še ni dorečena, je pa aktualna. Preglednica 4 prikazuje 

število izpolnjenih anketnih vprašalnikov po vrsti svetovalca zaposlitve. Ugotavljamo, da je od 

50 vrnjenih anketnih vprašalnikov med vprašanji, ki se nanašajo na demografske podatke, 44 

(71 %) anketiranih opredelilo tudi področje svetovanja, 6 anketiranih pa se pri tem vprašanju 

ni opredelilo. Razlog za to bi lahko morda iskali v težnji k popolni anonimnosti anketiranca. 

Demografske podatke podrobneje analiziramo in interpretirano v podpoglavju 6.1. 

Preglednica 4: Število sodelujočih v raziskavi in delež izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov po vrsti svetovalca zaposlitve 

Skupina svetovalca Populacija 

V celoti 

izpolnjeni 

vprašalniki 

Delež 
izpolnjenih 

vprašalnikov 

(v %) 

Svetovalec zaposlitve za neposredno zaposljive 13 10 76,9 

Svetovalec zaposlitve za stranke, ki potrebujejo dodatne 

aktivnosti 

13 7 53,8 

Svetovalec zaposlitve, ki uporablja e-komunik. kanal 4 2 50 

Rehabilitacijski svetovalec 4 4 100 

Svetovalec za poklicno svetovanje in svetovanje prvim 

iskalcem zaposlitve 

8 1 12,5 

Svetovalec zaposlitve, ki pokriva več področij 20 20 100 

Skupaj 62 44 70,9 

 

4.6 Metode analize podatkov 

Pri analizi uporabimo deskriptivno statistično in korelacijsko analizo s programskim paketom 

SPSS, faktorsko analizo in analizo variance. Odgovore analiziramo s pomočjo univariatne 

statistične analize, predstavljene v obliki preglednic in grafičnih ponazoril. Izdelamo 

frekvenčne porazdelitve, opisne oziroma deskriptivne statistike vzorca. Testiranje hipotez 

izvedemo pri stopnji značilnosti α = 0,05. Po izvedeni deskriptivni analizi izdelamo 

multivariatno analizo, kamor sodijo faktorska analiza, metoda ANOVA, t-test in korelacijska 

analiza, s katero ugotovimo veljavnost in zanesljivost merske lestvice, saj zagotavljanje 
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veljavnosti zahteva tudi preverjanje zanesljivosti vprašalnika (Neuman 2006). Za izračun 

zanesljivosti vprašalnika v naši nalogi uporabimo Cronbach alfa (α) koeficient oz. Cronbach 

alfa test (Field 2013). To je test notranje konsistentnosti oziroma test veljavnosti konstrukta 

merjenja (angl. construct validity). S pomočjo Cronbach koeficienta alfa za vsako mersko 

lestvico oziroma pripadajoče indikatorje (angl. item) opravimo analizo zanesljivosti podatkov 

tako, da izračunamo notranjo veljavnost skale. Indikatorje, ki ne ustrezajo kriterijem 

Cronbachove alfe; kjer je navedeni koeficient nižji od 0,6, izločimo iz nadaljnje analize 

(podrobnejši opis v podpoglavju 6.2). V naslednjem koraku s pomočjo faktorske analize preko 

preverjanja Keiserjevega kriterija, deleža skupne variance ter Scree diagrama oziroma grafa 

lastnih vrednosti, ki mora vsebovati vsaj 60 % delež pojasnjene variance (Field 2013) preverimo 

ustreznost novega faktorskega modela). S pomočjo metode glavnih komponent PCA (principal 

component analysis) nato izračunamo vrednosti posameznega faktorja. Na koncu izdelamo še 

analize variance (ANOVA). 

Če upoštevamo, da ima lahko Cronbach koeficient alfa vrednost med 0 (popolnoma 

nezanesljiva meritev) in 1 (popolnoma zanesljiva meritev), lahko ugotovimo, če oziroma koliko 

je vprašalnik zanesljiv oziroma konsistenten. Field (2013, 709–714) meni, da če so navedene 

vrednosti nižje od 0,6, je take indikatorje treba izločiti iz nadaljnje analize. Iz analize 

zanesljivosti vprašalnika se v naši nalogi izkaže, da v nadaljevanju zaradi nizkih vrednosti 

Cronbach alfe koeficienta takšne trditve oz. indikatorje ali celo posamezni LTSI dejavnik 

oziroma faktor iz nadaljnje analize, v empiričnem delu, izločimo, saj so take vrednosti 

nekonsistentne za nadaljnjo analizo. Držimo se kriterija, ki pravi, da je lestvica zanesljiva takrat, 

ko spremenljivke dobro korelirajo (se povezujejo) s celoto, in sicer (Jesenko in Jesenko 2007): 

- če znaša korelacija med 0,7 in 1,0, potem gre za močno korelacijo,  

- če znaša med 0,5 in 0,7, gre za tako imenovano zmerno korelacijo,  

- če znaša med 0,3 in 0,5, potem govorimo o šibki korelaciji,  

- če je vrednost korelacijskega koeficienta v stolpcu manjša od 0,3, potem je priporočljivo, 

da spremenljivko izločimo iz vprašalnika,  

- negativna vrednost kaže na nikalno obliko vprašanja glede na ostala; težavo rešimo z 

rekodiranjem. 

Pri indikatorjih, kjer se izkaže, da so dovolj zanesljivi za našo analizo, oziroma po preveritvi 

zanesljivosti in konsistentnosti vprašalnika oziroma posameznih indikatorjev, izvedemo 

faktorsko analizo za vsak faktor, ki predstavlja vse pripadajoče indikatorje. Med posameznimi 

spremenljivkami preverjamo in ugotovimo povezavo. Preko vprašanj v anketi skušamo poiskati 

posredne kazalnike. Anketni vprašalnik je bil razvit tako, da ugotavlja, ali imajo kazalniki neko 

skupno latentno spremenljivko.  

Faktorska analiza naj bi pri analizi pokazala na obstoj le enega faktorja. Če indikatorji oziroma 

skale niso dovolj zanesljivi, izvedemo za tak faktor prečiščeno faktorsko analizo, vse dokler ne 

pridemo do ustreznega faktorskega modela. Prav tako smo iz nadaljnje analize, kjer nam s 
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prečiščeno faktorsko analizo ni uspelo pokazati enega samega faktorja, ki ima vpliv na 

indikatorje oziroma na skupino indikatorjev, ki pokrivajo posamezni faktor, tak faktor izločili, 

saj nam taki rezultati zgolj izkrivljajo raziskavo. Faktorsko analizo izvedemo po enakem 

postopku za vseh 16 dejavnikov oziroma faktorjev.  

Orodje za redukcijo faktorjev, ki ga uporabimo, je metoda PCA, ki je kot metoda zelo 

upravičena, saj vsak sklop zelo uspešno meri enoten konstrukt. To je statistična tehnika, ki 

analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da se število spremenljivk 

zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk preslika v množico spremenljivk, ki jih 

imenujemo glavne komponente. Glavne komponente se izražajo kot linearna kombinacija 

osnovnih spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost oziroma vpliv. Ker je glavna 

komponenta vedno shranjena v standardizirani obliki, jo pretvorimo v originalno lestvico od 1 

do 5. Metoda je v našem primeru uspešna, saj izbrana prva glavna komponenta pojasni velik 

del celotne variance osnovnih spremenljivk (nad 60 %), ostale pa dosti manj. Ali je povezanost 

spremenljivk dovolj velika, da je smiselno nadomestiti izhodiščne spremenljivke z glavnimi 

komponentami, ugotovimo na osnovi kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni, da je faktorska analiza 

sploh veljavna, in sicer:  

- Bartlettov test (značilnost < 0,05) ter KMO mera, ki mora biti večja od 0,6; 

- komunaliteta oziroma delež variance posameznih spremenljivk, pojasnjen z vplivom 

skupnih faktorjev (glavnih komponent), ki mora biti nad 0,5 (50 %); 

- delež skupne pojasnjene variance, ki mora biti nad 60 %; 

- tabela faktorskih uteži (korelacij), kjer morajo biti vrednosti nad 0,5. 

Iz prečiščenih (reduciranih) faktorjev kreiramo novo spremenljivko, ki predstavlja vrednost 

posameznega respondenta na prečiščeni lestvici.  

Po končanih predhodno navedenih analizah, ki smo jih opisali v tem podpoglavju, testiramo 

naša raziskovalna vprašanja. Opravimo parametrične teste, s katerimi preverimo, ali se 

spremenljivke (faktorji) normalno porazdeljujejo. S pomočjo povprečij in standardne deviacije, 

ki jih s pomočjo t-testa in ANOVE izračunamo za vsako spremenljivko, testiramo povezanosti 

med posameznimi spremenljivkami. Pri povezavah med posameznimi spremenljivkami, kjer je 

signifikantnost oziroma statistična značilnost manjša ali enaka od 0,05, ne moremo zavrniti 

ničelne hipoteze, ki pravi, da spremenljivki med sabo nista povezani oziroma statistično 

značilni.  

Hipoteze bomo glede na vsebino dokazovali z različnimi metodami, in sicer z metodo analize 

variance (ANOVA) in s t-testom.  

Z metodo analize variance (ANOVA) preverjamo obstoj razlik med povprečji na populaciji v 

več skupinah. Test izvedemo v dveh korakih, in sicer:  

1. Levenov test (Test of Homogeneity of Variances), ki preverja naslednji hipotezi:  
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H0: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake.  

 

H1: V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke na populaciji nista enaki (vsaj 

ena skupina se razlikuje od ostalih). 

2. Če je pogoj izpolnjen, nadaljujemo z ANOVO, če pa ni, pa uporabimo neparametrične teste 

(robust Welch test). Postavimo hipotezi:  

H0: Povprečja odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enaka.  

 

H1: V vsaj dveh skupinah povprečji odvisne spremenljivke na populaciji nista enaki. 

Obstoj statistično značilnih razlik med določenimi skupinami prepoznamo po 

signifikantnosti oziroma statistični značilnosti, ki je manjša ali enaka 0,05. 

S t-testom za dva neodvisna vzorca (Independent Samples T Test) preverjamo, ali je povprečna 

vrednost iste spremenljivke v eni skupini enot različna (oziroma ali večja ali manjša) od 

povprečne vrednosti v drugi skupini enot. Ločimo dva načina primerjav povprečij med 

skupinama: 

- ali sta varianci v obeh skupinah enaki in 

- ali je varianca v eni skupini različna od variance v drugi skupini. 

Rezultati, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, se izpišejo posebej za primer, 

če sta varianci v obeh skupinah enaki in posebej za primer, če nista enaki. Na osnovi pregleda 

rezultatov – primerjav varianc – se odločimo, katera od obeh možnosti je pravilna. 

4.7 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Veljavnost empiričnih rezultatov zagotavljamo predvsem z doslednim spoštovanjem postopka 

operacionalizacije teorije v anketni vprašalnik oz. preko rabe vprašalnika, katerega veljavnost 

in zanesljivost je že bila preverjena ter zagotovljena s spoštovanjem metodoloških zahtev, 

vezanih na uporabo metod zbiranja in analize podatkov ter vzorčenja (Gardner 1985). 

Pri statistični analizi skrbno preverimo izpolnjevanje analitičnih predpostavk in smernic pri 

interpretaciji vrednosti pridobljenih statistik. Pregled literature kaže, da je v svetu opravljenih 

malo tovrstnih empiričnih raziskav (Holton, Bates in Ruona 2000). Za javni sektor pa jih po 

našem vedenju sploh ni. Zato uporaba tujega in v tujini že preverjenega evalvacijskega modela 

povečuje veljavnost naše raziskave. 

Predpostavljamo, da je veljavnost raziskave velika. Na OS Ljubljana je zaposlenih 62 

svetovalcev zaposlitve (stanje november 2013). Raziskava je anonimna. Zato lahko 

pričakujemo, da anketiranci podajo zanesljive informacije. Podatke v raziskavi tako pridobimo 

2 2 2 .....
1 2 3
s s s= = =

2 2 2 .....
1 2 3
m m m= = =
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neposredno od udeležencev usposabljanja (svetovalcev zaposlitve), od katerih po našem 

mnenju pridobimo zanesljive informacije in iskrene odgovore. Predpostavljamo, da tudi 

preostalih 18 svetovalcev zaposlitve, ki bodisi niso sodelovali v anketiranju ali pa so 

vprašalnike oddali kot nepopolne, ne predstavlja pristranskosti pri izbiri (angl. selection bias) 

oziroma so se navedeni respondenti naključno izločili iz anketiranja.  

Delno omejitev predstavljata tudi sam način in čas zbiranja podatkov. Zaradi izvajanja 

raziskave v času, ko se udeleženci morda niso udeležili usposabljanj že dlje časa, namreč 

obstaja verjetnost, da se anketirani težje povežejo z vsebino vprašanj. Prav tako je pomemben 

način zbiranja podatkov. Anketni vprašalnik, razposlan preko elektronske pošte, ima sicer 

mnogo več prednosti kot slabosti, pa vendar slabost in s tem delno omejitev lahko zaznamo v 

e-kanalu, kjer gre za neoseben pristop do anketiranca. Zato toliko več časa vložimo v sam 

izgled, prijaznost in enostavnost vprašalnika. Kot dodatno omejitev zaznamo tudi obširnost 

anketnega vprašalnika. Zato posebno pozornost namenimo še dodatni motivaciji anketirancev 

s predstavitvijo smiselnosti anketiranja in pomena raziskave za Zavod.  

