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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je opredeliti znanje in izobraževanje ter njun pomen za 

organizacijo. V okviru naloge smo opisali potek prenove vsebin izobraževalnega centra v 

izbranem podjetju in odgovorili na tri raziskovalna vprašanja. Ta so se nanašala na pomen, ki 

ga vključeni v raziskavo pripisujejo pridobivanju in prenosu znanja na sodelavce, 

zadovoljstvo vprašanih s trenutnimi vsebinami usposabljanj in želje po novih vsebinah ter 

dejavnike prenosa pridobljenega znanja v prakso, pri čemer smo se osredotočili predvsem na 

dejavnik okolja in dejavnik udeleženca usposabljanj. V raziskavo je bilo vključenih 169 

uporabnikov storitev izobraževalnega centra. Ugotavljamo, da so anketiranci naklonjeni tako 

prejemanju znanja kot predajanju tega med sodelavce, hkrati pa je njihovemu strokovnemu in 

osebnostnemu razvoju naklonjeno tudi delovno okolje. Iz raziskave je razvidno, da si 

zaposleni želijo več vsebin na temo mehkih veščin in agilnosti. Na podlagi rezultatov 

sklepamo, da se organizacija zaveda pomembnosti lastnega izobraževalnega centra in razvoja 

intelektualnega kapitala s pomočjo raznih usposabljanj, kar občutijo tudi njihovi zaposleni. 

Ključne besede: človeški kapital, izobraževanje, izobraževalni center, prenos znanja. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to define knowledge, education, and their importance for 

the organization. Within the thesis, we have described the process of training content renewal 

in the training center of chosen organization, as well as answered three research questions. 

Those were related to importance that respondents attach to acquiring and transferring 

knowledge, their satisfaction with current training content, as well as desires for new content 

and factors that affect the transfer of acquired knowledge into practice, focusing primarily on 

the environmental elements and secondary influences. 169 employees who use training 

centre’s services participated in the survey. We find that the employees involved are inclined 

to receive knowledge and pass it on to others, at the same time their professional and personal 

development is supported by work environment. The research suggests that employees wish 

for more soft skill content and agility. Based on the results, we conclude that organization is 

aware of the importance of their own training center and the development of their intellectual 

capital through various trainings, which is also noticed by their employees. 

Keywords: human capital, education, training center, knowledge transfer. 
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1 UVOD  

Danes se vse več organizacij zaveda pomena človeškega kapitala. Ta med drugim izhaja iz 

znanj, izkušenj in strokovne usposobljenosti zaposlenih. Ravno zato je ohranjanje visokega 

nivoja znanja in spretnosti kadrov ter skrb za dostopnost znanja širokemu krogu zaposlenih v 

organizaciji toliko večjega pomena. Pomembno je, da se zaposleni na vseh ravneh 

organizacije zavedajo pomena znanja in pozitivnih učinkov prenosa znanja ter tako skupaj 

ustvarjajo znanju naklonjeno organizacijsko kulturo. Z razvojem svojih kadrov pa 

organizacija posledično kreira oziroma ohranja tudi svojo konkurenčno prednost. 

Organizacije svoje ključne kadre velikokrat pošiljajo na usposabljanja izven podjetja, na 

podlagi izkušenj pa ugotavljamo, da ima vse večji pomen tudi prenos pridobljenega znanja 

udeležencev zunanjih usposabljanj med ostale zaposlene. Pri tem gre za prenos znanja, kjer 

zaposleni z visokim strokovnim znanjem tega prenašajo na ostale. Ta način prenosa znanja 

med ostale sodelavce pa ne nagovarja samo širšega kroga zaposlenih, ki pridobijo novo 

znanje, ampak je lahko tudi eden izmed načinov zniževanja stroškov, ki jih organizacija 

nameni za izobraževanja, saj ji tako ni treba najeti zunanjih izvajalcev izobraževanja.  

V sklopu naloge smo opredelili, kakšen pomen imata pridobivanje in prenos znanja za 

organizacijo, kakšna izobraževanja in usposabljanja organizacija najpogosteje uporablja ter 

kakšne prednosti za organizacijo predstavlja lasten izobraževalni center. Na primeru izbrane 

organizacije smo opisali proces načrtovanja izobraževanj v organizaciji, opisali njen 

izobraževalni center in opredelili, kako je potekal proces prenove vsebin usposabljanj 

omenjenega izobraževalnega centra.  

V uvodnem delu na kratko opišemo vlogo človeških virov in pomen znanja. V nadaljevanju 

magistrske naloge s pomočjo pregleda literature opredelimo še znanje in usposabljanja v 

organizaciji. Namen in cilji magistrske naloge pa nam pomagajo razviti raziskovalna 

vprašanja, na katera bomo odgovorili v empiričnem delu naloge.  

1.1 Tema magistrske naloge 

Na podlagi lastnih izkušenj lahko povemo, da izobraževalni center v organizaciji zanjo 

pomeni veliko prednost, predvsem z vidika ohranjanja dragocenega tehničnega znanja in 

izkušenj organizacije ter vzpostavljanja visoke ravni strokovnega znanja ključnih kadrov 

organizacije. Znanje in prenos znanja med ostale sodelavce dobivata vse večji pomen. Ravbar 

(2012) poudarja, da na znanju temelječe gospodarstvo predstavlja gonilno silo razvoja, 

Mihalič (2009, 6) pa dodaja, da je prisotnost družbe znanja moč zaznati na vseh ravneh 

družbe, predvsem v obliki vse bolj pomembnega nenehnega vseživljenjskega učenja, zakona 

inoviranja in difuzije znanja, pri čemer pa poudarja, da je družba znanja naredila največje 

spremembe ravno na ravni gospodarstva (Mihalič 2009, 6). Sodobne organizacije 



2 

intelektualnemu kapitalu pripisujejo vse večji pomen, vidijo ga kot največje bogastvo 

organizacije in najmočnejše korporativno orožje, s katerim se bojujejo na trgu (Mihalič 2009). 

Do tega spoznanja so organizacije prišle predvsem na podlagi kompleksnih tržnih razmer, vse 

močnejšega boja za ohranjanje konkurenčne prednosti, dobičkonosnosti in rasti organizacij. 

To nedavno spoznanje je pripomoglo k temu, da lahko znotraj ekonomije znanja sedaj 

štejemo človeški kapital za najpomembnejši element intelektualnega kapitala in primarni vir, 

s katerim organizacije ustvarjajo svojo dodano vrednost (Mihalič 2009). Tako lahko rečemo, 

da je investiranje v človeški kapital postala nujna in najpomembnejša investicija sodobnih 

organizacij. Spoznanje o pomenu človeškega kapitala in njegovem vplivu na rast in razvoj 

organizacije, njen ugled ter dobičkonosnost pa so z vidika razvoja pripomogli k prehodu iz 

predhodnega managementa človeških virov v sedanji management človeškega kapitala 

(Mihalič 2009, 6).  

1.2 Predstavitev teoretičnega okvira in opis raziskovalnega problema  

V magistrski nalogi smo obravnavali znanje in njegov pomen za organizacijo, izobraževanja, 

izobraževalne centre ter dejavnike, ki vplivajo na prenos pridobljenega znanja v delovno 

okolje. V nadaljevanju magistrske naloge predstavimo proces planiranja izobraževanj in 

proces prenove vsebin v izobraževalnem centru izbrane organizacije.  

Davenport in Prusak (1998, 47) poudarjata veliko koristi, ki jih znanje prinaša organizacijam, 

in sicer so to med drugimi sprejemanje boljših odločitev, hitrejše odzivanje na probleme, 

povečana produktivnost, povečanje konkurenčne prednosti organizacije, zniževanje stroškov. 

Avtorja med koristi štejeta tudi nastanek novih poslovnih priložnosti, zviševanje dobička in 

vrednosti organizacije ter tudi večjo privlačnost organizacije v očeh potencialnega dobrega 

kadra. Gomezelj Omerzel (2008, 49) dodaja, da vse organizacije znanje ustvarjajo in ga 

uporabljajo. Takoj, ko začne namreč organizacija delovati z okoljem, začne tudi absorbirati 

informacije in jih pretvarjati v znanje, pozneje pa to znanje skupaj z izkušnjami, vrednotami 

in notranjimi pravili tudi uporabi. Tako lahko rečemo, da se organizacije brez znanja ne bi 

mogle organizirati niti obstajati (Gomezelj Omerzel 2008, 49). Berce (2004, po Gomezelj 

Omerzel 2008, 50) pa je mnenja, da je v organizacijah, v katerih je znanje eden 

najdragocenejših virov, zelo pomembno še vprašanje, ali zaposleni, ki imajo razna znanja, 

spretnosti in veščine, te tudi učinkovito izrabljajo. Če tehnološko, organizacijsko in kulturno 

okolje ne spodbujajo ustvarjanja, shranjevanja, prenosa in rabe znanja, potem tako znanje 

nima vrednosti ne za posameznika ne za organizacijo (Gomezelj Omerzel 2008, 50). 

Organizacije se vse bolj zavedajo pomena človeških virov. Muršak (2012, 92) v svoji knjigi 

Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja opisuje razvoj kadrov kot 

»načrtovan in voden razvoj znanja, spretnosti in potencialov ljudi«. Klasične knjige s 

področja managementa so šele pred kratkim priznale pravo vrednost človeškega kapitala v 

poslovnem okolju. Prej je prevladovala teorija kapitala, ki temelji na trditvi, da je glavni vir 
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nastanka premoženja v investiranju v opredmetena sredstva, kot so tovarne, stroji, medtem ko 

so človeške vire razumeli zgolj kot vire, ki sicer opravijo svoje delo, ampak kot taki ne 

ustvarjajo dodatne vrednosti organizacije (Mihalič 2009, 14). To razmišljanje sta spodbujala 

predvsem Karl Marx (1977) in Samuel Gompers (1915 po Fitz-enz 2000), med ostalimi 

podporniki, ki prav tako niso všteli človeških virov v profitno enačbo, pa so bili tudi Fayol 

(1949), Barnard (1962), Drucker (2004), Peters in Austin (1989) in Handy (1998) (Mihalič 

2009, 14). Ta miselnost je bila aktualna vse do 80. let prejšnjega stoletja, ko je Theodore 

Schultz (1971), Nobelov nagrajenec na področju ekonomskih znanosti, utemeljil vrednost in 

vlogo človeškega faktorja kot kvalitativnega vidika ekonomije in s tem v ekonomijo uvedel 

pojem človeški kapital (Mihalič 2009, 14).  

Sodobna in specifična vloga človeškega kapitala, kot jo poznamo danes, pa je bila definirana 

šele v začetku devetdesetih let z utemeljitvijo teorije intelektualnega kapitala, in to kljub 

dejstvu, da smo bili najprej priča razvoju managementa človeškega kapitala in šele nato 

managementa intelektualnega kapitala (Mihalič 2009, 14). Danes strokovnjaki s področja 

intelektualnega kapitala ugotavljajo, da je intelektualni kapital v organizaciji večinoma bolj 

pomemben kot finančni, pri čemer poudarjajo, da sta za uspešno delovanje pomembna oba, 

iskanje in ohranjanje optimalnega razmerja med njima pa pripomore k doseganju najboljših 

učinkov za organizacijo (Mihalič 2009, 17).  

Organizacije se vse bolj zavedajo odvisnosti od svojih zaposlenih, pri čemer se je učinkovita 

uporaba znanja o ljudeh izkazala kot prednost za organizacijo, v zadnjem času pa smo priča 

vse večjemu prenosu teoretičnega znanja o ljudeh v prakso (Vukovič in Miglič 2006, 13). 

