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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda tuje in domače strokovne 

literature s področja podjetništva, znanja, zadovoljstva, aktivne politike zaposlovanja in 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« kot ene izmed aktivnosti 

aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji oceniti pomembnost in zadovoljstvo udeležencev 

tega podjetniškega izobraževanja. Analiza je pokazala, da podjetniško izobraževanje 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« ne dosega pričakovanj njihovih udeležencev tega 

izobraževanja. S podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« so 

najbolj zadovoljni udeleženci, ki so se tega izobraževanja udeležili v RRA Notranjsko-Kraške 

regije. Iz analize je razvidno tudi, da med skupno oceno zadovoljstva udeležencev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« in dvema dimenzijama 

tega podjetniškega izobraževanja, in sicer dimenzijama »zaupanje, pozornost in odzivnost 

predavatelja in ponudnika izobraževanj« ter »zaupanje in pozornost mentorja«, obstaja 

statistično značilna pozitivna povezanost. 

Ključne besede: aktivna politika zaposlovanja, mladi iskalci zaposlitve, podjetništvo, 

podjetniško izobraževanje, podjetniška ideja. 

SUMMARY 

The purpose of this master's thesis is to evaluate importance and satisfaction of the 

participants with the entrepreneurial education on the basis of systematic review of home and 

foreign published text books in the field of entrepreneurship, knowledge, satisfaction, active 

employment policy and entrepreneurial education »Entrepreneurially in the business world« 

(PVSP) as one of active employment policies in Slovenia. The analysis shows that the 

entrepreneurial education PVSP does not achieve the participants' expectations. The 

participants who are most satisfied with this PVSP education come from Notranjsko-kraška 

region. Furthermore, the analysis indicates that there is statistically significant positive 

correlation between the common evaluation of the participants' satisfaction with the PVSP 

education and its two dimensions, trust, attention, response of a lecturer and education 

provider and trust and menthor's attention. 

Key words: active employment policy, young job-seekers, entrepreneurship, entrepreneurial 

education, business idea. 
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1 UVOD 

V uvodnem poglavju opredelimo obravnavani problem in teoretična izhodišča, opišemo 

namen, cilje in hipoteze raziskave, predstavimo metode raziskovanja, predpostavke in 

omejitve raziskave. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Ustanavljanje novih podjetij je pomembno zaradi »ustvarjanja« novih delovnih mest, 

dinamičnosti, konkurenčnosti in produktivnosti, tako na domačem kot tudi na globalnem trgu. 

Povečanje podjetniških znanj in veščin je ena izmed glavnih razvojnih nalog tako glede 

razumevanja podjetništva kakor tudi ustvarjanja večje samozavesti in odločnosti 

posameznikov, tudi mladih, v snovanju svoje kariere.  

Podjetništvo je po mnenju Hisricha (1993, v Gomezelj Omerzel 2010, 19) »proces ustvarjanja 

novega ob angažiranju človeških in finančnih virov, pri čemer podjetnik prevzema tveganje in 

za to dobi nagrado v obliki denarja ali osebnega zadovoljstva«. Pomemben element 

podjetništva so sredstva – organizacijski procesi v podjetju, denarna sredstva, značilnosti 

podjetja, materialna sredstva, informacije, znanje ipd. (Stokes, Wilson in Mador 2010; 

Gomezelj Omerzel 2010). Podjetnik je velikokrat tudi inovator, pri tem pa sam izbira in 

kombinira sredstva za uresničevanje poslovne priložnosti. V ta namen mora podjetnik 

neprestano pridobivati znanje. Znanje »nastaja« s pomočjo podjetniškega izobraževanja, ki ga 

je treba skrbno načrtovati, izvajati in prenesti v prakso (Gomezelj Omerzel 2010, 101).  

Nastala gospodarska kriza vpliva na trg dela. Najbolj pa je prizadela mlade, ki imajo tudi v 

času gospodarske rasti težave z uspešnim nastopom na trg dela (Spruk 2013, 5). Po podatkih 

SURS (2015) je delež brezposelnosti v starostni skupini od 15 do 29 let v zadnjem četrtletju 

2014 znašal 18,5 odstotka. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ), kot javna služba, izvaja ukrepe na trgu dela, v katere se poleg ostalih ciljnih skupin 

vključujejo tudi brezposelni mladi – med ukrepe štejemo tako vseživljenjsko karierno 

orientacijo in posredovanje zaposlitve kot tudi ukrepe aktivne politike zaposlovanja (v 

nadaljevanju APZ) (MDDSZ
1
 2015, 22). Med ukrepe APZ se štejejo usposabljanje in 

izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za 

zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje samozaposlovanja (prav tam). Med 

ukrepe APZ se od leta 2014 šteje tudi ukrep samozaposlovanja z naslovom »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« (MDDSZ 2015, 49). Izvajalci tega ukrepa so RCR, d. o. o., kot 

upravičenec in partner ZRSZ in regionalne razvojne agencije (v nadaljevanju RRA) kot 

pogodbeni partnerji (prav tam). Ukrep se izvaja v vseh statističnih regijah v Sloveniji in naj bi 

omogočil 360 (do sredine leta 2015) mladim (osebe, mlajše od 35 let, z višjo, visoko 

izobrazbo, magisterijem ali imajo doktorski naziv) zaposlitev za določen čas štirih mesecev. 
                                                 
1
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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Udeleženci so v času podjetniškega izobraževanja zaposleni pri RRA (RRA LUR 2015). V 

času štirih mesecev udeleženci razvijajo svoje podjetniške ideje in se ob strokovnem vodstvu 

usposabljajo za njihovo realizacijo, hkrati pa krepijo konkurenčne sposobnosti za nastop na 

trgu dela – da se samozaposlijo, zaposlijo v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu 

(MDDSZ 2015, 49).  

Da udeleženci svoje podjetniške ideje uresničijo, morajo s tem podjetniškim izobraževanjem 

biti zadovoljni. Opredelitev zadovoljstva ni enostavna, saj zadovoljstvo razumemo, občutimo, 

vendar imamo problem, kako ga opredeliti. Po mnenju Oliverja (2010, 8) je zadovoljstvo: 

»odjemalčev odziv na neko izpolnitev ali neizpolnitev. Je njegova sodba o tem, ali je 

značilnost storitve, ali pa sama storitev dosegla (ali dosega) želeni nivo izpolnitve ali ne«. 

Raziskave s področja analize pomembnosti in zadovoljstva podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« v R Sloveniji nismo zasledili, zato menimo, da je to 

problematiko vredno raziskovati. Pri tem smo uporabili merilni instrument SERVQUAL,
2
 s 

katerim smo merili velikost vrzeli med pomembnostjo in zadovoljstvom s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen raziskave je, na podlagi pregleda tuje in domače strokovne literature z obravnavanega 

področja, opraviti empirično raziskavo z namenom, da ocenimo pomembnost in zadovoljstvo 

udeležencev s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

Cilji magistrske naloge so: 

– sistematičen pregled tuje in domače strokovne literature s področja APZ, podjetništva in 

znanja;  

– z empirično raziskavo oceniti pomembnost podjetniškega izobraževanja; 

– z empirično raziskavo oceniti zadovoljstvo udeležencev podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP«; 

– z empirično raziskavo ugotoviti pomembne elemente, ki jim mora RRA nameniti 

posebno pozornost za dvig ravni obravnavanega podjetniškega izobraževanja; 

– na osnovi izidov iz raziskave podati predloge za izboljšave. 

V ta namen bomo v empiričnem delu raziskave preverili, potrdili ali ovrgli naslednje 

hipoteze: 

                                                 
2
 Z njim smo pojasnili pet razsežnosti podjetniškega izobraževanja: otipljivost, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija. 
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H1: Ocene pomembnosti posameznih dejavnikov, ki so jih udeleženci pričakovali pri 

podjetniškem izobraževanju »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, se statistično značilno 

razlikujejo od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki tega izobraževanja. 

Hipotezo bomo preverili s t-testom za parne vzorce (angl. Paired Samples t-test). 

H2: Ocene zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« se med posameznimi skupinami udeležencev statistično značilno razlikujejo.  

Hipotezo bomo preverili z analizo variance – ANOVA (izobrazba, delovne izkušnje, 
regionalna razvojna agencija). 

H3: Obstaja statistično značilna povezanost skupne ocene zadovoljstva udeležencev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« z ocenami posameznih 

dimenzij tega podjetniškega izobraževanja. 

Hipotezo bomo preverili s faktorsko, korelacijsko in regresijsko analizo.  

Kot odvisno spremenljivko bomo določili skupno oceno udeležencev podjetniškega 

izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, kot neodvisne spremenljivke pa ocene 

dimenzij podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. Moč odvisnosti 

bomo ugotavljali s korelacijsko analizo, z regresijsko analizo pa bomo to odvisnost predstavili 

v obliki regresijske enačbe. 

H4: Usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) najbolj prispeva k oceni zadovoljstva 

s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«.  

Skladno z raziskavo avtorjev Podbrežnika in Bojneca (2013) tudi mi postavljamo našo H4 in 

menimo, da usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) najbolj prispeva (pojasnjuje 

največji delež celotne variance) k oceni zadovoljstva udeležencev s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

z metodo deskripcije, kompilacije, analize in sinteze analizirali posamezne vsebine domače in 

tuje strokovne literature ter drugih virov s področja obravnavane tematike iz različnih 

bibliografskih baz, kot so COBISS, Emerald Insight, EBSCOhost ipd. 

V empiričnem delu (uporaba kvantitativne metode raziskovanja) smo za zbiranje podatkov in 

informacij uporabili anketni vprašalnik (SERVQUAL), ki je sestavljen iz naslednjih delov: 

– prvi del: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, izobrazba, delovne izkušnje) 

in naziv regionalne razvojne agencije; 

– drugi del: trditve s področja ugotavljanja pomembnosti podjetniških izobraževanj; 
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– tretji del: trditve s področja udeleženčevega ugotavljanja zadovoljstva s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem in tretjem delu vprašalnika so anketirane 

osebe označile na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici 1–5. V raziskavo smo vključili 

udeležence dosedanjih podjetniških izobraževanj »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« – 

360 udeležencev. Prejeli smo 131 popolnoma rešenih vprašalnikov (36,4-odstotno odzivnost), 

kar je zadostna podlaga za nadaljnjo statistično obdelavo podatkov.  

Anketni vprašalnik smo izdelali v elektronski obliki. Kot tehniko anketiranja smo uporabili 

anketiranje po e-pošti. Vprašalnik smo predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s 

pomočjo šestih naključno izbranih v vzorec vključenih udeležencev izobraževanja. 

Na podlagi podatkov, pridobljenih z anketo, smo opravili osnovno statistično analizo, t-test, 

analizo variance – ANOVO, faktorsko, korelacijsko in regresijsko analizo, temu pa je sledila 

interpretacija rezultatov, potrditev ali zavrnitev hipotez ter oblikovanje ustreznih zaključkov. 

Pridobljene podatke smo tabelarično in grafično prikazali ter jih opisno analizirali in pojasnili. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Strokovna in znanstvena literatura ter viri, ki se nanašajo na področje naše raziskave, so bili v 

večjem delu zagotovljeni in dostopni. Omejitev glede literature je predstavljala le tema, ki se 

je nanašala na predstavitev programa PVSP, saj o tem programu glede na njegovo nekajletno 

izvajanje še vedno ni veliko napisanega. Kljub rezultatom analize smo dobili dober občutek 

glede programa in predvidevamo, da bo v prihodnosti to lahko eden izmed bolj pomembnih 

programov, ki bo ciljni skupini omogočal potrebna podjetniška znanja. Anketirani so podali 

realne odgovore, kljub temu da z njimi nismo opravili osebnega kontakta, kar bi verjetno 

omogočilo boljši vpogled v celotno dogajanje. 

Omejitev pri raziskavi predstavlja tudi to, da smo anketirali samo določeno skupino 

udeležencev iz let 2013 in 2014 in bi bili rezultati analize v primeru, če bi v vzorec vključili 

vse udeležence tega izobraževanja, lahko drugačni. Predpostavljamo, da bi bila analiza lahko 

drugačna tudi, če bi med anketirane zajeli še izvajalce in bi upoštevali tudi njihova mnenja. 

Anketiranje kot tako je bilo izvedeno v okviru podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« in podatke ni bilo mogoče posploševati na druga izobraževanja. 

Ugotovitev, ki so sledile iz raziskave, ni bilo mogoče posploševati na druga izobraževanja v 

Sloveniji. 
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2 PODJETNIŠTVO IN ZNANJE 

V poglavju opišemo vlogo podjetništva in podjetniške aktivnosti v Sloveniji. Poglavje 

nadaljujemo z razvojem podjetništva pri mladih in opisom dejavnikov oblikovanja 

podjetniških lastnosti in opredelitvijo znanja kot vrsto kapitala. 

2.1 Vloga podjetništva 

V sodobnem globaliziranem gospodarstvu oziroma t. i. na znanju temelječem gospodarstvu so 

inovacije in podjetniške dejavnosti ključna gonila rasti produktivnosti, konkurenčnosti in 

gospodarskega razvoja države (Audretsch in Thurik 2001; Griffith, Redding in van Reenen 

2004) – podjetništvo lahko služi kot kanal za prelivanje znanja, ki prispeva h gospodarski 

rasti in razvoju novih izdelkov (Acs idr. 2009). 

Za podjetništvo bi lahko rekli, da je v svetu prisotno že od časa Marca Pola oz. sega v čase, ko 

je pračlovek izumil kamnito kolo in s tem pridobil določeno prednost, s katero je lahko 

ustvaril dobiček, ko je lahko kasneje svoj izum zamenjal za nekaj drugega. Sčasoma je 

postajal podjetnik tista oseba, ki je imela denar in je bila pripravljena uresničiti velike 

projekte. Opredelitve o podjetnikih in podjetništvu so se skozi čas spreminjale, prav tako pa 

vloga podjetništva (Ricketts 2008, 33). 

Podjetnik je tisti, ki ima sposobnost prepoznavanja, ki izkoristi poslovno priložnost in jo 

kasneje razvije v dobro podjetniško idejo in velja za inovatorja. Njegova primarna naloga je 

upravljanje in vodenje podjetja (Ruzzier idr. 2008, 22). Ker danes živimo v dobi podjetništva, 

lahko rečemo, da so podjetniki tisti, ki uresničujejo revolucijo, spreminjajo in pomagajo k 

prenovi gospodarstva v svetu (Kuratko 2014, 16).  

Ruzzier idr. (2008, 17) ugotavljajo: »Podjetništvo zaseda pomembno mesto pri izboljševanju 

alokacijske učinkovitosti kapitala in pri ustvarjanju novih delovnih mest. S tem prispeva tudi 

h gospodarski uspešnosti in socialni koheziji.« Podjetnik je tisti, ki igra največjo vlogo v 

razvoju podjetništva, saj je od njegove vizije in inovacij odvisno, kako se bo razvijalo 

gospodarstvo in kako bo vse to vplivalo na že obstoječo strukturo. Mnenja o tem, katera 

podjetja bolj prispevajo k razvoju, so bila vedno deljena.  

Tako je Schumpeter (Schumpeter 1934, v Gomezelj Omerzel 2010, 18) menil, da naj bi k 

razvoju podjetništva najbolj pripomogla velika podjetja, medtem ko je bil Kirchoff (Kirchoff 

1994, v Gomezelj Omerzel 2010, 18) prepričan, da so prav mala podjetja tista, ki imajo 

ključno vlogo pri razvoju gospodarstva, predvsem pa pri ustvarjanju novih delovnih mest. 

Majhna podjetja danes predstavljajo gonilno silo gospodarskega razvoja držav (Beck in 

Demirguc-Kunt 2006, 2932). Sposobnost majhnih podjetij za rast, razvoj, investiranje in 

inoviranje je bistvenega pomena za državo, ki si prizadeva rasti (de la Torre, Soledad 
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Martinez Peria in Schmukler 2008, 1). Za mala podjetja sta značilni predvsem dinamika in 

inovativnost (Robu 2013, 86). Za njih velja, da se na trgu hitreje odzovejo spremembam in so 

bolj prilagodljiva. Nekatera podjetja za vedno ostanejo v okviru družinskih podjetij, medtem 

ko ostala prerastejo tudi na tuje trge in s tem omogočajo gospodarstvu nove spodbude in 

izzive, ostalim podjetjem pa so lahko dober zgled oz. pokazatelj uspešnega poslovanja 

(Gomezelj Omerzel 2010, 22–23).  

2.2 Podjetništvo v Sloveniji  

Po besedah Dermola (2014, 1) mala podjetja predstavljajo pomemben del slovenskega 

gospodarstva, ker veliko prispevajo h gospodarski uspešnosti Slovenije in s tem zagotavljajo 

nova delovna mesta ter ustvarjajo bruto dodane vrednosti (BDV).  

Razvoj podjetništva se je v Sloveniji začel še pred njeno osamosvojitvijo, ki se je zgodila leta 

1991. Nekje od 20. stoletja dalje se je gospodarstvo začelo premikati na bolje, razlog za to pa 

je bil v tem, da so se začeli zmanjševati ukrepi, ki prej niso bili v prid podjetništvu oz. je bila 

na trgu prisotna neustrezna gospodarska struktura, ki je razvoj zavirala. Od osamosvojitve 

dalje je Slovenija obravnavana kot samostojna država tako v gospodarski kot politični mreži 

in podjetništvo se je začelo pospešeno razvijati. Zaradi prehoda na tržno gospodarstvo je 

dobilo malo podjetništvo pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju in rasti v Sloveniji tudi 

zaradi odprtosti trga za konkurenco. Posledica konkurenčnosti je privedla do težav, ki so se 

kazale kot zmanjševanje obsega dela. To se je kazalo predvsem v velikih podjetjih, ki so bila 

preveč fokusirana na domače tržišče in so imela visoke stroške, obenem pa so bila 

nefleksibilna, da bi lahko zadostila potrebam na trgu (Ruzzier idr. 2008, 27–28).  

Ljudje, ki so ostali brez zaposlitve, so svojo situacijo reševali tako, da so odprli svoje podjetje 

in se podali v svet podjetništva. Na ta način se je močno zmanjšalo število zaposlenih v 

srednje velikih in velikih podjetjih. Po letu 1993 se je rast brezposelnih ustavila, kar gre 

pripisati hitri rasti malih podjetij. Pravi hit so v tem času postala podjetja, ki so zaposlovala do 

50 oseb, saj so pripomogla pri ustvarjanju novih delovnih mest. Najpomembnejšo vlogo na 

trgu so imela storitvena podjetja, to pa je omogočalo podjetjem, da so se lahko bolj posvetila 

proizvodnji. Kakovost proizvodov se je povečala, uspeli so znižati stroške in se bolj uveljavili 

na tujih trgih (Gomezelj Omerzel 2010, 24).  

Če smo lahko na podlagi gospodarske rasti in novih podjetij do sedaj govorili o podjetniškem 

razcvetu, bi bilo v prihodnje za večjo gospodarsko rast treba večjo pozornost nameniti 

predvsem ustvarjanju in razvoju proizvodenj, ki bodo imele visoko dodano vrednost. 

Podjetništvo je bilo usmerjeno v proizvodne in storitvene dejavnosti na domačem trgu, zdaj 

pa bo treba priložnosti globalno zaznati, znati prepoznati in jih izkoristiti z visoko dodano 

vrednostjo (Ruzzier idr. 2008, 29).  
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Dubrovski (2009, 21) navaja: »da se sodobno podjetje močno razlikuje od tistega iz prejšnjih 

obdobij« in da spremembe iz okolja prisilijo podjetje v spremembe. Na podlagi GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) obsežne svetovne raziskave, v sklopu katere se preučuje različne 

dejavnike (zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki pripomorejo 

k nastanku novih podjetij), je možno zaslediti, da je podjetniška dejavnost naraščala vse do 

leta 2009, ko je začela stagnirati in je njen porast možno beležiti zopet v letu 2012.  

Na odločitev za podjetniško kariero poleg osebnih značilnosti vplivajo tudi mnogi drugi 

dejavniki, pomembno pa je, da imajo bodoči podjetniki omogočeno normalno delovanje na 

trgu, z uveljavitvijo učinkovite in pravične pravne države (Rebernik idr. 2014). 

Iz spodnjega grafa (slika 1) je možno zaznati rast evidentiranih novonastalih podjetij v letu 

2013 v primerjavi z letom 2012. 

 

Slika 1: Demografija podjetij, Slovenija 2013 

Vir: SURS 2013. 