Ker gre v naši nalogi za populacijo vseh svetovalcev zaposlitve na OS Ljubljana, ki je največja 

OS v sklopu Zavoda, menimo, da to še poveča veljavnost raziskave, čeprav ugotovitve ne bodo 

posplošljive za Zavod kot celoto. 
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5 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA ZAVODU 

V tem poglavju pojasnimo, kako Zavod krepi kakovost in učinkovitost zaposlenih preko 

usposabljanj z namenom implementacije naučenega v prakso. V zvezi z oblikami in metodami 

usposabljanja in izobraževanja na Zavodu izpostavljamo le tista dejstva, ki so konceptualno 

povezana z namenom in cilji raziskave. Svetovalca zaposlitve skozi cilje Zavoda opredelimo 

kot ključni kader, ki skupaj z drugimi zaposlenimi, predvsem pa s svojim delom, skrbi za 

uresničevanje ciljev Zavoda. Ob tem preko ponazoritve delovnega okolja, pogojev dela in 

vsebine svetovalnega procesa osvetlimo pomembnost svetovalcev zaposlitve kot ključnega 

kadra na Zavodu, ki bi se moral vse bolj zavedati nenehnega razvoja, novega učenja in prenosa 

znanja na delovno mesto. Pomembnost svetovalca zaposlitve in njegovega dela povežemo s 

smiselnostjo uvedbe kompetenčnega modela svetovalca zaposlitve na Zavodu, ki se ga krepi 

preko različnih oblik usposabljanja in izobraževanja z različnimi metodami in oblikami. Če želi 

Zavod uspešno aplicirati kompetenčni model v prakso, mora dati posebno pozornost merjenju 

prenosa znanja na delovno mesto. Ni podatka, ali udeleženci izobraževanja po končanem 

izobraževanju znanje uporabijo na delovnem mestu, kateri dejavniki vplivajo na odločitev 

posameznika, ali to stori ali ne, oziroma kdaj zaposleni znanje prenese v prakso. 

5.1 Predstavitev Zavoda RS za zaposlovanje 

Zavod je osrednja institucija na trgu dela. Organiziran je enotno za območje Republike 

Slovenije. Aktivnosti Zavoda so usmerjene v temeljni cilj: prispevati k povečanju zaposljivosti 

in zaposlenosti prebivalstva v Sloveniji. Vloga Zavoda na trgu dela je zagotoviti čim hitrejši 

prehod brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve v zaposlitev in obenem zagotoviti učinkovito 

kritje potreb delodajalcev po delovni sili. To vlogo Zavod uresničuje z izvajanjem ukrepov na 

trgu dela – s storitvami vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, z 

izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja in zagotavljanjem pravic iz zavarovanja za 

primer brezposelnosti. 

Ko razmišljamo o Zavodu kot osrednji inštituciji na trgu dela v Sloveniji, potem je nujno, da 

vsak zaposleni, kot tudi Zavod kot celota, ob tem nenehno sledi ciljem in usmeritvam, ki nam 

na trgu dela, preko različnih aktivnosti, omogočajo najvišjo stopnjo prepoznavnosti in vpliva. 

S pomočjo strateških usmeritev, ki temeljijo na razvojnih dokumentih RS in s tem opredeljujejo 

razvoj gospodarstva, izobraževanja, socialne države ter s tem povezanega trga dela ter na 

dokumentih, sprejetih v okviru evropskih služb za zaposlovanje, Zavod vsako leto v poslovnem 

načrtu opredeli cilje, ki mu omogočajo, da to tudi uresničuje. V poslovnem načrtu za leto 2013 

je Zavod opredelil naslednje cilje:  

- povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev; 

- spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi; 

- povečati učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 

- uveljaviti zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske karierne orientacije.  
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Cilji so uresničljivi le ob zavedanju vseh zaposlenih o pomenu znanja, ki ga posedujejo in 

dnevno uporabljajo pri svetovalnem procesu v odnosu z brezposelno osebo. Vsak zaposleni na 

Zavodu bi moral vedeti, da sta danes edino znanje in njegova učinkovita raba tista, ki dajeta 

Zavodu konkurenčno prednost pred drugimi podobnimi inštitucijami na področju zaposlovanja. 

V nadaljevanju, za potrebe namena in ciljev naše magistrske naloge, predstavljamo naloge in 

model svetovalca zaposlitve, ki naj bi v praksi omogočali transparentne in kakovostne storitve 

Zavoda in s tem posredno zagotavljali obstoj Zavoda na trgu dela.  

5.2 Svetovalec zaposlitve in kompetenčni model svetovalca zaposlitve 

Svetovalec zaposlitve je na Zavodu ključni kader, ki skupaj z drugimi zaposlenimi, predvsem 

pa s svojim delom, skrbi za uresničevanje ciljev Zavoda. Pri izvajanju svetovalnega dela deluje 

v skladu z doktrino dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve, ki 

predstavlja temeljna strokovna in etična načela, procese, vsebino in način dela z uporabniki 

storitev Zavoda. S široko ponudbo storitev, usmerjeno k potrebam uporabnikov, posredno 

omogoča doseganje želenih ciljev.  

Svetovalec zaposlitve pri delu uresničuje svojo vlogo tako, da pri svojem delu izvaja vrsto 

aktivnosti, ki so v doktrini dela taksativno navedene (Zavod RS za zaposlovanje 2013). Najbolj 

pomembne naloge, ki jih svetovalec zaposlitve pri svojem delu vsakodnevno izvaja, so: 

informiranje brezposelne osebe in iskalcev zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, o trgu 

dela in zaposlovanju, izvajanje osnovnega kariernega svetovanja, pridobivanje in zapisovanje 

informacij in podatkov o osebah, ki so pomembni za kakovostno svetovalno obravnavo, 

posredovanje v zaposlitev in zagotavljanje celostne obravnave.  

Naloge svetovalnega procesa se opravljajo na uradih za delo, ki so (v našem primeru za potrebe 

raziskave) sestavni del OS Ljubljana. Uradi za delo so po velikosti (to pomeni po številu 

prijavljenih brezposelnih oseb) zelo različni. Posledično to za delovno mesto svetovalca 

zaposlitve pomeni, da je na manjšem uradu za delo (kjer je posledično zaposlenih tudi manj 

svetovalcev zaposlitve) njegovo delo na nek način drugačno od dela svetovalca zaposlitve na 

velikem uradu za delo (kot je npr. Urad za delo Ljubljana). S tem sta mišljena obseg in širina 

poznavanja delovnih področij, ki so pomembna za svetovalni proces. Znanje hitro zastara, zato 

mora ob tem skrbeti še, da ima ažurne in pravilne informacije, ki jih uporablja pri svojem delu. 

Na manjšem uradu je torej skrb za poznavanje in spremljanje tekočih aktualnih informacij na 

svetovalcu zaposlitve, medtem ko na večjem uradu za delo različne informacije posredujejo 

odgovorni za določeno področje.  

Zaradi lažjega razumevanja pomena kakovosti dela svetovalca zaposlitve v tem delu 

podrobneje opišemo potek svetovalnega procesa. Svetovalec pri obravnavah brezposelnih oseb 

skupaj z njimi pripravi zaposlitveni načrt. Gre za pisni dogovor med brezposelno osebo ali 

iskalcem zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, in Zavodom, v katerem skupaj opredelita 
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zaposlitvene cilje in načrtujeta potrebne aktivnosti za čimprejšnjo zaposlitev v okviru aktivnosti 

osnovnega kariernega svetovanja. Svetovalec zaposlitve skrbi za usklajeno in celovito 

obravnavo osebe. Svetovalec zaposlitve spremlja osebo ves čas prijave pri Zavodu, razen v 

primeru, ko oseba dlje časa potrebuje aktivnost poglobljenega kariernega svetovanja, ko vlogo 

svetovalca začasno prevzame svetovalec specialist.  

Pomembnost kakovosti svetovalnega procesa se potrjuje tudi z uvedbo kompetenčnega modela 

svetovalca zaposlitve na Zavodu. Naloge svetovalca zaposlitve se skladno z zahtevami na trgu 

dela neprestano spreminjajo, zato je razumljivo, da se mora tudi svetovalec zaposlitve pri 

svojem delu neprestano učiti, če želi ohraniti kakovosten svetovalni proces v odnosu z 

brezposelno osebo. Zavod v svojih vrednotah v središče postavlja zaposlene, zavedajoč se 

pomena razvoja zaposlenih in s tem modela, ki naj bi mu ustrezali vsi zaposleni. Zato je v letu 

2011 razvil kompetenčni model svetovalca zaposlitve. Z modelom želi Zavod doseči 

transparentnost in kakovost svetovalnih procesov (če govorimo o svetovalcih zaposlitve) pri 

vseh zaposlenih (tudi svetovalcev zaposlitve), pa tudi zavedanje po nenehnem pridobivanju 

novega znanja kot dodani vrednosti in nujnosti za ohranjanje kakovosti storitev, ki jo zahteva 

trg dela. V zvezi s pridobivanjem novega znanja naj na tem mestu izpostavimo dejstvo, da 

Zavod svojim zaposlenim omogoča razvoj in krepitev navedenih kompetenc in s tem 

pridobivanje novega znanja z napotovanjem na usposabljanja oziroma pridobivanja novih 

znanj. V nadaljevanju z vidika namena in ciljev naše raziskave, s katerimi želimo osvetliti 

problem, ki je povezan s prenosom znanja v delovno okolje, predstavljamo metode in oblike 

usposabljanj na Zavodu. 

5.3 Metode in oblike usposabljanja na Zavodu 

Na Zavodu so bili pred dobrimi tremi leti uvedeni novi pristopi k usposabljanju in izobraževanju 

zaposlenih, z namenom krepitve kompetenčnega modela zaposlenih. Izobraževanja potekajo 

preko internega Izobraževalnega centra (IC) ali preko e-kanala, v obliki e-učenja. Oba kanala 

v nadaljevanju predstavimo zgolj v smeri namena in ciljev naše naloge; torej razumevanja 

dejavnikov, ki spodbujajo prenos naučenega v prasko.  

Interni IC Zavoda zaposlenim nudi možnost izobraževanja in osvajanja novih veščin in znanj z 

namenom kasnejše implementacije osvojenega v prakso. Večina izobraževanj se izvaja preko 

IC, ki je bil 1. aprila 2010 ustanovljen kot projekt (Zavod RS za zaposlovanje 2013). Takrat je 

Zavod začel s prvimi prenovljenimi usposabljanji obstoječe ponudbe internega kataloga 

usposabljanj in z zunanjimi vsebinami ter usposabljanji. Namen IC v Zavodu je organizacija in 

izvedba izobraževanj, ki omogočajo prepoznavanje in krepitev kompetentnosti zaposlenih ter s tem 

dvig kakovosti storitev (Zavod RS za zaposlovanje 2013). IC zato vsako leto razvije nove vsebine, 

za zaposlene izvaja delavnice in predavanja. Vključitev v izobraževanja je obvezna, vsebine 

izobraževanj so vnaprej določene. Zaposleni nima veliko možnosti odločanja pri izbiri vsebin, 

odloča lahko le o terminu izobraževanja (zaradi lažje prilagoditve delovnemu procesu). Prav tako 
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ni vzpostavljenega sistema dodatnega nagrajevanja. Edina »nagrada« je napredovanje v skladu z 

zakonom, ki določa napredovanje javnih uslužbencev. 

Vse večji poudarek je na e-učenju, saj se želi na tak način spodbuditi zaposlene k samostojnemu 

učenju novih vsebin, kakor tudi h gradnji lastnega razvoja, ki posredno vpliva na kakovost 

svetovalnega procesa. Tak način od zaposlenega terja večjo mero samo odgovornosti, lastne 

aktivnosti in večjo stopnjo lastne organizacije delovnega časa. Tovrstni način učenja je mišljen 

kot dopolnjevanje drugih metod usposabljanj in izobraževanj na Zavodu v okviru IC. 

Udeležencem naj bi omogočal pripravo na usposabljanja in utrjevanje po usposabljanjih preko 

e-učenja s pomočjo e-gradiv.  

Na Zavodu se z zaposlenimi vsako leto izvajajo letni razgovori. Namen teh razgovorov je 

izmenjava mnenj med zaposlenim in delavcem ter podajanje predlogov v zvezi z načinom in 

vsebino dela, kakor tudi dogovor o nadaljnjih aktivnostih zaposlenega z namenom izboljšave 

in povečanja učinkovitosti zaposlenega na delovnem mestu. Določijo se tudi vsebine in 

področja novih znanj, ki jih zaposleni še potrebuje pri svojem delu.  

S podrobno predstavitvijo metodološkega dela naše raziskave v četrtem poglavju in bistvenih 

elementov Zavoda ter naloge svetovalca zaposlitve v petem poglavju zaključujemo prvi del 

naloge. V naslednjih dveh poglavjih pa predstavljamo empirični del raziskave z ugotovitvami, 

priporočili za prakso in nalogo sklenemo s sklepom. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, ki smo jih dobili z empirično analizo, s katero smo 

analizirali vlogo dejavnikov prenosa znanja na delovno mesto svetovalca zaposlitve. Najprej 

podrobno opišemo rezultate deskriptivne statistične analize, s pomočjo katere pridobimo 

značilnosti vzorca preučevanih anketirancev. V tem delu predstavimo odgovore na 

demografska vprašanja, predvsem se osredotočimo na deleže posameznih odgovorov. 

Nadaljujemo s predstavitvijo ugotovitev zanesljivosti vprašalnika s pomočjo Cronbahovega 

koeficienta. Nato z izvedbo konfirmatorne faktorske analize ugotovimo veljavnost in 

zanesljivost merske lestvice. Sledi predstavitev neodvisnih t-testov in ANOVE. V osrednjem 

delu poglavja odgovarjamo na hipoteze in nato skozi interpretacijo podamo odgovor na 

raziskovalna vprašanja. Ključne empirične ugotovitve, ki jih je pokazala raziskava, 

izpostavljajo motivacijo zaposlenih, prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno 

uspešnost in medsebojno pomoč med sodelavci kot najmočnejše in s tem najvplivnejše 

dejavnike, ki izhajajo iz udeležencev in delovnega okolja. Ostali dejavniki iz delovnega okolja 

niso dovolj razviti, zato zanje lahko podamo oceno, in sicer, da ti dejavniki niso prisotni. Znanje 

se zato slabše prenaša, kot bi se lahko sicer ob zadostni podpori vseh dejavnikov iz delovnega 

okolja.  

6.1 Značilnosti vzorca preučevanih anketirancev 

V tem delu podrobneje predstavljamo populacijo sodelujočih v raziskavi in demografijo 

respondentov. Ob tem ni moč zaznati nekega razloga, ki bi bil skupen anketiranim, ki se na 

reševanje anketnega vprašalnika niso odzvali oziroma niso v celoti odgovorili na vsa anketna 

vprašanja. Glede na visok odstotek uporabnih podatkov lahko rečemo, da je količina zbranih 

podatkov zadovoljivo velika, vendar rezultatov ne moremo posplošiti na celoten Zavod na 

nivoju Republike Slovenije.  