Opisi primernih metod ravnanja z zaposlenimi so tako postali dragocen delovni pripomoček 

managementa na vseh ravneh. Ustvarjanje znanja zaposlenih in njegovo upravljanje pa sta 

postala ena izmed ključnih konkurenčnih dejavnikov večine proizvodnih kot tudi storitvenih 

panog v razvitem svetu (Vukovič in Miglič 2006, 13). Ob predpostavki, da je človeški kapital 

eden izmed najpomembnejših strateških virov organizacije, ki podjetju prinaša konkurenčno 

prednost (Barney in Wright. 1998, 4), lahko rečemo, da dobro strokovno znanje pomeni 

visoko dodano vrednost podjetja. To so potrdili tudi rezultati najobsežnejših raziskav, 

izvedenih v letu 2003 (Lawler in Mohrman 2003) na Univerzi Stanford in Univerzi v 

Kaliforniji, pri čemer sta univerzi preučevali razvoj managementa človeških virov in 

managementa človeškega kapitala (Mihalič 2009). Rezultati so pokazali na vse večjo 

povezanost med uspešnostjo oziroma učinkovitostjo organizacije in managementom 

človeškega kapitala v organizaciji (Lawler in Mohrman 2003, po Mihalič 2009, 12). Še več, 

domneva, da odlične organizacije odlično upravljajo s človeškimi viri, je bila potrjena tudi v 

praksi najuspešnejših in najboljših organizacij, ki so se uvrstile na lestvico Fortune 100 

(Lawler, Mohrman in Benson 2001). Praksa tovrstnih najuspešnejših organizacij nakazuje, da 

je za uspešnost in učinkovitost organizacij potrebna tako strokovna, razvojna kot znanstveno 

okrepljena funkcija managementa človeškega kapitala (Mihalič 2009, 12). Pri tem velja 

omeniti, da za upravljanje in razvoj človeških virov ni zadolžena zgolj kadrovska služba v 
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organizaciji, ampak je za njihov uspešen razvoj ključna tudi podpora vodstvenih kadrov na 

vseh področjih organizacije (Vukovič in Miglič 2006, 13). Vukovič in Miglič (2006) 

poudarjata, da je zavedanje vodilnih kadrov o pomenu in učinkih učenja in usposabljanj za 

organizacijo ključnega pomena, saj bodo vodilni le tako lahko uspešno opravljali naloge, ki se 

nanašajo na razvoj njihovih podrejenih, hkrati pa lahko s svojim vplivom spodbujajo znanju 

naklonjeno organizacijsko kulturo. S tem bodo uspešneje vključili učne dejavnosti v sklop 

organizacijskih dejavnosti, hkrati pa to zagotavlja, da učenje in razvoj človeških virov 

postaneta stalnica v organizaciji (Vukovič in Miglič 2006, 14). 

Po Vukovič in Miglič (2006) učinkovit in stalen razvoj človeških virov zahteva: 

− »hitro in učinkovito seznanjanje zaposlenih s prednostmi poslovnih potreb organizacije;  

− dosegljivost ustreznih učnih pripomočkov in virov, ki morajo biti sestavni del delovnega 

življenja oziroma okolja; 

− zavedanje vsakega zaposlenega, da mora oblikovati načrt lastnega razvoja; 

− vključevanje učnih implikacij, ki se nanašajo na zaposlene; 

− zavedanje vsakega posameznika, da je odgovoren za svoj neprekinjen strokovni in osebni 

razvoj.«  

Povezovanje dela z učenjem in samorazvoj predstavljata bistvo nenehnega razvoja človeških 

virov. Ideja nenehnega razvoja pri upravljanju kadrov je primerljiva s celovitim upravljanjem 

kakovosti v proizvodnem in storitvenem sektorju, ki prav tako izhaja iz nujnosti spreminjanja 

odnosov do uvajanja in obvladovanja sprememb (Vukovič in Miglič 2006, 15). 

1.3 Namen in cilji naloge 

Namen magistrske naloge je bil s pomočjo literature podrobneje opredeliti področji znanja in 

izobraževanja, njun pomen za organizacijo, pomen izobraževalnih centrov znotraj 

organizacije ter opredeliti dejavnike, ki imajo vpliv na prenos znanja znotraj organizacije. V 

okviru naloge smo predstavili tudi proces prenove vsebin internih izobraževanj v 

izobraževalnem centru izbranega podjetja, glavni kriterij pri tem je aktualnost oziroma 

primernost vsebin internih usposabljanj.  

V empiričnem delu smo z raziskavo ugotovili, kakšen je odnos zaposlenih do znanja, kakšna 

je njihova naklonjenost do prejemanja in predajanja znanja drugim, kakšna usposabljanja si 

zaposleni želijo in kateri dejavniki vplivajo na uspešnost prenosa znanja v organizaciji. Pri 

tem je fokus predvsem na pridobivanju uporabnih znanj za nadaljnjo prenovo vsebin 

usposabljanj v izbrani organizaciji in pridobivanju vpogleda v zadovoljstvo udeležencev 

usposabljanj izobraževalnega centra.  

Cilji raziskave so bili:  

− pregledati sodobno literaturo in raziskave s področja znanja, 
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− ugotoviti, kakšen pomen imata pridobivanje novih znanj za razvoj in možnost prenosa 

internega znanja na zaposlene, 

− ugotoviti naklonjenost zaposlenih do prejemanja znanja s pomočjo prenosa internega 

znanja, 

− predstaviti proces implementacije sprememb vsebin internega izobraževanja v izbrani 

organizaciji, 

− podati priporočila za nadaljnji razvoj prenosa internega znanja v izbranem podjetju.  

1.4 Kratka predstavitev poglavij naloge 

Uvodu sledi teoretična opredelitev pojma znanje, kjer poleg definicij znanja izvemo nekaj več 

tudi o delitvi znanja. Tu si bomo pobliže ogledali koncept tihega in eksplicitnega znanja in 

njun pomen za organizacijo. Sledi poglavje na temo izobraževanja, kjer smo poleg opredelitve 

tega koncepta predstavili tudi oblike izobraževanj, ki se jih organizacije največkrat 

poslužujejo. Sledi opredelitev usposabljanj, metod in oblik usposabljanj. Četrto poglavje se 

osredotoča na izbrano organizacijo, ki je tudi predmet raziskave v empiričnem delu naloge. 

Tu predstavimo organizacijo, proces izdelave letnega plana izobraževanj, izobraževalni 

center, ki ga je organizacija ustanovila, njegov pomen za prenos znanja in proces prenove 

vsebin internih usposabljanj. Sledi empirični del, kjer najprej predstavimo metodologijo 

uporabljeno v nalogi. V ta del sta zajeti tudi analiza in interpretacija rezultatov raziskave, s 

pomočjo katere smo odgovorili na raziskovalna vprašanja. Na koncu naloge na podlagi 

ugotovitev podamo še priporočila za izbrano organizacijo oziroma prakso in nalogo 

zaključimo s sklepom.  
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2 ZNANJE V ORGANIZACIJI 

Nonaka (1991, 96) je zapisal: »V ekonomiji, kjer je edino gotova prav negotovost, je znanje 

edini nesporni vir konkurenčne prednosti.« (angl. »In an economy where the only certainty is 

uncertainty, the one sure source of lasting competitive advantage is knowledge.«). S tem je 

znanju dodelil pomembno vlogo enega od strateških virov v organizacijah, ta miselnost pa se 

je v praksi uspešno vpeljala tudi v poslovni svet. V tem poglavju bomo predstavili definicije 

znanja skozi čas, njegovo delitev ter pomen za organizacijo.  

2.1 Opredelitev znanja 

Na podlagi pregledane literature vidimo, da enotne definicije znanja ni. Z razlago znanja so se 

v preteklosti ukvarjale številne znanstvene discipline, vključno s filozofijo, psihologijo, 

sociologijo in kognitivnimi vedami. Znanje sta v filozofiji tako opredelili dve različni smeri, 

vzhodna in zahodna. Po Gomezelj Omerzel (2008, 33) je Platon (1961) začetnik teorije 

racionalizma. Ta teorija, kot prva pravi, da znanje definiramo kot seštevek prepričanj in 

resnice (Nonaka in Takeuchi 1995, 21) in ga je mogoče pridobiti prek deduktivnega 

razmišljanja, ki izhaja iz miselnih konstruktov. Racionalizem temelji na nenehnem iskanju 

temeljne resnice, saj so bili zagovorniki te teorije prepričani, da naše prepričanje ni resnično 

znanje, dokler obstaja možnost, da je to zmotno (Tavčar, Mulej in Mayer 2005, 31). Druga 

teorija, katere začetnik je Aristotel, se imenuje empiricizem in poudarja, da temeljne resnice 

ni. Zagovorniki te teorije so namreč verjeli, da je temelj znanja opazovanje in preverjanje 

čutnih zaznav, po načelu »nič ni v razumu, kar ni bilo prej v čutilih« (Tavčar, Mulej in Mayer 

2005). V 18. in 19. stoletju smo priča prvim poskusom povezovanja racionalizma in 

empiricizma, takrat je nemški filozof Kant (2012, po Tavčar, Mulej in Mayer 2005, 31) trdil, 

da znanje nastane iz sodelovanja dveh teorij, ko se povežeta logično razmišljanje 

(racionalizem) in izkušnje (empiricizem). Vzhodno razumevanje znanja združuje nauke 

budizma, konfucianizma in evropsko filozofsko misel, pri čemer izhaja iz tako imenovane 

trojne enotnosti, in sicer enotnosti človeka in narave, enotnosti telesa in duha ter enotnosti 

osebe in drugih (Tavčar, Mulej in Mayer 2005). 

Pučko (1998, 560, po Gomezelj Omerzel 2008, 33) znanje definira kot celoto naših zaznav, 

odkritij in izkušenj, Ule (1996) pa ga filozofsko pojmuje kot vrsto prepričanj, ki so zanesljivo 

resnična. Hislop (2005, po Gomezelj Omerzel 2008, 33) pravi, da je za znanje vedno potrebno 

razumevanje določenih miselnih procesov, zato ni popolnoma neodvisno od družbenega 

okolja, medtem ko Nonaka in Takeuchi (1995) utemeljujeta, da je pojem znanja povezan s 

človekovo dejavnostjo oziroma je globoko zakoreninjen v sistemu vrednot posameznika. 

Tako Nonaka in Takeuchi (1995) pojmujeta znanje kot »mešanico izkušenj, vrednot in 

smiselno interpretiranih informacij«, ki jih posameznik za doseganje zastavljenih ciljev 

razporeja v miselne vzorce in uporabne rešitve. Gomezelj Omerzel (2008, 28) dodaja, da 

veliko teoretikov vidi znanje kot izključni oziroma edini vir višje stopnje konkurenčne 
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prednosti organizacij. Če za definicijo pogledamo še v Slovar slovenskega knjižnega jezika 

(1994), vidimo, da ta znanje definira kot (1) celoto podatkov, ki si jih posameznik vtisne v 

zavest z učenjem, študijem oz. celoto znanih, ugotovljenih podatkov o stvarnosti. Druga 

definicija v slovarju znanje pridobljeno z učenjem pojmuje kot pridobljeno poznavanje 

besedila do te mere, da se to lahko pove, navede – gre torej za seznanjenost z dejstvi, podatki 

z določenega področja oziroma izurjenost, usposobljenost za neko dejavnost. V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (1994) najdemo še definicijo, da gre za poznavanje oziroma za 

veščino, spretnost.  

Vse bolj se s preučevanjem znanja ukvarjajo ekonomisti in teoretiki s področja managementa 

(Gomezelj Omerzel 2008, 33). Sitar (2006, po Gomezelj Omerzel 2008, 33) tako loči štiri 

skupine teorij:  

 Prva skupina teorij: imenovane tudi kognitivne teorije; Sitar (2006, po Gomezelj Omerzel 

2008, 33) pravi, da ima vsaka telesna dejavnost v ozadju tudi miselno dejavnost. Na 

podlagi te teorije lahko rečemo, da je organizacija razmišljajoč sistem, ki se uči in si lasti 

neko znanje.  

 Druga skupina teorij: gre za funkcionalni pogled na znanje; tega vidi kot dobrino, ki 

izboljšuje konkurenčnost organizacije. Te teorija znanje vključuje med proizvodne 

dejavnike oziroma orodja, s katerimi organizacija rešuje probleme. Znanje se skladišči 

tako v posameznikih kot v procesih znotraj organizacije.  

 Tretja skupina teorij: kontekstualni vidik; znanje postane razumljivo šele, ko ga 

predstavimo v kontekstu medsebojno povezanih pomenov. 

 Četrta skupina teorij: temelji na konstruktivizmu; v ospredje postavlja tiste, ki z znanjem 

spreminjajo svet (npr. znanstveniki, inženirji …), pri čemer je značilno, da se znanje 

ustvarja v procesu preizkušanja. V ospredje je tako postavljeno znanje, ki šele nastaja 

(Sitar 2006, po Gomezelj Omerzel 2008, 33).  

Mihalič (2009, 8) povzema, da je znanje danes resnično pridobilo nov pomen in postalo 

najpomembnejši vir organizacije, je največja vrednost organizacije, lahko rečemo, da gre tudi 

za njeno temeljno proizvodno sredstvo. Hkrati opozarja, da velika splošna dostopnost do 

znanja še ne pomeni, da se z obsegom dostopnega znanja veča tudi njegova uporabnost 

oziroma kvaliteta. Varovanje znanja z največjo vrednostjo je vedno bolj razvito, kar pomeni, 

da je dostop do njega vse bolj omejen, na drugi strani pa ima visoko dostopno znanje 

večinoma nižjo vrednost in uporabnost; ta paradoks najbolje predstavijo bela, razširjena in 

široko dostopna literatura, kamor štejemo tako imenovano komercialno literaturo, ter siva in 

črna literatura, za kateri velja, da sta težko dostopni (Mihalič 2009, 8).  