V letu 2014 je bilo po podatkih GEM (Rebernik idr. 2015) zaznati, da se zgodnja podjetniška 

aktivnost ustali in stagnira na istem mestu kot leta 2013. Motiv za stagnacijo je predvsem v 

tem, da podjetniki ustanavljajo podjetja zgolj zaradi ustvarjanja dohodka za preživetje in 

vedno manj je tistih, ki v tem vidijo izziv in nove poslovne priložnosti. 

Posamezniki, ki se samozaposlujejo iz razloga, da bi rešili svojo brezposelnost, pri Dermolu 

(2014, 13) vzbujajo dvom, saj, kot pravi, je bilo možno iz literature ugotoviti, da je uspeh 

tistih, ki vstopajo v podjetništvo zaradi brezposelnosti, manjši kot pri tistih, ki vstopajo v 

podjetništvo iz zaposlitve. 

Tudi Quentier (2012, 37) navaja štiri možne razlage za manjši uspeh, in sicer:  

- prvič: motivacija za samozaposlitev je beg iz brezposelnosti in ne potreba po 

neodvisnosti ali uresničitev poslovne priložnosti; 
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- drugič: zaradi zaznanih nižjih oportunitetnih stroškov se osebe pogosto odločijo za 

neatraktivne dejavnosti, ki prinašajo manjši zaslužek; 

- tretjič: pomanjkanje kontaktov, na podlagi katerih bi si ustvarili mrežo dobaviteljev in 

kupcev; 

- četrtič: težave pri financiranju lahko ogrozijo njihov poslovni uspeh. 

Slovenija je majhna država, saj se glede na število prebivalcev, ki jih ima, prišteva med 

majhne trge, za katere je malo gospodarstvo bistvenega pomena (Gomezelj Omerzel 2010, 

25). Zato se bo v bodoče treba prilagajati okolju, ki se nenehno spreminja in poiskati 

možnosti, ki bodo zagotavljale poslovni uspeh (Dubrovski 2009, 64). Poleg tveganj, 

ustvarjalnosti, zmožnosti sprejemanja tveganj, neodvisnosti in nagrajevanja so za razvoj 

podjetništva še kako potrebna ustrezna izobraževanja (Ruzzier idr. 2008, 31). Izobrazbena 

struktura ljudi v Sloveniji se iz leta v leto izboljšuje, prav tako pa izobrazbena struktura 

podjetnikov (Gomezelj Omerzel 2010, 25). 

Glede na to, da se zavedamo, kako pomembna je izobrazba, se je treba zavedati, tudi kako 

pomembno je znanje podjetništva za prihodnost razvoja podjetništva (Ruzzier idr. 2008, 32). 

Še naprej je treba spodbujati mala podjetja, smiselno se je mogoče usmerjati v brezposelne 

osebe in v spodbujanje njihovega samozaposlovanja, a velja poudariti, da morajo biti to 

posamezniki s kvalitetnimi idejami in predvsem visoko izobraženi (Dermol 2014, 13). 

Spodbude bi tako morale prihajati iz različnih smeri, kot so: družba, vladne ustanove, podjetja 

in izobraževalne ustanove (prav tam).  

Če primerjamo Evropo in ZDA (Združene države Amerike), Evropa nekoliko zaostaja po 

podjetniških izobraževanjih za Združenimi državami Amerike, a je v porastu. Pri nas se na 

univerzah poučujejo predmeti podjetništva, obstaja tudi študij podjetništva, veliko pa 

pripomore tudi država in različne razvojne, podjetniške agencije, ki spodbujajo začetnike, 

posameznike z aktivnostmi glede odprtja podjetja, nudenja finančne pomoči in ostalo 

potrebno podporo (Ruzzier idr. 2008, 32).  

2.3 Mladi in podjetništvo 

Drobnič (2009, 248) navaja: »ena od večjih napak na račun mladih je, da v Sloveniji nismo 

ustvarili okolja za večji razvoj podjetniške aktivnosti, ki bi bila v osemnajstih letih od 

osamosvojitve lahko na bistveno višji ravni, kot je in bi mladim ponujala številne priložnosti 

in zaposlitve«. 

Po podatkih OECD (2015, 360) je pri nas še vedno čutiti posledice finančne in gospodarske 

krize. Na naše gospodarstvo je močno vplivala kriza, ki se je začela leta 2008, vse to pa se 

močno odraža tudi na trgu dela. Najbolj prizadete so skupine, ki imajo težave z vstopom na 

trg dela že vse od gospodarske rasti dalje, to so v glavnem mladi (Spruk 2013). Skrb 
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vzbujajoči so demografski podatki, ki kažejo na to, da se rodnost zmanjšuje, to pa pomeni, da 

delež mladega prebivalstva upada. Brezposelnost se je v času krize podvojila in število mladih 

brez dela je poraslo. Mladi, stari do 29 let, se prištevajo v bolj ranljive skupine brezposelnih, 

saj nimajo ustreznih izkušenj, zato imajo težave pri iskanju redne zaposlitve (ZRSZ 2015b, 

15). Čeprav nimajo izkušenj, je zanimiv podatek, da se zaposlujejo bolj pogosteje kot ostali, 

saj so fleksibilni in največkrat pripravljeni sprejeti zaposlitev, ki pa zanje ni povsem ustrezna 

(MDDSZ 2013, 1–37).  

Nestabilnost na področju zaposlitve za mlade in nenehno prilagajanje znanj pomeni za 

vsakega posameznika kot tudi za družbo velik izziv (ZRSZ 2015b, 15). Na Zavodu je med 

prijavljenimi največ prav iskalcev prve zaposlitve, ki so nadpovprečno izobraženi. Ivančič 

(2010, 82) meni, da imajo ti mladi izobraženi kadri večji spekter znanj in spretnosti in da je 

njihova prednost v tem, da se izobražujejo v različnih smereh, ki jih na koncu lahko pripeljejo 

do samostojne poti ali managerskih pozicij. Mladi so »pogosto nosilci novih znanj, ki jih 

prinašajo iz izobraževalnega procesa, in številnih socialnih (in tehničnih) spretnosti in 

kompetenc, vezanih na odraščanje v sodobni informacijski družbi« (Ignjatović in Trbanc 

2009, 40).  

V njih je možno zaznati velik potencial podjetniškega delovanja. Poleg znanja, ki ga 

premorejo, so zelo inovativni in se hitro odzovejo na sodobne družbene trende (Resolucija o 

nacionalnem programu za mladino 2013–2022 – ReNPM13-22, Ur. l. RS, št. 90/2013). 

»Najuspešnejši mladi bodo globalizacijske izzive in možnosti uporabili v svoj prid, večina pa 

bo kljub temu vezana na okolje, v katerem je odraščala, se izobraževala in živela.« (Drobnič 

2009, 248) Jenko (2012, 20) navaja, da za mlade osebe, ki v današnjem času ne dobijo redne 

zaposlitve, obstaja rešitev v odprtju svojega podjetja.  

Pomembno je, da imajo dobro poslovno idejo, ki jo lahko uresničijo s pomočjo poslovnega 

načrta. Za izdelavo le-tega in dodatne informacije, ki so vezane tudi na pridobivanje finančnih 

sredstev, se lahko obrnejo na različne institucije, ki nudijo mladim podporo in jih spodbujajo 

k uresničitvi ideje. Tu so mišljeni predvsem podjetniški in univerzitetni inkubatorji, 

tehnološki parki, Slovenski podjetniški sklad in drugi (Jenko 2012, 20). Ena izmed institucij, 

ki jim lahko nudi pomoč, je tudi ZRSZ, ki ima pri tem osrednjo vlogo in bo poskušal v 

bodoče še bolj pomagati oz. nuditi podporo mladim brezposelnim osebam, skozi oblike APZ. 

Na ta način bi jim lahko omogočil uspešen in konkurenčen vstop na trg dela. Zagotovil naj bi 

jim potrebna znanja s področja podjetništva, tudi s pomočjo drugih partnerjev, v sodelovanju 

z zunanjimi izvajalci, kot so regionalne razvojne agencije, podjetniški svetovalci in drugi 

(ZRSZ 2015b, 15).  

V preteklih letih, med 2007 in 2013, je na Zavodu potekalo izvajanje programa aktivne 

politike zaposlovanja, ki je bil namenjen spodbujanju samozaposlovanja in je osebam 

omogočal finančno pomoč v obliki subvencije ob uspešni realizaciji odprtja lastnega podjetja 

(MDDSZ 2013, 24–28). Kot navaja Drobnič (2009, 179), je bil cilj tega programa vlagati v 
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ljudi, ki bodo lahko s svojim znanjem zagotovili višjo stopnjo inovativnosti, pripomogli k 

zaposlovanju in gospodarski rasti.  

Po podatkih Zavoda naj bi se v letih med 2009 in 2012 v ta program vključilo 16.499 mladih 

oseb, od teh pa naj bi se jih 5.288 oseb uspešno podalo na podjetniško pot. Pogosteje so se 

samozaposlovali mladi, ki so bili starejši od 25 let (MDDSZ 2013, 24–28). Leta 2013 se je 

program zaključil, MDDSZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) 

kot financer programov pa je napovedal subvencionirano samozaposlovanje, ki je namenjeno 

brezposelnim mladim, visoko izobraženim v sklopu programa Podjetno v svet podjetništva 

2014, kot tudi ostale številne podporne programe (ZRSZ 2014c).  

Mnoge raziskave potrjujejo pomen izobraževanja na področju podjetništva (Dermol 2014, 

48), zato ni čudno, da se tudi vlade različnih držav zavedajo pomembnosti izobraževanja za 

podjetnost ter potrebe po spodbujanju mladih k podjetniški miselnosti in nastajanju novih 

podjetij (European Commision 2008). 

Slovenija v primerjavi z Evropo zaostaja glede podjetniške usmerjenosti, kar je precej slab 

podatek. Po podatkih raziskave podjetništva v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da je bila stopnja 

samozaposlenih mladih med vsemi zaposlenimi mladimi v Sloveniji v prvem četrtletju leta 

2010 pod evropskim povprečjem, saj je delež znašal 2,6 %, medtem ko je bil evropski delež 

4,2 %. Po letu 2005 pa je možno opaziti odstopanje, ki se kaže v porastu deleža 

samozaposlenih mladih (Lavrič idr. 2010, 160). 

Znano je, da je z nižjo ravnjo podjetniške aktivnosti povezana nižja gospodarska rast, nižja 

konkurenčnost in inovativnost (Blanchflower in Oswald 2009, v Lavrič idr. 2010, 160). 

Zavedati pa se je potrebno, da lahko podjetništvo za posameznika predstavlja tudi izhod v 

primeru pomanjkanja prostih ali ustreznih delovnih mest (Ignjatović in Trbanc 2009, 43). 

Ker bo prihodnost v gospodarstvu kot pri vsakem posamezniku po besedah Drobniča 

zaznamovana s spremembami, se bo treba tem razmeram nujno prilagoditi (Drobnič 2009, 

247). V prihodnjih letih bodo morale država in ustrezne institucije dodatno poskrbeti za 

spodbujanje podjetništva pri mladih. Nadaljevati bodo morale z aktivnostmi, ki so se v 

preteklih letih že izvajale. Predvsem bo treba poskrbeti še za dodatno odpravo 

administrativnih ovir, ki so po mnenju Kalaša (2014, v Dermol 2014, 73) ključni dejavnik za 

izboljšanje regulatornega okolja za novonastala in tudi obstoječa podjetja. 

Odpraviti bo treba pomanjkanje virov financiranja za dober prenos specifičnih znanj, zvišati 

raven podjetniških znanj v izobraževanju, poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, urediti davčno 

zakonodajo in podobno. Veliko pa bi lahko država naredila že z ozaveščanjem mlajše 

generacije. Ozaveščati bi jih morala predvsem o pomenu podjetništva in bi na tak način 

mogoče spremenila družbeni odnos do podjetništva (ReNFM-13-22, 2013). 
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2.4 Dejavniki oblikovanja podjetnih lastnosti 

Podjetne lastnosti je možno oblikovati, razviti, se jih naučiti ali pridobiti prav na vseh 

področjih človekovega delovanja. Že v zgodnjem otroštvu se otrok sooči s procesom 

socializacije, ko se začne učiti kulture družbe (Žnidaršič 2003, 30). Marentič Požarnikova 

(2003, 195) se strinja, da so otroci z visoko storilnostno motivacijo deležni vzgoje staršev, ki 

jim že zelo zgodaj lahko postavlja visoka merila kakovosti, visoko zastavljene cilje ter jih pri 

tem spodbuja, da jih dosežejo.  

Družina ali družinsko okolje lahko pri posamezniku zelo vpliva na njegov razvoj želje po 

podjetniškem udejstvovanju. Možno je, da so družina, starši, bratje, sestre, ali mogoče drugi 

sorodniki, lahko tudi vzorniki potencialnemu podjetniku. Če so uspešni, so mu lahko še toliko 

bolj v spodbudo in oporo, tako moralno kot finančno. Podporni sistem je še kako dobrodošel 

podjetnikom v zagonski fazi, saj lahko na ta način pridobijo informacije in nasvete ter 

usmeritve, ki so jim v pomoč (Antončič idr. 2002, 89–93). 

Prav poseben pomen za podjetnika ima tudi vzgoja v domačem okolju in v izobraževalnih 

institucijah. Že v otroštvu je treba znati privzgojiti otroku občutek za samostojnost in 

odgovornost, ki zahtevata pristop notranje motivacije, ki je še kako pomembna pri razvijanju 

podjetnih lastnosti in je posledica odgovornega sodelovanja. V izobraževalnih ustanovah 

pomagajo učencem razviti spretnost razmišljanja, odločanja ter spodbujajo osebno moč 

posameznika. Družina, šola in okolje pripomorejo posamezniku pridobiti podjetniške 

lastnosti, na podlagi katerih si kasneje izbere podjetniško pot. Načrtno vzgajanje in razvijanje 

podjetnih lastnosti posameznika se mnogokrat izkaže za bolj pomembno od lastnosti, s 

katerimi je bil rojen (Žnidaršič 2003, 30; Bae idr. 2014, 219–220). Različne raziskave se 

precej osredotočajo na podjetnikovo izobrazbo. Za podjetnike velja, da se čedalje bolj 

približujejo izobrazbeni ravni splošne populacije. Izobrazba je lahko podjetniku zelo dobra 

podlaga, če je povezana z dejavnostjo podjetja. Vse več podjetnikov se zaveda, kako 

pomembna je izobrazba in novo pridobljena znanja, zato se odločajo za dodatna 

izobraževanja, ki zajemajo znanje s področja financ, trženja, planiranja in managementa.  

Manjši poudarek bi lahko rekli, da je na osebnostnih vrednotah, saj kljub študijam, ki 

dokazujejo pomembnost osebnih vrednot za podjetnike, jim tega največkrat ne uspe dokazati. 

Bistvenih razlik med podjetniki in managerji tako ni opaziti. Tudi starost podjetnika naj ne bi 

imela večjega pomena, kljub temu da naj bi bili zgodnejši podjetniki bolj uspešni od 

kasnejših. Največ ljudi se za podjetništvo odloči med 22. in 45. letom. Razlog za samostojno 

pot je največkrat nezadovoljstvo s prejšnjo zaposlitvijo, zato je dobrodošlo, če lahko 

posameznik v prid podjetja izkoristi svoje dosedanje izkušnje in znanje (Antončič idr. 2002, 

89–93). 

Naslednji pomemben dejavnik za podjetnika je tudi motivacija. Motivacija – so lahko razlogi, 

zakaj ljudje nekaj storijo (Kuratko 2014, 56). Motivacija je lahko prirojena ali pa jo 
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spodbudimo (Bridge, O'Neill in Martin 2009, 79–80). Največkrat je motivacija razlog za 

odprtje svojega podjetja oz. želja po neodvisnosti, kar pomeni, da je lahko podjetnik sam svoj 

gospodar. Drugi razlog je prav gotovo zaslužek, ki je nekako bolj pomemben podjetnikom kot 

podjetnicam, ki za motivacijske dejavnike navajajo predvsem zadovoljstvo z delom, 

uveljavitev, nove priložnosti in finančna sredstva (Abonge 2014, 268). Za podjetnike je bolj 

značilen faktor odprtosti, podjetnice pa so bolj vestne in prilagodljive (Ruzzier idr. 2008, 52). 

Vsekakor sta obojim največkrat skupna dejavnika za vstop v podjetništvo nezadovoljstvo s 

predhodnim delovnim mestom in možnost uresničenja nove, uspešne, donosne poslovne 

priložnosti (Antončič idr. 2002, 89–93). Pri uresničevanju podjetniške poti je veliko odvisno 

tudi od tveganja, ki ga je posameznik pripravljen prevzeti za določeno dejanje. Po raziskavah 

sodeč, so podjetniki pripravljeni sprejeti zmerno tveganje in niso naklonjeni neobvladljivim 

situacijam, čeprav se dostikrat znajdejo v tveganih situacijah prav zaradi pretirane 

samozavesti, prepričanja o lastnih sposobnostih in zaupanja vase (Wu in Knott 2005). 

Vsi zgoraj našteti dejavniki so zelo povezani s kasnejšim vedenjem podjetnika. Ljudem do 

danes še žal ni uspelo najti tiste prave kombinacije lastnosti, veščin, pridobljenih izkušenj, ki 

bi razlikovala uspešnega podjetnika od neuspešnega (Antončič idr. 2002, 102). Podjetnik je 

lahko katera koli oseba, ki je sposobna pravočasno zaznati poslovno priložnost in jo ob 

ustrezni podpori okolja kasneje tudi izkoristi (Ruzzier idr. 2008, 53). Na svetu verjetno 

obstaja le nekaj izjem, ki bi se lahko z dejavniki v celoti poistovetile. Mnogo spremenljivk je 

potrebnih za to, da se nekdo odloči postati podjetnik, a ko se odloči, za to potrebuje podporo, 

ki mu jo lahko nudijo njegovi najbližji, strokovnjaki z različnih področij ustrezne 

organizacije, podjetja (Antončič idr. 2002, 102). 

2.5 Znanje kot kapital 

Za znanje lahko rečemo, da je težko opredeljiv pojem. Zanimanje zanj so ekonomisti pokazali 

v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. »Ekonomska logika išče glavni motiv za znanje in 

učenje v gospodarskem razvoju, ki je hkrati vzrok in posledica znanja.« (Jaklič 2006, 15) 

Tavčar (Tavčar 2005 v Dermol 2010, 15) navaja, da ima znanje izjemen pomen, ki samo še 

narašča. Černetič (2006, 210) navaja: »bistvo znanja je torej, da z znanimi rešitvami pomaga 

reševati probleme. S sposobnostmi pa lahko človek znanja kombinira in tako rešuje tudi 

neznane probleme.«  

Znanje je del človeškega kapitala, ki si ga posameznik pridobi na podlagi izobrazbe in 

izkušenj in ima poleg družbenega kapitala pomembno vlogo v podjetništvu (Ruzzier idr. 

2008, 54; Hislop 2009, 2). Številne raziskave kažejo, da je znanje tisto, kar podjetju omogoči 

konkurenčno prednost (Lindner in Wald 2011, 877). Po besedah Renate Mihalič (2006, 110) 

pa je znanje postalo ključni vir in največja vrednost vsake organizacije ter osnovno 

proizvodno sredstvo. Po trditvah Nonake in nekaterih drugih avtorjev znanje nastaja v glavah 

posameznikov (Hicks, Dattero in Galup 2006, 19).  
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Največkrat znanje obravnavamo kot ključni vir podjetja, zaradi katerega imajo večjo 

konkurenčno prednost pred drugimi, v podjetjih pa se ukvarjajo tudi s tem, kako bi upravljali 

znanje, ustvarili učinkovito mrežo znanja in kako bi organizirali učečo se organizacijo 

(Gomezelj Omerzel 2010, 39–41).  

»Management mora vlagati v strokovni razvoj znanjskih sodelavcev organizacije in jih 

oskrbovati s sredstvi, ki jih ti potrebujejo za delo na projektih, ki jih zanimajo. Le tako bodo ti 

pripravljeni prispevati k razvoju organizacije,« pravi Biloslavo (2006, 163). 

Znanje ima za različne ljudi različno vlogo, ker pa lahko hitro zastari, si podjetja prizadevajo 

zasledovati koncept učeče se organizacije (Gomezelj Omerzel 2010, 39–41). Kadar podjetje 

ali organizacija izgubi določeno znanje, ga le težko nadomesti v kratkem času, še posebej če 

je iz podjetja odšla ključna oseba z znanjem. Zato je smiselno, da se znanje z uporabo in 

prenosom bogati, baza znanja podjetja se tako povečuje in znanje ostaja pri nosilcu znanja ter 

bogati prejemnika. Vsako znanje se preverja, izpopolnjuje, dokazuje in preizkuša. Novo 

znanje se vedno nalaga na temelj, ki predstavlja že obstoječe znanje podjetja ali posameznika 

(Sitar 2006, 61). Ruzzier idr. (2008, 55) ugotavlja, da če govorimo o vrednosti znanja kot 

viru, ki nam prinaša določene ekonomske učinke, lahko znanje razumemo kot kapital in kot 

tak lahko prinaša ekonomske učinke lastnikom, mu je možno glede na ponudbo in 

povpraševanje pripisati ekonomsko tržno vrednost in tako skozi vrednostni proces znanje 

postaja kapital.  