Na vprašanje: »Katero področje svetovalnega dela pokrivate?« odgovori 44 anketiranih. 18 

vprašanih na to vprašanje ne odgovori. Na OS Ljubljana je zaposlenih 20 svetovalcev 

zaposlitve, ki pokrivajo več področij svetovanja. Od tega jih na navedeno vprašanje odgovori 

45 %. Sledi delež svetovalcev zaposlitve za neposredno zaposljive (21 %), od skupno 13 

zaposlenih na OS Ljubljana. Nato svetovalci zaposlitve za stranke, ki potrebujejo dodatne 

aktivnosti (18 %), katerih jih je 13, ki opravljajo tovrstno svetovanje, rehabilitacijski svetovalci 

(9 %), teh je 4, svetovalci zaposlitve, ki uporabljajo e-komunikacijski kanal (5 %), teh je 4, in 

svetovalci za poklicno svetovanje in svetovanje prvim iskalcem zaposlitve (2 %), ki jih je na 

OS Ljubljana 8. Ob primerjavi deležev svetovalcev zaposlitve, ki izpolnijo navedeno anketno 

vprašanje, ter strukturi svetovalcev zaposlitve po področjih svetovanja lahko ugotovimo 

relativno nizko stopnjo odstopanja. Denimo, pri tabelarični predstavitvi deleža izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov (navedeno v podpoglavju 4.5) se izkaže, da največji delež izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov dosegajo svetovalci zaposlitve, ki pokrivajo več področij, prav tako ta 
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ista skupina svetovalcev v največjem odstotku odgovori na navedeno demografsko vprašanje. 

Prav tako opažamo pri primerjavi še drugih skupin svetovalcev zaposlitve podobnost deležev 

njihovih odgovorov na navedeno demografsko vprašanje v primerjavi z njihovimi deleži 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov.  

Na naslednji dve vprašanji, vezani na delovni staž, v obeh primerih dobimo odgovor, da večina 

na Zavodu dela 0–10 let. In sicer jih na vprašanje: »Koliko časa že delate na Zavodu?« 39 % 

vprašanih odgovori, da na Zavodu delajo od 0 do 10 let, 34 % jih dela že 20 let ali več, 27 % 

pa jih dela na Zavodu od 11 do 19 let. Na vprašanje: »Koliko časa že delate na Zavodu kot 

svetovalec zaposlitve?« jih 39 % vprašanih dela od 0 do 10 let, 34 % jih dela že 20 let ali več 

in 27 % jih dela na Zavodu od 11 do 19 let.  

Na vprašanje »Velikost urada za delo, na katerem pretežno delate« jih 50 % odgovori, da 

pretežno delajo na velikem uradu, kjer je prijavljenih več kot 2500 brezposelnih oseb, 30 % jih 

pretežno dela na majhnem uradu, kjer je prijavljenih do 1000 brezposelnih oseb in 20 % je 

takih, ki svoje delo pretežno opravljajo na srednje velikem uradu (od 1001 do 2500 prijavljenih 

brezposelnih oseb). 

6.2 Zanesljivost LTSI vprašalnika – Cronbach alfa koeficient 

Vrednosti Cronbach alfe koeficienta so pri našem vprašalniku primerljive z drugimi 

vrednostmi, ki so ugotovljene v tujih raziskavah, zato ocenjujemo, da je vprašalnik zanesljiv. 

V tem podpoglavju navajamo dve pomembni tuji raziskavi, iz katerih primerjamo zanesljivost 

vprašalnikov z vrednostmi, ki jih v zvezi z zanesljivostjo dobimo v naši nalogi. Zaradi lažje 

primerjave navedene podatke primerjalno predstavimo še v tabelarični obliki.  

Indikatorji s prenizkim alfa koeficientom so izločeni iz nadaljnje analize. Izločenih je 21 

indikatorjev od skupno 89 (predstavljeno v preglednici 5 »Analiza zanesljivosti vprašalnika). 

Če ponovno izvedena faktorska analiza v nadaljevanju pokaže, da je število indikatorjev pri 

obravnavanem faktorju manjše od 4, kar pomeni, da indikatorji ne merijo zgolj ene dimenzije 

latentne spremenljivke, tak faktor v celoti izločimo. Gre za faktor številka 13: »Spremembe v 

del. uspešnosti vodijo do boljšega delovnega rezultata«. Pri tem faktorju namreč tudi s 

prečiščeno analizo dobimo le dva indikatorja oziroma trditvi. To lahko pojasnimo z dejstvom, 

da anketirani indikatorje pri navedenem faktorju nimajo za del istega faktorja oziroma 

konstrukta oziroma lahko predpostavljamo, da se jim navedeni indikatorji zdijo nepomembni, 

zato tudi odgovori niso v dobri korelaciji.  

Holton, Chen in Naquin (2003) so v raziskavi primerjali prenos znanja v različnih tipih 

organizacije. Raziskava je potrdila, da se način prenosa znanja razlikuje glede na vrsto 

organizacije (profitna, neprofitna, javni sektor), glede na organiziranost v podjetju ter glede na 

vrsto usposabljanja. V drugi raziskavi pa Wieland Handy (2008) proučuje, kako zaposleni 
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dojemajo vpliv delovnega okolja in ali dojemajo, da ima delovno okolje pomemben vpliv na 

sposobnost zaposlenih po prenosu znanja, pridobljenega na usposabljanju. V raziskavi je 

uporabila med drugim tudi Holtonov model; LTSI vprašalnik, katerega zanesljivost je 

primerljiva z LTSI vprašalnikom, ki ga uporabimo v naši raziskavi. V spodnji tabeli so 

tabelarično predstavljene vrednosti Cronbachovega alfa koeficienta zanesljivosti posameznih 

dejavnikov, kot jih dobimo v naši nalogi. Za primerjavo navajamo še vrednosti alfa koeficientov 

iz omenjenih raziskav.  

Preglednica 5: Analiza zanesljivosti vprašalnika (koeficienti zanesljivosti odvisnih 

spremenljivk) v primerjavi z drugimi raziskavami 

Faktor vpliva Indikator 
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1. pripravljenost posameznika za usposabljanje 

ter uporabo naučenega pri delu; obseg učnih 
vsebin, ki se jih je zaposleni še pripravljen učiti, 
so vsebine prave zanj 

1, 9, 10, 13 0,761 * 0,73 

2. motivacija za prenos znanja  2, 3, 4, 5 0,835 0,78 0,83 

3. stopnja – oblika prenosa znanj; zaposleni ima 

možnost prenosa tudi v prakso; učne vsebine so 
posredovane na način, da jih zaposleni zna 
uporabiti pri delu  

48, 49, 52, 53, 55 0,776 * 0,85 

4. priložnost, ki jo zaposlenemu nudi delovno 
okolje, da naučeno prenese v prakso; ali mu 

delovni pogoji/sredstva to dopuščajo – delovne 

naloge, npr. računalniška podpora, delovni 
proces 

50, 51, 56, 57, 60, 61 

izločeno: 63 

0,607 * 0,70 

5. zmožnost zaposlenega za prenos znanj 
obremenitev na del. mestu in hotenje (volja), da 

udeleženec prenese znanje  

11, 12, 19, 20, 25, 26 

izločeno: 27 

0,818 * 0,68 

6. vzajemna podpora med sodelavci pri prenosu 

znanja –spodbuda sodelavcev 

28, 29, 30, 31 

izločeno: 88 

0,862 0,82 0,83 

7. podpora nadrejenih pri prenosu znanj 

spodbujanje za krepitev in uporabo znanja 

32, 33, 37, 39, 40, 43 

izločeno: 62 

0,872 0,88 0,91 

8. opozorila nadrejenih; nadrejeni nasprotuje, 

da se naučeno uporablja pri delu 

35, 38, 41,44, 45 

izločeno: 34, 36, 42, 
46, 64 

0,848 0,58 0,63 

9. pozitivni rezultati – individualna delovna 

uspešnost; nagrajevanje, bonitete za učinke 
prenosa znanja  

6, 7, 8, 15, 17 

izločeno: 16 

0,746 0,62  0,69 

10. negativni rezultati; če se naučeno ne uporabi 
v praksi – opozorila nadrejenih  

14, 21, 23, 24 0,844 0,78 0,76 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

Faktor vpliva Indikator 
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2
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11. naučeno je uporabno v praksi na delovnem 
mestu – ustrezna vsebina  

47, 58, 59 

izločeno:54 

0,727 * 0,84 

12. pričakovana delovna uspešnost po prenosu 
znanja; ali prenos in uporaba novih znanj vpliva 

na uspešnost zaposlenega  

65, 69, 71 

izločeno:22, 66 

0,574 * 0,81 

13. spremembe v del. uspešnosti vodijo do 

boljšega delovnega rezultata (**) 
67, 68, 70, 72 0,346 * 0,83 

14. odpornost – odprtost za spremembe  73, 74, 75, 76,77 

izločeno:78 

0,707 0,80 0,85 

15. prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na 
delovno uspešnost; zaposleni verjame, da ob 

uporabi novih znanj lahko sam vpliva na lastno 

učinkovitost  

82, 84, 85 

izločeno: 83 

0,705 * 0,76 

16. povratna informacija ostalih v organizaciji, 

kako delamo – mnenje ostalih o kakovosti 

prenosa naučenega v prakso, delovna uspešnost 
po prenosu znanja  

18, 79, 81, 86, 89 

izločeno:80, 87 

0,754 0,74 0,70 

(*): navedena trditev ni bila predmet raziskave,  

(**): faktor izločili iz nadaljnje analize, saj je bila vrednost Cronbachovega alfa koeficienta pri vseh 

trditvah nižja od 0,6. 

Izkaže se, da iz nadaljnje analize izločimo največ indikatorjev pri faktorjih, ki se nanašajo na 

motivacijo in delovno okolje. Cronbach alfa koeficienti so v naši nalogi pri določenih faktorjih 

oziroma posameznih indikatorjih (trditvah v vprašalniku) drugačni (višji oziroma nižji), kot jih 

v svojih raziskavah najava avtor modela Holton. Navajamo možne razloge za tovrstno 

razhajanje v navedenih vrednostih:  

- trditve iz modela niso najbolj primerne za situacijo na Zavodu,  

- odgovori anketiranih niso realni oziroma anketirani so na podobna vprašanja odgovarjali 

povsem različno,  

- izničimo možnost slabega prevoda trditev iz angleščine v slovenščino,  

- odgovori respondentov pri trditvah, ki se nanašajo na navedeni dejavnik, nelogični, 

oziroma se med sabo izključujejo in 

- odgovori se razlikujejo od odgovorov anketiranih z enakim modelom pri drugih raziskavah 

(npr. v raziskavah Wieland Handy 2008; Holton, Chen in Naquin 2003).  
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6.3 Faktorska analiza 

V tem delu naloge predstavljamo rezultate faktorske analize ter vrednosti novo dobljenih 

faktorjev, do katerih pridemo s pomočjo metode PCA. Želimo ustvariti 16 novih spremenljivk, 

ki nadomestijo zelo veliko število osnovnih spremenljivk (indikatorjev). Tako analiza postane 

veliko preglednejša. Rezultati testov pa ostanejo enaki, ne glede na to, ali jih izvajamo na 

osnovnih spremenljivkah ali na reduciranih faktorjih.  

S faktorsko analizo želimo dobiti ustrezen faktorski model. Kjer to ni možno, izvedemo 

prečiščeno faktorsko analizo, dokler ne dobimo ustreznega modela, ki ima vpliv na pripadajoče 

indikatorje. V nadaljevanju spremenljivke reduciramo v množico glavnih komponent. Pri tem 

uporabimo metodo PCA. Nadaljujemo s faktorsko analizo na glavnih komponentah, kjer 

izračunamo vrednosti novo dobljenih faktorjev. Ker so glavne komponente shranjene v 

standardizirani obliki (vsak podatek je izražen s številom odklonov), je v našem primeru treba 

vrniti glavne komponente na lestvico od 1 do 5 (Jesenko in Jesenko 2007). V prilogi 2 strnjeno, 

v tabelarični obliki predstavljamo stopnje primernosti vseh podatkov za faktorsko analizo 

(Total Variance Explained), podatke o strukturi faktorjev, njihovi stopnji pojasnjenosti in 

povezavi z originalnimi spremenljivkami oziroma indikatorji (Component Matrix). Pri vseh 

faktorjih so bili izpolnjeni kriteriji: Bartlettov test (značilnost < 0,05) ter KMO mera, ki mora 

biti večja od 0,6, komunaliteta oziroma delež variance posameznih spremenljivk, pojasnjen z 

vplivom skupnih faktorjev (glavnih komponent), ki mora biti nad 0,5 (50 %) in odstotek skupne 

pojasnjene variance, ki mora biti nad 60 %. 

Pri vsaki analizi (Anovi, t-testu) predpostavljamo, da so dobljene glavne komponente (faktorji) 

normalno porazdeljene, zato preverimo, ali to res drži. Združeno za vse indikatorje v spodnji 

tabeli predstavljamo vrednosti posameznih povprečij. Preverjamo v metodološkem delu 

postavljeno ničelno hipotezo o normalnosti porazdelitve, ki pravi, da spremenljivki nista med 

sabo povezani oziroma statistično značilni. Iz spodnje tabele je razvidno, da so vse značilnosti 

(Sig.) nad 0,05. Zato ničelne hipoteze o normalni porazdelitvi ne moremo zavrniti.  

Preko vrednosti povprečij na novo dobljenih faktorjev lahko sklepamo o vplivu posameznih 

faktorjev na prenos znanja. To je v strnjeni obliki razvidno iz spodnjega grafa. Vsak faktor 

predstavlja sklop trditev oziroma indikatorjev. Pri tem upoštevamo opredelitve anketiranih 

glede na že v metodološkem poglavju navedeno mersko skalo. Upoštevamo torej vse rezultate, 

oziroma faktorje, od vrednosti 3 (niti niti) navzgor. Sklepamo lahko, da ima na prenos znanja 

daleč največji vpliv motivacija za prenos znanja, sledi ji prepričanje zaposlenega o lastnem 

vplivu na delovno uspešnost, pričakovanje, da prenos in uporaba znanj vplivata na uspešnost 

zaposlenega. Manjši vpliv pa imajo medsebojna podpora med sodelavci, oblika in način 

posredovanja novih znanj ter prepričanje, da je naučeno uporabno v praksi. Med dejavniki, kjer 

gre za odsotnost vpliva na prenos znanja (vrednost povprečja manjša od 3), pa lahko 

izpostavimo obliko nagrajevanja in bonitete za učinkovit prenos znanja, opozorila nadrejenih, 

odprtost zaposlenih za spremembe ter podporo nadrejenih pri prenosu znanj. 
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Preglednica 6: Testi normalnosti porazdelitve pri posameznih faktorjih 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N 

Normal 

Parametersa Asymp. 