Ličen (2006, 88) kot nadgradnjo učeče organizacije predstavi organizacijo znanj. Pravi, da sta 

za to organizacijo značilna analiza in načrtovanje znanja na podlagi sedanjih in predvidenih 

prihodnjih potreb organizacije. Poleg tega organizacije skrbijo za upravljanje znanja in z njim 

skrbno gospodarijo, sistematično tudi izvajajo mehanizme, s katerimi poskrbijo za dotok 
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novega znanja v organizacijo in povezovanje tega znotraj nje. Kar pa je najpomembneje, 

skrbijo tudi, da ne pride do odtekanja znanja iz organizacije, ampak razvijajo in širijo 

zakladnice znanj, interno deljenje znanja je zelo dobrodošlo, lahko tudi nagrajeno, 

organizacija pa daje velik pomen tudi transformaciji tihega znanja v eksplicitno (Ličen 2006, 

88). 

2.2 Delitev znanja 

V literaturi najdemo veliko različnih delitev znanja. Večina raziskovalcev obravnava različne 

vrste znanja, dimenzije teh pa poskuša uvrstiti v posamezne predalčke, premalo pa se jih v 

dosedanjih raziskavah osredotoča na posledice, ki jih prinaša uporaba različnih vrst znanja 

(Gomezelj Omerzel 2008, 28). 

Sodobni teoretiki tako ločijo znanje na deklarativno (teoretično, propozicionalno) in 

proceduralno, kamor sodijo procesno, praktično in dispozicijsko znanje (Muršak 2012, 130).  

Deklarativno znanje večinoma izrazimo z besedami. Med to znanje štejemo trditve o 

specifičnih dogodkih, dejstvih kot tudi empirično utemeljene posplošitve in poglobljena 

načela o naravi stvari, medtem ko proceduralno znanje zajema postopke za uporabo 

pridobljenega znanja v praksi in hevristično vednost, metodologijo, načrtovanje, prakse, 

strategije, taktične prijeme, tehnike in spretnosti (Muršak 2012, 130).  

Znanje lahko delimo tudi na tiho (prikrito) in izraženo (eksplicitno). Tiho znanje (ang. Tacit 

Knowledge) posameznik pridobi neposredno na podlagi lastnih izkušenj. Znanje je tako 

zakoreninjeno v izkušnjah, vrednotah in dejanjih (Tavčar, Mulej in Mayer 2005), ravno zaradi 

tega pa ga je težko ubesediti in posredovati naprej. Tiho znanje je v lasti posameznika in 

vpliva na procese, četudi ga posameznik izrecno ne izraža ali se ga ne zaveda (Muršak 2012, 

130). Tako obstaja v glavah posameznikov, veščinah in dejanjih, kar pomeni, da je tiho znanje 

nekoga drugega mogoče uporabiti le v primeru, da ga ta spremeni v izraženo obliko – v obliki 

besed ali v pisni obliki (Tavčar, Mulej in Mayer 2005, 36). Za organizacijo je izrednega 

pomena, da se tiho znanje posameznikov, predvsem ključnih kadrov, uspe spremeniti v 

izraženo znanje, saj bo to dragoceno znanje lahko na ta način dostopno večjemu številu 

posameznikov.  

Za izraženo (eksplicitno) znanje (ang. Explicit Knowledge) je značilno, da ga je lahko 

obdelovati, prenašati in shranjevati, v večini primerov ga najdemo v zapisani besedi, kar 

omogoča njegovo prenosljivost (Tavčar, Mulej in Mayer 2005). Posredujemo ga lahko v 

obliki podatkov, znanstvenih obrazcev, priporočnikov, pri tem pa je značilna zavestna 

uporaba znanja, lahko tudi tihega, pri čemer je značilno, da to preide v eksplicitno obliko v 

trenutku, ko pri posamezniku postane »predmet razmišljanja« (Muršak 2012, 130).  
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Kljub delitvi znanja zgolj na tiho in eksplicitno je bilo za nekatere avtorje značilno, da so 

bistvo koncepta znanja definirali s filozofskega vidika. Tako ločijo med pogledoma ''know-

that'' (vedeti nekaj) in ''know-how'' (vedeti kako), pri čemer pogled vedeti kako (''know-how'') 

predstavlja pretvorbo določenega znanja v praktično rabo in izvedbo, govorimo o 

aplikativnem znanju, medtem ko pri pogledu vedeti nekaj (''know-that'') v razmišljanju iščemo 

dokaze in resnice, da nekaj sploh pojmujemo kot znanje (Gomezelj Omerzel 2008, 27). 

Posebej omenimo še ''know-what'', ki predstavlja konceptualna znanja (se navezujejo na 

temeljna znanja na določenem strokovnem področju, ki jih oseba dobi v okviru šolanja in 

ostalega usposabljanja) (Gomezelj Omerzel 2008, 27). 

Collins (1995 v Lam 2000, po Gomezelj Omerzel 2008, 35) razdeli znanje na: 

 Konceptualno znanje (ang. embrained knowledge) – je individualno, eksplicitno znanje, 

temelj katerega je sposobnost posameznikovega razumevanja teoretičnih konceptov. 

Konceptualno znanje ima več oblik, in sicer formalno, abstraktno ali teoretično. Med to 

znanje štejemo tudi sistematično znanje znanstvenikov, pri čemer gre večinoma za 

racionalno razumevanje osnovnih načel in naravnih zakonov (Lam 2002, po Gomezelj 

Omerzel 2008, 35).  

 Izkustveno znanje (ang. embodied knowledge) – tiho znanje na ravni posameznika, ki 

izhaja iz izkušenj. Gre za rutine, navade, naloge in informacije, ki jih posameznik razume 

brez zavestnega razmišljanja. Tako je značilno, da ustvarjanje in uporaba znanja včasih 

potekata nezavedno, ustvarjanja takega znanja pa ne moremo ločiti od uporabe.  

 Sistemsko znanje (ang. embedded knowledge) – skupinska oblika tihega znanja, ki je 

zbrano v obliki sistematičnih rutin in splošnih pravil organizacije. Pri tem je poudarek na 

odnosih, sistemsko znanje pa je ključnega pomena za izvedbo procesov, za katere je 

značilno, da brez zapisanih pravil zahtevajo medsebojno delovanje zaposlenih.  

 Zapisano znanje (ang. encoded knowledge) – skupinsko eksplicitno, torej izraženo znanje. 

Glavna značilnost tega znanja je, da je zapisano (v knjigah ali v elektronski obliki), med 

drugim pa vključuje v knjigah ali v elektronski obliki zapisana navodila, postopke in 

pravila.  

V teoriji obstaja še več delitev znanja, vsaka izraža različno pot pridobivanja znanja. Med te 

delitve sodijo delitev znanja na objektivno (imenovano tudi naravoslovno/znanstveno) znanje, 

kriterij za presojo katerega je zanesljivost; subjektivno (literarno/estetsko) znanje, kriterij 

presoje katerega je pristnost; moralno (medosebno/normativno) znanje, kriterij presoje 

katerega je kolektivna sprejemljivost (prav/narobe) in versko/duhovno znanje, pri katerem je 

kriterij presoje odnos do duhovne avtoritete (boga) (Muršak 2012, 130).  

2.3 Znanje v organizaciji  

V poslovnem svetu je bilo sprejeto prepričanje, ki priznava znanje kot enega izmed najbolj 

strateških virov znotraj organizacij, pri čemer je velik poudarek na znanju kot poglavitnem 
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dejavniku konkurenčnosti in uspešnosti organizacij (Gomezelj Omerzel 2008, 38). Gomezelj 

Omerzel (2008) pravi, da sta teorija virov in teorija znanja tisti, ki sta bili ključni za 

približanje pomembnosti znanja za organizacijo. Zagovorniki prve, med katerimi so bili 

Penrose (1959), Wernerfelt (1984), Rumelt (1984) in Barney (1986), so menili, da je znotraj 

organizacije veliko edinstvenih virov, veliko izmed njih pa temelji ravno na znanju (Gomezelj 

Omerzel 2008, 40). 

Znanje v organizacijah lahko analiziramo s pomočjo dveh dimenzij, in sicer vrednosti (ang. 

value) in edinstvenosti (ang. uniqueness) znanja. Rodriguez Perez in Ordonez de Pablos 

(2003, po Gomezelj Omerzel 2008, 37) delita znanje na štiri oblike, ki obstajajo v podjetju: 

 Temeljna znanja (ang. core knowledge) z veliko vrednostjo in visoko stopnjo 

edinstvenosti. Od takega znanja ima podjetje strateške koristi, saj omogoča njegov razvoj. 

Podjetja po navadi veliko vlagajo v to obliko, z namenom povečati vrednostni potencial 

podjetja.  

 Posebna znanja (ang. idiosyncratic knowledge) so potencialen vir diferenciacije, saj gre tu 

za specifična znanja v nekem podjetju. Zato ima razvoj vrednosti lastnega specifičnega 

znanja toliko večji pomen za organizacijo, hkrati pa je naloga organizacije tudi, da skrbno 

ohranja edinstvenost tega znanja znotraj organizacije. 

 Dopolnilna znanja (ang. compulsory knowledge) sicer lahko pomenijo neko vrednost za 

podjetje, vendar zanj niso specifična. Naložba v tako znanje se zato razlikuje od naložbe v 

temeljno znanje. 

 Pomožna znanja (ang. ancillary knowledge) niso namenjena ustvarjanju dodatne vrednosti 

niti niso specifična za podjetje. So tista znanja, ki so se ustvarila zaradi delovanja podjetja. 

Literatura se s tako obliko znanja posebej ne ukvarja, ker ne pomeni konkurenčne 

prednosti za podjetje.  

Možina (2002) na organizacijski ravni zajame svojo delitev znanja na štiri vrste: 

 interorganizacijsko znanje (učenje služi integraciji notranjega znanja z znanjem iz okolja),  

 organizacijsko znanje (pretok znanja po organizaciji je omogočen s pomočjo učenja),  

 skupinsko znanje (učenje omogoča povezovanje različnih oblik znanja s pomočjo 

komuniciranja, pri tem pride do prenosa znanja med posamezniki znotraj delovne 

skupine),  

 individualno znanje (posameznik ga pridobiva z učenjem in si s tem lajša pridobivanje 

informacij).  
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3 IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Drucker (2004 po Vukovič in Miglič 2006, 14) meni, da je znanje v primerjavi z ostalimi viri 

organizacije edinstveno v tem, da hitro zastara. Pravi namreč, da je današnje znanje jutrišnja 

nevednost. Tako je naloga organizacije nenehno ugotavljanje potreb po nadaljnjih 

usposabljanjih in povezovanjem teh s sposobnostmi in interesi svojih zaposlenih. Pri tem se 

organizacije zavedajo pomena izobraženega in ustrezno usposobljenega kadra, saj bodo le 

takšni posamezniki uspešni in učinkoviti na delovnem mestu, njihova uspešnost pa seveda 

posledično vpliva tudi na uspešnost same organizacije (Vukovič in Miglič 2006, 14).  

Vukovič in Miglič (2006, 14) vidita samousmerjeno, vseživljenjsko učenje tudi na delovnem 

mestu kot način ustvarjanja nenehnega razvoja. Pri tem je pomembno, da je učenje podprto s 

strategijo organizacije in da ta strategija temelji na spodbujanju učenja, vzdrževanju in 

nenehnem povezovanju učenja z delom, po načelu delo je učenje in učenje je delo. Tako lahko 

rečemo, da nenehen razvoj, tako posameznika kot celotne organizacije, temelji na ciljno 

usmerjenem, sistematičnem in nenehnem usposabljanju (Vukovič in Miglič 2006, 21). Jereb 

in Možina (1998 po Vukovič in Miglič 2006, 21) opredelita izobraževanje kot dolgotrajen in 

načrten proces razvijanja znanj, sposobnosti in navad posameznika z namenom vključitve v 

delovno okolje in družbo. S pomočjo izobraževanj in usposabljanj se krepi intelektualni 

razvoj posameznika, prav tako pa izobraževanja pripomorejo tudi k odkrivanju prej neodkritih 

talentov, hkrati pa s tem nedvomno izboljšujejo tudi posameznikovo delovanje in 

razmišljanje. Na slednjega vplivajo razni koncepti, vrednote in ideje, ki poleg tega 

pripomorejo tudi k boljšim sposobnostim reševanja problemov (Vukovič in Miglič 2006, 21). 