Znanje je bogastvo za posameznika kot tudi organizacijo – v organizaciji se znanje nahaja v 

različnih oblikah in je težko merljivo, najlažje pa ga je ponazoriti z intelektualnim kapitalom 

(Sitar 2006, 66–68). Najpomembnejšo vlogo pri tem imajo zaposleni v podjetju, ki prispevajo 

svoje znanje, čustva, sposobnosti, izkušnje in vrednote ter s tem povečajo konkurenčnost 

podjetja in njegovo poslovno uspešnost (Sánchez-Hernández in García-Miguélez 2013, 246). 

Vrednost organizacije tvorita finančni in intelektualni kapital in oba sta različno pomembna, a 

v veliko primerih ima slednji večjo vlogo (Brooks 2006, 25; Argüden 2011, 188). Človeški 

kapital je v vsaki organizaciji ključni del intelektualnega kapitala (Baron in Armstrong 2007, 

6).  
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3 UKREPI APZ IN PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE »PODJETNO V SVET 

PODJETNIŠTVA – PVSP« 

V poglavju predstavimo Zavod RS za zaposlovanje, aktivno politiko zaposlovanja in smernice 

za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za mlade. Poglavje zaključimo z opisom 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

3.1 Zavod RS za zaposlovanje 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) pomeni več kot le 

institucijo za brezposelne osebe. Zavod velja za eno bolj pomembnih razvojih institucij, ki naj 

bi se osredotočale na medregionalno sodelovanje in na ta način pripomogle k povečanju 

geografske mobilnosti delovne sile (Drobnič 2009, 307). Zavod je organiziran tako, da je 

zabeležen kot samostojna pravna oseba in ima status javnega zavoda, ki deluje enotno za 

celotno področje Republike Slovenije (ZRSZ 2014a, 7). Osnovne organizacijske enote 

Zavoda so centralna služba in območne službe, le-te pa so sestavljene iz manjših 

organizacijskih enot, ki jih imenujemo uradi za delo in skrbijo za teritorialno in funkcionalno 

izvedbo dejavnosti Zavoda (ZRSZ 2015b, 13). 

V 1. členu Statuta ZRSZ (Ur. l. RS, št. 34/08) je zabeleženo, da je Zavod ustanovljen na 

podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 

Ur. l. RS, št. 5/1991) in je vpisan v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dejavnosti 

Zavoda so opredeljene v 7. členu Statuta ZRSZ. Temeljne dejavnosti Zavoda pa so naslednje: 

posredovanje zaposlitev doma kot tudi v državah EU, zaposlitveno svetovanje, med 

dejavnosti sodi tudi izvajanje vseživljenjske karierne orientacije, informiranje o trgu dela, 

samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, izvajanje 

zavarovanja za primer brezposelnosti in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

Zavod odloča v postopkih, ki so vezani na izdajo, prenehanje veljavnosti in odvzem dovoljenj 

za zaposlitev in delo tujcev, odloča v postopkih za priznanje statusa invalida, pridobitev 

pravic do zaposlitvene rehabilitacije, pripravlja različna analitična in strokovna gradiva s 

področja dejavnosti Zavoda, informira o trgu dela in nudi informacije javnega značaja. ZRSZ 

se trudi in izvaja aktivnosti, ki omogočajo nižanje števila brezposelnih ter zmanjšujejo 

strukturna neskladja na trgu dela itd. (več v 7. členu Statuta ZRSZ). Zavod opravlja vse 

dejavnosti, ki so opredeljene s Statutom ZRSZ, brezplačno. 

Osebe, ki uporabljajo storitve Zavoda, so predvsem brezposelne osebe in delodajalci ter 

osebe, ki potrebujejo strokovni nasvet pri zaposlovanju ali na področju poklicne orientacije. 

Storitev Zavoda se poslužujejo tudi različne strokovne institucije in izvajalci programov 

zaposlovanja, socialni partnerji kot tudi širša javnost (Hajdinjak 2013, 33). 
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Iz poslovnega načrta ZRSZ za leto 2015 je možno razbrati, da si bo Zavod kot osrednja 

strokovna ustanova na trgu dela še bolj prizadeval, da bo lahko ponudil kakovostne storitve s 

področja vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve brezposelnim osebam 

in številnim drugim uporabnikom. V tem letu naj bi izvedli veliko aktivnosti, katerih cilj je 

predvsem povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb, delodajalcem pa zagotoviti 

želeni kader in tako prispevati k zmanjšanju posledic brezposelnosti in odpravljanju neskladij 

na trgu dela. »Vizija Zavoda je postati dejaven, moderen prepoznaven ključni partner na trgu 

dela v Sloveniji in Evropski uniji«. Zavod si želi ohraniti načine delovanja in sodelovanja, ki 

so do sedaj veljali za uspešne ter razvijati nove načine, ki ga bodo popeljale k začrtanim 

ciljem (ZRSZ 2015b, 3–4). Strateški cilji, ki jih je opredelil Zavod (ZRSZ 2015b, 15), pa so 

naslednji: 

- povečati učinkovitost posredovanja zaposlitev; 

- spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi; 

- povečati učinkovitost ukrepov APZ; 

- uveljaviti Zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske orientacije. 

3.2 Aktivna politika zaposlovanja 

Za dobro ekonomsko in socialno gospodarstvo je nujno potreben usposobljen kader, ki pa ga 

v Sloveniji primanjkuje. Zaradi prevelikih neskladij v strukturi brezposelnih so se v Vladi RS 

skupaj s socialnimi partnerji odločili za posredovanje ukrepov APZ, da bi s tem izboljšali 

zaposlovanje (Avsec idr. 2007, 22). ZUTD (Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, Ur. l. S, št. 

80/2010) v 28. členu (APZ – Aktivna politika zaposlovanja) predstavlja kot »nabor ukrepov na 

trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti 

oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev«. Z izvajanjem programov 

APZ Zavod pripomore k usklajenosti ponudbe in povpraševanja na trgu dela in povečuje 

zaposlitvene možnosti posameznika. Obenem pa si prizadeva, da lahko delodajalcem zagotovi 

ustrezen kader ter upošteva sedanje in pa načrtovane potrebe s področja planiranja človeških 

virov. Ključnega pomena za izvajanje programov APZ je dobro sodelovanje Zavoda in 

delodajalcev, ki z Zavodom sodelujejo tako, da se ob aktualnih razpisih prijavijo na javno 

povabilo (ZRSZ 2015b, 65). 

Po besedah Svetlika idr. (2002, 174) je namen APZ omogočiti čim večjemu številu 

posameznikov določene ekonomske ugodnosti in možnost zaposlitve, nikakor pa ni namen 

APZ, da rešuje socialne stiske. Ukrepi APZ predstavljajo nujno posredovanje, ki je 

namenjeno reševanju težav na področju dela, istočasno pa naj bi dosegali sinergijske učinke z 

drugimi sektorskimi politikami (ZRSZ 2015b, 94). ZUTD določa v 29. členu naslednje 

ukrepe APZ: usposabljanje in izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev 

delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, kreiranje novih delovnih mest, spodbujanje 



 

16 

samozaposlovanja. V primeru večjih neskladij na trgu delovne sile lahko pristojno ministrstvo 

pripravi še dodatne ukrepe APZ, s katerimi je omogočen večji prehod v zaposlitev.  

Cilji APZ temeljijo predvsem na zmanjševanju stopnje brezposelnosti in povečevanju 

zaposlenosti (ZRSZ 2015b, 94). Po mnenju Svetlika idr. (2002, 174) ima APZ pomembno 

vlogo, saj posamezniku omogoči, da lahko skozi vključitev v ukrepe APZ razvije nove 

razvojne sposobnosti in si izboljša svoj položaj na trgu dela. Na tak način narašča vrednost 

človeškega kapitala, prav tako pa se krepi strukturno prilagajanje gospodarstva. Pristojna 

institucija za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti ukrepov APZ ter njihovih prispevkov k 

doseganju ciljev politike zaposlovanja je MDDSZ, ki na podlagi poročila enkrat letno seznani 

tudi Vlado RS in ostale socialne partnerje (ZRSZ 2015b, 94). 

Smernice Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (Vlada RS 

2007, 6) v Sloveniji naj bi spodbujale posameznike predvsem v smeri podjetništva in 

njegovega razvoja, zaposljivost zaposlenih in neaktivnih oseb, razvoj inovacij v družbi znanja 

in ne nazadnje naj bi spodbujale tudi k boljši kakovosti in učinkovitosti institucij, ki se 

nahajajo na trgu dela. Za Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007–2013 

so namenjena sredstva iz ESS (Evropskega socialnega sklada), medtem ko so lahko določeni 

drugi programi financirani tudi iz drugih evropskih virov in proračuna lokalnih skupnosti. 

Sredstva, ki so namenjena financiranju ukrepov APZ, so zagotovljena iz sredstev proračuna 

RS v skladu s sprejetim proračunom za posamezno proračunsko obdobje, v obdobju 2014–

2020 pa se v skladu z opredelitvami Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 

(OP 2014–2020) (MGRT 2014) posamezni ukrepi APZ sofinancirajo tudi s sredstvi ESS 

(ZRSZ 2015b, 96). 

Po 35. členu ZUTD imajo poleg brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve pri vključitvi v 

ukrepe APZ prednost predvsem prejemniki denarnega nadomestila, prejemniki denarne 

pomoči CSD (Centra za socialno delo), osebe iz ranljivih skupin na trgu dela in brezposelne 

osebe, ki še nikoli niso bile vključene v noben ukrep APZ. Število brezposelnih oseb, ki se 

vključijo v programe APZ, je odvisno od razpoložljivih sredstev in vsebine programov (ZRSZ 

2014b, 35). 

Zavod ima pravico preverjati namensko uporabo sredstev, ki so bila delodajalcem dodeljena 

na podlagi podpisa pogodbe. Če so ugotovljene nepravilnosti namenske rabe sredstev ali 

kršitve pogodbenih obveznosti, ima Zavod pravico do (ZRSZ 2015b, 97): 

- ustnega opomina, kjer določi ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti, 

- izdaje poročila, s katerim se sprejmejo ustrezni ukrepi v skladu z veljavno nacionalno 

zakonodajo in zakonodajo s področja izvajanja evropske kohezijske politike. 

Spremljanje izvajanja ukrepov APZ in nadzor nad namensko porabo sredstev lahko izvajajo 

tudi pristojna organizacijska enota Zavoda, MDDSZ, Urad za nadzor proračuna RS ter 

nacionalni in evropski revizorski organi (prav tam). 
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3.3 Smernice za izvajanje APZ za mlade 

Ukrepi APZ se izvajajo na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov APZ, na podlagi Načrta za 

izvajanje APZ in na podlagi Kataloga ukrepov APZ (ZRSZ 2015b, 94). Leta 2001 je Vlada 

RS sprejela Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015. Smernice za 

izvajanje ukrepov APZ so strateški dokument, ki ga Vlada RS sprejme po predhodnem 

posvetu z ostalimi socialnimi partnerji za obdobje štirih let. Smernice temeljijo na podlagi 

državnih razvojnih prioritet, investicij in ostalih strateških dokumentov RS ter usmeritev 

krovnih EU-dokumentov. V smernicah APZ se opredelijo zlasti (Vlada RS 2011, 4–5): 

- obdobje veljavnosti, 

- namen in cilji izvajanja ukrepov APZ, 

- okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, 

- kazalniki za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ,  

- cilji strateških dokumentov RS in EU (Evropske unije), ki jih je treba doseči z izvajanjem 

ukrepov APZ, zajetih v smernicah, ter njihov prispevek k doseganju ciljev.  

Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, ki je pripravljen na podlagi Smernic 

APZ za posamezno proračunsko obdobje. MDDSZ z načrtom seznani vse socialne partnerje. 

Načrt je sprejela Vlade RS. V njem se podrobneje kot v Smernicah APZ opredelijo zlasti 

(Vlada RS 2011): 

- namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v posameznem proračunskem obdobju, 

- obseg in viri sredstev v skladu s proračunom RS, 

- prednostne ciljne skupine za vključitev v ukrepe APZ, 

- izvajalci ukrepov APZ in  

- način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ. 

Eden od pomembnih izvedbenih dokumentov je tudi Katalog ukrepov APZ. Pripravi ga 

MDDSZ in ga objavi na svoji spletni strani. Katalog vsebuje vse pomembne informacije o 

vsebinah programov v okviru ukrepov APZ, podatke o viru in financiranju, o obdobju 

veljavnosti in načinu izvajanja, o upravičenih stroških za vključene osebe in izvajalce, o 

načinu izbire izvajalcev ter o potrebni dokumentaciji. V katalogu je zelo natančno 

opredeljeno, kdo so ciljne skupine oseb, ki se lahko vključijo in trajanje vključitve v programe 

(ZRSZ 2015b, 94–95). ZUTD določa vsebino naslednjih petih ukrepov: usposabljanje in 

izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za 

zaposlovanje, kreiranje delovnih mest in spodbujanje samozaposlovanja oseb. V primeru 

neskladij na trgu dela pa lahko pristojno ministrstvo ukrepa in pripravi dodatne ukrepe APZ. 

Leta 2010 je Evropska komisija (2010) sprejela strategijo »Evropa 2020: za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast«, ki je nadomestila Lizbonsko strategijo, zato se je RS 

(Republika Slovenija) zavezala, da bo sledila in uresničevala zastavljene cilje strategije za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast. Bistvo strategije se nanaša na uvedbo strukturnih 



 

18 

reform za srednje in dolgoročno obdobje, ki naj bi države članice EU popeljale iz gospodarske 

krize. Cilji strategije Evropa 2020, ki so pomembni za APZ, so naslednji (ZRSZ 2015b, 5): 

- zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti 20–64 let, večjo 

udeležbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev, 

- izboljšati izobrazbo z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem deleža 

prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo, 

- spodbujati socialno vključenost ljudi, zlasti z zmanjšanjem revščine. 

Vključevanju brezposelnih mladih v ukrepe APZ bo treba v bodoče posvečati več pozornosti 

(ZRSZ 2014a, 35). Kot navaja Drobnič (2009, 254–256), veljajo mladi za eno od prednostnih 

ciljnih skupin programov APZ, zato jim je že ob začetku brezposelnosti treba pomagati z 

vključevanjem na trg dela in v programe APZ, pri tem pa imajo bistveno vlogo različne 

institucije, med drugimi tudi Zavod za zaposlovanje. Evropska komisija (EK) je Sloveniji 

predlagala, da je treba pozornost usmeriti predvsem v aktivacijo mladih, saj bi le tako lahko 

omogočili preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost, ki je velik problem za 

posameznika kot tudi za celotno družbo (Vlada RS 2011, 19). 

Mladi predstavljajo pomemben del ponudbene strani trga dela. Zaradi različnih negativnih 

dejavnikov, ki vplivajo na zaposlovanje mladih, si Slovenija kot država ne more dovoliti, da 

bi tak potencial mladih izgubila. Kratko-, srednje- in dolgoročne socialne in ekonomske 

posledice izgubljanja delovnega potenciala med mladimi so razlogi, zaradi katerih so se mladi 

znašli na prioritetni listi v evropski politiki (MDDSZ 2013, 38). Med ključne programe, ki 

spodbujajo zaposlovanje mladih, sodijo: iz faksa takoj praksa, delovni preizkus za mlade, 

usposabljanje na delovnem mestu, podjetno v svet podjetništva, zaposli.me, prvi izziv idr. 

(MDDSZ 2015, 15–49). 

Leta 2012 je EK predstavila sveženj za zaposlovanje mladih, v katerem je bila tudi pobuda za 

zmanjševanje brezposelnosti mladih na podlagi programa Jamstva za mlade. Po podatkih 

ZRSZ se je že v letu 2014 število brezposelnih mladih, ki so se zaposlili, povišalo za 15,1 

odstotek kot letu 2013. Nekaj zaslug gre pripisati gospodarskim razmeram, učinke pa kaže 

tudi program Jamstva za mlade, kjer je bilo zaposlitev za 23,1 odstotek več kot v letu 2013 

(ZRSZ 2014a, 17–20). V letu 2014 je bilo možno zaznati povečano učinkovitost ukrepov 

APZ, ki je bila naklonjena predvsem vključevanju in povečevanju možnosti zaposlovanja 

mladih, ki imajo zaradi razmer na trgu dela slabše možnosti (ZRSZ 2014a, 23). Za leto 2015 

ni predvideno, da bi se trend vključevanja v ukrepe APZ povečeval, razlog je predvsem v 

manjšem obsegu sredstev, ki so bila namenjena za ukrepe APZ. Zavod si bo prizadeval, da bi 

še naprej spodbujal aktivacijo mladih za vključitev v ukrepe APZ kot tudi za zaposlitev, 

čeprav se bodo nekatere spodbude začele izvajati šele v drugem delu leta (ZRSZ 2015a, 9 in 

24). 
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3.4 Podjetniško izobraževanje »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«  

Ob zaključku programa spodbujanja samozaposlovanja za programsko obdobje 2007–2013 se 

je ciljni skupini mladih ponudila nova priložnost za spodbujanje samozaposlovanja, in sicer v 

obliki programa Podjetno v svet podjetništva – PVSP. Leta 2010 je RCR (Regionalni center 

za razvoj) skupaj z občino Zagorje razvil inovativni program in ga začel tudi izvajati. Kmalu 

se je na podlagi dobrih rezultatov izkazalo, da gre za večji vseslovenski projekt (RRA LUR 

2015). Program PVSP je namenjen podjetniškemu usposabljanju mladih brezposelnih oseb, ki 

so stare največ 35 let, imajo visoko ali višjo stopnjo izobrazbe in bi se želele po zaključku 

programa samozaposliti ali pa zaposliti pri drugem delodajalcu (MDDSZ 2015, 49). Program 

ponuja možnost mladim, da v okolju, ki jih spodbuja tako, da jim nudi podporo v obliki 

usposabljanja, razvijejo podjetniško idejo in si pridobijo ustrezna znanja in veščine, ki so 

potrebne, da bi lahko uresničili svojo zamisel. Na tak način je možno poskrbeti za razvoj 

novonastalih podjetij in obenem zmanjševati število brezposelnih mladih oseb (RCR 2015). 

Vsekakor je ta program dober odgovor mladim, kako rešiti svoje težave glede zaposlitve, 

kako uporabiti svoje neizkoriščeno znanje ter kako svojo energijo usmeriti v oblikovanje 

svoje podjetniške poti (PVSP 2014b). 

Program se izvaja na področju celotne Slovenije, in sicer v dvanajstih statističnih regijah. 

Partnerji so regionalne razvojne agencije (RRA): RRA Zagorje, RRA Mura, RRA Posavje, 

RRA Severne Primorske, RRA Notranjsko-Kraške regije, RRA ljubljanske urbane regije, 

RRA Koroška, RC Novo mesto, RRC Koper, Mariborska razvojna agencija, RA savinjske 

regije in BSC Kranj (RCR Zasavje 2015). Vsaka od teh agencij je v svoji regiji odgovorna za 

pripravo razpisa, izbiro udeležencev, za izvajanje programa, ter spremljanje njihove kariere 

tudi po koncu usposabljanja (RCR Zasavje 2015). Vsaka od razvojnih agencij zagotavlja 

udeležencem ustrezen prenos potrebnih znanj in izkušenj mentorjev, strokovnjakov in 

podjetniških svetovalcev. Udeležencem programa so zagotovljeni sodobni in opremljeni 

poslovni prostori z vso potrebno infrastrukturo (PVSP 2014b). 

RRA LUR (2015) navaja, da program PVSP »sodi v Operativni program razvoja človeških 

virov za obdobje 2007–2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 

in prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. 

Program financirata Evropski socialni sklad v višini 85 odstotkov in MDDSZ v višini 15 

odstotkov. 