Sig.  

(2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

1. Pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo 

naučenega pri delu 

44 2,8778 0,72646 0,107 

2. Motivacija za prenos znanja 44 3,6789 0,58780 0,377 

3. Stopnja/oblika prenosa znanj 44 3,2324 0,60362 0,256 

4. Priložnost, ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, da naučeno 
prenese v prakso 

44 2,9641 0,59961 0,466 

5. (Ne)zmožnost zaposlenega za prenos znanj 44 3,0381 0,67115 0,178 

6. Vzajemna podpora med sodelavci pri prenosu znanja 44 3,2649 0,86309 0,152 

7. Podpora nadrejenih pri prenosu znanj 44 2,6148 0,79256 0,200 

8. Opozorila nadrejenih 44 1,8990 0,64939 0,182 

9. Pozitivni rezultati – individualna delovna uspešnost 44 1,6597 0,81589 0,350 

10. Negativni rezultati 44 2,1882 0,70481 0,200 

11. Naučeno je uporabno v praksi na delovnem mestu 44 3,1335 0,66790 0,573 

12. Pričakovana delovna uspešnost po prenosu znanja 44 3,2744 0,57174 0,306 

14. Odpornost – odprtost za spremembe 44 2,5837 0,62695 0,200 

15. Prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno 
uspešnost 

44 3,5024 0,58419 0,073 

16. Povratna informacija ostalih v organizaciji, kako delamo 44 2,8117 0,64336 0,195 

a Test distribution is Normal. 

Legenda: N (število enot), Mean (povprečna vrednost faktorja), Std. Deviation (standardni odklon), 

Asymp. Sig. (2-tailed) (Stopnje značilnosti pri preverjanju hipoteze o normalnosti porazdelitve 

spremenljivk; preverjali smo hipotezi: 0 :H  spremenljivka je porazdeljena normalno in 1 :H  

spremenljivka ni porazdeljena normalno. Ker je značilnost vseh testov nad 0,05, ničelno hipotezo ne 
moremo zavrniti. Sklepamo, da so spremenljivke porazdeljene normalno.)  
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Slika 5: 
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Povprečne vrednosti faktorjev 

 

6.4 Preverjanje hipotez 

V tem delu naloge preverjamo v metodološkem delu postavljene hipoteze.  

H1: Vsi dejavnik prenosa znanja po Holtonovem modelu, ki se nanašajo na udeležence 

usposabljanj in njihovo motivacijo, so prisotni pri prenosu znanja na OS Ljubljana (povprečna 

vrednost 3 ali več; na petstopenjski merski skali).  

Hipotezo preverjamo s testom aritmetične sredine za en vzorec (One Sample T Test), kjer 

preverjamo, ali je povprečna vrednost ene spremenljivke različna (oziroma ali manjša ali večja) 

od hipotetične/testne vrednosti. Za testno vrednost vzamemo vrednost 3, ki na lestvici od 1 do 

5 pomeni »niti se ne strinjam niti se strinjam« (preglednica 7). 

Preglednica 7:  Povprečne vrednosti odklona in statističnih napak 

One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

1. Pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo 

naučenega pri delu 

44 2,8778 0,72646 0,10952 

2. Motivacija za prenos znanja 44 3,6789 0,58780 0,08861 

12. Pričakovana delovna uspešnost po prenosu znanja 44 3,2744 0,57174 0,08619 

15. Prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno 

uspešnost 
44 3,5024 0,58419 0,08807 

 

Vidimo, da imajo trije dejavniki od štirih (ki sodijo v skupino motivacijskih dejavnikov), 

povprečno vrednost, večjo od 3. Ali je ta razlika statistično značilna, nam pokaže test. 

Preglednica 8:  Statistične značilnosti t-testa  

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

1. Pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo 

naučenega pri delu 

-1,116 43 0,271 -0,12225 

2. Motivacija za prenos znanja 7,661 43 0,000 0,67891 

12. Pričakovana delovna uspešnost po prenosu znanja 3,183 43 0,003 0,27439 

15. Prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno 
uspešnost 

5,704 43 0,000 0,50239 
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Ker je značilnost testa pri veliki večini faktorjev pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti 

zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. Sklepamo, da so testirani dejavniki v zadostni 

meri prisotni pri prenosu znanja, zato hipotezo potrdimo. Motivacija zaposlenih je dovolj 

visoka, da so prepričani, da lahko sami veliko vplivajo na lastno delovno uspešnost, ki jo 

pričakujejo ob uporabi novih znanj. Manj pa se upoštevata ustreznost in obseg vsebin, ki bi se 

jih bil zaposleni še pripravljen naučiti in prenesti v prakso. 

H2: Vsi dejavnik prenosa znanja po Holtonovem modelu, ki izhajajo iz delovnega okolja, niso 

prisotni (povprečna vrednost manj kot 3; na petstopenjski merski skali). 

Preglednica 9: Povprečja dejavnikov delovnega okolja 

One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

6. Vzajemna podpora med sodelavci pri prenosu znanja 44 3,2649 0,86309 0,13012 

7. Podpora nadrejenih pri prenosu znanj 44 2,6148 0,79256 0,11948 

8. Opozorila nadrejenih 44 1,8990 0,64939 0,09790 

9. Pozitivni rezultati-individualna delovna uspešnost 44 1,6597 0,81589 0,12300 

10. Negativni rezultati 44 2,1882 0,70481 0,10625 

14. Odpornost-odprtost za spremembe 44 2,5837 0,62695 0,09452 

16. Povratna informacija ostalih v organizaciji kako delamo 44 2,8117 0,64336 0,09699 

 

Vsi dejavniki delovnega okolja, razen prvega, so precej pod oceno 3, zato test ni potreben. 

Sklepamo, da delovno okolje na Zavodu ne spodbuja udeležencev usposabljanj k prenosu 

znanja. Hipotezo zato lahko potrdimo. Zaposleni nimajo vpliva na povratno informacijo ostalih 

zaposlenih o tem, kako dobro delajo. Prav tako ne na podporo nadrejenih, ki ni zadostna in kot 

taka povzroča, da so zato manj odprti za spremembe. Opozorila nadrejenih delujejo 

demotivacijsko. Prav tako tudi niso nagrajeni za dobro opravljeno delo, ki je rezultat uporabe 

novega znanja. Za dobro opravljeno delo ne prejmejo bonitet ali katerih drugih oblik nagrad. 

Edina svetla točka, ki jo lahko izpostavimo, je vzajemna podpora med sodelavci. 

H3: Manjši, ko je urad za delo, več je prisotnih dejavnikov prenos znanja in so ti tudi bolj 

izraženi. 

Hipotezo preverjamo z analizo variance (ANOVA), ki jo izvedemo v dveh korakih. 

Glede na značilnosti Levenovega testa dejavnik »(ne)zmožnost zaposlenega za prenos znanj« 

testiramo z ANOVO, dejavnik »Priložnost, ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, da naučeno 

prenese v prakso« pa z »Robust« testom. Prikazano v tabeli: Test homogenosti varianc.  
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Preglednica 10:  Test enakosti varianc 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

5. (Ne)zmožnost zaposlenega za prenos znanj 0,284 2 41 0,754 

4. Priložnost, ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, 
da naučeno prenese v prakso 

3,692 2 41 0,034 

 

Preglednica 11:  Statistika testa o enakosti povprečij 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

5. (Ne)zmožnost 
zaposlenega za prenos 

znanj 

Between groups 0,121 2 0,060 0,128 0,880 

Within Groups 19,249 41 0,469   

Total 19,369 43    

 

Ker je značilnost testa nad 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da so povprečja enaka ter da je zmožnost zaposlenega za prenos znanj neodvisna od 

velikosti urada za delo, kjer zaposleni dela.  

Preglednica 12:  Test enakosti povprečij 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 

4. Priložnost, ki jo zaposlenemu nudi 
delovno okolje, da naučeno prenese v 
prakso 

Welch 3,581 2 19,918 0,030 

Brown-Forsythe 3,987 2 29,689 0,037 

a. Asymptotically F distributed. 

Spremenljivko, po katerih enote razdelimo na skupine, imenujemo faktor, v našem primeru 

velikost urada za delo. Ker je značilnost obeh testov pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti 

povprečij zavrnemo. Sklepamo, da velikost urada za delo vpliva na dimenzijo, ki opisuje prenos 

pridobljenih znanj v prakso. V spodnjem grafu (slika 6) so prikazana povprečja posameznih 

skupin: 
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Slika 6: Povprečja po velikosti urada za delo  

 

Iz grafa je razvidno tudi, da manjši uradi nudijo več priložnosti zaposlenim, da naučeno 

prenesejo v prakso. Hipotezo zato lahko potrdimo. 

H4: Dejavnik prenosa znanja »motivacija za prenos znanja« na delovnem mestu svetovalca 

zaposlitve s stažem na Zavodu 20 let ali več je manj izražen kot pri svetovalcu zaposlitve z 

delovnim stažem manj kot 20 let.  

Hipotezo bomo preverili s testom za dva neodvisna vzorca (Independent Samples T Test). 

Domnevi glede varianc: 

- H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki. Če H0 zavrnemo, 

upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

- H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni. Če H0 ne moremo 

zavrniti, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances assumed'.  

Domnevi glede povprečij: 

- H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki (spremenljivki 

nista statistično značilno povezani). 

- H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni (spremenljivki 

sta statistično značilno povezani). 



48 

Preglednica 13:  Opis statistike po skupinah 

Group Statistics 

Koliko časa že delate na Zavodu za zaposlovanje N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

2. Motivacija za prenos 

znanja 

manj kot 20 let 29 3,6746 0,67094 0,12459 

20 let in več 15 3,6872 0,40095 0,10353 

 

Razlike med skupinami so zelo majne, kar nam potrdi test (preglednica 14). 

Preglednica 14:  Prikaz statistične značilnosti testa dveh neodvisnih skupin 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

2. Motivacija 

za prenos 

znanja 

Equal variances 

assumed 

2,355 0,132 -0,067 42 0,947 -0,01264 0,18915 

Equal variances not 

assumed 
  -0,078 40,960 0,938 -0,01264 0,16199 

 

Levenov test, ki potrjuje enakost varianc, nas usmeri v prvo vrstico. Test aritmetičnih sredin, z 

značilnostjo nad 0,05, potrdi, da med skupinami ni statistično značilnih razlik. Sklepamo, da 

staž oziroma čas zaposlitve ne vpliva na motivacijo za prenos znanja v prakso. Hipoteze zato 

ne moremo potrditi.  

H5: Dejavnik prenosa znanja »motivacija za prenos znanja« svetovalca zaposlitve s stažem 

svetovalca zaposlitve na Zavodu 20 let ali več je manj izražen kot pri svetovalcu zaposlitve s 

stažem svetovalca zaposlitve manj kot 20 let. 

Hipotezo bomo prav tako preverili s testom za dva neodvisna vzorca (Independent Samples T 

Test) (preglednica 15). 

Preglednica 15:  Opis statistike po skupinah 

Group Statistics 

Koliko časa že delate kot svetovalec zaposlitve N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

2. Motivacija za prenos 

znanja 

do 20 let 40 3,6788 0,60156 0,09512 

20 let ali več 4 3,6804 0,49789 0,24895 

 

Razlike med skupinami so zelo majne, kar nam potrdi test (preglednica 16). 
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Preglednica 16:  Statistične značilnosti testa dveh neodvisnih skupin 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

2. Motivacija 

za prenos 

znanja 

Equal variances 

assumed 

0,208 0,651 -0,005 42 0,996 -0,00165 0,31189 

Equal variances 

not assumed 
  -0,006 3,933 0,995 -0,00165 0,26650 

 

Levenov test, ki potrjuje enakost varianc, nas usmeri v prvo vrstico. Test aritmetičnih sredin, z 

značilnostjo nad 0,05, potrdi, da med skupinami ni statistično značilnih razlik. Sklepamo, da 

motivacija za prenos znanja v prakso ni odvisna od tega, koliko časa delajo kot svetovalci 

zaposlitve. Hipoteze zato ne moremo potrditi.  

H6: Dejavnik »motivacija za prenos znanja« po Holtonovem modelu je prisoten pri prenosu 

znanja na OS Ljubljana (povprečna vrednost 3 ali več; na petstopenjski merski skali).  

Hipotezo preverimo z analizo variance (ANOVA) (preglednica 17).  

Preglednica 17:  Test enakosti varianc 

Test of Homogeneity of Variances 

2. Motivacija za prenos znanja   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,330 4 38 0,276 

 

Ker je značilnost Leven testa nad 0,05, ničelno hipotezo o enakosti varianc skupin ne moremo 

zavrniti. Za test aritmetičnih sredin je veljavna tabela ANOVE (preglednica 18). 

Preglednica 18:  Statistika testa o enakosti povprečij 

ANOVA 

2. Motivacija za prenos znanja   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,499 4 0,125 0,330 0,856 

Within Groups 14,354 38 0,378   

Total 14,853 42    

 

Ker je značilnost testa nad 0,05, ničelno hipotezo o enakosti skupin ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da področje dela ne vpliva na dimenzijo »motivacija za prenos znanja v prakso«. 
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Hipoteze zato ne moremo potrditi. V spodnjem grafu (slika 7) so prikazana povprečja 

posameznih skupin. 

 

Slika 7: Povprečja po področjih svetovalnega dela 

6.5 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V tem delu odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v metodološkem delu 

naloge in odgovore hkrati strnimo v ključne ugotovitve, ki smo jih dobili z raziskavo. Pri 

posameznem raziskovalnem vprašanju najprej podajamo interpretacijo na podlagi rezultatov 

raziskave, nato pa še na podlagi prakse. 