Podobno izobraževanje definira tudi Muršak (2012, 41), ki pravi, da je to proces, s pomočjo 

katerega ljudje pridobivajo znanja, razvijejo razne spretnosti, pridobijo nove navade in se 

usposobijo za delovanje z namenom, da lahko posameznik v družbi razvije in uspešno uporabi 

svoje potenciale.  

3.1 Izobraževanje na delovnem mestu  

Vukovič in Miglič (2006, 56) opredelita izobraževanje na delovnem mestu kot izobraževanje 

ali usposabljanje, ki znotraj delovnih nalog posameznika poteka na delovnem mestu, pri 

čemer posameznik novo znanje pridobiva na podlagi dela na konkretnih primerih. Muršak 

(2012, 42) poudarja, da ta oblika izobraževanja temelji na povezovanju dela in pridobivanja 

znanja ter vključuje tudi praktično izobraževanje na delovnem mestu in ostale oblike 

usposabljanja. Pri tem gre največkrat za pridobivanje znanj za opravljanje lažjih del oziroma 

za uporabo novih tehnologij (Muršak 2012, 42). Poklicni razvoj lahko poleg specifičnih 

spretnosti (npr. računalniške kompetence, kot so digitalno opismenjevanje, programiranje, 

inženirske spretnosti, med katere štejemo konstruiranje in razvoj produktov) obsega tudi bolj 

generične spretnosti, kot so upravljanje časa ali skupine, pogajalske spretnosti, upravljanje 

konfliktov in komunikacija (Muršak 2012, 77). 
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3.2 Pregled organizacijskih potreb po izobraževanju 

Dober pregled organizacijskih potreb po izobraževanju nam je v veliko pomoč pri organizaciji 

usposabljanj, hkrati pa eden izmed prvih členov v verigi uspešnega usposabljanja in razvoja 

kadrov. Pregled izobraževalnih potreb, tako formalnih kot tudi neformalnih, vključuje pregled 

celostnih izobraževalnih potreb glede na potrebe dela v organizaciji, izvaja se v okviru 

organizacijskih ciljev in operacij, osredotočen pa naj bi bil na specifične ravni, funkcije in 

področja specializacije (Vukovič in Miglič 2006, 123). Povezan je z nizom strategij za 

spreminjanje organizacijskih kadrovskih virov glede na različne ravni operacij, pri čemer 

zajema izobrazbene kvalifikacije, zahtevane na različnih organizacijskih ravneh (Vukovič in 

Miglič 2006, 123). Vukovič in Miglič (2006, 124) pravita, da so potrebe za vsako raven 

kadrov razvidne iz opisa dela in nalog ter opisa lastnosti delavca. Ustrezno zadovoljena 

potreba pozitivno vpliva na delovno uspešnost na posamezni operativni ravni. Pregled 

izobraževalnih potreb je nujen za ugotavljanje ujemanja med izobrazbo in izkušnjami v 

povezavi z delovnimi nalogami in funkcijami, prav tako je pregled potreb na funkcionalni 

ravni pomemben v kariernem razvoju, pripravniškem usposabljanju in pri programih, 

namenjenih usposabljanju in razvoju vodstvenih kadrov (Vukovič in Miglič 2006, 124). 

3.3 Izobraževalni centri v organizacijah  

V poslovnem svetu intelektualni kapital pridobiva vse večji pomen, kar se odraža tudi v vse 

večjem vlaganju organizacij v izobraževanja svojih zaposlenih. Ravno zaradi vse večjega 

pomena znanja organizacije tudi pričakujejo, da bodo njihovi zaposleni pripravljeni vložiti 

svoj čas in energijo v razna usposabljanja. Med drugim so bili na področju izobraževanja za 

delo, poklice in zaposlitev ustanovljeni razni izobraževalni centri, industrijske šole, 

korporativne univerze, vključno z oddelki za upravljanje s človeškimi viri (Ličen 2006, 164).  

Ličen (2006, 164) opredeli izobraževalni center kot samostojno organizacijo; lahko gre za 

zasebni ali javni zavod, ki organizira in izvaja razna izobraževanja za mlade oziroma odrasle 

in se od klasičnega formalnega izobraževanja oziroma šolskega sistema loči v tem, da ponuja 

širši spekter tako formalnega kot predvsem neformalnega izobraževanja. Pojem izobraževalni 

center označuje tudi posebno enoto določene organizacije ali zavoda, ki v sklopu svojih 

aktivnosti ponuja tudi usposabljanja zaposlenih. V večini so taki centri ustanovljeni s strani 

večjih organizacij ali skupin organizacij, ustanov ali združenj (Muršak 2012, 40). Tak interni 

izobraževalni center organizaciji omogoča večjo fleksibilnost, pri čemer je prenos znanja med 

zaposlenimi, ki so specialisti na določenem področju, na ostale sodelavce tudi hitrejši in bolj 

sistematičen. Pri tem sta pomembna tudi prenos znanja in vključevanje novih sodelavcev 

(Lokar 2013), saj prek izobraževalnega centra znanje doseže velik krog zaposlenih. 

Začetki izobraževalnih centrov v Sloveniji segajo v leto 1957, ko so ti začeli nastajati v raznih 

gospodarskih organizacijah in podjetjih (Govekar Okoliš 2000, po Ličen 2006, 167), po letu 
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1960 pa so se razvijali bolj v obliki andragoške mreže vzporedno z mrežo ljudskih univerz 

(Ličen 2006). Nekaj časa so v sklopu svojega delovanja skrbeli tudi za poklicno izobraževanje 

mladine. To je trajalo vse do leta 1971, centri so namreč po sprejetju Zakona o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) to dejavnost 

opustili. Po tem izvajajo strokovno izobraževanje za zaposlene in so odgovorni le 

organizacijam, v katerih delujejo (Ličen 2006, 168). V tistem obdobju je vsaka večja tovarna 

odprla lasten izobraževalni center, ti pa so tvorili Zvezo izobraževalnih centrov, ki je razvijala 

industrijsko andragogiko (Ličen 2006, 167). Razlog za njihov nastanek je bil predvsem kot 

odgovor na potrebe po izobraževanju in usposabljanju za delo nekvalificirane sile, v obdobju 

po vojni je namreč tedanja država spodbujala industrializacijo, to pa je s podeželja v mesta 

pritegnilo veliko zaposlenih, ki so bili vajeni drugačnega dela, kot je bilo tisto, ki so ga 

opravljali v tovarni. Tako so podjetja zanje v okviru internih izobraževalnih centrov 

organizirala različna usposabljanja ter tako poskrbela za razvoj svojih kadrov in povečanje 

njihove učinkovitosti. Iz nekaterih centrov so se organizacije razširile še v lastne poklicne in 

industrijske šole (Ličen 2006, 167). Ključna prednost izobraževalnih programov v centrih je 

bila ta, da so lahko programe popolnoma priredili potrebam tovarne. Lahko so na primer 

oblikovali program za priučitev delavcev na različnih področjih ali programe za tako 

imenovane interne kvalifikacije, kot je delo na tekočem traku. Delavce so hitro usposobili, 

vendar so ti znali opravljati le določeno delo ob izbranem stroju. Ponujali so tudi dopolnilno 

strokovno izobraževanje zaposlenih, uvajalne programe za novo zaposlene in pripravništvo 

(Ličen 2006, 168).  

V začetku devetdesetih let se je število izobraževalnih centrov ustavilo pri številki 100. 

Izobraževalni centri kot taki so se nato spremenili; nekateri so se preoblikovali v večja 

središča, medtem ko so se drugi zaprli s selitvijo naloge izobraževanj in razvoja kadrov v 

kadrovsko službo. V tem obdobju se je razvilo tudi nekaj ostalih oblik izobraževanj, 

povezanih z delom. Drugi razlog za upad števila izobraževalnih centrov so stroški, kar je tudi 

razlog, da izobraževalne centre zaznamo le še v nekaterih najuspešnejših podjetjih (Ličen 

2006, 168). 

Strategije sodobnih izobraževalnih centrov se razlikujejo od predhodnih. Poklici se namreč 

vse bolj spreminjajo, hkrati pa potrebe po novem znanju naraščajo hitreje kot nove poklicne 

šole. Zaradi tega smo priča temu, da izobraževalni centri zaposlenim nudijo usposabljanja za 

tista nova dela, za katera še ni poklicnih šol (Ličen 2006, 168). Pomen internih izobraževalnih 

centrov je zato še toliko večji.  

3.4 Usposabljanja 

Kot smo že omenili, so usposabljanja ključnega pomena za prenos znanja ter posledično 

razvoj posameznika in organizacije. Vukovič in Miglič (2006, 22) definirata usposabljanja kot 

»sosledje sistematično načrtovanih dejavnosti znotraj organizacije«, skladnih z zahtevami 
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dela in cilji organizacije. Usposabljanja so namenjena povečanju ravni znanja ali delovne 

spretnosti posameznika, spremembi njegovega stališča in vedenja. Podobno usposabljanje 

definira tudi Možina (1998, 502), ki ga opredelijo kot razvoj znanja in spretnosti, ki jih 

zaposleni potrebuje za opravljanje specifičnega dela. Pri tem so pomembni načrtovani 

programi, katerih namen je povečanje uspešnosti zaposlenih, skupin in/ali organizacijskih 

ravni (Možina 1998, 502).  

Jereb in Možina (1998, 178) sta mnenja, da so strokovna usposabljanja na delovnem mestu 

nujno nadaljevanje procesa poklicnega izobraževanja, saj večina (formalnih) strokovnih 

izobraževalnih programov ni namenjena specifičnemu delu v delovnem procesu organizacije, 

ampak več delovnim situacijam hkrati. K temu Vukovič in Miglič (2006, 22) dodajata, da se 

usposabljanje prepleta tako z individualnim razvojem posameznika kot razvojem celotne 

organizacije, pri čemer so učinki usposabljanja na višjo učinkovitost posameznika oziroma 

organizacije opazni hitreje, medtem ko je strokovni razvoj usmerjen bolj dolgoročno, v 

prihodnost in v pripravljanje zaposlenih na nove odgovornosti (Vukovič in Miglič 2006, 22).  

V procesu planiranja usposabljanj organizacija ta planira tako, da so prilagojena poslovni 

strategiji organizacije, njenim ciljem in strukturi. Interna usposabljanja so glede tega zelo 

fleksibilna, kar pomeni dodatno konkurenčno prednost za organizacijo. Poleg tega je 

izobraževalni center pomemben za uvajanje novo zaposlenih, pripravnikov in študentov ter 

splošno izboljšanje uspešnosti zaposlenih. Pomemben je tudi za pripravljanje zaposlenih in 

posledično lažjo implementacijo prihodnjih organizacijskih ali individualnih razvojnih zahtev, 

sprememb v organizacijskih procesih, tehnologijah in področjih dela (Vukovič in Miglič 

2006, 79).  

Mumford (1995, po Vukovič in Miglič 2006, 77) na podlagi ciljev in usmeritev 

organizacijske strategije in strategije usposabljanja loči dve skupini modelov usposabljanja in 

razvoja. Prva temelji na tradicionalnem sistematičnem modelu usposabljanj, ki je namenjen 

reševanju trenutnih organizacijskih težav in ne ponuja možnosti kontinuiranega razvoja, 

medtem ko druga skupina modelov poudarja pomen razvojne komponente usposabljanja in 

večanje njegove vloge v daljšem časovnem obdobju. Organizacije najpogosteje spontano 

razvijejo svoj lastni sistem učenja, usposabljanja in razvoja, ne da bi se pri tem zgledovale po 

katerem izmed obstoječih. Vendar pa je poznavanje splošnih modelov pomembno za 

razumevanje in primerjavo konkretnih organizacijskih razmer z možnostmi za prihodnje 

usmeritve in odločitve, povezane z organizacijsko strategijo razvoja in usposabljanja 

(Vukovič in Miglič 2006, 77).  

3.5 Metode in oblike usposabljanj 

Pri načrtovanju oblik usposabljanja izbiramo med različnimi možnostmi. Med nekaj 

najpogostejših oblik štejemo: usposabljanje na delu, tečaj, konferenca, seminar, študijski 
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krožek, sestanek. Ostale oblike izobraževanj zajemajo še individualno organizirano 

izobraževanje, izobraževanje v velikih ali majhnih skupinah, izobraževanje na daljavo (Ličen 

2006, 112).  