Razpis oz. Javni poziv objavijo RRA na svojih spletnih straneh. Z razpisom omogočijo 

prijavo ciljni skupini brezposelnih oseb, ki izpolnjuje sledeče pogoje: VI., VII. ali višja 

stopnja izobrazbe, vpis v evidenco brezposelnih oseb, starost do 35 let in urejeno stalno 

bivališče v regiji, kjer se program izvede. Osebe so izbrane tudi na podlagi njihovih znanj in 

poslovnih idej. Vedno je izbranih deset udeležencev (RCR Zasavje 2015). V Javnem pozivu 

je opredeljen način prijave, ki zahteva, da se zainteresirane osebe prijavijo na podlagi razpisne 

dokumentacije, ta pa vsebuje naslednje obrazce: prijava, kateri priložijo življenjepis in 
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dokazila o izobrazbi ter potrdilo ZRSZ o prijavi v evidenco brezposelnih oseb, izpolnjen 

vprašalnik in izpolnjeno izjavo prijavitelja. O ustreznosti prijaviteljev odloča strokovna 

komisija PVSP iz regije, v kateri se program izvaja (PVSP 2014a). 

Izbrane osebe z RRA podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas 4 mesecev, pri tem pa 

jim pripadajo vse pravice in obveznosti iz naslova delovnega razmerja. V tem času se 

usposabljajo, pridobivajo različna znanja, razvijajo poslovno idejo, preverjajo rešitve, izdelajo 

poslovni načrt, izvedejo tržno raziskavo ter se pripravljajo na podjetniško pot. V kolikor so po 

zaključku programa uspešni in uspejo odpreti svoje podjetje, pa so upravičeni do finančne 

nagrade, ki znaša 3.500,00 EUR (MDDSZ 2015, 49). 

Po podatkih, ki jih je možno zaslediti iz različnih medijev, je program PVSP uspešen 

program, saj naj bi na podlagi udeležbe v programu PVSP že 60 odstotkov udeležencev 

odprlo svoje podjetje in se samozaposlilo. Kako bo s programom v bodoče, še ni znano, v 

teku so pogajanja z MDDSZ glede nadaljnjega financiranja. Pričakovano je, da se bo program 

do konca leta 2015 kontinuirano nadaljeval. V prihodnjih letih 2015–2020, v kolikor bi se 

program nadaljeval, pa je po besedah Staše Baloh Plahutnik planirana izvedba treh 

usposabljanj na regijo, kar bi lahko pomenilo 1.920 novih udeležencev in novo spodbudo 

podjetništvu ter odpiranju novih delovnih mest (PVSP 2015). 
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4 ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV 

V poglavju opredelimo zadovoljstvo odjemalcev, opišemo modele merjenja zadovoljstva 

odjemalcev ter konceptualne razlike med pojmoma kakovost in zadovoljstvo. 

4.1 Opredelitev zadovoljstva odjemalcev 

Definicij zadovoljstva je več, prav tako je več teorij, ki izhajajo iz zadovoljstva, saj besedo 

zadovoljstvo lahko razumemo kot izid ali pa kot proces (Navarro, Iglesias in Torres 2005, 

507). McShane in von Glinow (2008, 39–40) zadovoljstvo opredelita kot človekovo 

evalvacijo odnosa do dela, odnosa do okolja in/ali odnosa z ostalimi deležniki. Avtorja 

menita, da se zadovoljstvo in nezadovoljstvo gradita skozi čas in neposredno vplivata na 

osebne in poslovne rezultate posameznika in podjetja (prav tam). 

Vse opredelitve zadovoljstva imajo tri skupne značilnosti, in sicer (Giese in Cote 2000, 8–11): 

- odziv: emocionalen, zaznaven; 

- žarišče: izdelek, storitev, izkušnja, stališče, pričakovanje, ovrednotenje; 

- časovno komponento: pridobitev informacije o določenem izdelku, sprejem odločitve o 

nakupu izdelka ali storitve, proces nakupa ipd. 

Snoj (2007, 117) o zadovoljstvu pri vodenju organizacij in v samih organizacijah meni, da je 

»zadovoljstvo odjemalcev in drugih ciljnih skupin eden od temeljnih konceptov v 

managementu in marketingu organizacij na splošno«. 

Organizacije, če želijo uspeti, morajo poznati svoje odjemalce, njihovo zadovoljstvo pa je 

eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti organizacije (Musek Lešnik 2008, 23) – poveča se 

prodaja, organizacija dosega višji dobiček (Devetak 2007, 390). Zadovoljstvo odjemalcev 

vpliva na izbiro in nakupno obnašanje odjemalcev (Keiningham, Perkins-Munn in Evans 

2003; Homburg, Koschate in Hoyer 2005). V ta namen naj bi organizacije merile, spremljale 

pričakovanja, želje in zahteve odjemalcev. 

Po mnenju Oliverja (2010, 8) je zadovoljstvo odjemalcev »odziv na neko izpolnitev ali 

neizpolnitev. Je njegova sodba o tem, ali je značilnost storitve, ali pa sama storitev/izdelek 

dosegla (ali dosega) želeni nivo izpolnitve ali ne« (prav tam). Zadovoljstvo odjemalcev lahko 

pomeni tudi samo, da »stvari ne gredo narobe«, lahko pa gre za užitek in/ali navdušenje do 

tega (Fečikova 2004, 57). Če se osredotočimo na podjetniška izobraževanja, ki jih organizira 

RRA: oseba, ki je uspešno zaključila to izobraževanje, se na to izobraževanje ne bo vrnila, bo 

pa kljub temu, v primeru zadovoljstva, širila pozitivne informacije o tem izobraževanju 

prijateljem, znancem, eventualnim sodelavcem ipd. Zadovoljstvo s celotno odjemalčevo 

izkušnjo v zvezi s podjetniškim izobraževanjem smo ponazorili na sliki 2. 
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Slika 2: Zadovoljstvo s celotno odjemalčevo izkušnjo s podjetniškim izobraževanjem 

Številni raziskovalci se strinjajo, da so zadovoljni odjemalci ključ do konkurenčne prednosti 

in uspeha na trgu vsake organizacije (Homburg in Stock 2004; Lake in Lunde 2008). 

Organizacije v ta namen vlagajo znatna sredstva v različne programe za povečanje 

zadovoljstva odjemalcev s povečanjem kakovosti izdelkov ali storitev (Maruca 2000), razvoj 

novih izdelkov ali storitev (Lake in Lunde 2008) ali za izboljšanje interakcije z odjemalci 

(Heskett idr. 2008).  

Iz raziskav na področju trženja in inovacij (Payne, Storbacka in Frow 2008; Wu 2011) je med 

drugim razvidno, da odjemalci lahko spodbujajo razvoj novih izdelkov ali storitev ter 

spodbujajo samo storitev pri prodaji, saj organizaciji zagotavljajo dragocene informacije in/ali 

povratne informacije o ciljih organizacije.  

Pri izboljšanju interakcij z odjemalci pripomorejo primarni predstavniki organizacije, t. i. 

zaposleni s »prve bojne vrste« (Stock in Bednarek 2014, 400). V zadnjem desetletju so 

raziskave osredotočene na to »temno stran« vedenja odjemalcev (Grandey, Dickter in Hock-

Peng 2004; Reynolds in Harris 2006) – predvsem raziskave na področju trženja (npr. vodenja 

prodaje, trženja storitev) in povezanosti med vedenjem odjemalcev in primarnimi predstavniki 

organizacije (npr. v povezavi z verbalno zlorabo, agresijo, maščevalnim vedenjem) (Grandey, 

Dickter in Hock-Peng 2004; Grégoire, Laufer in Tripp 2010). Izidi raziskav Grandey, Dickter 

in Hock-Peng (2004), Chan, Yim in Lam (2010) ter Chowdhury in Endres (2010) potrjujejo, 

da neprimerno vedenje odjemalcev pušča posledice na primarne predstavnike organizacije, 

predvsem na področju njihovega zadovoljstva na delovnem mestu. Zadovoljstvo na delovnem 

mestu primarnih predstavnikov organizacije pa po mnenju Schermerhorna idr. (2010, 73) 

vpliva na njihovo delovno učinkovitost. 

Nezadovoljstvo odjemalcev je lahko tudi cilj nekaterih organizacij. V avtomobilski industriji 

npr. želijo vzbuditi v odjemalcu nezadovoljstvo s starejšimi modeli avtomobilov, saj na ta 

način želijo vzbuditi odjemalčevo zadovoljstvo v zvezi z nakupom novih modelov 

avtomobilov (Oliver 2010, 9). Podobno velja v modni industriji. Prav tako vlade posameznih 

držav želijo ustvariti nezadovoljstvo odjemalcev pri nakupih nezdravih izdelkov (alkohol, 

cigarete, sladke pijače ipd.) ali nezdravega vedenja odjemalcev (prav tam). 

Zadovoljstvo v času 
procesa odločitve 

•svetovanje 

•čakanje na izvedbo 

•dolžina izobraževanja 

•vsebina 

• lokacija ipd.  

Zadovoljstvo z 
izidom odločitve 

•užitek 

•zabava 

•navdušenje 

•vzburjenje ipd. 

Zadovoljstvo po 
zaključku 

izobraževanja 

•ustrezno 

•neustrezno 

•prekomerno 
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4.2 Modeli merjenja zadovoljstva 

Zadovoljstvo odjemalcev merimo z enostavnimi in drugimi različnimi modeli (CSI model, 

SERVQUAL ipd.) in različnimi lestvicami merjenja3
 (npr. rangiranje, Likertova lestvica, 

Straplova lestvica, različne grafične lestvice ipd.) (Danaher in Haddrell 1964, 4). 

4.2.1 Enostavni model merjenja zadovoljstva 

Med enostavne modele merjenja zadovoljstva štejemo oceno zadovoljstva, npr. oceno 

zadovoljstva SIOK, kjer se zaposlene sprašuje o oceni zadovoljstva (SIOK 2010): 

- s stalnostjo zaposlitve, 

- s sodelavci, 

- z neposredno nadrejenim, 

- z delovnim časom, 

- z delom, 

- s statusom v organizaciji, 

- z vodstvom organizacije, 

- z možnostmi za izobraževanje, 

- z delovnimi pogoji, 

- z možnostmi za napredovanje, 

- s plačo. 

4.2.2 CSI model merjenja zadovoljstva 

CSI model meri zadovoljstvo potrošnikov (odjemalcev) in vključuje splošne dejavnike 

zadovoljstva – t. i. vzroke zadovoljstva (kakovost, vrednost, pričakovanja) in njegove 

posledice (zvestoba, pritožbe) (Johnson idr. 2001; Aydin in Ozer 2005; Awwad 2012). Na 

nivoju regij in držav obstaja več nacionalnih indeksov zadovoljstva, npr. švedski barometer 

merjenja zadovoljstva SCSB (angl. Swedish customer satisfaction barometer), ameriški 

indeks zadovoljstva ACSI (angl. American customer satisfaction indeks) (slika 4), evropski 

indeks zadovoljstva ECSI (angl. European customer satisfaction indeks) ipd. CSI model se 

lahko uporablja tako v vseh panogah gospodarstva, tudi v storitvenih panogah – je nekakšno 

orodje spremljanja rezultatov gospodarske politike (Awwad 2012, 530). 

CSI indeksi so pomembno dopolnilo tradicionalnih ukrepov gospodarske uspešnosti v državi, 

te informacije pa niso pomembne samo za same organizacije, ampak tudi za njihove lastnike, 

investitorje in kupce (Awwad 2012).  

                                                 
3
 Enodimenzionalne in večdimenzionalne lestvice. 
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Organizacija, ki z modelom CSI meri svoje ravni doseženega zadovoljstva, tega primerja s 

povprečjem zadovoljstva v državi (na nacionalnem nivoju), med panogo, kjer te organizacije 

delujejo ali pa med njihovimi konkurenti – rezultati so odlična osnova za izdelavo njihove 

poslovne strategije in ponudbe (Makovec Brenčič idr. 2007, 5). 

 

Slika 3: ACSI model 

Vir: Awwad 2012, 531. 

4.2.3 Model SERVQUAL 

Z modelom SERVQUAL (angl. Service quality) – model petih razkorakov (angl. five gap 

model) se ugotavlja pet razsežnosti kakovosti storitev (otipljivost, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija), ki so jih razvili in izpopolnili Parasuraman, Zeithaml in Berry (1988, 

1991, 1993) – slika 4.  

Z modelom SERVQUAL neposredno ugotavljamo zadovoljstvo odjemalcev (prav tam). 

Merilni instrument SERVQUAL se uporablja v različnih storitvenih organizacijah, kot so 

oglaševanje, zavarovalništvo, bančništvo, zdravstvo, turizem, telekomunikacije, storitvah za 

občane, javnem sektorju ipd. (Ladhari 2009; Papanikolaou in Zygiaris 2012). 

Model SERVQUAL je oblikovan na podlagi vprašalnika, ki vsebuje 22 trditev (te trditve so 

sklop petih razsežnosti kakovosti storitev) in meri vrzel med pričakovanim (kaj si anketirani 

želijo) in dejanskim stanjem (kakšna storitev jim je bila zaznana) – anketirani tako na 

posamezne trditve odgovarjajo dvakrat (Hoffman in Bateson 2006; Shahin, Jamkhaneh in 

Hosseini Cheryani 2014). 

Pričakovanj
a 

Kakovost 

Vrednost 
Zadovoljstv

o potrošnika 

Zvestoba 

Pritožbe 

Vzrok Posledica 
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Slika 4: Model SERVQUAL 

Vir: Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, v Razak idr. 2013, 192. 

Anketirani med pet razsežnosti kakovosti storitev (otipljivost, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija) razvrstijo točke (podajo oceno), in sicer glede na pomembnost – največ 

točk razdelijo tisti trditvi posamezne razsežnosti kakovosti storitev, ki je za anketiranega 

najbolj pomembna) (Papanikolaou in Zygiaris 2012). Trditve v posameznem sklopu 

razsežnosti kakovosti storitev se ocenjujejo s petstopenjsko ali sedemstopenjsko Likertovo 

lestvico (Kulašin in Santos 2005, 134–135).  

Enačba izračuna: 

Kakovost storitev = P – Z, 

pričemer je P pričakovana storitev in Z zaznava storitev. 

Če je rezultat negativen, potem obstaja nezadovoljstvo, v nasprotnem primeru pa so storitve 

kakovostne (Shahin in Samea 2010; Barabino, Deiana in Tilocca 2012). 

Prednosti merilnega instrumenta SERVQUAL so visoka stopnja praktičnosti in velika 

prilagodljivost ter fleksibilnost za merjenje najrazličnejših vrst storitev (Ladhari 2009; 

Papanikolaou in Zygiaris 2012).  

Brady, Cronin in Brand (2002) ter Ladhari (2009) so podali kritike modela, in sicer pri: 

- modelu vrzeli: ni dokazov, da anketirani kakovost storitev vrednotijo kot razliko med 

pričakovanim (kaj si anketirani želijo) in dejanskim stanjem (kakšna storitev jim je bila 

zaznana); 

- procesni usmeritvi: model SERVQUAL se osredotoča na kakovost procesa storitve in ne 

na končno storitev; 
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- pri dimenzijah/razsežnostih kakovosti: razsežnosti so univerzalne in niso prilagojene 

različnim vrstam storitev. 

4.3 Zadovoljstvo in kakovost 

Opredelitev pojma kakovosti (angl. quality) je veliko, saj beseda kakovost za različne ljudi 

pomeni različno. Beseda kakovost se lahko nanaša na posamezno karakteristiko izdelka ali 

storitve, lahko je povezana s ceno in stroški, lahko je definirana kot stopnja odličnosti, 

ustreznosti namenu, brezhibnost ipd. (Piskar in Dolinšek 2006, 35–36).  

Kakovost ni absolutna (v naravi ne obstaja absolutna ničla kakovosti, kakovosti se ne da 

zmeriti), je večdimenzionalna in je odvisna od omejitev (npr. cena, čas, orodje ipd.) (Gilles 

1992, v Moretti 2015, 58).  

Po mnenju Morettijeve (2015, 58) se kakovost »nenehno spreminja in je sinteza merljivih in 

nemerljivih dejavnikov proizvoda (izdelka, storitve), ki izpolnjujejo pričakovanja kupcev ali 

končnih uporabnikov (ali proizvajalcev/ponudnikov – odvisno od smeri pogleda) tega 

proizvoda«. 

Kakovost in zadovoljstvo sta med seboj povezana pojma, vendar med njima obstajajo 

konceptualne razlike, saj je zadovoljstvo t. i. kognitivna in emocionalna izkušnja 

posameznika, je odziv na razhajanje in se oblikuje na osnovi neposredne izkušnje (Oliver 

1996). Konceptualne razlike so prikazane v preglednici 1 (Oliver 1996, po Kolar 2003, 66).  

Preglednica 1: Razlike med pojmoma kakovost in zadovoljstvo 

Dimenzija Kakovost Zadovoljstvo 

Percepcija izkušenj Niso nujne Neposredne izkušnje 

Dimenzije Elementi, ki določajo 
kakovost izdelka ali storitve 

Vse značilnosti izdelka ali 
storitve 

Čas Dolgoročno Kratkoročno 

Vrsta izkušnje Kognitivna Kognitivna, emocionalna 

Pričakovanja Odličnost Norme, potrebe, 

predvidevanja 

Vir: Oliver 1996, po Kolar 2003, 66. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V poglavju bomo predstavili namen raziskave, populacijo in vzorec, metodo zbiranja in 

metode analize podatkov, osnovne statistične analize ter faktorske analize (uporaba metode 

glavnih komponent PCA) podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP«. Na koncu poglavja sledi preverjanje zastavljenih hipotez. 

5.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je oceniti pomembnost in zadovoljstvo udeležencev s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«.  

5.2 Opis populacije in vzorca 

V raziskavo smo vključili udeležence dosedanjih podjetniških izobraževanj »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« – 360 udeležencev. Prejeli smo 131 popolnoma rešenih vprašalnikov 

(36,4 % odzivnost), kar je zadostna podlaga za nadaljnjo statistično obdelavo in analizo. 

Ženske so izpolnile 87 vprašalnikov (66,4 %), moški pa 44 vprašalnikov (33,6 %). Povprečna 

starost anketirane osebe je bila 31,1 leta. Najmlajša anketirana oseba je bila stara 22 let, 

najstarejša pa 40 let. Največ anketiranih oseb ima do 3 let delovnih izkušenj (57; 43,5 %), 

imajo končano univerzitetno izobrazbo (69; 52,7 %), podjetniškega izobraževanja »Podjetno 

v svet podjetništva – PVSP« pa so se udeležili v RRA Ljubljanski urbani regiji (18; 13,7 %). 

Ostali podatki so razvidni v preglednici 2. 

Preglednica 2: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor Vrednost Delež (v %) 

Spol Ženski 87 66,4 

Moški 44 33,6 

Starost Min 22 let  

Max 40 let  

Povprečna starost 31,2 leta  

Delovne izkušnje Brez delovnih izkušenj 7 5,3 

Do 3 let 57 43,5 

Od 4 do 6 let 35 26,7 

Od 7 do 10 let 32 24,4 

Stopnja pridobljene 

izobrazbe 

Višješolska izobrazba 15 11,5 

Visokošolska strokovna izobrazba 23 17,6 

Univerzitetna izobrazba 69 52,7 

Specialistična/strokovni magisterij 15 11,5 

Znanstveni magisterij, doktorat 9 6,9 

Se nadaljuje 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

Karakteristike Deskriptor Vrednost Delež (v %) 

Regionalna razvojna 

agencija 

BSC Kranj 13 9,9 

Mariborska RA 9 6,9 

RA Savinjske regije 17 13,0 

RC Novo mesto 5 3,8 

RCR Zagorje (vodilni partner) 7 5,3 

RRA Koroška 15 11,5 

RRA Ljubljanske urbane regije 18 13,7 

RRA Mura 10 7,6 

RRA Notranjsko-Kraške regije 4 3,1 

RRA Posavje 10 7,6 

RRA Severne Primorske 10 7,6 

RRC Koper 13 9,9 
 

5.3 Zbiranje in analiza podatkov 

V nadaljevanju predstavljamo metodo zbiranja podatkov in metode analize podatkov. 

5.3.1 Metoda zbiranja podatkov 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

163–169). Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik SERVQUAL (priloga 

1), s katerim se pojasnjuje pet dimenzij pomembnosti in zadovoljstva storitev (otipljivost, 

zanesljivost, odzivnost, zaupanje, empatija), ki so ga razvili in izpopolnili Parasuraman, 

Zeithaml in Berry (1991 in 1994). 

Vprašalnik zaprtega tipa je bil sestavljen iz treh delov, in sicer: 

– prvi del: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, izobrazba, delovne izkušnje 

in naziv regionalne razvojne agencije); 

– drugi del: 22 trditev s področja ugotavljanja pomembnosti posameznih dimenzij 

podjetniških izobraževanj; 

– tretji del: 22 trditev s področja udeleženčevega ugotavljanja zadovoljstva s posameznimi 

dimenzijami podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem in tretjem delu vprašalnika so anketirane 

osebe označile na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici 1–5.  