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: »Kakšna je notranja motivacija svetovalca zaposlitve, da 

pridobljeno znanje uporablja v praksi?«. Notranjo motivacijo lahko pojasnjujemo z 

dejavnikoma »motivacija za prenos znanja« ter »pričakovana delovna uspešnost po prenosu 

znanja«. Raziskava je potrdila, da sta navedena dejavnika med svetovalci zaposlitve na Zavodu 

prisotna. Oba imata vrednosti povprečja več kot 3,2. Dejavnika, ki se nanašata na udeležence 

usposabljanja, pa sta presenetljivo zelo različno razvita. In sicer dejavnik »prepričanje 

zaposlenega o lastnem vplivu na delovno uspešnost« je prisoten (3,5), medtem ko je zadnji od 

testiranih dejavnikov »pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo naučenega pri 

delu« odsoten (povprečje 2,8).  
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Svetovalec zaposlitve je za prenos znanja dovolj motiviran in verjame, da lahko z uporabo 

novega znanja izboljša kakovost svojega dela, zato je tudi bolj uspešen, saj je ob tem bolj 

učinkovit. Po drugi strani pa je svetovalec zaposlitve lahko napoten na usposabljanje za vsebine, 

ki jih tisti trenutek ni pripravljen ponotranjiti in uporabiti, saj je mnenja, da te vsebine že pozna 

ali pa bi se želel naučiti česa drugega oziroma mu način podajanja vsebine ne ustreza. Zato 

nimajo intrinzične motivacije, da bi naučeno uporabljali pri svojem delu.  

Drugo raziskovalno vprašanje pravi: »Kako naklonjeno je delovno okolje svetovalcu zaposlitve, 

da lahko naučeno uporabi pri svojem delu?« Raziskava je pokazala, da dejavniki, ki izhajajo 

iz delovnega okolja, svetovalcu niso dovolj naklonjeni, niso razviti v tolikšni meri, da bi jih 

svetovalci zaznali kot dejavnike, ki spodbujajo prenos znanja na delovno mesto. V raziskavi se 

je pokazalo, da ima le eden od sedmih dejavnikov na zaposlene dovolj velik vpliv pri prenosu 

znanja, in sicer se je izkazalo, da je prisotna vzajemna podpora med sodelavci (povprečje 3,3). 

Vsi ostali dejavniki iz delovnega okolja pa na zaposlene nimajo vpliva oziroma niso dovolj 

razviti. Upoštevani so odgovori anketiranih, ki na merski lestvici dosegajo vrednost 3 ali več. 

Odgovore z vrednostjo 2 in 1 ne smatramo kot negativni vpliv, pač pa kot odsotnost vpliva 

posameznega indikatorja.  

Svetovalci zaposlitve so sicer dovolj dobro motivirani za prenos znanja. Pri tem jih ovirajo 

dejavniki iz delovnega okolja, na katere pa nimajo vpliva. Ne morejo denimo vplivati na 

povratno informacijo ostalih zaposlenih o tem, kako dobro delajo. Prav tako nimajo vpliva na 

podporo nadrejenih, ki ni zadostna in kot taka povzroča, da so zato manj odprti za spremembe. 

Če se v praksi ne uporabi naučeno, so opozorjeni, hkrati pa ne nagrajeni za dobro opravljeno 

delo, ki je rezultat uporabe novega znanja. Za dobro opravljeno delo ne prejmejo bonitet ali 

katerih drugih oblik nagrad. Drži pa, da zaposleni med seboj dobro, strokovno in vzajemno 

sodelujejo, med njimi je prisoten visok solidarnostni duh.  

Tretje raziskovalno vprašanje: »Kakšen vpliv ima velikost urada za delo, na katerem je zaposlen 

svetovalec zaposlitve, na prenos znanja v prakso?« Proučujemo vpliv velikosti urada za delo 

na dejavnika »nezmožnost zaposlenega za prenos znanj« ter »priložnost, ki jo zaposlenemu 

nudi delovno okolje, da naučeno prenese v prakso«. Z raziskavo ugotavljamo, da je zmožnost 

zaposlenega za prenos znanja (volja svetovalca zaposlitve) neodvisna od velikosti urada za 

delo, kjer svetovalec zaposlitve dela, vendar pa je hkrati od velikosti urada za delo odvisno, 

kakšne priložnosti nudi svetovalcu zaposlitve delovno okolje na takšnem uradu.  

V praksi obstajajo razlike v načinu dela na različno velikih uradih za delo. Posledično različni 

delovni pogoji zaposlenemu ne nudijo dovolj dobrih priložnosti, da naučeno prenese v prakso, 

saj za to nima dovolj priložnosti. Gre predvsem za raznolikost dela, ki zahteva od svetovalca 

zaposlitve veliko več znanja in časa za izvedbo svetovalnega procesa. Ima pa vpliv na 

zaposlenega delovno okolje na uradu za delo zaposlenega, ki mu omogoča različne priložnosti 

oziroma prepreke, da bi naučeno lahko prenesel v prakso. Izpostavljamo elemente organizacije 
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delovnega procesa, ki se, glede na velikost urada, razlikujejo. Dodaten vpliv ima še 

računalniška podpora oziroma računalniško okolje, ki mu je na razpolago.  

Naslednji dve raziskovalni vprašanji se nanašata na vpliv delovne dobe na Zavodu ter vpliv 

delovne dobe kot svetovalca zaposlitve na Zavodu na prenos znanja. Poudarjamo, da sta način 

in vsebina dela svetovalnega procesa področji, kjer ne moremo govoriti o monotonosti dela, ki 

se lahko pri zaposlenih pojavlja tekom dolgih let opravljanja enakega dela. Vendar smo mnenja, 

da se zaposleni z dolgim delovnim stažem zaradi zahtevnosti dela na tem delovnem mestu lahko 

izčrpa in s tem postane za spremembe manj motiviran. Podatki, ki jih dobimo v raziskavi, 

govorijo nasprotno od že v metodološkem delu navedene predpostavke. In sicer ali zaposleni 

prenese znanje v prakso ali ne, ni pogojeno z delovnim stažem. Motivacija za uporabo novih 

znanj z leti delovnega staža zaposlenega na Zavodu ne pada. Prav tako pri motivaciji za prenos 

znanj ne igra vloge področje svetovalnega dela, ki ga zaposleni opravlja. 

Zadnje, sedmo raziskovalno vprašanje: »Kakšen vpliv ima področje svetovalnega dela na 

motivacijo pri prenosu znanja?« nam skozi raziskavo prav tako prinaša drugačen odgovor od 

pričakovanega. Svetovalci zaposlitve v svetovalnem procesu obravnavajo različne vrste 

populacije; od mladih in željnih zaposlitve do starejših, z določenimi zaposlitvenimi 

omejitvami in drugih, zato so tudi obravnave različno zahtevne, terjajo različno dolžino 

razgovora, različno izkušene svetovalce. Pa vendar, kot se izkaže, področje svetovalnega dela 

ni ključno, kar bi lahko vplivalo na njegovo motivacijo pri prenosu znanja v prakso.  

Svetovalci zaposlitve, glede na področje svetovalnega dela, izvajajo različne oblike svetovalnih 

procesov. V praksi je sicer zaznati večjo izčrpanost pri svetovalcih, ki obravnavajo zahtevnejše 

stranke, ki izvajajo rehabilitacijsko svetovanje ali pa svetujejo populaciji strank, ki potrebujejo 

dodatne aktivnosti. Rezultate raziskave, ki so drugačni od pričakovanih, lahko pojasnimo tudi 

z dejstvom, da svetovalci zaposlitve svoje delo radi opravljajo, so mu predani in ga živijo.  
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7 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Dejavniki, ki vplivajo na prenos znanja v prakso, so obvladljivi le, če se pomembnosti tega 

procesa zavedajo vsi v podjetju, tako zaposleni na delovnih mestih kot tudi njihovi vodje 

oziroma vodstvo Zavoda. Glede na izpostavljene in v LTSI modelu uporabljene dejavnike, 

lahko identificiramo »zapostavljene priložnosti« spodbujanja prenosa na delovno mesto, ki 

demotivirajo zaposlene, da bi naučeno prenašali v prakso. Te ovire pa je moč premostiti z večjo 

motivacijo zaposlenih s strani nadrejenih, spodbudo in sprotnim preverjanjem in nagrajevanjem 

uspešnih v podjetju.  

Glede na razpoložljiv čas, delovne obveznosti in motivacijo zaposlenih izobraževanje trenutno 

med zaposlenimi ni najbolje sprejeto. Prav tako načrtovanje izobraževanja ne gre najbolj v 

smeri: prave vsebine pravim svetovalcem zaposlitve ob pravem času. Namreč vedeti moramo, 

da proaktiven svetovalec zaposlitve lahko že sam preko vsebin, ki jih ponuja sodobna literatura, 

osvoji določena nova znanja. Zato marsikdaj ni smotrno, da se vsi svetovalci udeležujejo 

delavnic z enakimi izobraževalnimi vsebinami. Management ne posveča dovolj pozornosti 

dejanski potrebi zaposlenega po določenih znanjih. Znano je namreč, da če se zaposleni 

izobražuje za prave vsebine ob pravem času, je večja verjetnost, da naučeno prenese in 

uporablja tudi na delovnem mestu. 

Skozi raziskovalna vprašanja, iz katerih smo izpeljali raziskovalne hipoteze, smo prišli do 

pomembnih ugotovitev v smislu prisotnosti oz. odsotnosti dejavnikov, ki imajo vpliv na 

zaposlene pri prenosu znanj. Izkazalo se je, da je na OS Ljubljana razvitih zelo malo dejavnikov, 

ki spodbujajo prenos znanja, pa še ti so šibko izraženi. Z raziskavo managementu upravljanja s 

človeškimi viri na Zavodu sporočamo, kateri dejavniki na Zavodu vplivajo na prenos znanja in 

kateri bi »morali« biti prisotni oziroma niso dovolj izkoriščeni. Priporočamo večji poudarek na 

spodbudah za prenos in uporabo znanja ter usmeritev pozornosti v tiste dejavnike, ki so se v 

raziskavi izkazali, da so premalo izkoriščeni in nimajo vpliva na prenos znanja. Motivacijo 

zaposlenih, ki je kljub neugodnemu delovnemu okolju, še vedno relativno prisotna, bi bilo 

dobro ohranjati vsaj na takem nivoju, kot je sedaj. Predvsem pa je nujno krepiti dejavnike, ki 

izhajajo iz delovnega okolja. Nadrejeni bi se moral z zaposlenim redno sestajati in se 

pogovarjati o načinih uporabe novih znanj pri delu, pokazati bi moral večje zanimanje za nova 

znanja, ki jih zaposleni pridobi, postavljati zaposlenemu take cilje, ki jih bodo na delovnem 

mestu spodbujali za uporabo naučenega, ki bodo realni in dogovorjeni skupaj z zaposlenim. 

Prav tako bi zaposleni, ki bi pri svojem delu uspešno uporabil novo znanje, lahko bili nagrajen 

v obliki dodatnih ugodnosti in bonitet. Ob preizkušanju novih znaj pri delu bi moral vedeti, kdo 

mu v primeru težav lahko pomaga, ter biti ob deležen še dodatnih nasvetov, ki bi izboljšali 

njegovo rabo naučenega na delovnem mestu. 

Več poudarka bi bilo treba dati na izenačitvi priložnosti, ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, 

da znanje prenaša v vsakdanje delo. Še dodatno poenotiti delovne procese, izboljšati aplikativno 

podporo, poskrbeti za enakovredno delovno obremenitev zaposlenih na podobnih delovnih 
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mestih. Delovni pogoji se namreč razlikujejo od velikosti urada za delo. Tako svetovalec 

zaposlitve na manjšem uradu za kakovost svojega dela vloži več časa, da lahko suvereno izvaja 

svetovalni proces. Po drugi strani pa imajo svetovalci na manjših uradih drugačno število 

strank. Na večjem uradu pa je situacija obratna, svetovalci imajo v povprečju več strank in manj 

potreb po neposrednem poznavanju vseh področjih zaposlovanja, saj na isti lokaciji delujejo še 

druge službe znotraj Zavoda, ki so kompetentne za posredovanje informacij z drugih področij 

zaposlovanja. Torej ugotavljamo tako prednosti kot slabosti načina dela svetovalca na manjšem 

in večjem uradu za delo. Nadalje, zaposlenemu bi bilo smiselno posredovati več pozitivnih 

povratnih informacij s strani nadrejenega oziroma opozorila izreči na konstruktiven način in 

predvsem delovati z zgledom. Pohvalo posredovati ne le za dobro opravljeno delo, pač pa tudi 

ob zaznavi, da je dobro opravljeno delo lahko bilo tudi posledica uporabe novega znanja, več 

pogovora z zaposlenimi o tem, kakšno znanje si želijo še pridobiti. Naj zaposleni tudi sam 

predlaga, katera znanja bi mu omogočala kakovostnejše delo. Naj ne bodo letni razgovori le 

priložnost za pogovor med nadrejenim in zaposlenim, pač pa naj bo to srečanje, kjer se 

razmišljanja in želje ne le zapišejo kot dogovor, pač pa bi moral postati cilj tovrstnih pogovorov 

priložnost za zaposlenega, da naloge, ki jih dogovori z nadrejenim, ne postanejo zgolj delovna 

obveznost, pač pa njegova želja, da jih resnično tudi opravi. Le takšni dogovori bodo zaposlene 

lahko nenehno spodbujali, da bodo željni novih znanj, da bodo verjeli vase in v svoje 

sposobnosti, da bodo zmožnosti v delovnem okolju prepoznali kot priložnosti ter da bodo ob 

tem čutili pripadnost in predanost delovnim nalogam, ki jih opravljajo.  