Različni avtorji razčlenijo in osvetlijo različne sloge poučevanja (Ličen 2006, 116). To, kateri 

slog bodo izbrali, je odvisno od udeležencev, vsebin, ciljev in tudi od učitelja. Hof (2001, po 

Ličen 2006, 118) opredeljuje štiri načine poučevanja, in sicer: 

 poučevanje – slog, ki obsega metode predavanja in obliko tečaja. Učitelj je v teh primerih 

strokovnjak za tisto področje, o katerem predava.  

 usposabljanje – poudarek je na dejavnosti. Vloga andragoga v tem slogu je mentorska.  

 svetovanje – proces, ko sta učenec in učitelj v osebnem stiku, učitelj – svetovalec 

odgovarja na probleme učenca – svetovanca. Skupaj iščeta odgovore tako, da učitelj 

poišče ali pomaga poiskati informacije, ki jih učenec potrebuje. Pri svetovanju kot načinu 

učenja sta v ospredju interpretacija in prenos informacij v individualno okolje, v delovanje 

posameznika in njegovega sistema znanja. Učiteljevo znanje pri svetovanju sledi 

možnostim in potrebam svetovanca. Nekatera izobraževanja so organizirana izključno kot 

svetovanje, drugje je svetovanje del seminarske ali katere druge oblike.  

 moderacija – načrtovan proces, pri katerem je v ospredju komunikacija znotraj skupine. V 

večini primerov jo vodi izkušen moderator, glavni namen moderacije pa je izboljšanje 

kakovosti rezultatov dela v skupini. Ko člani skupine osvojijo želeno znanje, pridobijo 

boljši pregled nad problemom in so bolj pripravljeni ukrepati oziroma sprejeti skupne 

odločitve.  

Andragogi za prenos znanja uporabljajo različne metode, kot so igra vlog, simulacija, 

razprava in predavanje. Vse naštete metode štejemo med tradicionalne metode, mednje sodita 

še vse bolj priljubljena študijska skupina in projektno delo. Pri študijski skupini velja, da se 

udeleženci oblikujejo v skupino na podlagi izbranega problema in nato skupaj iščejo rešitve 

za podan problem. Med študijo primera se seznanijo z neznanimi in strokovnimi izrazi, 

vezanimi na temo. Delo na projektu je primerno takrat, ko formalno ocenjevanje osvojenega 

znanja ni potrebno. Pri projektnem delu namreč ne moremo že na začetku predvideti, kakšno 

znanje bodo vključeni med projektom prejeli. Med vsemi naštetimi pa sta klasična akademska 

pristopa predavanje in diskusija tudi najpogosteje uporabljena (Ličen 2006, 120). 

Predavanje se prepleta z drugimi metodami, kar se kaže v tem, da je večinoma sestavljeno iz 

uvodnega predavanja, temu pa sledijo ostale metode, kot so na primer metode primera, 

diskusija in simulacija, s pomočjo katerih znanje pridobljeno s predavanjem utrdimo . Ena 

izmed najbolj učinkovitih metod usposabljanja odraslih je metoda primera, saj sledi 

didaktičnemu mišljenju v odraslosti. Ker je primer po navadi blizu življenjskim situacijam 

vključenih, je od teh pričakovati, da bodo za potrebe reševanja problema uporabili svoje 

znanje in izkušnje. Diskusija velja za eno pogostejših metod v izobraževanju, pri tej obliki je 

naloga vključenih, da kritično preverjajo veljavnost vsebine, o kateri se učijo (Ličen 2006). Za 
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predavanje je značilno tudi, da je v ospredju razlaganje teoretičnih konceptov, podajanje 

sistematično urejenih podatkov, medtem ko sta razvoj komunikacije in drugih spretnosti 

domeni ostalih metod (Ličen 2006, 120). Za razliko od predavanja je za metodo diskusije 

značilno preverjanje, nasprotovanje ali poglabljanje vsebin, ki so predmet učenja, pri čemer 

imajo izkušnje udeležencev velik pomen. Gre za metodo, ki jo avtorji teoretično priporočajo, 

v praksi pa ni najbolj uporabljena, predvsem zaradi časovne fleksibilnosti, ki jo prinaša, 

dodatno pa se lahko zgodi, da skupina izgubi fokus in se tekom diskusije oddalji od 

obravnavane teme oziroma postavljenih ciljev (Ličen 2006, 121).  

Z uvedbo informacijske tehnologije se vedno pogosteje uporabljajo tudi različne e-metode 

oziroma virtualno učenje ali e-učenje. Vedenje, povezano z virtualnim izobraževanjem, vodi v 

drugačne odnose kot običajno izobraževanje, saj ni nujno, da se udeleženci določenega 

usposabljanja med sabo sploh spoznajo, prav tako tekom usposabljanja niso v fizičnem stiku, 

kot je to značilno za usposabljanja v učilnici. Lahko rečemo, da tehnologija omogoča večjo 

prožnost skupinskih programov, medgeneracijske povezave in individualne pristope (Ličen 

2006, 125), takšna usposabljanja pa so v današnjem času predvsem zaradi svoje fleksibilnosti 

in dostopnosti vse bolj dobrodošla. 

3.6 Prenos pridobljenega znanja v delovno okolje  

Vukovič in Miglič (2006, 181) sta mnenja, da je zagotavljanje možnosti za prenos 

pridobljenega znanja iz učnega v drugo okolje oziroma na delovno mesto pomemben element 

učnega okolja. Prenos znanja opisujeta kot trofazni proces (Vukovič in Miglič 2006, 181):  

− »udeleženci med usposabljanjem pridobijo novo znanje in sposobnosti,  

− udeleženci prenesejo svoje znanje in sposobnosti na delovno mesto,  

− novo znanje in sposobnosti postanejo sestavni del njihovega vsakodnevnega vedenja pri 

delu«.  

Vukovič in Miglič (2006, 181) pravita, da prenos naučenega znanja zajema količino z 

usposabljanjem pridobljenega znanja, spretnosti ali sposobnosti, ki je uspešno prenesena na 

delovno mesto. Prenos je lahko pozitiven (npr. povečana delovna uspešnost), negativen (npr. 

ovirana delovna uspešnost) ali pa na delovno uspešnost nima vpliva. Cascio (1998, 276) 

navaja, da bo prenos znanja večji, če so delovno okolje in vodstveni delavci naklonjeni 

novostim in podpirajo njihovo uporabo, če zaposleni prepoznavajo delovne situacije, v katerih 

je uporaba novega znanja in spretnosti povečala njihovo delovno uspešnost, in če so zaposleni 

kot udeleženci usposabljanja prepričani, da bodo pridobljeno znanje in spretnosti koristni pri 

reševanju problemov pri njihovem delu.  

Nonaka in Takeuchi (1995, 72) opredelita prenos znanja s pomočjo štirih oblik tokov med 

tihim in eksplicitnim znanjem v tako imenovanem SECI-modelu (socializacija, 
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eksternalizacija, kombinacija in internalizacija), ki je postal eden izmed najbolj prepoznavnih 

modelov prenosa znanja. 

Tokovi od tihega k tihemu znanju zajemajo izmenjavo praktičnih znanj, pri čemer gre za 

socializacijo znanja in ne toliko za sistematičen vpogled v to znanje. Prenos znanja poteka 

med posamezniki v obliki miselnih modelov, prepričanj, in sicer prek izkušenj, v procesu 

prenosa znanja pa besedna ali pisna komunikacija nista nujno potrebni. Za pridobivanje tega 

znanja so ključne izkušnje in spretnosti ter pridobivanje teh v družbi posameznika ali skupine 

(Nonaka in Takeuchi 1995, 72).  

Tokovi od tihega k eksplicitnemu znanju zajemajo oblikovanje konceptov in omogočajo 

eksternalizacijo oziroma porazdelitev pridobljenega znanja po celotni organizaciji. Tekom 

tega procesa pride do spremembe tihega znanja v eksplicitno. To se nato v obliki hipotez, 

modelov, pisnih konceptov prenaša po organizaciji. Ker se zavedamo kompleksnosti zapisa 

tihega znanja, se pri tem prenosu znanja v eksplicitno obliko po navadi poslužujemo raznih 

opisov ravnanj, postopkov ali konceptov, pri čemer je bogat besedni zaklad še toliko večjega 

pomena, saj olajša prenos znanja vzdolž organizacije (Nonaka in Takeuchi 1995, 72).  

Tokovi od eksplicitnega k tihemu znanju – do njih pride, ko želimo razširiti ali oblikovati novo 

tiho znanje, pri tem pa uporabimo eksplicitno znanje (Nonaka in Takeuchi 1995, 72), kar 

poimenujemo internalizacija znanja. Ta način prenosa znanja je v tesni povezavi s tako 

imenovanim konceptom učenja ob hkratnem izvajanju (ang. learning by doing). Predpogoj za 

to vrsto prenosa je dobro zapisano oziroma prikazano obstoječe eksplicitno znanje 

organizacije, ki omogoča zaposlenim, da to znanje lažje uporabljajo in razumejo. S tem, ko se 

eksplicitno znanje širi med zaposlenimi in ti osvojijo načine razmišljanja, metode dela, se 

vrednost znanja veča, hkrati pa so ravno ti posamezniki osnova za ponoven nastanek tihega 

znanja oziroma pričetek nove spirale znanja (Nonaka in Takeuchi 1995, 72). 

Tokovi od eksplicitnega k eksplicitnemu znanju se kažejo v povezovanju različnih eksplicitnih 

znanj v celoto, pri čemer govorimo o kombiniranju znanja. Tu gre predvsem za urejanje 

obstoječih dimenzij znanja v sistem, kot je zaloga podatkov, dopolnjevanje procesov v 

organizaciji na podlagi raznih informacij, pridobljenih iz že zapisanih dokumentov ali srečanj 

med zaposlenimi (Gomezelj Omerzel 2008, 42). 

Spirala znanja na sliki 1 ponazarja povezovanje različnih procesov, do katerih pride, ko 

znanje prehaja iz ene oblike v drugo, pri čemer pa so za optimalne rezultate potrebne vse štiri 

faze (Gomezelj Omerzel 2008, 42). Spirala nakazuje tudi to, da je prehod znanja iz ene oblike 

v drugo znotraj organizacije neprekinjen proces, pri čemer pa vedno znova pride do 

dinamičnega povezovanja med tihim in eksplicitnim znanjem organizacije. V prvi fazi, tako 

imenovani fazi internalizacije, pride do ustvarjanja znanja in spretnosti na podlagi 

pridobljenih izkušenj. V tej fazi prevladuje tiho znanje, ki se nato v fazi socializacije prek 

interakcije spremeni v eksplicitno znanje. Do spremembe pride s pomočjo izmenjave izkušenj 
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in miselnih procesov (Nonaka in Takeuchi 1995, 71). Za to fazo je značilno, da med 

zaposlenimi pride do izmenjave različnih pogledov in idej za rešitev postavljenih problemov. 

Druga faza se imenuje eksternalizacija. Za to fazo je značilno zapisovanje konceptov ali 

načrtov proizvodov in storitev, torej je tu poudarek na ustvarjanju eksplicitnega znanja. Faza 

kombinacije pa je namenjena usklajevanju proizvoda ali storitev z ostalimi operativnimi ali 

strateškimi koncepti (Nonaka in Takeuchi 1995, 72). 

 

 

Slika 1: Prenos znanja – SECI-model 

Vir: Nonaka in Takeuchi 1995, 71. 

Gomezelj Omerzel (2008, 42) pravi, da je tihega znanja v zavesti posameznika veliko več, kot 

ga ta lahko izrazi v obliki besed oziroma številk. To znanje prek medsebojne komunikacije z 

drugimi zaposlenimi prehaja v širše organizacijsko znanje, pri čemer postaneta tiha in 

eksplicitna dimenzija znanja komplementarni. Zato je izjemnega pomena, da organizacija 

ustvarja okolje, ki spodbuja izmenjavo informacij in tako krepi tako obseg znanja kot tudi 

njegovo vrednost.  

3.7 Dejavniki prenosa znanja 

Ker postajata učenje in usposabljanje danes nekaj samoumevnega, je vse bolj v ospredju 

vprašanje prenosa naučenega na delovno mesto. Če do prenosa osvojenega znanja ne pride, 

rečemo, da z udeležbo na usposabljanju ni pridobil ne udeleženec ne organizacija (Wieland 

Handy 2008, po Kozamernik in Širok 2015, 125). 

V literaturi je razvitih več klasifikacij dejavnikov, ki imajo vpliv na prenos znanja v delovno 

okolje. Na kratko bomo opisali dejavnike po Baldwinu in Fordu (1988) ter Donaldu 
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Kirkpatricku (1998), nekoliko več pozornosti bomo namenili LTSI-modelu Eda Holtona 

(Holton, Bates in Rouna 2000), saj bomo v empiričnem delu ugotavljali, kako izbrani 

dejavniki tega modela vplivajo na prenos znanja v delovno okolje zaposlenih v izbrani 

organizaciji.  