Kot tehniko anketiranja smo uporabili anketiranje po elektronski pošti. Vprašalnik smo 

predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomočjo šestih naključno izbranih v vzorec 

vključenih udeležencev izobraževanja. Ker težav z razumevanjem trditev v anketnem 

vprašalniku ni bilo, smo ga pustili nespremenjenega. 
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Zanesljivost anketnega vprašalnika kot instrumenta merjenja različnih vidikov kakovosti 

podjetniških izobraževanj »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« smo testirali s 

Cronbachovim indeksom α, ki znaša 0,930, kar potrjuje zelo dobro zanesljivost vprašalnika 

(Bartholomew, Knott in Moustaki 2011, 45). 

5.3.2 Metode analize podatkov 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programske opreme SPSS 22.0. V 

raziskavi smo opravili naslednje statistične analize: 

– osnovno statistično analizo, 

– faktorske analize, 

– t-test za odvisne vzorce (parni t-test), 

– analizo variance (ANOVA), 

– korelacijsko analizo, 

– regresijsko analizo. 

Z osnovno statistično analizo smo izračunali osnovne značilnosti vzorca, oceno pomembnosti 

in oceno zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

Uporabili smo aritmetično sredino, standardni odklon, frekvence ipd. 

S faktorskimi analizami (uporabili smo metodo glavnih komponent – PCA) smo potrdili 

manjše število skupnih faktorjev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« – za vsako dimenzijo podjetniškega izobraževanja (otipljivost, zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje, empatija). Te dimenzije smo uporabili pri preverjanju hipoteze H3. Pri preverjanju 

hipoteze H4 smo prav tako uporabili faktorsko analizo, kjer smo v analizo vključili vseh 22 

trditev/spremenljivk v vprašalniku – ocena zadovoljstva.  

S t-testom za odvisne vzorce (parni t-test) smo preverjali, ali se ocene pomembnosti 

posameznih dejavnikov, ki so jih udeleženci pričakovali pri podjetniškem izobraževanju 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, statistično značilno razlikujejo od ocen zadovoljstva s 

posameznimi dejavniki tega izobraževanja (hipoteza H1). 

Z analizo variance (ANOVA) smo preverjali, ali se skupna ocena zadovoljstva s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« med posameznimi skupinami 

udeležencev (glede na izobrazbo, delovne izkušnje, RRA) statistično značilno razlikuje 

(hipoteza H2). 

S korelacijsko analizo smo ugotavljali povezanost med skupno oceno zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« in 

posameznimi dimenzijami (otipljivost, zanesljivost, odzivnost, zaupanje, empatija) tega 

podjetniškega izobraževanja (hipoteza H3). 
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Z regresijsko analizo smo odvisnost med skupno oceno zadovoljstva udeležencev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« (odvisna spremenljivka) 

in posameznimi dimenzijami (otipljivost, zanesljivost, odzivnost, zaupanje, empatija) tega 

podjetniškega izobraževanja izrazili v obliki regresijske enačbe (hipoteza H3). 

5.4 Osnovne statistične analize 

V poglavju bomo predstavili povprečne vrednosti ter standardne odklone ocene pomembnosti 

in ocene zadovoljstva udeležencev s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP«. 

5.4.1 Pomembnost podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja pomembnosti podjetniškega 

izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« lahko odgovarjale z izbiro ene izmed 

petih ponujenih možnosti, in sicer: 

– 1 – sploh ni pomembno,  

– 2 – ni pomembno,  

– 3 – niti – niti,  

– 4 – je pomembno,  

– 5 – zelo je pomembno. 

Podatke v preglednici 3 smo razvrstili padajoče glede na povprečno vrednost posamezne 

trditve pri posameznem dejavniku podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva 

– PVSP«. Iz preglednice je razvidno, da je anketiranim osebam v povprečju najbolj 

pomembno ustrezno znanje predavatelja z obravnavanega področja (povprečna 

vrednost = 4,81), da so izobraževanja izvedena v obljubljenih rokih, izobraževanja pa nudijo 

številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje pri svojem delu (povprečna 

vrednost = 4,71), in odlike mentorja, kot so: potreben čas za posameznega udeleženca 

(povprečna vrednost = 4,66), ustrezna znanja (povprečna vrednost = 4,65) in podpora ter 

stalna pomoč pri oblikovanju in razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca 

(povprečna vrednost = 4,62). 
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Preglednica 3: Pomembnost podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« 

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Otipljivost   

Mentor mora biti primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

4,01 0,94 

Predavatelj mora biti primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

4,00 0,89 

Ponudnik izobraževanj mora imeti sodobno tehnično opremo (premično 
platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.) 

3,85 1,00 

Ponudnik izobraževanj mora imeti primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli itd.). 

3,59 1,08 

Zanesljivost   

Ponudnik izobraževanj mora izvesti izobraževanja v obljubljenih rokih, 
izobraževanja morajo nuditi številna znanja in veščine, ki jih podjetnik 

potrebuje pri svojem delu. 

4,71 0,62 

Mentor mora nuditi vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in 
razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

4,62 0,68 

Predavatelj pravočasno zaključi s predavanji v okviru izobraževanj, 
snov odpredava brez napak in tako, kot je treba. 

4,12 0,93 

Gradivo mora biti urejeno, vsebovati mora vse sestavine in brez 

slovničnih napak. 
4,01 0,93 

Odzivnost   

Mentor mora prisluhniti željam udeleženca in poiskati ustrezno rešitev, 
odgovarjati na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševati 
probleme/težave, ki se pojavijo v času mentorstva. 

4,22 0,84 

Predavatelj mora odgovarjati na vprašanja udeležencev hitro in popolno 
ter reševati probleme/težave, ki se pojavijo med izobraževanjem. 

3,98 0,89 

Ponudnik izobraževanj mora pred začetkom izobraževanja podati 
terminski plan predavanj/mentorskih srečanj in se ga dosledno držati 
(urnik). 

3,82 0,87 

Zaupanje   

Predavatelj mora imeti ustrezna znanja z obravnavanega področja. 4,81 0,47 

Mentor mora imeti ustrezna znanja z obravnavanega področja. 4,65 0,63 

Vedenje mentorja mora vzbujati zaupanje. 4,58 0,61 

Ponudnik izobraževanj mora vzbujati zaupanje. 4,57 0,61 

Vedenje predavatelja mora vzbujati zaupanje. 4,51 0,65 

Mentor mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden. 4,00 0,91 

Predavatelj mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden. 3,88 0,93 

Empatija   

Mentor si mora vzeti čas za udeleženca. 4,66 0,55 

Mentor mora razumeti potrebe in želje udeleženca ter mora vedno 
ravnati v dobro udeleženca. 

4,47 0,72 

Predavatelj si mora vzeti čas za udeleženca izobraževanj in razumeti 
potrebe in želje udeležencev izobraževanj. 

4,32 0,79 

Urnik usposabljanj mora biti ustrezen. 3,98 0,85 
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Iz preglednice je prav tako razvidno, da je anketiranim osebam v povprečju najmanj 

pomembno, da ima ponudnik izobraževanj (posamezna RRA) primerno urejene prostore in 

vzdrževan inventar, kot so mize, stoli itd. (povprečna vrednost = 3,59).  

Standardni odkloni se gibljejo med 0,47 in 1,08. 

5.4.2 Ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« 

Anketirane osebe so ocenile stopnjo strinjanja s področja zadovoljstva s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« in predstavile svoje zadovoljstvo s 

podjetniškim izobraževanjem z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti, in sicer: 

– 1 – nikakor se ne strinjam,  

– 2 – se ne strinjam,  

– 3 – niti – niti,  

– 4 – se strinjam,  

– 5 – popolnoma se strinjam. 

Podatke v preglednici 4 smo razvrstili padajoče glede na povprečno vrednost posamezne 

trditve pri posameznem dejavniku podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva 

– PVSP«. Iz preglednice je razvidno, da se anketirane osebe v povprečju najbolj strinjajo s 

trditvijo, da je ponudnik izobraževanj imel sodobno tehnično opremo (premično platno, belo 

tablo, projektor, računalnik ipd. (povprečna vrednost = 4,35) ter da je imel primerno urejene 

prostore in vzdrževan inventar (mize, stoli itd.) (povprečna vrednost = 4,32). 

Preglednica 4: Ocena strinjanja z zadovoljstvom s podjetniškim izobraževanjem 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« 

Trditve 
Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Otipljivost   

Ponudnik izobraževanj je imel sodobno tehnično opremo (premično 
platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.). 

4,35 0,91 

Ponudnik izobraževanj je imel primerno urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

4,32 0,96 

Mentor je bil primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 

formalen). 
4,14 1,02 

Predavatelj je bil primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

4,06 0,92 

Se nadaljuje 
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Preglednica 4 – nadaljevanje 

Trditve 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Zanesljivost   

Ponudnik izobraževanj je izvedel izobraževanja v obljubljenih rokih, 
nudil številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje pri svojem 
delu. 

3,88 1,15 

Gradivo je bilo urejeno, vsebovalo je vse sestavine brez slovničnih 
napak. 

3,83 1,03 

Mentor je nudil vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in 
razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

3,76 1,21 

Predavatelj je pravočasno zaključil s predavanji v okviru izobraževanj, 
snov je odpredaval brez napak in tako, kot je treba. 

3,75 0,97 

Odzivnost   

Mentor je prisluhnil željam udeleženca in poiskal ustrezno rešitev, 
odgovarjal na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševal 
probleme/težave, ki so se pojavili v času mentorstva. 

3,78 1,05 

Predavatelj je odgovarjal na vprašanja udeležencev hitro in popolno ter 
hitro in popolno reševal probleme/težave, ki so se pojavili med 
izobraževanjem. 

3,77 0,95 

Ponudnik izobraževanj je pred začetkom izobraževanj podal terminski 
plan predavanj/mentorskih srečanj in se ga tudi dosledno držal (urnik). 

3,68 1,11 

Zaupanje   

Mentor je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden. 4,01 1,02 

Predavatelj je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden. 3,92 0,88 

Predavatelj je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja. 3,85 1,04 

Vedenje mentorja je vzbujalo zaupanje. 3,82 1,14 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje. 3,81 0,93 

Ponudnik izobraževanj je vzbujal zaupanje. 3,79 1,03 

Mentor je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja. 3,74 1,18 

Empatija   

Mentor si je vzel čas za udeleženca. 3,93 1,09 

Predavatelj si je vzel čas za udeleženca izobraževanj ter razumel 
potrebe in želje udeležencev izobraževanj. 

3,86 0,94 

Mentor je razumel potrebe in želje udeleženca ter vedno ravnal v 
dobro udeleženca. 

3,81 1,18 

Urnik usposabljanj je bil ustrezen. 3,78 1,08 

 

Iz preglednice je prav tako razvidno, da se anketirane osebe v povprečju najmanj strinjajo s 

trditvijo, da je ponudnik izobraževanj pred začetkom izobraževanj podal terminski plan 

predavanj/mentorskih srečanj in se ga tudi dosledno držal (urnik) (povprečna 

vrednost = 3,68). 

Standardni odkloni se gibljejo med 0,88 in 1,21. 
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V nadaljevanju smo anketiranim osebam zastavili vprašanje glede ocene skupnega 

zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. Analiza 

je pokazala, da so anketirane osebe zadovoljne s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v 

svet podjetništva – PVSP« (povprečna vrednost = 3,98; standardni odklon = 1,07). 

5.5 Faktorske analize posameznih dimenzij podjetniškega izobraževanja »Podjetno v 

svet podjetništva – PVSP«  

Ker smo želeli posamezne dimenzije podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP«, kot so: otipljivost, zanesljivost, odzivnost, zaupanje, empatija pojasniti 

z manjšim številom skupnih faktorjev teh izobraževanj, smo v nadaljevanju izvedli pet 

faktorskih analiz (priloga 3). Pri tem smo uporabili metodo glavnih komponent (PCA). Pred 

vsako uporabo faktorske analize smo preverili primernost podatkov za izvedbo te analize 

(KMO, Bartlett test).  

Pri izbiri števila faktorjev smo upoštevali: 

– lastno vrednost (lastne vrednosti uporabljenih faktorjev morajo biti višje od 1),  

– delež pojasnjene variance (kumulativni delež pojasnjene variance večji od 60 %),  

– grafični prikaz (angl. scree plot), 

– faktorske uteži (upoštevali smo faktorske uteži, ki so večje od ± 0,40). 

5.5.1 Faktorska analiza dimenzije otipljivost 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »otipljivost« smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,809) kažeta 

primernost podatkov za analizo. V preglednici 5 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »človeški kapital«, ki skupaj pojasni 70,98 % celotne variance. 

Preglednica 5: Celotna pojasnjena varianca 1 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance  
(v %) 

Kumulativa  

(v %) Skupaj 

Delež variance  
(v %) 

Kumulativa  

(v %) 

1 2,839 70,977 70,977 2,839 70,977 70,977 

2 0,595 14,873 85,850    

3 0,359 8,983 94,834    

4 0,207 5,166 100,000    

 

Iz preglednice 6, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »otipljivost« najbolj pojasnjuje sodobna tehnična oprema 
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(premično platno, bela tabla, projektor, računalnik ipd.), primerno urejeni prostori za izvajanje 

izobraževanj ter vzdrževan inventar. 

Preglednica 6: Faktorske uteži in komunaliteta 1 

Trditve Faktorske uteži 

Ponudnik izobraževanj je imel sodobno tehnično opremo (premično 
platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.). 

0,868 

Ponudnik izobraževanj je imel primerno urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

0,861 

Predavatelj je bil primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 
formalen). 

0,843 

Mentor je bil primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 
formalen). 

0,795 

 

Za novo spremenljivko »otipljivost« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 4,22) in standardni odklon (SD = 0,80). 

5.5.2 Faktorska analiza dimenzije zanesljivost 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »zanesljivost« smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,794) kažeta 

primernost podatkov za analizo. V preglednici 7 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »zanesljivost«, ki skupaj pojasni 69,39 % celotne variance. 

Preglednica 7: Celotna pojasnjena varianca 2 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 
(v %)  

Kumulativa 

(v %) Skupaj 

Delež variance 
(v %) 

Kumulativa 

(v %) 

1 2,776 69,394 69,394 2,776 69,394 69,394 

2 0,574 14,350 83,744    

3 0,383 9,570 93,314    

4 0,267 6,686 100,000    

 

Iz preglednice 8, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »zanesljivost« najbolj pojasnjuje urejeno in brez slovničnih 

napak izdelano gradivo za udeležence in v obljubljenih rokih izvedeno izobraževanje ter 

nudenje znanj in veščin, ki jih zagotavlja ponudnik izobraževanj in jih podjetnik potrebuje pri 

svojem delu. 



 

36 

Preglednica 8: Faktorske uteži in komunaliteta 2 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Gradivo je bilo urejeno, vsebovalo je vse sestavine brez slovničnih napak. 0,862 

Ponudnik izobraževanj je izvedel izobraževanja v obljubljenih rokih, nudil 

številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje pri svojem delu. 
0,860 

Predavatelj je pravočasno zaključil s predavanji v okviru izobraževanj, snov 
je odpredaval brez napak in tako, kot je treba. 

0,845 

Mentor je nudil vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in razvijanju 
podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

0,760 

 

Za novo spremenljivko »zanesljivost« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 3,81) in standardni odklon (SD = 0,90). 

5.5.3 Faktorska analiza dimenzije odzivnost 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »odzivnost« smo v nadaljevanju izvedli 

faktorsko analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,806) kažeta 

primernost podatkov za analizo. V preglednici 9 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »odzivnost«, ki skupaj pojasni 67,10 % celotne variance. 

Preglednica 9: Celotna pojasnjena varianca 3 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 
(v %)  

Kumulativa 

(v %) Skupaj 

Delež variance 
(v %) 

Kumulativa 

(v %) 

1 2,013 67,099 67,099 2,013 67,099 67,099 

2 0,580 19,332 86,432    

3 0,407 13,568 100,000    

 

Iz preglednice 10, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »odzivnost« najbolj pojasnjuje dosledno izpolnjevanje 

urnika izobraževanj v skladu s terminskim planom izobraževanj. 
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Preglednica 10: Faktorske uteži in komunaliteta 3 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Ponudnik izobraževanj je pred začetkom izobraževanj podal terminski plan 
predavanj/mentorskih srečanj in se ga tudi dosledno držal (urnik). 

0,848 

Predavatelj je odgovarjal na vprašanja udeležencev hitro in popolno ter hitro in 
popolno reševal probleme/težave, ki so se pojavili med izobraževanjem. 

0,838 

Mentor je prisluhnil željam udeleženca in poiskal ustrezno rešitev, odgovarjal 
na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševal probleme/težave, ki 
so se pojavili v času mentorstva. 

0,769 

 

Za novo spremenljivko »odzivnost« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 3,74) in standardni odklon (SD = 0,85). 

5.5.4 Faktorska analiza dimenzije zaupanje 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »zaupanje« smo v nadaljevanju izvedli faktorsko 

analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,801) kažeta primernost 

podatkov za analizo. V preglednici 11 sta prikazani dve glavni komponenti, ki skupaj 

pojasnita 81,25 % celotne variance. 

Preglednica 11: Celotna pojasnjena varianca 4 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Rotacijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 
(v %)  

Kumulativa 

(v %) Skupaj 

Delež variance 
(v %) 

Kumulativa 

(v %) 

1 4,587 65,527 65,527 3,051 43,582 43,582 

2 1,100 15,720 81,247 2,637 37,665 81,247 

3 0,504 7,202 88,449    

4 0,339 4,846 93,295    

5 0,197 2,816 96,112    

6 0,162 2,319 98,431    

7 0,110 1,569 100,000    

 

Novo spremenljivko »zaupanje« najbolj pojasnjuje vedenje (prijaznost, ustrežljivost, 

vljudnost) in znanje predavatelja, ki vzbuja zaupanje udeležencem izobraževanj. 
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Preglednica 12: Faktorske uteži in komunaliteta 4 

Trditve 
Faktorske 

uteži 1 

Faktorske 

uteži 2 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje. 0,895  

Predavatelj je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden. 0,841  

Predavatelj je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja. 0,833  

Ponudnik izobraževanj je vzbujal zaupanje. 0,757  

Vedenje mentorja je vzbujalo zaupanje.  0,909 

Mentor je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden.  0,871 

Mentor je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja.  0,822 

 

Za ugotavljanje skupne ocene zaupanja smo z metodo tehtanega povprečja dobili novo 

spremenljivko »zaupanje«: 

COMPUTE i1= (Z1 * 3.051 (λ1) + Z2 * 2.637 (λ2)) / (3.051 (λ1) + 2.637 (λ2)) 

Za novo spremenljivko »zaupanje« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 3,85) in standardni odklon (SD = 0,84). 

5.5.5 Faktorska analiza dimenzije empatija 

Z namenom oblikovanja nove spremenljivke »empatija« smo v nadaljevanju izvedli faktorsko 

analizo. Bartlettov test (sig = 0,000 < 0,05) in KMO mera (KMO = 0,800) kažeta primernost 

podatkov za analizo. V preglednici 13 je prikazana ena glavna komponenta – nova 

spremenljivka »empatija«, ki skupaj pojasni 62,09 % celotne variance. 

Preglednica 13: Celotna pojasnjena varianca 5 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 
(v %)  

Kumulativa 

(v %) Skupaj 

Delež 
variance (v %) 

Kumulativa 

(v %) 

1 2,483 62,086 62,086 2,483 62,086 62,086 

2 0,903 22,574 84,660    

3 0,450 11,253 95,913    

4 0,163 4,087 100,000    

 

Iz preglednice 14, ki prikazuje faktorske uteži posameznih originalnih spremenljivk, je 

razvidno, da novo spremenljivko »empatija« najbolj pojasnjuje mentorjevo razumevanje 

potreb udeležencev izobraževanj. 
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Preglednica 14: Faktorske uteži in komunaliteta 5 

Trditve 
Faktorske 

uteži 

Mentor je razumel potrebe in želje udeleženca ter vedno ravnal v dobro 
udeleženca. 

0,880 

Mentor si je vzel čas za udeleženca. 0,833 

Predavatelj si je vzel čas za udeleženca izobraževanj ter razumel potrebe in 

želje udeležencev izobraževanj. 
0,753 

Urnik usposabljanj je bil ustrezen. 0,670 

 

Za novo spremenljivko »empatija« smo za potrebe nadaljnjih analiz izračunali njeno 

povprečno vrednost (M = 3,84) in standardni odklon (SD = 0,85). 