Spodbude za prenos znanja naj bodo načrtno in permanentno izvajane pred, ob in po končanih 

usposabljanjih. Pri tem predlagamo uporabo Holtonovega evalvacijskega modela, ki je 

praktično uporaben tudi kot ena od oblik evalvacije razvoja zaposlenih in njihovih aktivnosti 

na področju osvajanja novih znanj in veščin. Model namreč izpostavlja prav tiste dejavnike, ki 

spodbujajo oziroma zavirajo prenos naučenega. Izkazalo se je tudi, da je spodbud med sodelavci 

dovolj, ni jih pa v odnosu z nadrejenimi. Več bi moralo biti dvosmernih komunikacij med 

zaposlenimi in nadrejenimi o uporabi naučenega in učinkovitosti ob tem. Predlagamo tudi 

formalni zapis takega pogovora za kadrovsko službo, ki načrtuje izobraževanje. Prav tako bi 

lahko zaposlenim nudili širšo paleto izobraževalnih vsebin, novih vsebin, ki so primerne času, 

v katerem se nahajamo. Vsak zaposleni bi moral imeti na voljo del izobraževalnih vsebin, ki bi 

si jih lahko letno sam izbiral in dogovoril z nadrejenim. Tako bi zaposleni še dodatno okrepili 

zavedanje, da lahko tudi sami kreirajo nadgradnjo svojega znanja. V takih primerih zaposleni 

novo znanje hitreje ponotranji in si ga posledično celo želi uporabiti pri svojem delu. Tedaj bi 

lahko skoraj z gotovostjo trdili, da bi vsi dejavniki prenosa znanja delovali mnogo bolje kot 

sicer.  

Literatura navaja veliko načinov, kako motivirati zaposlene. Naštejemo jih nekaj najpogostejših 

(Mihalič 2009): (ne)denarne nagrade za delo, uspeh in znanje, pisne in ustne pohvale, pomoč 

pri delu, zagotavljanje pozitivnega zgleda sodelavcem, zanimanje za delo, razvoj in počutje 

zaposlenih, prenos lastnih znanj in izkušenj na sodelavce, čestitanje zaposlenim, omogočanje 
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lastnih privilegijev tudi sodelavcem, prenos nekaterih lastnih odgovornosti na sodelavce, 

zanimanje za želje, ambicije in zadovoljstvo in nudenje dobrih pogojev dela in delovnih 

sredstev. V naši nalogi se je izkazalo, da če so zaposleni motivirani, so prepričani, da lahko 

sami vplivajo na svojo delovno uspešnost in so lahko z novimi znanji bolj uspešni pri svojem 

delu. V delovnem okolju, ki ima na prenos znanja velik vpliv, izpostavljajo dobre odnose med 

sodelavci. Če delovno okolje svetovalcu ne nudi dovolj dobrih možnosti za kakovostno delo ali 

pa so opozorila nadrejenih nemotivacijska, je tak zaposleni manj motiviran za delo, manj 

prepričan vase, manj si prizadeva osvojiti nova znanja in jih prenesti v svoje delo ter kot tak ni 

niti produktiven niti učinkovit.  

Motiviranje zaposlenih se danes postavlja kot prioriteto in odgovornost vodij. Na kakšen način 

manager obvladuje področje ravnanja z ljudmi, je ključni element koncepta ravnanja z znanjem. 

Področje ravnanja z znanjem pokrivajo naslednji dejavniki: politika kadrovanja, karierni razvoj, 

izobraževanja in usposabljanja, sistem motivacije in nagrad v podjetju. Če so ti dejavniki v 

organizaciji dobro razviti, zaposleni krepijo željo po učenju, delitvi in uporabi znanja (Možina 

2006, 139). Današnja motivacija se precej razlikuje od motivacije izpred nekaj let. V naši nalogi 

namenoma nismo razpravljali o motivacijskih teorijah, saj niso bile ključne za našo raziskavo. 

Motivacijo in z njo povezani organizacijsko kulturo in klimo smo povezali z vlogo 

managementa v organizaciji. Motivacija je namreč živ dejavnik, zato mora danes vodja 

zaposlene motivirati, še predno pride do demotivacije. V zaposlenih je treba sprožiti proaktivno 

motiviranje. Namreč motivacija sama ne pride od znotraj. Zato jo je treba najprej spodbuditi od 

zunaj, z namenom, da zaposleni razvije lastno motivacijo, ki pa prihaja od znotraj. Tu je 

manager tisti, ki zagotovi ustrezne zunanje motivacijske elemente, ki spodbujajo motivacijo v 

zaposlenih, kajti zaposleni šele v stanju motiviranosti dobro in učinkovito lahko opravlja svoje 

naloge.  

Koristno je vedeti, kaj pa uničuje motivacijo. Migličeva (2005, 48) navaja nekaj najpogostejših 

»napak«, ki jih vodje naredijo v odnosu do zaposlenih, kar prav gotovo negativno vpliva na 

delovno vnemo in kakovost opravljenega dela. Navajamo jih le nekaj: dvojna merila pri 

napredovanju in nagrajevanju, nepotizem in protekcionizem, prevelike razlike med višinami 

plač, slabe možnosti izobraževanja in usposabljanja, neenakomerno porazdeljena obremenitev 

z deli, odsotnost podpore in pomoči, odsotnost participacije, slabi pogoji dela in neustrezna 

delovna sredstva. 

Drugi izraz za organizacijsko klimo je organizacijsko vzdušje, ki predstavlja zadovoljnost 

zaposlenih s socialnega vidika dela, nanaša se na zaznave zaposlenih o odnosih v družbi, vezano 

je na stopnjo zavzetosti zaposlenih za doseganje vizije in ciljev organizacije. Ravnanje pri delu 

z ljudmi določa organizacijsko klimo in pojasnjuje, kaj menijo zaposleni o svojem delovnem 

okolju. Je precej krhka in se lahko hitro spreminja. Organizacijska kultura pa se ukvarja bolj z 

načinom reševanja problemov v organizaciji in procesi medsebojnega vplivanja. Gre za 

vrednote, način obnašanja in norme, ki so značilne za organizacijo. Če smo dejali, da sta 
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organizacijska kultura in organizacijska klima povezani (Schneider 1990, 282–307), pa smo s 

tem mislili na vpliv organizacijske kulture na ravnanje z ljudmi, ki vpliva na organizacijsko 

klimo in s tem na zadovoljstvo zaposlenih. To povezavo nazorno prikazuje slika 8. 

 

Slika 8: Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Schneider 1990, 282–307. 

Raziskava omogoča vodstvu celovit vpogled na prenos znanja, prepoznavo vloge in pomena 

prenosa znanja na delovno mesto, dojemanje pomembnosti nenehnega učenja in zavedanje po 

nujnosti kakovostnega dela ter s tem prepoznavo pomembnosti znanja kot dodane vrednosti 

organizacije. Rezultati raziskave in teoretična spoznanja pa lahko Zavodu služijo tudi kot 

izhodišče za izdelavo kazalnikov merjenja dejavnikov prenosa znanja med zaposlenimi, kar 

daje nalogi tudi uporabno vrednost. S kazalniki, ki bi merili uspešnost in učinkovitost prenosa 

znanja v prakso, bi lahko sprotno preverjali in spodbujali prenos in uporabo naučenega, v 

zadovoljstvo vseh.  

Način dela in usposabljanja svetovalcev zaposlitve znotraj Zavoda je sicer enak po vsej 

Sloveniji, zato bi morda ugotovitve naše raziskave deloma lahko posplošili tudi na druge OS 

znotraj Zavoda.  

Družbena 
kultura 

Organizacijska 
kultura

Ravnanje z 
ljudmi pri delu

Klima v 
organizaciji

Zadovoljstvo 
zaposlenih
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8 SKLEP 

Ključno za management upravljanja s človeškimi viri v vsaki organizaciji je zelo dobro 

poznavanje svojih zaposlenih. S katerimi znanji ti razpolagajo in kaj jih motivira, da bi lahko 

delali še bolje. V nalogi smo se lotili teme prenosa znanja, natančneje, proučevali smo, kateri 

dejavniki na Zavodu vplivajo na prenos znanja. Raziskavo smo v okviru Zavoda izvedli na OS 

Ljubljana. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki na Zavodu vplivajo na prenos 

znanja v prakso; na delovno mesto svetovalca zaposlitve. Obravnavali smo populacijo vseh 62 

svetovalcev zaposlitve na OS Ljubljana, ki je od desetih OS na Zavodu največja. 

Glede na namen in cilje raziskave smo definirali raziskovalna vprašanja, iz katerih smo izpeljali 

ustrezne hipoteze. Kot model za izvedbo raziskave smo izbrani Holtonov evalvacijski LTSI 

model. V tujih študijah velikokrat preverjen, odlikuje ga visoka stopnja zanesljivosti, kar se je 

izkazalo tudi v naši nalogi. Kot merski inštrument smo uporabili LTSI vprašalnik, ki smo ga v 

originalu v celoti prevedli in uporabili. To nam je še dodatno omogočilo primerjavo 

zanesljivosti podatkov v naši nalogi z drugimi tovrstnimi raziskavami v tujini. Preko različnih 

statističnih postopkov smo za vse vključene faktorje iz LTSI in njihove indikatorje preverili 

stopnjo zanesljivosti z upoštevanjem kriterija Cronbachove alfe.  

Raziskava je pokazala šibko razvitost faktorjev, ki se nanašajo na motivacijo, na udeležence 

usposabljanja in sposobnosti udeleženca. Največ faktorjev pa je odsotnih tistih, ki se nanašajo 

na delovno okolje. 

Na osnovi ugotovitev, ki nam jih je dala naša raziskava, smo managementu Zavoda v prvi vrsti 

predlagali, da več pozornosti usmerijo v skrb za svoje zaposlene. Spodbujati bi bilo treba razvoj 

predvsem tistih dejavnikov, za katere se je v raziskavi izkazalo, da na Zavodu niso dovolj 

prisotni. V raziskavi smo ugotovili, da je med zaposlenimi edino osebna motivacija svetovalca 

zaposlitve dovolj prisotna , da pa jih pri tem ovirajo dejavniki iz delovnega okolja, na katere 

nimajo zadostnega vpliva. Očitno so se pokazale tudi razlike v načinu dela na različno velikih 

uradih za delo. Posledično slabši delovni pogoji zaposlenemu ne nudijo dovolj dobrih 

priložnosti, da naučeno prenese v prakso, saj za to nima dovolj priložnosti. Raziskava je še 

podala rezultate, ki povedo, da motivacija za uporabo novih znanj ne pada z leti delovnega staža 

zaposlenega na Zavodu. Prav tako pri motivaciji za prenos znanj ne igra vloge področje 

svetovalnega dela, ki ga zaposleni opravlja. Torej ne moremo govoriti o monotonosti dela, ki 

se lahko pri zaposlenih pojavlja tekom dolgih let opravljanja enakega dela, nasprotno, 

zaposlenega bi močno motiviralo spodbudno delovno okolje. Ki pa, kot je razvidno iz raziskave, 

zaposlenim ni najbolje naklonjeno, zato tudi niso dovolj odprti za spremembe. Izpostavljajo 

tudi opozorila nadrejenih, ki imajo pri zaposlenih demotivacijsko vlogo, saj s tem znižujejo tudi 

delovno klimo. Kot pozitivne dejavnike iz delovnega okolja anketirani izpostavljajo dobro 

podporo med sodelavci, kjer zaposleni med seboj dobro sodelujejo.  
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Ponovno navajamo tudi smisel in pomen letnih razgovorov. Namreč, na letnem razgovoru, ki 

ga Zavod vsako leto izvede z zaposlenimi, ima zaposleni možnost izpostaviti in predlagati svoje 

želje tudi na področju pridobivanja dodatnih znanj. To naj bi bila priložnost, kjer zaposleni 

vodji jasno lahko predstavi svoje želje in potrebe, mnenja in stališča o dejavnikih, ki so vezani 

na njegovo delovno okolje. Vendar se običajno te želje ne realizirajo, saj ni na voljo dovolj 

finančnih sredstev. Tako letni razgovor žal ne dosega pravega namena. Prav tako na letnem 

razgovoru ni poudarka o prenosu in uporabi osvojenih znanj oziroma skrb vodje ni usmerjena 

v to področje, pač pa na dosego zastavljenih ciljev ter določitvijo novih. 

Naša raziskava ima za prakso več uporabnih vidikov. Namreč gre za prvo tovrstno raziskavo 

ne le na Zavodu, pač pa tudi v slovenskem prostoru. Navedeni Holtonov evalvacijski LTSI 

model lahko med drugim managementu v organizaciji omogoča načrtno graditev 

intelektualnega kapitala. Kajti tako managementu kot zaposlenim omogoča celovit vpogled v 

prenos znanja. V bodoče bi bilo morda smiselno predlagati še raziskavo, v katero bi vključili 

tudi management Zavoda in širši krog zaposlenih; denimo še zaposlene svetovalce zaposlitve 

na drugih območnih službah po Sloveniji, opraviti primerjavo dejavnikov vpliva med različnimi 

območnimi službami ter primerjavo situacije, kako vidijo navedene dejavnike vpliva nadrejeni 

in kako zaposleni. Potem bi morda še lažje strnili razmišljanja in mnenje na celoten Zavod v 

Sloveniji, v naši nalogi pa ga lahko zato posplošimo le na OS Ljubljana.  

Nalogo lahko sklenemo še z mislijo, da je danes nujno zavedanje se živosti vsega: organizacije, 

managementa, zaposlenih, znanja in odnosov. Vsi ti elementi se namreč med sabo povezano 

prepletajo in le ob skupnem zavedanju vseh je možen premik naprej, je možen napredek in 

razvoj v delovanju in razmišljanju k še boljšemu in višjemu.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Stopnja primernosti podatkov in struktura faktorjev 

 





Priloga 1 

 

Pozdravljeni, 

sem Neva Kozamernik, vaša dolgoletna sodelavka. Na Fakulteti za management Koper 

zaključujem študij Splošnega managementa. Pripravljam magistrsko nalogo na temo 

prenosa znanja po usposabljanju na delovno mesto svetovalca zaposlitve. Zato me 

zanimajo vaša mnenja, kako na Zavodu doživljate situacijo v zvezi s prenosom znanja po 

končanem usposabljanju na svoje delovno mesto.  

Pri tem resnično potrebujem vašo pomoč.  

Prosim vas, da na naslednjih straneh izpolnite anonimni anketni vprašalnik, 

sestavljen za potrebe moje magistrske naloge. Na ta način BOSTE prispevali ključne 

podatke, ki jih potrebujem, da bo naloga dosegla svoj namen. Ni napačnih ali pravilnih 

odgovorov, pomembno je, da so vaši odgovori iskreni in odražajo vaše prave občutke. Z 

rezultati raziskave bo ob koncu raziskave seznanjeno tudi vodstvo Zavoda, v kolikor bodo 

za to zainteresirani. 