Med prvimi, ki so razvijali koncept prenosa znanja, so bili Baldwin in Ford (1988, 63–105) 

ter Quinones idr.(1995, po Kozamernik in Širok 2015, 127). Takratni model je na preprost 

način preučeval faktorje, ki so se navezovali na vsebino in rezultate usposabljanj, ter pogoje 

za prenos pridobljenega znanja. Baldwin in Ford (1988) sta dejavnike klasificirala v tri 

kategorije: 

 Značilnosti udeležencev (ang. trainee characteristics): med njimi avtorja naštevata 

zmožnost posameznika za prenos znanja (ang. ability), osebnost posameznika (ang. 

personality) in njegovo motivacijo (ang. motivation). 

 Oblika usposabljanja (angl. training design): ta faktor meri splošne značilnosti 

usposabljanja, pogoje za uporabo na usposabljanju pridobljenega znanja na delovnem 

mestu. 

 Glede delovnega okolja (ang. work environment) sta Baldwin in Ford (1988) pomembno 

razlikovala med okoljem za usposabljanje (ang. training environment) in okoljem za 

prenos znanja (ang. transfer environment). Povezavo med osebnostjo udeleženca in 

njegovim delovnim okoljem sta avtorja naredila prek dejavnika motivacije (Baldwin in 

Ford 1988). 

 

Slika 2: Dejavnosti za spodbujanje prenosa naučenega na delovno mesto 

Vir: Baldwin in Ford 1988. 

V šestdesetih letih je Donald Kirkpatrick (1998) razvil tradicionalni koncept oziroma model 

evalvacije usposabljanja. Pravi, da se evalvacija usposabljanja izvaja na štirih ravneh, pri tem 

pa vsaka izmed njih zahteva drugačne ocenjevalne tehnike (Kozamernik in Širok 2015):  
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 Prva raven – reakcija: meri, kakšno mnenje in občutenje imajo udeleženci o 

usposabljanju. 

 Druga raven – učenje: meri, kaj se udeleženi naučijo med usposabljanji. 

 Tretja raven – vedenje: meri, kakšne učinke ima usposabljanje na delovno uspešnost 

udeleženca. 

 Končna raven – rezultati: meri, kakšne učinke je imelo usposabljanje na organizacijsko 

učinkovitost. 

Za izvajanje ocenjevanja je potrebna predhodna določitev ciljev vsake izmed ravni. 

Ocenjevanje je najenostavnejše na prvih dveh ravneh, z višjimi ravnmi pa se viša tudi 

zahtevnost procesa ocenjevanja (Vukovič in Miglič 2006, 202–203). 

Kozamernik in Širok (2015) ugotavljata, da Holtonov model prenosa znanja (Holton, Bates in 

Rupna 2000) v primerjavi s Kirkpatrickovim modelom vrednotenja uspešnosti usposabljanja 

(Kirkpatrick 1998) ne meri reakcij in učenja zaposlenih, ki so se udeležili usposabljanj, 

ampak se osredotoča na dejavnike, ki vplivajo na vedenjske spremembe udeležencev po 

samem usposabljanju. Holtonov model v primerjavi s Kirkpatrickovim modelom ocenjevanja 

prenosa znanja vključuje večje število dejavnikov, ki imajo vpliv na prenos znanja. Holton, 

Bates in Ruona (2000, po Dermol 2010) pojasnjujejo, da dejavniki, ki vplivajo na prenos 

naučenega, izhajajo iz motivacije zaposlenih in njihovega delovnega okolja ter iz dejavnikov, 

ki se nanašajo na zaposlene in sposobnosti zaposlenih za prenos naučenega. Holton, Bates in 

Ruona (2000) so v okviru LTSI- modela razvili tudi vprašalnik, ki si ga bomo podrobneje 

ogledali v empiričnem delu naloge. 

Koncept modela je viden na sliki spodaj, sestavlja pa ga 68 elementov (ang. items), ki so 

združeni v 16 dejavnikov (ang. factors) prenosa znanja na delovno mesto in uvrščeni v štiri 

glavne skupine (Holton, Bates in Ruona 2000, 333–360; Holton, Chen in Naquin 2003, 385–

419, po Kozamernik in Širok 2015, 128).:  

 Dejavniki motivacije (ang. motivational factors): prva skupina dejavnikov preučuje 

motivacijo zaposlenih za prenos znanja pridobljenega na usposabljanju (angl. motivation 

to transfer) in njihovo pripravljenost za prenos (angl. transfer effort). 

 Dejavniki, ki se nanašajo na udeležence usposabljanj (angl. secondary influences): druga 

skupina dejavnikov se nanaša na pripravljenost posameznika za udeležbo na 

usposabljanjih in uporabo naučenega znanja pri delu (angl. learner readiness) ter 

prepričanje zaposlenega o lastnem vplivu na delovno uspešnost (angl. performance self-

efficacy). 

 Dejavniki, ki izvirajo iz okolja (ang. environmental elements): ta skupina dejavnikov 

preučuje podporo nadrejenih do prenosa znanja (angl. supervisor support for transfer), 

njihov negativni odziv (ang. supervisor sanctions) in povratne informacije delovnega 

okolja glede delovne uspešnosti (angl. performance feedback). 
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 Dejavniki, ki izvirajo iz sposobnosti udeleženca (ang. ability): zadnja skupina dejavnikov 

preučuje priložnost delovnega okolja, da udeleženec usposabljanja pridobljeno znanje 

prenese v prakso (ang. opportunity to use), in zmožnost zaposlenega, da naučeno prenese 

na svoje delovno mesto (angl. personal capacity for transfer)  

 

Slika 3: LTSI-model – konceptualni model LTSI 

Vir: Holton, Bates in Ruona 2000. 
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4 PROCES PRENOVE VSEBIN USPOSABLJANJ V IZBRANEM PODJETJU 

V okviru naloge si bomo pobliže ogledali proces izobraževanja in prenovo vsebin 

izobraževalnega centra v izbrani organizaciji. Ta je del enega vodilnih podjetij na svetu v  

industriji hišnih aparatov in največjega proizvajalca hišnih aparatov v Evropi. Podjetje želi 

ugoditi posamičnim potrebam uporabnikov po vsem svetu in si prizadeva, da bi s svojimi 

vrhunskimi blagovnimi znamkami, inovativnimi proizvodi in izjemnimi rešitvami nenehno 

izboljševal kakovost življenja ljudi (spletna stran podjetja 2019).  

Da se organizacija zaveda pomembnosti človeškega kapitala, je med drugim razvidno tudi iz 

zapisa na njihovi spletni strani, da so posamezne prednosti zaposlenih, njihova strast do 

ambicij znotraj organizacije, njihovo tehnično znanje in skupne močne vrednote ključni 

dejavnik za uspeh organizacije. Pravijo, da organizacija spodbuja razvoj svojega uspeha glede 

na njihove ambicije in potencial, pri čemer ponuja sodobno in dinamično delovno okolje 

(spletna stran podjetja 2019). V organizaciji je zavedanje pomena nenehnega učenja in 

pridobivanja novih znanj na visokem nivoju. Tako se vse več zaposlenih udeležuje raznih 

usposabljanj, hkrati pa letno raste tudi število organiziranih usposabljanj.  

V sklopu organizacije potekajo usposabljanja v okviru izobraževalnega centra, velikega 

pomena pa je tudi njihova Akademija, ki je organizirana na nivoju koncerna in pokriva 

usposabljanja, ki jih večinoma izvedejo zunanji izvajalci usposabljanj. 

4.1 Proces izobraževanja v izbrani organizaciji  

Proces izobraževanja se začne v jeseni, ko se določi okvirni finančni znesek, ki ga bo 

organizacija namenila izobraževanju. Znesek se razdeli po oddelkih, določen del pa se nameni 

posebnim projektom, ki bodo v tekočem letu v ospredju, oz. je namenjen znanjem, ki imajo 

veliko vrednost in so nujna za prenos tega med zaposlene (Izbrano podjetje 2019a). 

V prvih mesecih novega leta je na vrsti ugotavljanje potreb po usposabljanjih, ki se praviloma 

dogovarjajo v okviru letnih razgovorov in ugotovljenih zahtev na nivoju podjetja. Letni 

razgovori služijo kot orodje za oceno trenutnega stanja kompetenc vsakega posameznika in 

ukrepov za njihovo izboljšanje. Potrebe po usposabljanjih izhajajo tudi iz organizacijske 

matrike usposobljenosti, organizacijskih sprememb, sprememb zakonodaje, sprememb 

procesa in razvoja ciljnih skupin (managementa talentov, zahtev vodstva ipd.) (Izbrano 

podjetje 2019a). 

V aprilu in maju sledi analiziranje potreb in zasnova plana izobraževanj za tekoče leto. 

Najprej managerji oddelkov prejmejo predlog plana izobraževanja. Ko so uskladitve z vsemi 

managerji končane, plan pregleda in odobri tudi vodstvo. Managerji oddelkov nato prejmejo 

potrjen plan izobraževanj in ga predstavijo svojim podrejenim (Izbrano podjetje 2019b).  
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Odobren plan zajema notranja in zunanja usposabljanja, usposabljanja na delovnem mestu, 

literaturo, coaching ipd. Izobraževanja nato potekajo vse leto. Vsak zaposleni je odgovoren za 

uresničitev v letnem razgovoru dogovorjenih ciljev oziroma treningov, vsak manager pa lahko 

spremlja status treningov svojih zaposlenih prek posebnega programa. Za organizacijo 

skupinskih treningov, kamor sodijo tudi interna izobraževanja, skrbi kadrovska služba, ta tudi 

nadzoruje in spremlja stroške in vsebino usposabljanj (Izbrano podjetje 2019a). Organizacija 

za prenos znanja uporablja več različnih vrst izobraževanj in usposabljanj: zunanja 

izobraževanja, ki potekajo individualno zunaj podjetja v izvedbi zunanjih izvajalcev; notranja 

izobraževanja, ki potekajo skupinsko v podjetju v izvedbi zunanjih izvajalcev; notranja 

izobraževanja, ki potekajo v obliki izobraževalnih modulov z notranjimi izvajalci 

(izobraževalni center); spletno učenje – E-learning (spletno usposabljanje); samostojno učenje 

(video seminarji, literatura ipd.). 

4.2 Izobraževalni center v izbrani organizaciji 

Kot smo že omenili, se v organizaciji zavedajo pomena pridobivanja novih znanj, tako 

strokovnih kot nestrokovnih. Predvsem je pomembno, da imajo ključni kadri možnost osvojiti 

temeljna znanja, ki omogočajo razvoj organizacije, kot tudi posebna znanja, ki so specifična 

za izbrano organizacijo. Ohranjanje edinstvenosti tega znanja je še toliko večjega pomena.  

Eden izmed načinov učinkovitega podajanja temeljnih in posebnih znanj med širši krog 

zaposlenih je prek izobraževalnega centra organizacije. Izobraževalni center je bil ustanovljen 

leta 2012, do sedaj pa se je v okviru centra uveljavilo 31 usposabljanj (Izbrano podjetje 

2019b).  

Z gotovostjo lahko rečemo, da se je vsak, ki se je v podjetju zaposlil od leta 2012, udeležil 

vsaj enega usposabljanja znotraj izobraževalnega centra. Novo zaposleni se namreč z 

izobraževalnim centrom spoznajo že pred začetkom opravljanja svojega dela v organizaciji z 

udeležbo na enem izmed prvih usposabljanj centra, tako imenovanem uvajalnem seminarju 

(Izbrano podjetje 2019a). 

Ključni kadri v organizaciji imajo široko strokovno znanje, lahko bi rekli, da je v organizaciji 

akumuliranega veliko dragocenega znanja . Ravno zaradi vrednosti znanja je prenos znanja na 

ostale kadre tako velikega pomena, saj s tem organizacija poskrbi za razvoj kadrov, hkrati pa 

za ohranjanje tehničnega in specifičnega znanja organizacije.  

Ker se znanje hitro dopolnjuje in spreminja, so se v podjetju odločili za prenovo vsebin, ki jih 

izobraževalni center ponuja. To pomeni dodajanje nekaterih novih vsebin in opustitev tistih, 

ki za organizacijo niso več aktualne. V naslednjih podpoglavjih bomo spoznali proces 

implementacije sprememb vsebin internih usposabljanj izobraževalnega centra izbrane 
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organizacije, v empiričnem delu naloge pa se bomo dotaknili pomena, ki ga zaposleni v 

podjetju pripisujejo predajanju znanja v interni obliki.  