5.6 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverjali zastavljene hipoteze. 

5.6.1 Hipoteza 1 

Hipoteza H1 se glasi: Ocene pomembnosti posameznih dejavnikov, ki so jih udeleženci 

pričakovali pri podjetniškem izobraževanju »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, se 

statistično značilno razlikujejo od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki tega 

izobraževanja. 

S t-testom za parne vzorce (angl. Paired Samples t-test) (priloga 4) smo preverili, ali se 

povprečne vrednosti posameznih dejavnikov (otipljivost, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in 

empatija), ki so jih udeleženci pričakovali pri podjetniškem izobraževanju »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP«, statistično značilno razlikujejo od ocen zadovoljstva s posameznimi 

dejavniki tega izobraževanja. Oceno SERVQUAL podjetniškega izobraževanja »Podjetno v 

svet podjetništva – PVSP« smo izračunali s pomočjo velikosti vrzeli, ki predstavlja razliko 

med oceno zadovoljstva (zaznano oceno) in oceno pomembnosti podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP«.  

Velikost in usmerjenost ocene vrzeli posameznega dejavnika izobraževanja smo izračunali na 

naslednji način (Buttle 1996, 10):  

(Z1 + Z2 + Z3 + Z4)/4 – (P1 + P2 + P3 + P4)/4). 

Preglednica 15 prikazuje povprečne ocene posameznih dejavnikov (otipljivost, zanesljivost, 

odzivnost, zaupanje in empatija) kot tudi povprečno kakovost izobraževanja SERVQUAL. 

Tako skupna ocena SERVQUAL podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 
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PVSP« kakor tudi ocena vrzeli posameznih dejavnikov podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« imajo pri štirih dejavnikih (zanesljivost, odzivnost, 

zaupanje in empatija) tega izobraževanja negativni predznak, kar pomeni, da podjetniško 

izobraževanje »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« ne dosega pričakovanj njihovih 

udeležencev.  

Preglednica 15: Ocena vrzeli posameznih dejavnikov podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« 

Dejavniki 

izobraževanja 

Ocena 

zadovoljstva 

Ocena 

pomembnosti 

Ocena vrzeli 

SERVQUAL 
Sig 

Otipljivost 4,22 3,86  0,36 0,000 

Zanesljivost 3,81 4,36 –0,55 0,000 

Odzivnost 3,75 4,01 –0,26 0,006 

Zaupanje 3,86 4,43 –0,57 0,000 

Empatija 3,84 4,36 –0,52 0,000 

Ocena vrzeli SERVQUAL –0,31  

 

Iz slike 5 je razvidno tudi, da so udeleženci tega izobraževanja zadovoljni le z dejavnikom 

»otipljivost« (ponudniki izobraževanj imajo urejene prostore in vzdrževan inventar ter 

sodobno tehnično opremo, prav tako pa sta predavatelj in mentor primerno urejena in 

profesionalno-družbena), pri dejavnikih »zanesljivost«, »odzivnost«, »zaupanje« in pri 

»empatiji« pa ne. 

 

Slika 5: Ocena posameznih dejavnikov podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« 

4,22 

3,81 
3,75 

3,86 3,84 

3,86 

4,36 

4,01 

4,43 
4,36 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Otipljivost Zanesljivost Odzivnost Zaupanje Empatija

Ocena zadovoljstva Ocena pomembnosti



 

41 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvideli, da se ocene pomembnosti posameznih dejavnikov, ki so jih 

udeleženci pričakovali pri podjetniškem izobraževanju »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP«, statistično značilno razlikujejo od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki tega 

izobraževanja. Analiza je pokazala, da se ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« statistično značilno razlikuje pri štirih od pet 

dejavnikov (zanesljivost, odzivnost, zaupanje in empatija) tega izobraževanja, zato hipotezo 

sprejmemo. 

5.6.2 Hipoteza 2 

Hipoteza H2 se glasi: Ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« se med posameznimi skupinami udeležencev statistično značilno 

razlikuje. 

Z analizo variance (ANOVA) smo preverjali, ali se skupna ocena zadovoljstva s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« med posameznimi skupinami 

udeležencev (glede na izobrazbo, delovne izkušnje, RRA) statistično značilno razlikuje. 

Analiza je pokazala (priloga 4), da med posameznimi razvojnimi agencijami (RRA), kjer so 

se udeleženci udeležili izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, in med skupno 

oceno zadovoljstva s tem izobraževanjem obstajajo statistično značilne razlike (p < 0,05). 

Najbolj so s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« zadovoljni 

udeleženci, ki so se tega izobraževanja udeležili v RRA Notranjsko-Kraške regije (povprečna 

vrednost = 4,75), najmanj pa udeleženci, ki so se izobraževanja udeležili v RRA Posavje 

(povprečna vrednost = 3,10) – slika 6.  

 

Slika 6: Ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« glede na posamezno RRA 
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Med udeleženci glede na izobrazbo ter delovne izkušnje in med skupno oceno zadovoljstva s 

podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« pa analiza statistično 

značilnih razlik ni zaznala (p > 0,05). 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvideli, da se ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« med posameznimi skupinami udeležencev statistično 

značilno razlikuje. Analiza je pokazala, da se ocena zadovoljstva s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« statistično značilno razlikuje samo 

glede na kraj, kjer so se udeleženci udeležili tega izobraževanja, glede na izobrazbo in 

delovne izkušnje udeleženca pa ne, zato hipoteze ne moremo sprejeti in jo zavrnemo. 

5.6.3 Hipoteza 3 

Hipoteza 3 se glasi: Obstaja statistično značilna povezanost skupne ocene zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« z ocenami 

posameznih dimenzij tega podjetniškega izobraževanja. 

Hipotezo H3 (priloga 4) smo preverjali v dveh korakih: 

– s korelacijsko analizo smo ugotavljali povezanost med skupno oceno zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« in 

posameznimi dimenzijami tega podjetniškega izobraževanja, 

– z regresijsko analizo smo odvisnost med skupno oceno zadovoljstva udeležencev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« (odvisna 

spremenljivka) in posameznimi dimenzijami tega podjetniškega izobraževanja (neodvisne 

spremenljivke) izrazili v obliki regresijske enačbe. 

Prvi korak – korelacijska analiza 

Iz preglednice 16 je razvidno, da med skupno oceno zadovoljstva udeležencev podjetniškega 

izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« in dimenzijami »zanesljivost« (vrednost 

Pearsonovega koeficienta korelacije = 0,711**), »odzivnost« (vrednost Pearsonovega 

koeficienta korelacije = 0,641**) in »zaupanje« (vrednost Pearsonovega koeficienta 

korelacije = 0,713**) obstaja močna povezanost. Med skupno oceno zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« in dimenzijo 

»otipljivost« pa obstaja srednje močna povezanost (vrednost Pearsonovega koeficienta 

korelacije = 0,566
**

). 
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Preglednica 16: Korelacijska matrika povezanosti med skupno oceno zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva 

– PVSP« in posameznimi dimenzijami tega podjetniškega 

izobraževanja 

  Skupna ocena zadovoljstva 

Otipljivost Pearsonov korelacijski koeficient 0,566
**

 

Sig. (2-stranski) 0,000 

N 130 

Zanesljivost Pearsonov korelacijski koeficient 0,711
**

 

Sig. (2-stranski) 0,000 

N 130 

Odzivnost Pearsonov korelacijski koeficient 0,641
**

 

Sig. (2-stranski) 0,000 

N 130 

Zaupanje Pearsonov korelacijski koeficient 0,713
**

 

Sig. (2-stranski) 0,000 

N 130 

Empatija Pearsonov korelacijski koeficient 0,641
**

 

Sig. (2-stranski) 0,000 

N 130 

**Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2-stranska). 

Drugi korak – regresijska analiza 

Da lahko ugotovitve regresijske analize (metoda Stepwise), ki smo jo izvedli s pomočjo 

vzorca podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, posplošimo na 

vse udeležence teh izobraževanj, smo preverili posamezne predpostavke, na katerih temelji 

regresijska analiza, in sicer (priloga 4):  

– ostanki so normalno porazdeljeni (razvidno iz histograma in grafa standardiziranih 

regresijskih ostankov),  

– prisotnosti heteroskedastičnosti ni (White test),  

– test multikulinearnosti je pokazal, da vrednost VIF posameznih dejavnikov ni zadosti 

visoka, da bi vplivala na rezultate ocene (neodvisne spremenljivke niso močno 

korelirane). 

Pri regresijski metodi Stepwise se je izkazalo (preglednica 17), da dve dimenziji 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, in sicer: dimenzija 

»zaupanje« (βnestandardiziran = 0,507) in dimenzija »zanesljivost« (βnestandardiziran = 0,463) 

pozitivno vplivata na skupno zadovoljstvo udeležencev podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, dimenzije »otipljivost«, »odzivnost« in »empatija« pa 



 

44 

na skupno zadovoljstvo udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« ne vplivajo (β = 0). Analiza je pokazala, da regresijski model pojasni 

55,4 % variabilnosti odvisne spremenljivke – v našem primeru skupnega zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 

Preglednica 17: Ocene regresijskih koeficientov 

Model 
Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient beta 
R

2
 t sig 

Beta Standardna napaka 

*Konstanta 0,272 0,300   0,554 10,247 0,905 

Zaupanje 0,507 0,127 0,398  5,888 4,000 

Zanesljivost 0,463 0,118 0,391  4,994 3,931 

*Konstanta: Skupno zadovoljstvo udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 
podjetništva – PVSP«. F = 81,277. 

Regresijsko funkcijo za ocenjevanje odvisne spremenljivke z ocenjenimi vrednostmi 

regresijskih koeficientov zapišemo v obliki enačbe regresijske hiperravnine:  

Skupno zadovoljstvo udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« = 0,507 * zaupanje + 0,463 * zanesljivost. 

Koeficient regresijske enačbe pri »zaupanje« pove, za koliko se v povprečju spremeni skupno 

zadovoljstvo udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« (odvisna spremenljivka), če se neodvisna spremenljivka »zaupanje« poveča za enoto 

pri nespremenjeni vrednosti spremenljivke »zanesljivost«. 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvideli, da obstaja statistično značilna povezanost skupne ocene 

zadovoljstva udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« z ocenami posameznih dimenzij tega podjetniškega izobraževanja. Analiza je 

pokazala, da med skupno oceno zadovoljstva udeležencev podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« ne obstaja statistično značilna povezanost pri vseh 

petih dimenzijah tega podjetniškega izobraževanja, ampak samo pri dveh dimenzijah 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« (pri dimenziji 

»zaupanje« in »zanesljivost«), zato hipotezo delno sprejmemo. 

5.6.4 Hipoteza 4 

Hipoteza 4 se glasi: Usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) najbolj prispeva k 

oceni zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 



 

45 

Oceno podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, ki se posredno 

meri z 22 spremenljivkami, smo v nadaljevanju želeli pojasniti z manjšim številom skupnih 

faktorjev teh izobraževanj (priloga 4).  

Pred uporabo faktorske analize smo preverili primernost podatkov za izvedbo te analize. Na 

osnovi Bartlettovega testa (sig = 0,000 < 0,05) smo ugotovili, da so podatki primerni za 

analizo. Tudi KMO mera, ki je zelo blizu 1 (KMO = 0,908), pove, da so podatki primerni za 

analizo. 

V naslednjem koraku smo z metodo glavnih komponent (PCA) in pravokotno rotacijo 

faktorjev Varimax določili nove, to je sintetične spremenljivke, ki jih imenujemo faktorji. Pri 

izbiri števila faktorjev smo upoštevali: 

– lastno vrednost (lastne vrednosti uporabljenih faktorjev morajo biti višje od 1),  

– delež pojasnjene variance (kumulativni delež pojasnjene variance večji od 60 %),  

– grafični prikaz (angl. scree plot) (priloga 4), 

– faktorske uteži (upoštevali smo faktorske uteži, ki so večje od ±0,40). 

S faktorsko analizo smo dobili tri faktorje/dimenzije, katerih lastna vrednost je večja kot 1, 

skupaj pa pojasnijo 71,25 % celotne variance (preglednica 18). 

Preglednica 18: Dimenzije podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« 

Spremenljivka 
Faktor/dejavnik Komuna-

litete 1 2 3 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje. 0,841   0,766 

Predavatelj je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja. 0,810   0,767 

Predavatelj je odgovarjal na vprašanja udeležencev hitro in 
popolno ter hitro in popolno reševal probleme/težave, ki so se 
pojavili med izobraževanjem. 

0,809   0,723 

Predavatelj je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden. 0,777   0,654 

Predavatelj je pravočasno zaključil s predavanji v okviru 

izobraževanj, snov je odpredaval brez napak in tako, kot je 

treba. 

0,769   0,696 

Predavatelj si je vzel čas za udeleženca izobraževanj ter 
razumel potrebe in želje udeležencev izobraževanj. 

0,762   0,644 

Ponudnik izobraževanj je vzbujal zaupanje. 0,717   0,691 

Gradivo je bilo urejeno, vsebovalo je vse sestavine brez 

slovničnih napak. 
0,671   0,643 

Ponudnik izobraževanj je pred začetkom izobraževanj podal 
terminski plan predavanj/mentorskih srečanj in se ga tudi 
dosledno držal (urnik). 

0,654   0,536 

Se nadaljuje 
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Preglednica 18 – nadaljevanje 

Spremenljivka 
Faktor/dejavnik Komuna-

litete 1 2 3 

Ponudnik izobraževanj je izvedel izobraževanja v obljubljenih 
rokih, nudil številna znanja in veščine, ki jih podjetnik 
potrebuje pri svojem delu. 

0,654   0,591 

Urnik usposabljanj je bil ustrezen. 0,554   0,406 

Vedenje mentorja je vzbujalo zaupanje.  0,859  0,846 

Mentor si je vzel čas za udeleženca.  0,857  0,806 

Mentor je nudil vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju 
in razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

 0,836  0,795 

Mentor je prisluhnil željam udeleženca in poiskal ustrezno 
rešitev, odgovarjal na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in 
popolno reševal probleme/težave, ki so se pojavili v času 
mentorstva. 

 0,829  0,802 

Mentor je razumel potrebe in želje udeleženca ter vedno 
ravnal v dobro udeleženca. 

 0,828  0,821 

Mentor je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden.  0,815  0,733 

Mentor je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja.  0,785  0,797 

Mentor je bil primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

 0,580  0,644 

Ponudnik izobraževanj je imel sodobno tehnično opremo 
(premično platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.). 

  0,836 0,815 

Ponudnik izobraževanj je imel primerno urejene prostore in 

vzdrževan inventar (mize, stoli itd.). 
  0,814 0,806 

Predavatelj je bil primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

  0,629 0,692 

Delež pojasnjene variance 53,48 11,71 6,06 71,25 

 

Glede na vsebino posameznih spremenljivk smo prvi faktor F1 poimenovali »usposobljenost 

predavatelja«, ki obsega enajst spremenljivk in pojasni 53,48 % celotne variance. Drugi faktor 

F2 obsega osem spremenljivk in pojasni 11,71 % celotne variance. Glede na vsebino teh 

spremenljivk smo drugi faktor F2 poimenovali »usposobljenost mentorja«. Tretji faktor F3, v 

katerega sodijo tri spremenljivke, smo poimenovali »okolje izvajanja izobraževanj« (faktor 

pojasni 6,06 % celotne variance).  

Za tri dimenzije (faktorje) podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« smo za potrebe nadaljnjih analiz preverili tudi stopnjo zanesljivosti. Ugotovili smo, da 

imajo dimenzije visoko stopnjo zanesljivosti (Cronbach alfa nad 0,7). Za vse navedene nove 

spremenljivke smo v nadaljevanju izračunali povprečne vrednosti in standardni odklon 

(preglednica 19). 
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Preglednica 19: Zanesljivost dimenzij podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP«, njihova povprečna vrednost in standardni 

odklon 

Faktor/dejavnik 
Zanesljivost 

(Cronbach alfa) 

Število 

spreme-nljivk 

Povprečna 
vrednost 

Standardni 

odklon 

Usposobljenost predavatelja.  0,821 11 3,81 0,79 

Usposobljenost mentorja. 8 3,87 0,97 

Okolje izvajanja izobraževanj.  3 4,25 0,82 

 

Ugotovitev 

S hipotezo smo predvideli, da usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) najbolj 

prispeva k oceni zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP«. Faktorska analiza (preglednica 18) je pokazala, da usposobljenost izvajalcev 

(mentorja, predavatelja) k oceni zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« prispeva 65,19 % (faktor/dejavnik usposobljenost predavatelja 53,48 % 

in faktor/dejavnik usposobljenost mentorja 11,71 % celotne variance) od skupno 71,25 % 

celotne variance. Hipotezo sprejmemo. 

Ugotovitve zastavljenih hipotez 

V nadaljevanju podajamo kratko ugotovitev zastavljenih hipotez – preglednica 20. 

Preglednica 20: Hipoteze 

Hipoteza Opis hipoteze 
Sprejetje 

hipoteze 

H1 Ocene pomembnosti posameznih dejavnikov, ki so jih udeleženci 
pričakovali pri podjetniškem izobraževanju »Podjetno v svet 
podjetništva – PVSP« se statistično značilno razlikujejo od ocen 
zadovoljstva s posameznimi dejavniki tega izobraževanja. 

Da 

H2 Ocene zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 
podjetništva – PVSP« se med posameznimi skupinami udeležencev 
statistično značilno razlikujejo. 

Ne 

H3 Obstaja statistično značilna povezanost skupne ocene zadovoljstva 

udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 
podjetništva – PVSP« z ocenami posameznih dimenzij tega 
podjetniškega izobraževanja. 

Delno 

H4 Usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) najbolj prispeva k 

oceni zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 
podjetništva – PVSP«. 

Da 
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6 SKLEP 

Na osnovi izvedene raziskave bomo v zaključku podali svoje ugotovitve in sklepe ter 

predloge za morebitno nadaljnje raziskovanje. 

6.1 Povzetek ugotovitev iz celotne raziskave 

Namen magistrske naloge je bil na podlagi sistematičnega pregleda tuje in domače strokovne 

literature s področja podjetništva, znanja, zadovoljstva odjemalcev, aktivne politike 

zaposlovanja in podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« kot ene 

izmed aktivnosti aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji oceniti pomembnost in 

zadovoljstvo udeležencev tega podjetniškega izobraževanja. 

Vprašalnik smo poslali 360 udeležencem dosedanjih podjetniških izobraževanj »Podjetno v 

svet podjetništva – PVSP«. Prejeli smo 131 popolnoma rešenih vprašalnikov (36,4 % 

odzivnost). 

Demografski podatki anketiranih oseb: 

- največ sodelujočih je bilo ženskega spola; 

- povprečna starost sodelujočih je 31,2 leta; 

- največ sodelujočih ima končano univerzitetno izobrazbo; 

- največ sodelujočih se je izobraževanja udeležilo v RRA Ljubljanski urbani regiji. 

Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik SERVQUAL, s katerim se 

pojasnjuje pet dimenzij pomembnosti in zadovoljstva storitev (otipljivost, zanesljivost, 

odzivnost, zaupanje, empatija), ki so ga razvili in izpopolnili Parasuraman, Zeithaml in Berry 

(1991 in 1994). 

Raziskava je pokazala, da je anketiranim osebam v povprečju najbolj pomembno ustrezno 

znanje predavatelja z obravnavanega področja, da so izobraževanja izvedena v obljubljenih 

rokih, da nudijo številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje pri svojem delu in odlike 

mentorja, kot so: potreben čas za posameznega udeleženca, ustrezna znanja in podpora ter 

stalna pomoč pri oblikovanju in razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

Raziskava je prav tako pokazala, da so anketirane osebe v povprečju najbolj zadovoljne s 

sodobno tehnično opremo (premično platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.), urejenim 

prostorom in vzdrževanim inventarjem (mize, stoli itd.) ponudnika izobraževanj. 

Za potrebe preverjanja postavljenih hipotez smo s faktorsko analizo (z metodo glavnih 

komponent) in pravokotno rotacijo faktorjev Varimax ustvarili nove spremenljivke 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, in sicer: 

- zaupanje, pozornost in odzivnost predavatelja in ponudnika izobraževanj; 
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- zaupanje in pozornost mentorja; 

- okolje izvajanja izobraževanj. 