Za vaše odgovore in pripravljenost za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 

Neva Kozamernik 

VPRAŠALNIK O VPLIVU DEJAVNIKOV NA PRENOS ZNANJA PO 
KONČANEM USPOSABLJANJU NA DELOVNO MESTO SVETOVALCA 

ZAPOSLITVE 

Navodilo:  

Pri spodaj navedenih trditvah (št. 1–89) prosim označite, v kolikšni meri držijo 
za vas posamezne trditve. Lestvica za odgovore je: 1= sploh se ne strinjam, 2= 
se ne strinjam, 3= niti se ne strinjam niti se strinjam, 4= se strinjam, 5= 
popolnoma se strinjam.  

Trditve od številke 1 do vključno 63 se nanašajo bolj na zadnja usposabljanja 
(sem sodi tudi e-učenje), ki ste se jih v zadnjem času udeležili. V trditvah od 
številke 64 pa do 89 pa so mišljena vaša mnenja o usposabljanjih na Zavodu bolj 
na splošno.  

Na koncu vprašalnika sem vam zastavila še 4 kratka vprašanja, ki so za samo 
magistrsko nalogo prav tako pomembna. Zato vas prosim, da tudi nanje 
odgovorite.  

1.  
Pred usposabljanjem sem seznanjen/-a, kako naj bi 
usposabljanje vplivalo na mojo uspešnost.  1 2 3 4 5 

2.  
Usposabljanje bo prispevalo k dvigu osebne delovne 
uspešnosti. 1 2 3 4 5 

3.  
Po zaključku usposabljanja komaj čakam, da lahko naučeno 
preizkusim pri svojem delu. 

1 2 3 4 5 

4.  
Prepričan/-a sem, da mi bo usposabljanje pomagalo, da svoje 
delo lahko bolje opravljam.  

1 2 3 4 5 

5.  
Navdušuje me misel, da bom lahko novo znanje uporabil/-a pri 
svojem delu. 

1 2 3 4 5 

6.  
Če uspešno uporabim na usposabljanju pridobljeno znanje, 
bom dobil/-a višjo plačo. 1 2 3 4 5 
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7.  
Če uporabim znanje, pridobljeno na usposabljanju, je bolj 
verjetno, da bom zato nagrajen/-a. 

1 2 3 4 5 

8.  
Kadar pri svojem delu uporabim svoje nove veščine, sem 
deležen/-na dodatnih ugodnosti. 

1 2 3 4 5 

9.  
Že pred usposabljanjem dobro razumem, kako bom lahko novo 
znanje vključil/-a v svoj osebni razvoj na delovnem mestu 
(poklicni razvoj).  

1 2 3 4 5 

10.  
Še pred začetkom usposabljanja vem, kaj lahko od njega 
pričakujem. 1 2 3 4 5 

11.  
Nimam časa, da uporabim novo znanje, pridobljeno na 
usposabljanju.  

1 2 3 4 5 

12.  
Če želim novo znanje implementirati v svoje delo, to zahteva 
od mene preveč energije. Za preostalo delo mi zato ne ostane 
dovolj časa.  

1 2 3 4 5 

13.  
Pred usposabljanjem mi je že na samem začetku kristalno 
jasno, kaj se od usposabljanja pričakuje. 1 2 3 4 5 

14.  
Če zaposleni pri svojem delu ne uporabljamo na usposabljanju 
pridobljenega znanja, smo kaznovani. 

1 2 3 4 5 

15.  
Če uporabim na usposabljanju pridobljeno znanje, se to odraža 
v moji višji delovni uspešnosti.  1 2 3 4 5 

16.  
Zaposleni na Zavodu prejmemo dodatne bonitete, če pri svojem 
delu uporabimo na novo pridobljena znanja. 

1 2 3 4 5 

17.  
Če ne uporabim na usposabljanju pridobljenega znanja, ne 
dobim povišice. 1 2 3 4 5 

18.  
Če pri delu uporabljam na usposabljanju pridobljeno znanje, je 
bolj verjetno, da dobim za to priznanje (to pomeni, da nadrejeni 
sploh opazi, da sem nekaj dobro naredil/-a).  

1 2 3 4 5 

19.  
Moje delovne obveznosti mi dopuščajo, da pri samem delu 
preizkusim znanje, ki sem se ga naučil/-a med usposabljanjem.  

1 2 3 4 5 

20.  
Trenutno je preveč delovnih zadolžitev, ki mi onemogočajo 
uporabo na usposabljanju pridobljenega znanja na delovno 
mesto.  

1 2 3 4 5 

21.  
Če ne uporabim novih tehnik, naučenih na usposabljanju, bom 
opozorjen/-a.  

1 2 3 4 5 

22.  
V primeru, ko uspešno uporabim na usposabljanju pridobljeno 
znanje, se to pozitivno odrazi (sem pohvaljen/-a). 

1 2 3 4 5 

23.  
Če ne uporabljam novih znanj, pridobljenih na usposabljanju, 
bom posvarjen/-a.  

1 2 3 4 5 

24.  
Ko zaposleni ne uporabimo, česar smo se naučili na 
usposabljanju, se to razve. 

1 2 3 4 5 

25.  
V mojem delovnem urniku je na razpolago dovolj časa, da na 
delovnem mestu uvedem »spremenjen način dela« (nova 
znanja, pridobljena na usposabljanju). 

1 2 3 4 5 

26.  
Nekdo bo moral najprej spremeniti prioritete mojega delovnega 
mesta, da bom lahko imel/-a možnost uporabe novega znanja.  1 2 3 4 5 

27.  
Želim si, da bi končno že imel/-a dovolj časa, da bi svoje 
delovne naloge lahko opravljal/-a tako »kot naj bi se 
opravljale« . 

1 2 3 4 5 

28.  
Sodelavci cenijo, ko uporabljam novo znanje, pridobljeno na 
usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

29.  
Sodelavci me spodbujajo k uporabi znanja, pridobljenega na 
usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

30.  
Moji sodelavci pričakujejo od mene, da naučeno na 
usposabljanju uporabljam pri svojem delu. 

1 2 3 4 5 

31.  
Moji sodelavci so potrpežljivi z mano, ko po usposabljanju pri 
svojem delu preizkušam nove veščine in tehnike. 1 2 3 4 5 

32.  
Nadrejeni se redno sestaja z mano in skupaj obdelujeva 
probleme, ki bi jih utegnil/-a imeti pri uporabi znanja, 
pridobljenega na usposabljanju. 

1 2 3 4 5 
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33.  
Nadrejeni se sestaja z mano in se pogovarjava o načinih 
uporabe tistega, česar sem se naučil/-a na usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

34.  
Če uporabljam tisto, kar sem se naučil/-a na usposabljanju, mi 
nadrejeni nasprotuje. 

1 2 3 4 5 

35.  
Nadrejeni mi bo nasprotoval pri uporabi tehnik, ki sem se jih 
naučil/-a na usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

36.  
Nadrejeni meni, da bi bil/-a v primeru, če bi pri svojem delu 
uporabljal/-a nove tehnike, pridobljene na usposabljanju, manj 
učinkovit/-a. 

1 2 3 4 5 

37.  
Nadrejeni kaže zanimanje za tisto, kar se učim na 
usposabljanjih. 

1 2 3 4 5 

38.  
Nadrejeni nasprotuje uporabi tehnik, ki sem se jih naučil/-a na 
usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

39.  
Nadrejeni mi postavlja takšne cilje, ki me na delovnem mestu 
spodbujajo k uporabi znanja iz usposabljanja. 

1 2 3 4 5 

40.  
Nadrejeni mi da vedeti, da dobro opravljam svoje delo, ko 
uporabljam tudi znanje, pridobljeno na usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

41.  
Nadrejenemu ni všeč, če pri delu uporabljam na usposabljanju 
pridobljeno znanje. 

1 2 3 4 5 

42.  
Nadrejeni meni, da mi znanje, pridobljeno na usposabljanju, pri 
mojem delu ne bo koristilo.  

1 2 3 4 5 

43.  
Nadrejeni mi pomaga, da si zastavljam realne in na znanju z 
usposabljanj utemeljene delovne cilje. 

1 2 3 4 5 

44.  
Nadrejeni bi uporabil drugačne tehnike kot jaz, v kolikor bi 
uporabil tehnike, pridobljene z usposabljanjem. 

1 2 3 4 5 

45.  
Nadrejeni je mnenja, da bom pri svojem delu neučinkovit/-a, 
ko uporabljam znanje, pridobljeno na usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

46.  
Nadrejeni bo verjetno kritiziral usposabljanje, ko se vrnem 
nazaj na delovno mesto. 

1 2 3 4 5 

47.  
Učni pripomočki na usposabljanjih so zelo podobni tem, ki jih 
sicer uporabljam pri svojem delu. 

1 2 3 4 5 

48.  
Učne metode na usposabljanjih so zelo podobne dejanskemu 
načinu dela, na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 

49.  
Všeč mi je način usposabljanja, saj izgleda identično mojemu 
delu.  

1 2 3 4 5 

50.  
Na delovnem mestu razpolagam s "stvarmi" (delovna oprema, 
material ...), ki jih potrebujem, da usposabljanje lahko 
prenesem v prakso.  

1 2 3 4 5 

51.  
Po končanem usposabljanju bom znanja, pridobljena na 
usposabljanju, imel/-a možnost preizkusiti pri delu. 1 2 3 4 5 

52.  
Aktivnosti in vaje, ki so bile izvedene na usposabljanju, so 
pripomogle pri spoznavanju / razumevanju, kako lahko 
naučeno uporabim pri svojem delu. 

1 2 3 4 5 

53.  
Prepričan/-a sem, da so trenerji med usposabljanjem razumeli, 
kako bom naučeno lahko prenesel/-a v prakso. 

1 2 3 4 5 

54.  
Trenerji so med usposabljanjem z učenjem na številnih 
primerih prikazali možnosti, kako lahko novo znanje uporabim 
pri svojem delu.  

1 2 3 4 5 

55.  
Način, kako je trener usposabljal, mi daje samozavest, da bom 
lahko "to" tudi apliciral/-a. 

1 2 3 4 5 

56.  

Po končanem usposabljanju bom imel/-a na delovnem mestu 
na razpolago vse potrebno, da bom naučeno lahko uporabil/-a 
pri delu (ustrezen čas, pomoč sodelavcev – 
njihov čas, finančna sredstva – možnost vključevanja v APZ 
ukrepe itd.). 

1 2 3 4 5 

57.  
Dobil/-a bom priložnost, da na usposabljanju pridobljeno 
znanje uporabim pri svojem delu.  

1 2 3 4 5 

58.  
Kar me učijo na usposabljanjih, je tesno povezano z zahtevami 
mojega delovnega mesta. 

1 2 3 4 5 
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59.  
Situacije, ki so uporabljene na usposabljanju, so identične tem, 
ki jih srečujem na delovnem mestu. 1 2 3 4 5 

60.  
Kadrovske rezerve so dovolj velike (zadostno število 
svetovalcev), da se naučeno lahko tudi uporabi v praksi.  1 2 3 4 5 

61.  
Proračunske omejitve mi na delovnem mestu onemogočajo 
uporabo na usposabljanjih pridobljenega znanja. 

1 2 3 4 5 

62.  

Trenutno število svetovalcev zaposlitve je zadostno (zaposlenih 
je dovolj svetovalcev zaposlitve glede na število BO), da pri 
svojem delu lahko uporabim na usposabljanju pridobljeno 
znanje. 

1 2 3 4 5 

63.  

Težko je zagotoviti ustrezno delovanje in podporo računalniških 
aplikacij (vsebinsko – kaj ponuja aplikacija svetovalcu 
zaposlitve za izvedbo dobrega svetovalnega procesa in časovni 
odziv aplikacije), ki jih pri svojem delu potrebujem, da lahko 
uporabim znanje, pridobljeno na usposabljanju. 

1 2 3 4 5 

64.  Zavod v resnici ne ceni moje delovne uspešnosti. 1 2 3 4 5 

65.  
Z uporabo znanja, pridobljenega na usposabljanjih, se moja 
delovna uspešnost poveča. 1 2 3 4 5 

66.  Bolj ko se učim, bolj učinkovit/-a sem pri svojem delu. 1 2 3 4 5 

67.  
V večini primerov so nagrajeni tisti, ki si to zaslužijo (naredijo 
nekaj, s čimer si to zaslužijo).  1 2 3 4 5 

68.  
Ko se trudim opravljati svoje delo na način, ki poveča mojo 
delovno uspešnost, se mi zgodijo same dobre stvari. 1 2 3 4 5 

69.  
Običajno usposabljanja v veliki meri vplivajo na povečanje moje 
produktivnosti pri delu.  

1 2 3 4 5 

70.  Ljudje okoli mene opazijo, ko naredim nekaj dobro.  1 2 3 4 5 

71.  
Več znanja, pridobljenega na usposabljanjih, prenesem v svoje 
delo, bolje ga opravljam. 

1 2 3 4 5 

72.  
Moje delo je idealno za nekoga, ki si želi biti nagrajen za dobro 
opravljeno delo. 

1 2 3 4 5 

73.  
Moji tesni sodelavci (v mojem ožjem delokrogu) na splošno raje 
pri svojem delu uporabljajo že obstoječe metode, kot pa 
preizkušajo nove, naučene na usposabljanjih.  

1 2 3 4 5 

74.  
Izkušeni sodelavci v mojem ožjem delokrogu zasmehujejo 
ostale, ki pri svojem delu uporabljajo nove tehnike, pridobljene 
na usposabljanjih. 