4.3 Proces prenove vsebin izobraževalnega centra izbrane organizacije 

Večina vsebin oziroma usposabljanj izobraževalnega centra je bila razvita z ustanovitvijo 

izobraževalnega centra leta 2012, nekaj pa se jih je vključilo v izobraževalni center naknadno. 

Te vsebine so pokrivale trenutne potrebe in priložnosti prenosa znanja. Ker vemo, da se 

znanja in spretnosti v industriji hitro spreminjajo, je bil center postavljen pred izziv ohranjanja 

aktualnosti vsebin. Določena znanja niso doživela večjih sprememb, tako da so ta 

usposabljanja ostala več ali manj nespremenjena. Kjer je prišlo do večjih sprememb oziroma 

napredkov v znanju in kjer je bilo to mogoče, so predavatelji naredili posodobitve vsebin. V 

primeru, da se je izkazalo, da potrebe po določenem usposabljanju z vidika organizacije ni 

več, pa je prišlo do opustitve vsebin. Pogled na razpredelnico aktualnosti usposabljanj kaže, 

da je letos aktivnih zgolj 10 usposabljanj (Izbrano podjetje 2019b), kar je tudi razlog, da se je 

organizacija odločila za prenovo vsebin v izobraževalnem centru.  

4.3.1 Analiza trenutnega stanja 

Prva faza procesa prenove je ugotovitev trenutnega stanja. Pri tem nas najbolj zanima, kako 

aktualne so že obstoječe vsebine, kakšne so potrebe organizacije po teh usposabljanjih in ali 

so strokovnjaki, ki so v preteklosti že izvajali ta usposabljanja, še vedno zainteresirani za 

njihovo izvajanje. Glede na to, da je bila večina vsebin razvita v letu 2012, smo bili mnenja, 

da bo prenova oziroma opustitev nekaterih vsebin neizbežna. Organizacija v sklopu letnih 

razgovorov med drugim ugotavlja tudi, kakšne so zaznane potrebe po usposabljanjih kadrov. 

S pomočjo rezultatov izvedenih letnih razgovorov tako dobimo izpis usposabljanj, ki se jih 

bodo zaposleni po dogovoru s svojimi nadrejenimi v naslednjem letu udeležili. Ta izpis 

zajema tako usposabljanja, ki bodo organizirana s strani Akademije, kot usposabljanja, ki se 

izvajajo v sklopu izobraževalnega centra (Izbrano podjetje 2019a). Na podlagi tega smo 

ugotovili, da so v letu 2019 potrebe za izvedbo desetih od skupno 31 usposabljanj 

izobraževalnega centra. Nazadnje smo preverili še izvajalce vsebin in z njimi opravili 

razgovore, na katerih smo se pogovorili o njihovi pripravljenosti do ponovnega predajanja 

vsebin ostalim sodelavcem in eventualni prenovi vsebin usposabljanj.  

4.3.2 Načrtovanje sprememb 

V drugi fazi prenove je podjetje zastavilo cilje, ki jih s to prenovo želimo doseči. Za uvedbo 

sprememb vsebin se je podjetje odločilo v začetku leta 2019. Zaradi kompleksnosti 

organizacije in izobraževalnega centra se zavedamo, da bo popolna prenova vsebin 
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dolgotrajna, časovno pa je njen zaključek zaradi dinamike organizacije in njenih zaposlenih 

težko napovedati. 

Cilj, ki  ga je podjetje pri tem zastavilo, je bil izvesti spremembe vsebin tako, da bo po 

prenovi izobraževalni center ponujal za organizacijo pomembne izobraževalne vsebine, ki so 

hkrati tudi v koraku s časom. S tem upamo na dodatno zvišanje povpraševanja s strani 

zaposlenih po udeležbi na usposabljanjih izobraževalnega centra.  

Glede na že obstoječe vsebine smo predvideli, katere so še aktualne za organizacijo, in s 

predavatelji teh vsebin določili termin za sestanek, na katerem smo preverili, ali so vsebine 

posodobljene, ter preverili zainteresiranost internih predavateljev po nadaljevanju podajanja 

vsebin znotraj izobraževalnega centra. Ostale vsebine usposabljanj, za katere ni bilo 

povpraševanja, smo vzeli pod drobnogled in poskušali oceniti, ali bodo te vsebine aktualne v 

prihodnjih letih oziroma ali je najbolje, da jih opustimo. Za nadaljnjo prenovo vsebin nam 

bodo v pomoč tudi rezultati ankete, ki poleg mnenja zaposlenih o poteku izobraževanj znotraj 

izobraževalnega centra anketirance spodbuja tudi k temu, da izrazijo, za katere vsebine 

usposabljanj bi želeli, da so jim na voljo v okviru izobraževalnega centra, in katere so tiste 

veščine, za katere menijo, da bi jih lahko sami predali ostalim sodelavcem v vlogi internega 

predavatelja v IC. 

4.3.3 Implementacija sprememb 

Glede na opazovanje trenutnega stanja lahko rečemo, da se nahajamo med drugo in tretjo 

fazo. V tretji fazi je do sedaj že prišlo do določenih sprememb, vsebine, za katere je podjetje 

ocenilo, da zaposlenim ne bodo več koristile, smo opustili, dodali pa smo štiri nova 

usposabljanja.  

Dodana usposabljanja so za organizacijo zelo aktualna in ocenjujemo, da bodo zagotovo 

ostala aktualna še nekaj nadaljnjih let. Med drugim gre za usposabljanje, ki se navezuje na 

temo vitkosti organizacije, ki se je v zadnjem letu med zaposlenimi izkazala za zelo 

povpraševano temo.  

Usposabljanje na temo organizacijske kulture je velikega pomena, saj organizacija vstopa v 

nov, prenovljen model kulture. Tako lahko prek internega centra vsebino o novi 

organizacijski kulturi na hiter in učinkovit način posredujemo širokemu krogu zaposlenih. 

Ostali dve usposabljanji sta strokovnega značaja, kar pomeni, da je tudi krog potencialnih 

udeležencev tu nekoliko ožji. Gre za temi, ki sta zelo pomembni za usposobljenost in 

razumevanje ključnih kadrov s področja razvoja aparatov in plastike.  

Pričakovati je, da bo tekom leta zagotovo prišlo še do kakšnih sprememb, posodobitev, 

dodajanja oziroma opustitev usposabljanj. S pomočjo anketnega vprašalnika bomo ugotovili 

še, kakšnih usposabljanj (vsebinsko) si zaposleni želijo in za katera znanja menijo, da bi jih 
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lahko sami predali ostalim sodelavcem. Ti rezultati nam bodo koristili pri uvajanju nadaljnjih 

sprememb usposabljanj v izobraževalnem centru.  

4.3.4 Evalvacija sprememb 

Vrednotenje izvedenih sprememb je zadnja faza v procesu prenove vsebin izobraževalnega 

centra. Po končani prenovi nameravamo ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih po 

spremembi, kar bomo ugotavljali s pomočjo vprašalnika.  

 

Slika 4: Proces prenove vsebin usposabljanj v izobraževalnem centru izbrane 

organizacije 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

V raziskovalnem delu naloge smo izvedli anonimno anketo z zaposlenimi, ki so v največji 

meri uporabniki storitev izobraževalnega centra. Pri tem smo želeli ugotavljamo pomen, ki ga 

anketiranci pripisujejo posameznemu dogodku oziroma situaciji. Rezultate anketnih 

vprašalnikov smo obdelali v programu SPSS, grafi pa so pripravljeni z uporabo orodja Excel.  

S pomočjo raziskave želimo odgovoriti na tri zastavljena raziskovalna vprašanja, ki se 

nanašajo na odnos zaposlenih v izbrani organizaciji do prejemanja in podajanja znanja znotraj 

izobraževalnega centra ter o vsebini izobraževanj, ki jih ta ponuja. Z odgovori na vprašanja 

smo želeli pridobiti vpogled v želje anketirancev glede vsebin notranjih usposabljanj, kar nam 

bo v veliko pomoč pri nadaljevanju prenove vsebin v izobraževalnem centru. Prav tako smo 

želeli dobiti vpogled v zadovoljstvo udeležencev usposabljanj izobraževalnega centra in 

ugotoviti, kateri dejavniki v podjetju vplivajo na uspešen prenos znanja v delovno okolje.  

Za potrebe raziskave smo razvili anketni vprašalnik in ga posredovali zaposlenim v izbranem  

podjetju, ki v največji meri uporabljajo storitve izobraževalnega centra. V nadaljevanju 

poglavja bomo spoznali zasnovo in potek raziskave, sestavo anketnega vprašalnika, vzorec 

anketirancev in raziskovalna vprašanja, ki smo jih razvili v okviru raziskave. 

5.1 Raziskovalni načrt  

Raziskovalčev raziskovalni načrt je načrt, ki zajema zbiranje in analiziranje potrebnih 

izkustvenih podatkov, s pomočjo katerih bo raziskovalec lahko odgovoril na zastavljena 

vprašanja (Ragin 2007). Ključni namen naše raziskave je ugotoviti, kakšen je odnos 

anketirancev do prejemanja in podajanja znanja v internem izobraževalnem centru ter 

pridobiti podatke, ki bi nam lahko koristili pri nadaljnji prenovi vsebin usposabljanj v 

izobraževalnem centru. Do teh ugotovitev bomo prišli s pomočjo analize anketnega 

vprašalnika, ki ga bomo razdelili med zaposlene, ki v največji meri koristijo storitve internega 

izobraževalnega centra.  

5.2 Opis izbrane metode zbiranja podatkov 

Za potrebe pridobivanja podatkov smo s pomočjo vodje oddelka za izobraževanje in razvoj 

kadrov v izbrani organizaciji. razvili anketni vprašalnik. Vprašalnik smo prek elektronske 

pošte poslali vsem zaposlenim, ki imajo lastni elektronski naslov, teh je 423. V prejetem 

elektronskem sporočilu so zaposleni prejeli povezavo do spletnega orodja 1ka, v katerem so 

izpolnili vprašalnik. Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja odprtega, zaprtega in polzaprtega 

tipa. 
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Vprašalnik, ki ga je moč najti v prilogi 1, je bil sestavljen iz treh sklopov, in sicer se prvi 

sklop nanaša na splošno pojmovanje znanja, pomen izobraževanja v organizaciji ter na pomen 

in prenos znanja znotraj internega izobraževalnega centra organizacije. Prvi sklop je zajemal 

14 trditev, anketiranci pa so s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice izrazili svoje 

strinjanje z njimi. Štiri izmed trditev so anketirance spraševale o splošnem mnenju glede 

izobraževanj in pozitivnih učinkih izobraževanj za udeleženca. Naslednjih šest trditev se je 

nanašalo na pomen znanja za organizacijo, poleg tega pa so udeležence v raziskavi spraševale 

tudi po njihovem mnenju glede zadostnega vlaganja organizacije v izobraževanja in 

naklonjenosti delovnega okolja do izobraževanj. Zadnje štiri trditve so se nanašale na 

izobraževalni center, predvsem nas je zanimalo mnenje anketirancev glede njihovega 

zadovoljstva z vsebinami in z raznolikostjo vsebin internih usposabljanj. Zanimalo pa nas je 

tudi, ali so zaposleni pripravljeni svoje znanje kot interni predavatelji prenesti na ostale 

sodelavce, torej postati del internega izobraževalnega centra.  

Drugi sklop anketnega vprašalnika je sestavljen iz šestih vprašanj, ki se v celoti navezujejo na 

interni izobraževalni center. Pri tem nas je najbolj zanimalo mnenje anketirancev glede vsebin 

notranjih usposabljanj, ki se jih želijo udeležiti v okviru izobraževalnega centra. Anketiranci 

so lahko izbrali več možnih odgovorov, med naštetimi usposabljanji pa so bile na voljo tako 

vsebine, ki jih izobraževalni center že ponuja, kot tudi vsebine, za katere smo prepričani, da 

bodo aktualne v roku naslednjih nekaj let. Drugo vprašanje drugega sklopa se je navezovalo 

na obliko usposabljanja, s katero so anketiranci najbolj zadovoljni, naslednje vprašanje pa je 

od anketirancev zahtevalo, da na petstopenjski Likertovi lestvici izrazijo svoje zadovoljstvo z 

načrtovanjem, informiranjem in izvedbo internih izobraževanj v IC. Ker nas je podrobneje 

zanimalo informiranje, smo v četrtem vprašanju drugega sklopa anketirance povprašali še po 

informacijskih kanalih, s pomočjo katerih izvedo, da bodo v izobraževalnem centru potekala 

posamezna usposabljanja. Zadnja tri vprašanja drugega sklopa so bila odprtega tipa in so 

anketirance spraševala o internih usposabljanjih, ki so se jih v letošnjem letu že udeležili, in o 

vsebinah usposabljanj, ki so po njihovem mnenju priporočljive oziroma nujne za kvalitetno 

opravljanje njihovega dela. S pomočjo tretjega odprtega vprašanja smo želeli izvedeti, katera 

znanja bi anketiranci lahko prenesli na ostale sodelavce v obliki izvedbe internega 

izobraževanja.  