V magistrski nalogi smo preverili štiri hipoteze, prva se glasi: 

H1: Ocene pomembnosti posameznih dejavnikov, ki so jih udeleženci pričakovali pri 

podjetniškem izobraževanju »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, se statistično značilno 

razlikujejo od ocen zadovoljstva s posameznimi dejavniki tega izobraževanja. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce (angl. Paired Samples t-test). Analiza je 

pokazala, da se ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« statistično značilno razlikuje pri štirih od pet dejavnikov (zanesljivost, 

odzivnost, zaupanje in empatija) tega izobraževanja, zato hipotezo sprejmemo. 

Druga hipoteza se glasi: 

H2: Ocena zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« se med posameznimi skupinami udeležencev statistično značilno razlikuje. 

Hipotezo smo preverili z analizo variance (ANOVA). Analiza je pokazala, da se ocena 

zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« 

statistično značilno razlikuje samo glede na kraj, kjer so se udeleženci udeležili tega 

izobraževanja, glede na izobrazbo in delovne izkušnje udeleženca pa ne, zato hipoteze nismo 

sprejeli.  

Kot tretjo smo si zastavili naslednjo hipotezo: 

H3: Obstaja statistično značilna povezanost skupne ocene zadovoljstva udeležencev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« z ocenami posameznih 

dimenzij tega podjetniškega izobraževanja. 

Hipotezo smo preverili s korelacijsko in regresijsko analizo. Analiza je pokazala, da med 

skupno oceno zadovoljstva udeležencev podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP« ne obstaja statistično značilna povezanost pri vseh petih dimenzijah 

tega podjetniškega izobraževanja, ampak samo pri dveh dimenzijah podjetniškega 

izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« (pri dimenzijah »Zaupanje« in 

»Zanesljivost«), zato smo hipotezo delno sprejeli. 

Zadnja (četrta) hipoteza se glasi: 

H4: Usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) najbolj prispeva k oceni zadovoljstva 

s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. 
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Hipotezo smo preverili s faktorsko analizo (uporaba metode glavnih komponent – PCA). S 

faktorsko analizo smo dobili tri faktorje/dimenzije, ki skupaj pojasnijo 71,25 % celotne 

variance, in sicer: 1) »usposobljenost predavatelja«, ki pojasni 53,48 % celotne variance; 2) 

»usposobljenost mentorja«, ki pojasni 11,71 % celotne variance; 3) »okolje izvajanja 

izobraževanj«, ki pojasni 6,06 % celotne variance. Iz analize je tako razvidno, da 

usposobljenost izvajalcev (mentorja, predavatelja) k oceni zadovoljstva s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« prispeva 65,19 % celotne variance – 

najbolj prispeva k oceni zadovoljstva s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet 

podjetništva – PVSP«, zato smo hipotezo sprejeli. 

6.2 Prispevek k stroki  

Teoretični prispevek k stroki vidimo v strnjeni in sistematično podani literaturi s področja 

podjetništva, znanja, zadovoljstva odjemalcev, aktivne politike zaposlovanja in podjetniškega 

izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP« kot ene izmed aktivnosti aktivne 

politike zaposlovanja v Sloveniji.  

Ker je področje podjetništva za nas zelo pomembno področje, ki ga bo v prihodnosti treba 

okrepiti, je prav, da razmišljamo v smeri, kako bi lahko povečali zaposlitvene možnosti ljudi. 

Glede na to, da država ne premore več veliko velikih podjetij, ki bi lahko omogočala nova 

delovna mesta, je zato ena od rešitev zagotovo v novonastalih podjetjih. Ta bi lahko ponujala 

nova delovna mesta ljudem, posameznikom z dobrimi poslovnimi idejami, ki bi kasneje na 

podlagi uspeha lahko zaposlovali tudi nove ljudi. 

Prav je, da se ljudi, ki jih svet podjetništva zanima, o tem bolj osvešča in se jih v tej smeri 

usmerja in izobražuje. Da bi ti ljudje dobili res kvalitetne informacije in usmeritve za svojo 

podjetniško pot, pa potrebujemo strokovnjake s področja podjetništva in različne spodbude, ki 

bodo prepričale ciljne skupine in jim omogočile realizacijo njihovih idej. Nove spodbude za 

bodoče podjetnike različnih ciljnih skupin bi lahko pripravili v okviru APZ in s podporo 

Vlade RS. Na ZRSZ bi lahko poskrbeli za dodatno usposabljanje mentorjev – svetovalcev, ki 

bi lahko že na podlagi zaposlitvenega razgovora prepoznali podjetniški potencial kandidata. 

Program PVSP je eden od takšnih programov z dobro idejo. V primerjavi z ostalimi 

izobraževalnimi programi in podjetniškimi delavnicami v Sloveniji, ki jih ni malo, je program 

PVSP edini, ki omogoča ljudem, da so zaposleni in plačani za to, da delajo na razvoju 

poslovne ideje in si hkrati pridobivajo potrebna znanja s področja podjetništva. Glede na to, 

da je izobraževalni program razširjen po celotni Sloveniji, ima tudi velik prispevek h krepitvi 

gospodarstva in nižanju stopnje brezposelnosti posamezne regije.  
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Omeniti velja, da imajo tovrstni izobraževalni programi izreden pomen za udeležence, saj si 

skozi vključenost v izobraževalni program lahko izmenjujejo mnenja, svoje izkušnje, se 

povezujejo in gradijo socialno mrežo ter nadgrajujejo svoje ideje. 

Teoretična spoznanja v nalogi smo uporabili za izvedbo empiričnega dela magistrske naloge –

 izvedbo raziskave, kjer smo analizirali pomembnost in zadovoljstvo udeležencev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«. Prispevek empiričnega 

vidika k stroki se odraža v ugotovljenih izidih opravljene raziskave. Zanimivih je bilo tudi 

nekaj povratnih sporočil z mnenji udeležencev, ki jim je bila posredovana anketa, kar je na 

koncu samo potrdilo rezultate raziskave.  

Glede na izide opravljene raziskave je treba omeniti, da bi bilo smiselno razmisliti o dodatnih 

izobraževanjih in o okrepljenih usposabljanjih mentorjev, tako doma kot tudi v tujini, kjer bi 

lahko črpali znanje od različnih strokovnjakov, predvsem pa iz primerov dobrih praks. Prav 

tako bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi si mentorji iz različnih RRA izmenjali mnenja 

med seboj in poenotili izobraževalni program. Smiselno bi bilo, če bi lahko mentorji krožili 

oz. se izmenjavali znotraj posameznih regij – RRA. Na tak način bi imeli vsi udeleženci enake 

možnosti glede informiranja in usmeritev ter pridobivanja znanj. Z gotovostjo lahko trdim, da 

bodo ugotovitve raziskave lahko v praktično pomoč managementu ZRSZ in RRA. Ti bodo 

lahko na osnovi ugotovitev iz raziskave in na osnovi dodatno zbranih podatkov izpeljali 

nadaljnje analize, povezane s pomembnostjo in zadovoljstvom udeležencev podjetniškega 

izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, ter si z njimi pomagali pri načrtovanju, 

organiziranju, vodenju in kontroliranju teh in podobnih izobraževanj. 

6.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Izobraževalni program PVSP velja za uspešen program. Rezultat uspešnosti se glede na 

podatke iz različnih virov kaže predvsem v številnih izhodih v samozaposlitev oz. v 

zaposlitev posameznikov. Če bo Vlada RS program podprla in bodo zanj omogočena nova 

dodatna sredstva, imajo RRA pripravljene že dolgoročne načrte. Veliko bi bilo treba narediti 

tudi na dodatni promociji samega programa in poskusiti prodreti z izobraževalnim programom 

kot primerom dobre prakse tudi v evropske države. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj in ugotovitev empirične raziskave menimo, da je možnosti za 

nadaljnje raziskovanje kar nekaj, zato predlagamo nekaj možnih predlogov za raziskovanje:  

- empirično raziskavo bi bilo smiselno v določenem časovnem obdobju ponoviti in 

primerjati rezultate;  

- priporočamo izvedbo raziskave še pri drugih podjetniških izobraževanjih, kot je na 

primer BTC Campus;  
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- za analiziranje pomembnosti in zadovoljstva udeležencev podjetniškega izobraževanja 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« se lahko uporabi tudi drug vprašalnik. Tam, kjer 

je primerjava mogoča, se podatke primerja med seboj;  

- zanimivo bi bilo magistrsko nalogo razširiti in ugotoviti, ali je lahko katero od ostalih 

podjetniških izobraževanj programu PVSP konkurenca in če obstaja kakšna možnost za 

skupno sodelovanje;  

- ena od možnih raziskav bi bila lahko tudi raziskava oz. primerjava zadovoljstva skupin 

udeležencev, ki so bili v program vključeni pet mesecev, in tistih, ki so bili v program 

vključeni štiri mesece;  

- analiza programa PVSP glede na regijo skozi vsa leta in primerjava mnenj udeležencev. 
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Anketni vprašalnik – Vabilo k sodelovanju pri raziskavi 

Spoštovani. 

V okviru magistrskega študija na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper, 

pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Analiza podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet 
podjetništva – PVSP«.  

Pred vami je vprašalnik, s katerim merimo zadovoljstvo udeležencev s kakovostjo storitev 

podjetniškega izobraževanja »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«, v katerega ste se kot mladi 
bodoči podjetnik vključili ter sodelovali. Poudarjamo, da ni pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika vam bo vzelo največ deset minut. Vprašalnik je anonimen, izidi 

bodo uporabljeni izključno za namene magistrske naloge in bodo podani v obliki, ki onemogoča 

identifikacijo posameznikov. 

Za morebitna dodatna vprašanja in izide anketiranja sem dosegljiva na telefonski številki 041 79 29 79 
in/ali na elektronskem naslovu: natasa.posel@siol.net. 

Za sodelovanje se vam vnaprej najlepše zahvaljujem. 

Ljubljana,  Nataša Nedimović 

1. Vaši splošni podatki 

Spol (ustrezno obkrožite): 

o Ženski o Moški 

Starost: _____________ let 

Delovne izkušnje v letih (ustrezno obkrožite): 

o Brez delovnih izkušenj o od 4 do 6 let 

o do 3 let o od 7 do 10 let 

Stopnja pridobljene izobrazbe (ustrezno obkrožite): 

o Višješolska izobrazba  o Specialistična/strokovni magisterij 

o Visokošolska strokovna izobrazba  o Znanstveni magisterij, doktorat 

o Univerzitetna izobrazba 

Pri kateri regionalni razvojni agenciji ste obiskovali podjetniško izobraževanje 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP« (ustrezno obkrožite): 

o BSC Kranj  o RRA Ljubljanske urbane regije 

o Mariborska RA o RRA Mura 

o RA Savinjske regije o RRA Notranjsko-Kraške regije 

o RC Novo mesto  o RRA Posavje 

o RCR Zagorje (vodilni partner)  o RRA Severne Primorske 

o RRA Koroška  o RRC Koper 
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2. Pomembnost podjetniškega izobraževanja  

Prosimo vas, da razmislite, kaj bi bilo po vašem mnenju pomembno za dobro podjetniško 

izobraževanje za mlade in izobražene, ki bi ga z veseljem še naprej obiskovali.  

Prosimo vas, da poskušate oceniti svojo stopnjo strinjanja s trditvami, s katerimi želimo 
opredeliti lastnosti idealnega podjetniškega izobraževanja. Pozorno preberite spodnje 

trditve in ocenite, kaj je za vas bolj ali manj pomembno, pri čemer 1 pomeni »sploh ni 
pomembno«, 5 pa »zelo je pomembno«.  
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Otipljivost      

Ponudnik izobraževanj mora imeti primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli itd.).  

     

Ponudnik izobraževanj mora imeti sodobno tehnično opremo (premično 
platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.) 

     

Predavatelj mora biti primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

     

Mentor mora biti primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

     

Zanesljivost      

Ponudnik izobraževanj mora izvesti izobraževanja v obljubljenih rokih, 
izobraževanja morajo nuditi številna znanja in veščine, ki jih podjetnik 
potrebuje pri svojem delu. 

     

Predavatelj pravočasno zaključi s predavanji v okviru izobraževanj, 
snov odpredava brez napak in tako kot je treba. 

     

Mentor mora nuditi vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in 
razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

     

Gradivo mora biti urejeno, vsebovati mora vse sestavine in brez 
slovničnih napak.  

     

Odzivnost      

Ponudnik izobraževanj mora pred začetkom izobraževanja podati 
terminski plan predavanj/mentorskih srečanj in se ga dosledno držati 
(urnik) 

     

Predavatelj mora odgovarjati na vprašanja udeležencev hitro in popolno 
ter reševati probleme/težave, ki se pojavijo med izobraževanjem. 

     

Mentor mora prisluhniti željam udeleženca in poiskati ustrezno rešitev, 
odgovarjati na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševati 
probleme/težave, ki se pojavijo v času mentorstva. 

     

Zaupanje      

Ponudnik izobraževanj mora vzbujati zaupanje.      

Vedenje predavatelja mora vzbujati zaupanje.      

Vedenje mentorja mora vzbujati zaupanje.      

Predavatelj mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden.      

Mentor mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden.      

Predavatelj mora imeti ustrezna znanja z obravnavanega področja.       

Mentor mora imeti ustrezna znanja z obravnavanega področja.       



Priloga 1 

 

Empatija      

Urnik usposabljanj mora biti ustrezen.      

Predavatelj si mora vzeti čas za udeleženca izobraževanj in razumeti 
potrebe in želje udeležencev izobraževanj. 

     

Mentor si mora vzeti čas za udeleženca.      

Mentor mora razumeti potrebe in želje udeleženca ter mora vedno 
ravnati v dobro udeleženca.  

     

 

3. Vaše zadovoljstvo s podjetniškim izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – 

PVSP« 

V nadaljevanju želimo ugotoviti, kako ste bili zadovoljni s podjetniškim izobraževanjem 

»Podjetno v svet podjetništva – PVSP«.  

Prosimo vas, da ocenite stopnjo strinjanja za vsako trditev in nam tako predstavite svoje 

zadovoljstvo s podjetniškim izobraževanjem. Pozorno preberite spodnje trditve in ocenite, s 

čim ste bili bolj ali manj zadovoljni, pri tem 1 pomeni »se povsem NE strinjam«, 5 pa »se 
povsem strinjam« 
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Otipljivost      

Ponudnik izobraževanj je imel primerno urejene prostore in 
vzdrževan inventar (mize, stoli itd.).  

     

Ponudnik izobraževanj je imel sodobno tehnično opremo (premično 
platno, belo tablo, projektor, računalnik ipd.). 

     

Predavatelj je bil primerno urejen in profesionalno-družben 
(objektiven, formalen). 

     

Mentor je bil primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 
formalen). 

     

Zanesljivost      

Ponudnik izobraževanj je izvedel izobraževanja v obljubljenih rokih, 
nudil številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje pri svojem 
delu. 

     

Predavatelj je pravočasno zaključil s predavanji v okviru 
izobraževanj, snov je odpredaval brez napak in tako kot je treba. 

     

Mentor je nudil vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in 
razvijanju podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

     

Gradivo je bilo urejeno, vsebovalo je vse sestavine brez slovničnih 
napak.  
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Odzivnost      

Ponudnik izobraževanj je pred začetkom izobraževanj podal 
terminski plan predavanj/mentorskih srečanj in se ga tudi dosledno 
držal (urnik). 

     

Predavatelj je odgovarjal na vprašanja udeležencev hitro in popolno 
ter hitro in popolno reševal probleme/težave, ki so se pojavili med 
izobraževanjem. 

     

Mentor je prisluhnil željam udeleženca in poiskal ustrezno rešitev, 
odgovarjal na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševal 
probleme/težave, ki so se pojavili v času mentorstva. 

     

Zaupanje      

Ponudnik izobraževanj je vzbujal zaupanje.      

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje.      

Vedenje mentorja je vzbujalo zaupanje.      

Predavatelj je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden.      

Mentor je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden.      

Predavatelj je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja.       

Mentor je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja.       

Empatija      

Urnik usposabljanj je bil ustrezen.      

Predavatelj si je vzel čas za udeleženca izobraževanj ter razumel 
potrebe in želje udeležencev izobraževanj. 

     

Mentor si je vzel čas za udeleženca.      

Mentor je razumel potrebe in želje udeleženca ter vedno ravnal v 
dobro udeleženca.  

     

 

4. Zanima nas, kako ste zadovoljni (skupno zadovoljstvo) s podjetniškim 

izobraževanjem »Podjetno v svet podjetništva – PVSP«? 

 

Zelo nezadovoljen 

1 
2 3 4 

Zelo zadovoljen 

5 

 

5. Drugo (vaši predlogi, mnenja itd.)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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OSNOVNE STATISTIČNE ANALIZE  

Demografske značilnosti vzorca 

Statistics 

  Q1 Q3 Q4 Q5 

N Valid 131 131 131 131 

Missing 0 0 0 0 

 

Frequency Table 

Q1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ženski 87 66,4 66,4 66,4 

Moški 44 33,6 33,6 100,0 

Total 131 100,0 100,0   

 

Q3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid brez delovnih izkušenj 7 5,3 5,3 5,3 

Do 3 let 57 43,5 43,5 48,9 

Od 4 do 6 let 35 26,7 26,7 75,6 

Od 7 do 10 let 32 24,4 24,4 100,0 

Total 131 100,0 100,0   

 

Q4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Višješolska izobrazba 15 11,5 11,5 11,5 

Visokošolska strokovna 
izobrazba 

23 17,6 17,6 29,0 

Univerzitetna izobrazba 69 52,7 52,7 81,7 

Specialistična/strokovni 
magisterij 

15 11,5 11,5 93,1 

Znanstveni magisterij, doktorat 9 6,9 6,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0   

 

Q5 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid BSC Kranj 13 9,9 9,9 9,9 

Mariborska RA 9 6,9 6,9 16,8 

RA Savinjske regije 17 13,0 13,0 29,8 

RC Novo mesto 5 3,8 3,8 33,6 

RCR Zagorje (vodilni partner) 7 5,3 5,3 38,9 

RRA Koroška 15 11,5 11,5 50,4 

RRA Ljubljanske urbane regije 18 13,7 13,7 64,1 

RRA Mura 10 7,6 7,6 71,8 

RRA Notranjsko-Kraške regije 4 3,1 3,1 74,8 

RRA Posavje 10 7,6 7,6 82,4 

RRA Severne Primorske 10 7,6 7,6 90,1 

RRC Koper 13 9,9 9,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0   
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Q2 131 22 40 31,12 
Valid N (listwise) 131       

Osnove statistične analize 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Ponudnik izobraževanj mora imeti primerno urejene prostore in vzdrževan 
inventar (mize, stoli itd.). 

130 3,59 1,083 

Ponudnik izobraževanj mora imeti sodobno tehnično opremo (premično platno, 
belo tablo, projektor, računalnik ipd.) 

130 3,85 1,000 

Predavatelj mora biti primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 
formalen). 

130 4,00 0,889 

Mentor mora biti primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 
formalen). 

130 4,01 0,944 

Ponudnik izobraževanj mora izvesti izobraževanja v obljubljenih rokih, 
izobraževanja morajo nuditi številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje 
pri svojem delu. 

130 4,71 0,616 

Predavatelj pravočasno zaključi s predavanji v okviru izobraževanj, snov 
odpredava brez napak in tako kot je treba. 

130 4,12 0,929 

Mentor mora nuditi vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in razvijanju 
podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

130 4,62 0,675 

Gradivo mora biti urejeno, vsebovati mora vse sestavine in brez slovničnih 
napak. 

130 4,01 0,928 

Ponudnik izobraževanj mora pred začetkom izobraževanja podati terminski plan 
predavanj/mentorskih srečanj in se ga dosledno držati (urnik). 

130 3,82 0,870 

Predavatelj mora odgovarjati na vprašanja udeležencev hitro in popolno ter 
reševati probleme/težave, ki se pojavijo med izobraževanjem. 

130 3,98 0,898 

Mentor mora prisluhniti željam udeleženca in poiskati ustrezno rešitev, 
odgovarjati na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševati 
probleme/težave, ki se pojavijo v času mentorstva. 

130 4,22 0,838 

Ponudnik izobraževanj mora vzbujati zaupanje. 130 4,57 0,609 

Vedenje predavatelja mora vzbujati zaupanje. 130 4,51 0,650 

Vedenje mentorja mora vzbujati zaupanje. 130 4,58 0,607 

Predavatelj mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden. 130 3,88 0,929 

Mentor mora biti prijazen, ustrežljiv in vljuden. 130 4,00 0,906 

Predavatelj mora imeti ustrezna znanja z obravnavanega področja. 130 4,81 0,467 

Mentor mora imeti ustrezna znanja z obravnavanega področja. 130 4,65 0,633 

Urnik usposabljanj mora biti ustrezen. 130 3,98 0,853 

Predavatelj si mora vzeti čas za udeleženca izobraževanj in razumeti potrebe in 
želje udeležencev izobraževanj. 