1 2 3 4 5 

75.  
Moji tesni sodelavci (v mojem ožjem delokrogu) so odprti za 
spremembe v načinu dela.  1 2 3 4 5 

76.  
Moji tesni sodelavci (v mojem ožjem delokrogu) ne želijo 
vlagati truda v spremembe že ustaljenega načina dela. 1 2 3 4 5 

77.  V moji delovni bližini neradi preizkušamo nove načine dela. 1 2 3 4 5 

78.  V moji delovni bližini smo odprti za spremembe. 1 2 3 4 5 

79.  
Po končanih usposabljanjih od drugih dobim povratno 
informacijo o tem, kako dobro prenašam naučeno v prakso.  1 2 3 4 5 

80.  
Sodelavci mi pogosto predlagajo, kako lahko sam/-a izboljšam 
svojo delovno uspešnost.  1 2 3 4 5 

81.  
Od drugim dobim veliko nasvetov, kako lahko svoje delo bolje 
opravljam. 

1 2 3 4 5 

82.  
Prepričan/-a sem v svoje sposobnosti prenosa novih veščin na 
delovno mesto.  

1 2 3 4 5 

83.  
Nikoli nisem dvomil/-a o svojih sposobnosti prenosa novih 
veščin na delovno mesto.  1 2 3 4 5 

84.  
Prepričan/-a sem, da lahko zaobidem ovire pri delu, ki me 
ovirajo pri uporabi novih veščin ali znanja. 

1 2 3 4 5 
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85.  
Popolnoma sem prepričan/-a, da lahko kljub težavam in drugim 
neugodnim situacijam na delovnem mestu pri delu uporabljam 
znanje, pridobljeno na usposabljanjih. 

1 2 3 4 5 

86.  
Ljudje mi velikokrat že sami povedo kaj, kar mi pomaga 
izboljšati delovno uspešnost.  1 2 3 4 5 

87.  
Ko preizkušam, kar sem se naučil/-a na usposabljanjih, vem, 
kdo mi bo pri tem pomagal. 

1 2 3 4 5 

88.  
Če moja delovna uspešnost ni zadovoljiva, mi bodo drugi takoj 
pomagali, da to izboljšam. 1 2 3 4 5 

89.  
Redno se sestajam in pogovarjam z ljudmi o tem, kako 
izboljšati svojo delovno uspešnost. 1 2 3 4 5 

Prosim vas, da na koncu odgovorite še na nekaj splošnih vprašanj: 

1. Katero področje svetovalnega dela pokrivate (PAZI: če pokrivate vsaj 2 od 
spodaj navedenih področij a–e, potem obkrožite črko f!!!): 
a) Svetovalec zaposlitve za BO in IZ (pretežno za neposredno zaposljive) 
b) Svetovalec zaposlitve za BO in IZ (pretežno za stranke, ki potrebujejo dodatne 

aktivnosti) 
c) Svetovalec zaposlitve za BO in IZ (pretežno e-komunikacijski kanal) 
d) Rehabilitacijski svetovalec  
e) Svetovalec za poklicno svetovanje in svetovanje prvim iskalcem zaposlitve 
f) Svetovalec zaposlitve, ki pokriva več področij (vsaj 2 področji, navedena pod točko 1: 

od 1a do 1e) 

2. Koliko časa že delate na Zavodu (zaokrožite na celo število let)? _____ 

3. Koliko časa že opravljate delo svetovalca zaposlitve iz točke 1? _____ 

4. Velikost urada za delo, na katerem opravljate svoje delo oziroma navedite 
število prijavljenih oseb na uradu, na katerem (pretežno) delate? ________ 

 

 





Priloga 2 

 

STOPNJA PRIMERNOSTI PODATKOV IN STRUKTURA FAKTORJEV 

Total Variance Explained in matrix – uteži za vse analizirane faktorje in pripadajoče 
indikatorje 

Faktorji s pripadajočimi indikatorji  
(lastne vrednosti, delež pojasnjene variance) R

es
ca

le
d

 

C
o
m

p
o
n
en

t 
1
 

1. Pripravljenost posameznika za usposabljanje ter uporabo naučenega pri delu 

(Total 1,983, % of Variance 69,137) 

 

Pred usposabljanjem sem seznanjen/-a, kako naj bi usposabljanje vplivalo na mojo 

uspešnost. 
0,798 

Že pred usposabljanjem dobro razumem, kako bom lahko novo znanje vključil/-a v svoj 

osebni razvoj na delovnem mestu (poklicni razvoj). 

0,743 

Še pred začetkom usposabljanja vem, kaj lahko od njega pričakujem. 0,733 

Pred usposabljanjem mi je že na samem začetku kristalno jasno, kaj se od usposabljanja 
pričakuje. 

0,784 

  

2. Motivacija za prenos znanja  

(Total 1,371, % of Variance 67,147) 

 

Usposabljanje bo prispevalo k dvigu osebne delovne uspešnosti. 0,817 

Po zaključku usposabljanja komaj čakam, da lahko naučeno preizkusim pri svojem delu. 0,851 

Prepričan/-a sem, da mi bo usposabljanje pomagalo, da svoje delo lahko bolje opravljam. 0,872 

Navdušuje me misel, da bom lahko novo znanje uporabil/-a pri svojem delu. 0,732 

  

3. Stopnja/oblika prenosa znanj  

(Total 1,714, % of Variance 64,450) 

 

Učne metode na usposabljanjih so zelo podobne dejanskemu načinu dela, na delovnem 
mestu. 

0,596 

Všeč mi je način usposabljanja, saj izgleda identično mojemu delu. 0,616 

Aktivnosti in vaje, ki so bile izvedene na usposabljanju, so pripomogle pri spoznavanju / 

razumevanju, kako lahko naučeno uporabim pri svojem delu. 
0,878 

Prepričan/-a sem, da so trenerji med usposabljanjem razumeli, kako bom naučeno lahko 
prenesel/-a v prakso. 

0,883 

Način, kako je trener usposabljal, mi daje samozavest, da bom lahko "to" tudi apliciral/-a. 0,813 
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4. Priložnost, ki jo zaposlenemu nudi delovno okolje, da naučeno prenese v prakso  

(Total 1,781, % of Variance 64,982) 

 

Po končanem usposabljanju bom znanja, pridobljena na usposabljanju, imel/-a možnost 
preizkusiti pri delu. 

0,758 

Po končanem usposabljanju bom imel/-a na delovnem mestu na razpolago vse potrebno, 

da bom naučeno lahko uporabil/-a pri delu (ustrezen čas, pomoč sodelavcev – njihov čas, 
finančna sredstva – možnost vključevanja v APZ) 

0,723 

Dobil/-a bom priložnost, da na usposabljanju pridobljeno znanje uporabim pri svojem 

delu. 

0,903 

Kadrovske rezerve so dovolj velike (zadostno število svetovalcev), da se naučeno lahko 
tudi uporabi v praksi. 

0,541 

Na delovnem mestu razpolagam s "stvarmi" (delovna oprema, material ...), ki jih 

potrebujem, da usposabljanje lahko prenesem v prakso. 

0,801 

  

5. Zmožnost zaposlenega za prenos znanj  
(Total 2,658, % of Variance 61,803) 

 

Nimam časa, da uporabim novo znanje, pridobljeno na usposabljanju. 0,829 

Če želim novo znanje implementirati v svoje delo, to zahteva od mene preveč energije. Za 
preostalo delo mi zato ne ostane dovolj časa. 

0,773 

Moje delovne obveznosti mi nedopuščajo, da pri samem delu preizkusim znanje, ki sem 
se ga naučil/-a med usposabljanjem. 

0,725 

Trenutno je preveč delovnih zadolžitev, ki mi onemogočajo uporabo na usposabljanju 
pridobljenega znanja na delovno mesto. 

0,606 

V mojem delovnem urniku na razpolago ni dovolj časa, da na delovnem mestu uvedem 
»spremenjen način dela« (nova znanja, pridobljena na usposabljanju). 

0,726 

Nekdo bo moral najprej spremeniti prioritete mojega delovnega mesta, da bom lahko 

imel/-a možnost uporabe novega znanja. 
0,639 

  

6. Vzajemna podpora med sodelavci pri prenosu znanja  

(Total 2,937, % of Variance 80,546) 

 

Sodelavci cenijo, ko uporabljam novo znanje, pridobljeno na usposabljanju. 0,916 

Sodelavci me spodbujajo k uporabi znanja, pridobljenega na usposabljanju. 0,951 

Moji sodelavci pričakujejo od mene, da naučeno na usposabljanju uporabljam pri svojem 
delu. 

0,906 

Moji sodelavci so potrpežljivi z mano, ko po usposabljanju pri svojem delu preizkušam 
nove veščine in tehnike. 

0,797 
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7. Podpora nadrejenih pri prenosu znanj  

(Total 3,667, % of Variance 66,236) 

 

Nadrejeni se redno sestaja z mano in skupaj obdelujeva probleme, ki bi jih utegnil/-a imeti 

pri uporabi znanja, pridobljenega na usposabljanju. 

0,903 

Nadrejeni se sestaja z mano in se pogovarjava o načinih uporabe tistega, česar sem se 
naučil/-a na usposabljanju. 

0,883 

Nadrejeni kaže zanimanje za tisto, kar se učim na usposabljanjih. 0,736 

Nadrejeni mi postavlja takšne cilje, ki me na delovnem mestu spodbujajo k uporabi 
znanja iz usposabljanja. 

0,775 

Nadrejeni mi da vedeti, da dobro opravljam svoje delo, ko uporabljam tudi znanje, 

pridobljeno na usposabljanju. 

0,790 

Nadrejeni mi pomaga, da si zastavljam realne in na znanju z usposabljanj utemeljene 

delovne cilje. 

0,769 

  

8. Opozorila nadrejenih  

(Total 1,943, % of Variance 61,438) 

 

Nadrejeni mi bo nasprotoval pri uporabi tehnik, ki sem se jih naučil/-a na usposabljanju. 0,813 

Nadrejeni nasprotuje uporabi tehnik, ki sem se jih naučil/-a na usposabljanju. 0,795 

Nadrejenemu ni všeč, če pri delu uporabljam na usposabljanju pridobljeno znanje. 0,841 

Nadrejeni bi uporabil drugačne tehnike kot jaz, v kolikor bi uporabil tehnike, pridobljene 

z usposabljanjem. 

0,638 

Nadrejeni je mnenja, da bom pri svojem delu neučinkovit/-a, ko uporabljam znanje, 

pridobljeno na usposabljanju. 

0,796 

  

9. Pozitivni rezultati – individualna delovna uspešnost  
(Total 2,788, % of Variance 69,692) 

 

Če uspešno uporabim na usposabljanju pridobljeno znanje, bom dobil/-a višjo plačo. 0,968 

Če uporabim znanje, pridobljeno na usposabljanju, je bolj verjetno, da bom zato 

nagrajen/-a. 

0,951 

Kadar pri svojem delu uporabim moje nove veščine, sem deležen/-na dodatnih ugodnosti. 0,925 

Če ne uporabim na usposabljanju pridobljenega znanja, ne dobim povišice. 0,599 

  

10. Negativni rezultati  

(Total 1,868, % of Variance 69,973) 

 

Če zaposleni pri svojem delu ne uporabljamo na usposabljanju pridobljenega znanja, smo 

kaznovani. 

0,734 

Če ne uporabim novih tehnik, naučenih na usposabljanju, bom opozorjen/-a. 0,940 

Če ne uporabljam novih znanj, pridobljenih na usposabljanju, bom posvarjen/-a. 0,837 

Ko zaposleni ne uporabimo, česar smo se naučili na usposabljanju, se to razve. 0,769 
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11. Naučeno je uporabno v praksi na delovnem mestu  
(Total 1,313, % of Variance 70,735) 

 

Učni pripomočki na usposabljanjih so zelo podobni tem, ki jih sicer uporabljam pri 
svojem delu. 

0,826 

Kar me učijo na usposabljanjih, je tesno povezano z zahtevami mojega delovnega mesta. 0,879 

Situacije, ki so uporabljene na usposabljanju, so identične tem, ki jih srečujem na 
delovnem mestu. 

0,817 

  

12. Pričakovana delovna uspešnost po prenosu znanja  
(Total 0,891, % of Variance 62,141) 

 

Z uporabo znanja, pridobljenega na usposabljanjih, se moja delovna uspešnost poveča. 0,828 

Običajno usposabljanja v veliki meri vplivajo na povečanje moje produktivnosti pri delu. 0,853 

Več znanja, pridobljenega na usposabljanjih, prenesem v svoje delo, bolje ga opravljam. 0,601 

  

14. Odpornost – odprtost za spremembe  

(Total 3,737, % of Variance 60,542) 

 

Moji tesni sodelavci (v mojem ožjem delokrogu) na splošno raje pri svojem delu 
uporabljajo že obstoječe metode, kot pa preizkušajo nove, naučene na usposabljanjih. 

0,812 

Izkušeni sodelavci v mojem ožjem delokrogu zasmehujejo ostale, ki pri svojem delu 
uporabljajo nove tehnike, pridobljene na usposabljanjih. 

0,582 

Moji tesni sodelavci (v mojem ožjem delokrogu) niso odprti za spremembe v načinu dela. 0,659 

Moji tesni sodelavci (v mojem ožjem delokrogu) ne želijo vlagati truda v spremembe že 
ustaljenega načina dela. 

0,873 

V moji delovni bližini neradi preizkušamo nove načine dela. 0,486 

  

15. Prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno uspešnost  
(Total 0,872, % of Variance 65,780) 

 

Prepričan/-a sem v svoje sposobnosti prenosa novih veščin na delovno mesto. 0,818 

Prepričan-a sem, da lahko zaobidem ovire pri delu, ki me ovirajo pri uporabi novih veščin 

ali znanja. 

0,566 

Popolnoma sem prepričan/-a, da lahko kljub težavam in drugim neugodnim situacijam na 
delovnem mestu pri delu uporabljam znanje, pridobljeno na usposabljanjih. 

0,932 

  

16. Povratna informacija ostalih v organizaciji, kako delamo  

(Total 3,841, % of Variance 65,792) 

 

Če pri delu uporabljam na usposabljanju pridobljeno znanje, je bolj verjetno, da dobim za 

to priznanje (to pomeni, da nadrejeni sploh opazi, da sem nekaj dobro naredil/-a). 

0,672 

Po končanih usposabljanjih od drugih dobim povratno informacijo o tem, kako dobro 

prenašam naučeno v prakso. 
0,594 

Od drugim dobim veliko nasvetov, kako lahko svoje delo bolje opravljam. 0,731 

Ljudje mi velikokrat že sami povedo kaj, kar mi pomaga izboljšati delovno uspešnost. 0,773 

Redno se sestajam in pogovarjam z ljudmi o tem, kako izboljšati svojo delovno uspešnost. 0,848 

 