130 4,32 0,798 

Mentor si mora vzeti čas za udeleženca. 130 4,66 0,551 

Mentor mora razumeti potrebe in želje udeleženca ter mora vedno ravnati v 
dobro udeleženca. 

130 4,47 0,717 

Valid N (listwise) 130     
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

  N Mean 
Std. 

Deviation 

Ponudnik izobraževanj je pred začetkom izobraževanj podal terminski plan 
predavanj/mentorskih srečanj in se ga tudi dosledno držal (urnik). 

130 3,68 1,107 

Mentor je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja. 130 3,74 1,178 

Predavatelj je pravočasno zaključil s predavanji v okviru izobraževanj, snov je 
odpredaval brez napak in tako kot je treba. 

130 3,75 0,973 

Mentor je nudil vso podporo in stalno pomoč pri oblikovanju in razvijanju 
podjetniške ideje posameznega udeleženca. 

130 3,76 1,206 

Predavatelj je odgovarjal na vprašanja udeležencev hitro in popolno ter hitro in 
popolno reševal probleme/težave, ki so se pojavili med izobraževanjem. 

130 3,77 0,953 

Urnik usposabljanj je bil ustrezen. 130 3,78 1,087 

Mentor je prisluhnil željam udeleženca in poiskal ustrezno rešitev, odgovarjal 
na vsa vprašanja udeleženca ter hitro in popolno reševal probleme/težave, ki 
so se pojavili v času mentorstva. 

130 3,78 1,051 

Ponudnik izobraževanj je vzbujal zaupanje. 130 3,79 1,032 

Mentor je razumel potrebe in želje udeleženca ter vedno ravnal v dobro 
udeleženca. 

130 3,81 1,182 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje. 130 3,81 0,933 

Vedenje mentorja je vzbujalo zaupanje. 130 3,82 1,138 

Gradivo je bilo urejeno, vsebovalo je vse sestavine brez slovničnih napak. 130 3,83 1,028 
Predavatelj je imel ustrezna znanja z obravnavanega področja. 130 3,85 1,043 

Predavatelj si je vzel čas za udeleženca izobraževanj ter razumel potrebe in 
želje udeležencev izobraževanj. 

130 3,86 0,938 

Ponudnik izobraževanj je izvedel izobraževanja v obljubljenih rokih, nudil 
številna znanja in veščine, ki jih podjetnik potrebuje pri svojem delu. 

130 3,88 1,145 

Predavatelj je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden. 130 3,92 0,877 

Mentor si je vzel čas za udeleženca. 130 3,93 1,087 

Mentor je bil prijazen, ustrežljiv in vljuden. 130 4,01 1,015 
Predavatelj je bil primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, 
formalen). 

130 4,06 0,921 

Mentor je bil primerno urejen in profesionalno-družben (objektiven, formalen). 130 4,14 1,017 
Ponudnik izobraževanj je imel primerno urejene prostore in vzdrževan inventar 
(mize, stoli itd.). 

130 4,32 0,958 

Ponudnik izobraževanj je imel sodobno tehnično opremo (premično platno, 
belo tablo, projektor, računalnik ipd.). 

130 4,35 0,914 

Valid N (listwise) 130     

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Skupno zadovoljstvo 130 3,98 1,071 
Valid N (listwise) 130     
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FAKTORSKE ANALIZE 

Otiplivost 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,809 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 263,313 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q19a 1,000 0,742 
Q19b 1,000 0,753 
Q19c 1,000 0,711 
Q19d 1,000 0,633 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,839 70,977 70,977 2,839 70,977 70,977 
2 0,595 14,873 85,850       
3 0,359 8,983 94,834       
4 0,207 5,166 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  
Component 

1 

Q19b 0,868 
Q19a 0,861 
Q19c 0,843 
Q19d 0,795 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
COMPUTE Otiplivost=(Q19a + Q19b + Q19c + Q19d) / 4. 
EXECUTE. 
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Zanesljivost 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,794 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 229,986 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q20a 1,000 0,740 
Q20b 1,000 0,714 
Q20c 1,000 0,577 
Q20d 1,000 0,744 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,776 69,394 69,394 2,776 69,394 69,394 
2 0,574 14,350 83,744       
3 0,383 9,570 93,314       
4 0,267 6,686 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  
Component 

1 

Q20d 0,862 
Q20a 0,860 
Q20b 0,845 
Q20c 0,760 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
COMPUTE Zanesljivost=(Q20a + Q20b + Q20c + Q20d) / 4. 
EXECUTE. 

 

  



Priloga 3 

 

Odzivnost 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,806 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 94,609 

df 3 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q21a 1,000 0,719 
Q21b 1,000 0,703 
Q21c 1,000 0,591 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,013 67,099 67,099 2,013 67,099 67,099 
2 0,580 19,332 86,432       
3 0,407 13,568 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a
 

  
Component 

1 

Q21a 0,848 
Q21b 0,838 
Q21c 0,769 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



Priloga 3 

 

COMPUTE Odzivnost=(Q21a + Q21b + Q21c) / 3. 
EXECUTE. 
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Zaupanje 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,801 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 729,547 

df 21 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q22a 1,000 0,750 
Q22b 1,000 0,859 
Q22c 1,000 0,902 
Q22d 1,000 0,748 
Q22e 1,000 0,806 
Q22f 1,000 0,795 
Q22g 1,000 0,827 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compo-
nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 4,587 65,527 65,527 4,587 65,527 65,527 3,051 43,582 43,582 
2 1,100 15,720 81,247 1,100 15,720 81,247 2,637 37,665 81,247 
3 0,504 7,202 88,449             
4 0,339 4,846 93,295             
5 0,197 2,816 96,112             
6 0,162 2,319 98,431             
7 0,110 1,569 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  
Component 

1 2 

Q22a 0,845 -0,189 
Q22g 0,837 0,357 
Q22f 0,834 -0,316 
Q22b 0,830 -0,413 
Q22c 0,809 0,497 
Q22d 0,764 -0,406 
Q22e 0,742 0,505 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Rotated Component Matrix
a
 

  
Component 

1 2 

Q22b 0,895 0,241 
Q22d 0,841 0,204 
Q22f 0,833 0,318 
Q22a 0,757 0,420 
Q22c 0,275 0,909 
Q22e 0,220 0,871 
Q22g 0,389 0,822 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 

1 0,748 0,664 
2 -0,664 0,748 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
COMPUTE Zaupanje1=(Q22b + Q22d + Q22f + Q22a) / 4. 
EXECUTE. 
COMPUTE Zaupanje2=(Q22c + Q22e + Q22g) / 3. 
EXECUTE. 
COMPUTE Zaupanje=((Zaupanje1 * 3.051) + (Zaupanje2 * 2.637)) / (3.051 + 
2.637). 
EXECUTE. 
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Empatija 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,800 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 228,525 

df 6 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q23a 1,000 0,449 
Q23b 1,000 0,567 
Q23c 1,000 0,694 
Q23d 1,000 0,774 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Componen
t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,483 62,086 62,086 2,483 62,086 62,086 
2 0,903 22,574 84,660       
3 0,450 11,253 95,913       
4 0,163 4,087 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a
 

  

Component 

1 

Q23d 0,880 

Q23c 0,833 

Q23b 0,753 

Q23a 0,670 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
COMPUTE Empatija=(Q23a + Q23b + Q23c + Q23d) / 4. 
EXECUTE. 
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HIPOTEZE RAZISKAVE 

HIPOTEZA 1 

COMPUTE P_OTIPLJIVOST=(Q6a + Q6b + Q6c + Q6d) / 4. 
EXECUTE. 
COMPUTE Z_OTIPLJIVOST=(Q19a + Q19b + Q19c + Q19d) / 4. 
EXECUTE. 
COMPUTE P_ZANESLJIVOST=(Q7a + Q7b + Q7c + Q7d) / 4. 
EXECUTE. 
COMPUTE Z_ZANESLJIVOST=(Q20a + Q20b + Q20c + Q20d) / 4. 
EXECUTE. 
COMPUTE P_ODZIVNOST=(Q8a + Q8b + Q8c) / 3. 
EXECUTE. 
COMPUTE Z_ODZIVNOST=(Q21a + Q21b + Q21c) / 3. 
EXECUTE. 
COMPUTE P_ZAUPANJE=(Q9a + Q9b + Q9c + Q9d + Q9e + Q9f + Q9g) / 7. 
EXECUTE. 
COMPUTE Z_ZAUPANJE=(Q22a + Q22b + Q22c + Q22d + Q22e + Q22f + Q22g) / 7. 
EXECUTE. 
COMPUTE P_EMPATIJA=(Q10a + Q10b + Q10c + Q10d) / 4. 
EXECUTE. 
COMPUTE Z_EMPATIJA=(Q23a + Q23b + Q23c + Q23d) / 4. 
EXECUTE. 

T-Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Z_OTIPLJIVOST 4,2192 130 0,80153 0,07030 
P_OTIPLJIVOST 3,8615 130 0,77576 0,06804 

Pair 2 Z_ZANESLJIVOST 3,8077 130 0,90409 0,07929 
P_ZANESLJIVOST 4,3615 130 0,58656 0,05144 

Pair 3 Z_ODZIVNOST 3,7436 130 0,84912 0,07447 
P_ODZIVNOST 4,0077 130 0,67752 0,05942 

Pair 4 Z_ZAUPANJE 3,8495 130 0,83571 0,07330 
P_ZAUPANJE 4,4286 130 0,49838 0,04371 

Pair 5 Z_EMPATIJA 3,8442 130 0,84580 0,07418 

P_EMPATIJA 4,3577 130 0,55679 0,04883 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Z_OTIPLJIVOST - 
P_OTIPLJIVOST 

0,35769 1,10054 0,09652 0,16672 0,54867 3,706 129 0,000 

Pair 2 Z_ZANESLJIVOST - 
P_ZANESLJIVOST 

-0,55385 1,10670 0,09706 -0,74589 -0,36180 -5,706 129 0,000 

Pair 3 Z_ODZIVNOST - 
P_ODZIVNOST 

-0,26410 1,07328 0,09413 -0,45035 -0,07786 -2,806 129 0,006 

Pair 4 Z_ZAUPANJE - 
P_ZAUPANJE 

-0,57912 0,87907 0,07710 -0,73166 -0,42658 -7,511 129 0,000 

Pair 5 Z_EMPATIJA - 
P_EMPATIJA 

-0,51346 0,99821 0,08755 -0,68668 -0,34024 -5,865 129 0,000 
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HIPOTEZA 2 

Oneway: Delovne izkušnje 

Descriptives 
ZADOV 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

brez delovnih izkušenj 7 3,29 0,951 0,360 2,41 4,17 2 5 
Do 3 let 56 4,13 1,028 0,137 3,85 4,40 1 5 
Od 4 do 6 let 35 3,94 0,998 0,169 3,60 4,29 2 5 
Od 7 do 10 let 32 3,94 1,216 0,215 3,50 4,38 1 5 

Total 130 3,98 1,071 0,094 3,80 4,17 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 
ZADOV 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0,324 3 126 0,808 

 

ANOVA 
ZADOV 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,655 3 1,552 1,364 0,257 
Within Groups 143,314 126 1,137     

Total 147,969 129       

 

Robust Tests of Equality of Means 
ZADOV 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 1,566 3 26,760 0,221 

a. Asymptotically F distributed. 

Oneway: Stopnja pridobljene izobrazbe 

Descriptives 
ZADOV 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Višješolska izobrazba 15 4,20 0,862 0,223 3,72 4,68 2 5 
Visokošolska strokovna 
izobrazba 

23 3,74 1,137 0,237 3,25 4,23 2 5 

Univerzitetna izobrazba 68 4,09 1,033 0,125 3,84 4,34 1 5 
Specialistična/strokovni 
magisterij 

15 3,80 1,082 0,279 3,20 4,40 1 5 

Znanstveni magisterij, 
doktorat 

9 3,78 1,481 0,494 2,64 4,92 1 5 

Total 130 3,98 1,071 0,094 3,80 4,17 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 
ZADOV 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,459 4 125 0,219 
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ANOVA 
ZADOV 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,708 4 0,927 0,803 0,525 
Within Groups 144,261 125 1,154     

Total 147,969 129       

 

Robust Tests of Equality of Means 
ZADOV 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 0,754 4 30,939 0,563 

a. Asymptotically F distributed. 

Oneway: RRA 

Descriptives 
ZADOV 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

BSC Kranj 12 4,33 0,888 0,256 3,77 4,90 3 5 
Mariborska RA 9 3,33 1,323 0,441 2,32 4,35 2 5 
RA Savinjske regije 17 4,12 0,928 0,225 3,64 4,59 2 5 
RC Novo mesto 5 4,00 0,707 0,316 3,12 4,88 3 5 
RCR Zagorje (vodilni 
partner) 

7 3,86 0,900 0,340 3,03 4,69 3 5 

RRA Koroška 15 4,53 0,640 0,165 4,18 4,89 3 5 
RRA Ljubljanske 
urbane regije 

18 4,17 1,043 0,246 3,65 4,69 2 5 

RRA Mura 10 4,30 0,949 0,300 3,62 4,98 2 5 
RRA Notranjsko-
Kraške regije 

4 4,75 0,500 0,250 3,95 5,55 4 5 

RRA Posavje 10 3,10 1,101 0,348 2,31 3,89 1 4 
RRA Severne 
Primorske 

10 3,50 1,434 0,453 2,47 4,53 1 5 

RRC Koper 13 3,69 1,182 0,328 2,98 4,41 1 5 

Total 130 3,98 1,071 0,094 3,80 4,17 1 5 

 

Test of Homogeneity of Variances 
ZADOV 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,615 11 118 0,103 

 

ANOVA 
ZADOV 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 25,428 11 2,312 2,226 0,017 
Within Groups 122,541 118 1,038     

Total 147,969 129       

 

Robust Tests of Equality of Means 
ZADOV 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 2,247 11 35,447 0,034 

a. Asymptotically F distributed. 
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HIPOTEZA 3 

Correlations 

  Otiplivost Zanesljivost Odzivnost Zaupanje Empatija ZADOV 

Otiplivost Pearson Correlation 1 0,660
**
 0,635

**
 0,667

**
 0,630

**
 0,566

**
 

Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 130 130 130 130 130 130 

Zanesljivost Pearson Correlation 0,660
**
 1 0,805

**
 0,807

**
 0,761

**
 0,711

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 
N 130 130 130 130 130 130 

Odzivnost Pearson Correlation 0,635
**
 0,805

**
 1 0,823

**
 0,759

**
 0,641

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 
N 130 130 130 130 130 130 

Zaupanje Pearson Correlation 0,667
**
 0,807

**
 0,823

**
 1 0,814

**
 0,713

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 
N 130 130 130 130 130 130 

Empatija Pearson Correlation 0,630
**
 0,761

**
 0,759

**
 0,814

**
 1 0,641

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 
N 130 130 130 130 130 130 

ZADOV Pearson Correlation 0,566
**
 0,711

**
 0,641

**
 0,713

**
 0,641

**
 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 130 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Model Summary
c
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 0,713
a
 0,508 0,504 0,754   

2 0,749
b
 0,561 0,554 0,715 1,853 

a. Predictors: (Constant), Zaupanje 

b. Predictors: (Constant), Zaupanje, Zanesljivost 

c. Dependent Variable: ZADOV 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75,172 1 75,172 132,174 0,000
b
 

Residual 72,798 128 0,569     
Total 147,969 129       

2 Regression 83,069 2 41,535 81,277 0,000
c
 

Residual 64,900 127 0,511     

Total 147,969 129       

a. Dependent Variable: ZADOV 

b. Predictors: (Constant), Zaupanje 

c. Predictors: (Constant), Zaupanje, Zanesljivost 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0,488 0,311   1,568 0,119     
Zaupanje 0,908 0,079 0,713 11,497 0,000 1,000 1,000 

2 (Constant) 0,272 0,300   0,905 0,367     

Zaupanje 0,507 0,127 0,398 4,000 0,000 0,349 2,861 

Zanesljivost 0,463 0,118 0,391 3,931 0,000 0,349 2,861 

a. Dependent Variable: ZADOV 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 
Tolerance 

1 Otiplivost 0,163
b
 1,984 0,049 0,173 0,555 1,802 0,555 

Zanesljivost 0,391
b
 3,931 0,000 0,329 0,349 2,861 0,349 

Odzivnost 0,168
b
 1,550 0,124 0,136 0,323 3,092 0,323 

Empatija 0,181
b
 1,711 0,090 0,150 0,338 2,963 0,338 

2 Otiplivost 0,084
c
 1,018 0,311 0,090 0,512 1,953 0,317 

Odzivnost -0,004
c
 -0,037 0,971 -0,003 0,266 3,763 0,264 

Empatija 0,067
c
 0,626 0,533 0,056 0,306 3,264 0,254 

a. Dependent Variable: ZADOV 

b. Predictors in the Model: (Constant), Zaupanje 

c. Predictors in the Model: (Constant), Zaupanje, Zanesljivost 

 

Charts 
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HIPOTEZA 4 

Factor Analysis 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,908 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2645,436 

df 231 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q19a 1,000 0,806 
Q19b 1,000 0,815 
Q19c 1,000 0,692 
Q19d 1,000 0,644 
Q20a 1,000 0,591 
Q20b 1,000 0,696 
Q20c 1,000 0,795 
Q20d 1,000 0,643 
Q21a 1,000 0,536 
Q21b 1,000 0,723 
Q21c 1,000 0,802 
Q22a 1,000 0,691 
Q22b 1,000 0,766 
Q22c 1,000 0,846 
Q22d 1,000 0,654 
Q22e 1,000 0,733 
Q22f 1,000 0,767 
Q22g 1,000 0,797 
Q23a 1,000 0,406 
Q23b 1,000 0,644 
Q23c 1,000 0,806 
Q23d 1,000 0,821 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon
enta 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 11,765 53,478 53,478 11,765 53,478 53,478 6,824 31,020 31,020 
2 2,575 11,704 65,182 2,575 11,704 65,182 6,147 27,940 58,959 
3 1,334 6,064 71,246 1,334 6,064 71,246 2,703 12,287 71,246 
4 0,870 3,954 75,200             
5 0,773 3,513 78,714             
6 0,636 2,890 81,604             
7 0,542 2,465 84,069             
8 0,470 2,136 86,204             
9 0,411 1,870 88,074             
10 0,390 1,773 89,847             
11 0,333 1,514 91,361             
12 0,316 1,438 92,799             
13 0,279 1,266 94,065             
14 0,242 1,100 95,165             
15 0,222 1,010 96,175             
16 0,176 0,798 96,974             
17 0,156 0,707 97,681             
18 0,132 0,600 98,281             
19 0,110 0,501 98,782             
20 0,102 0,463 99,245             
21 0,088 0,401 99,646             
22 0,078 0,354 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 

Q22b 0,841 0,218 0,106 
Q22f 0,810 0,309 0,125 
Q21b 0,809 0,221 0,138 
Q22d 0,777 0,214 0,067 
Q20b 0,769 0,152 0,287 
Q23b 0,762 0,232 0,096 
Q22a 0,717 0,402 0,123 
Q20d 0,671 0,358 0,254 
Q21a 0,654 0,250 0,213 
Q20a 0,654 0,304 0,266 
Q23a 0,554 0,044 0,311 
Q22c 0,296 0,859 0,145 
Q23c 0,214 0,857 0,160 
Q20c 0,263 0,836 0,162 
Q21c 0,233 0,829 0,248 
Q23d 0,295 0,828 0,220 
Q22e 0,205 0,815 0,162 
Q22g 0,375 0,785 0,201 
Q19d 0,210 0,580 0,513 
Q19b 0,222 0,256 0,836 
Q19a 0,204 0,319 0,814 
Q19c 0,490 0,238 0,629 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
COMPUTE Usposobljenost predavatelja=(Q22b + Q22f + Q21b + Q22d + Q20b + 
Q23b + Q22a + Q20d + Q21a + Q20a + Q23a) / 11. 
EXECUTE.  
COMPUTE Usposobljenost_mentorja=(Q22c + Q23c + Q20c + Q21c + Q23d + Q22e + 
Q22g + Q19d) / 8. 
EXECUTE.  
COMPUTE Okolje=(Q19b + Q19a + Q19c) / 3. 
EXECUTE.  

 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

Zaupanje_poz 130 3,81 0,798 
Zaup_mentorja 130 3,87 0,969 
Okolje 130 4,25 0,817 

Valid N (listwise) 130     

 