Tretji sklop vprašalnika se nanaša na dejavnike prenosa znanja v delovno okolje. Tu smo se 

oprli na že preverjeni in veljavni LTSI (Learning Transfer System Inventory) vprašalnik, ki ga 

je v okviru svojega modela razvil raziskovalec področja kadrovskega managementa dr. Ed 

Holton (Holton, Bates in Ruona 2000). Ta je v svojo raziskavo vključil 1.616 anketirancev 

zaposlenih v različnih sektorjih (javna uprava, neprofitne organizacije, občine, vladne 

organizacije ipd.), ki so se udeležili vsebinsko različnih treningov, od mehkih veščin, 

računalniških veščin do strokovnih usposabljanj (Holton, Bates in Ruona 2000). Njegov 

namen je bil razviti splošen merski inštrument, ki ga je mogoče uporabiti za merjenje prenosa 

znanja v številnih podjetjih in različnih programih usposabljanja (Zolingen in Gulen 2007). 
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Vprašalnik je bil od takrat uporabljen in potrjen v več različnih raziskavah in kulturah 

(Chatterjee, Arun in Bijan 2018). 

Čeprav LTSI-vprašalnik meri štiri dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja v delovno okolje, 

sta nas najbolj zanimala dejavnika delovnega okolja in značilnosti zaposlenega, zato smo v 

naš vprašalnik zajeli le omenjena dejavnika. Tako so anketiranci v tretjem sklopu anketnega 

vprašalnika s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice izrazili strinjanje s trditvami, ki so se 

navezovale na vpliv delovnega okolja in značilnosti udeležencev usposabljanja kot dejavnika 

prenosa znanja v delovno okolje. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa in je anketirance 

spraševalo po njihovem mnenju glede izobraževanj v organizaciji.  

5.3 Opis vzorca  

Na dan 31. 7. 2019 je bilo v izbranem podjetju zaposlenih 1.221 ljudi, kar predstavlja našo 

populacijo. Od teh je bilo 798 direktnih, zaposlenih v proizvodnji, in 423 indirektnih, tistih, ki 

svoje delo opravljajo v pisarnah. Število zaposlenih čez leto niha, to nihanje pa se večinoma 

odraža predvsem v številu direktno zaposlenih (Izbrano podjetje 2019c).  

Na podlagi opazovanja in izkušenj z delom na področju izobraževanja in razvoja kadrov v 

izbranem podjetju, lahko rečemo, da z izjemo uvajalnega seminarja, ki je obvezen za vse, ki 

se nameravajo zaposliti v organizaciji, ostala interna usposabljanja v IC v največji meri 

koristijo neproizvodni delavci. Razlog za to je v tem, da izobraževalni center v večini zajema 

bolj kompleksna strokovna usposabljanja, medtem ko se direktni zaposleni na proizvodnih 

linijah znanja za opravljanje svojega dela priučijo večinoma s prakso. V raziskavo smo tako 

vključili neproizvodne delavce, saj smo vedeli, da se internih izobraževanj v največji meri 

udeležujejo indirektni zaposleni in bomo z anketiranjem teh pridobili najbolj relevantne 

odgovore. Vsi indirektni zaposleni imajo lasten službeni e-poštni naslov, zato smo se odločili, 

da jim povezavo do anketnega vprašalnika na spletu posredujemo prek e-poštnih naslovov. V 

začetku avgusta 2019 smo neproizvodnim delavcev na 423 elektronskih naslovov poslali e-

pošto s povezavo do anketnega vprašalnika. Od teh smo prejeli 226 odgovorov, med njimi pa 

je bilo 169 popolnoma izpolnjenih vprašalnikov, kar predstavlja 39,9-% odzivnost. Preostalih 

57 vprašalnikov anketirancev, ki vprašalnikov niso v celoti izpolnili, smo morali iz raziskave 

izločiti. Pri izločenih vprašalnikih je razvidno, da so večinoma pomanjkljivi pri vprašanjih, ki 

se navezujejo na tretji sklop vprašalnika, razloga za njihovo neizpolnjevanje pa ni mogoče 

podati.  

5.4 Potek anketiranja  

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, vanjo pa smo vključili zaposlene z 

lastnim elektronskim naslovom, pri čemer je bila anonimnost anketirancev zagotovljena. Pred 

pošiljanjem anketnega vprašalnika smo za izvedbo raziskave pridobili še soglasje vodstva 
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organizacije. Tako so udeleženci v torek, 6. 8. 2019, na svoj elektronski naslov prejeli 

povezavo do anketnega vprašalnika prek spletne storitve 1ka.si, ki omogoča spletno 

anketiranje. Anketa je bila aktivna in so jo anketiranci lahko izpolnjevali do ponedeljka,  

19. 8. 2019. Predviden čas, ki so ga anketiranci porabili za izvedbo ankete, je 7–12 minut.  

Stopnja odzivnosti je bila zadovoljiva. K odzivnosti je prispevalo tudi to, da smo povezavo do 

anketnega vprašalnika anketirancem poslali po elektronski pošti, pri čemer smo ponovno 

poudarili načelo anonimnosti pri izpolnjevanju, hkrati pa nam je nagovor, poslan v sporočilu, 

omogočil, da s potencialnimi anketiranci vzpostavimo nekoliko bolj oseben stik ter jim 

ponovno opišemo, kakšen je namen raziskave in njihova vloga v njej. Anketiranci so 

vprašalnik izpolnjevali prek spletnega orodja 1ka, za katerega lahko rečemo, da je pripomoglo 

k hitrejšemu izpolnjevanju vprašalnika.  

Mogoče bi bila stopnja odzivnosti še večja, če bi bila anketa odprta še kakšen teden, saj smo 

anketiranje izvedli po kolektivnem dopustu, ki pa so ga nekateri nekoliko prestavili in bili 

tako v času anketiranja odsotni z delovnega mesta ter tako niso pravočasno prejeli informacije 

o poteku raziskave.  

5.5 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da bodo v raziskavo vključeni zaposleni anketni vprašalnik izpolnjevali 

vestno in da bodo podatki odražali dejansko stanje v organizaciji. Da bodo anketiranci iskreni 

pri izpolnjevanju vprašalnika, smo hoteli spodbuditi s poudarjanjem anonimnosti pri 

izpolnjevanju vprašalnika.  

Omejitev bi lahko bila visoka zahtevnost anketnega vprašalnika. Ta je nekoliko daljši in 

sestavljen iz treh sklopov vprašanj ter sklopa, ki se nanaša na demografske značilnosti 

anketiranca. Tako je bil predviden čas reševanja vprašalnika 10 minut, kar je lahko 

anketirance odvrnilo od popolnega izpolnjevanja. Vprašalnik je vseboval tudi štiri vprašanja 

odprtega in tri vprašanja polodprtega tipa, kar je od anketirancev zahtevalo visoko stopnjo 

motiviranosti, da so konkretno podali svoj odgovor, hkrati pa so ravno ta vprašanja 

anketirancem vzela največ časa. Kot omejitev štejemo tudi to, da v raziskavo niso bili 

vključeni vsi zaposleni, ampak zgolj neproizvodni delavci, ki smo jim na elektronski naslov 

posredovali anketni vprašalnik, pri tem pa smo izpustili zaposlene v proizvodnji, ki se 

usposabljanj znotraj IC ne udeležujejo. Raziskava je omejena zgolj na izbrano organizacijo, 

kar pomeni, da ugotovitve te raziskave težko posplošujemo na ostale organizacije v isti 

panogi. 
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5.6 Opredelitev raziskovalnih vprašanj 

Za nadaljnji proces prenove vsebin internih izobraževanj je ključnega pomena, da pridobimo 

vpogled v mnenje in interese anketirancev po vsebinah usposabljanj izobraževalnega centra. S 

pomočjo teh poskušamo ugotoviti, katere vsebine iz nabora ponujenih usposabljanj znotraj IC 

bi bilo dobro dodati oziroma katere opustiti. 

Prvo raziskovalno vprašanje: Kakšen pomen pripisujejo zaposleni znanju in kakšna je njihova 

naklonjenost do prejemanja in podajanja znanja znotraj izobraževalnega centra?  

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kakšen pomen anketiranci pripisujejo 

znanju: ali vidijo znanje in izobraževanja kot priložnost za lasten osebni in karierni razvoj 

oziroma ali so se sploh pripravljeni dodatno izobraževati in strokovno usposabljati. Menimo, 

da je organizacijska naklonjenost izobraževanjem ključnega pomena za uspešen razvoj 

kadrov, sestavni del organizacije pa so zaposleni. Del raziskovalnega vprašanja se nanaša tudi 

na pripravljenost zaposlenih, da določeno strokovno znanje prenesejo na ostale sodelavce v 

obliki izvedbe predavanja, kjer bi bili sami v vlogi internega predavatelja. S tem smo želeli 

dobiti vpogled v znanja, ki bi jih potencialno lahko vključili v vsebine usposabljanj v okviru 

izobraževalnega centra. 

Drugo raziskovalno vprašanje: Katerih vsebin usposabljanj si zaposleni želijo?  

Za doseganje in zagotavljanje udeležbe na internih usposabljanjih je pomembno, da so 

upoštevani interesi zaposlenih, ki uporabljajo storitve IC. Tako je eden izmed ciljev same 

prenove vsebin IC tudi, da zaposlenim ponudimo zanje zanimive vsebine usposabljanj. Pri 

tem nas je zanimalo, za katere izmed že obstoječih vsebin usposabljanj v okviru IC so 

anketiranci izrazili interes po udeležbi, in udeležbe, na katerih internih usposabljanjih, ki jih 

trenutno izobraževalni center še ne ponuja, bi si anketiranci želeli. Pri slednjih načrtujemo, da 

ob zaznani potrebi po določenem usposabljanju na usposabljanje pošljemo zaposlene, ki bodo 

to znanje z usposabljanja nato v obliki internih usposabljanj prenašali na druge.  

Tretje raziskovalno vprašanje: Kateri dejavniki vplivajo na uspešnost prenosa znanja v 

organizaciji?  

Da usposabljanje sploh lahko ocenimo kot uspešno, mora priti do uspešnega prenosa znanja v 

delovno okolje. Zanimalo nas je, kateri so tisti dejavniki, ki spodbujajo učinkovit prenos, 

hkrati pa nas zanima tudi, kateri so tisti dejavniki, ki niso v optimalnem stanju in bi jih tako 

lahko še izboljšali. S tem bi poskrbeli za še višjo učinkovitost usposabljanj.  
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6 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavimo rezultate empirične analize, ki smo jo izvedli v izbranem 

podjetju, s pomočjo katere smo želeli pridobiti vpogled v želje anketirancev glede vsebin 

notranjih usposabljanj v izobraževalnem centru, ter v zadovoljstvo udeležencev usposabljanj 

izobraževalnega centra in ugotoviti, kateri dejavniki v podjetju vplivajo na uspešen prenos 

znanja v delovno okolje. Tekom poglavja najprej opišemo značilnosti vzorca, v osrednjem 

delu predstavimo analizo in rezultate ankete, na  koncu poglavja pa odgovorimo na 

raziskovalna vprašanja. 

6.1 Značilnosti vzorca 

Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 169 anketirancev. Med njimi je bilo 112 moških, kar 

predstavlja 66 % anketirancev, in 57 žensk, kar predstavlja 34 % celotnega vzorca.  

 

Slika 5: Starostna sestava v raziskavo vključenih zaposlenih 

Med anketiranci je bilo največ predstavnikov starostne skupine 30–39 let, teh je bilo 57, kar 

predstavlja 34 % anketirancev, sledijo jim anketiranci v starosti 40–49 let (51 anketirancev 

oziroma 30 %), anketiranci v starostni skupini med 50 in 60 let pa predstavljajo 19 % 

celotnega vzorca. V anketo je bilo vključenih 27 predstavnikov starostne skupine od 21 do 29 

let, kar predstavlja 15 % vseh anketirancev. Najmanj je bila zastopana skupina anketiranih v 

starosti 61 let ali več, slednjih je v anketi za odstotek vseh anketiranih oziroma 2 

predstavnika, medtem ko med anketiranci ni bilo predstavnika, starega 20 let ali manj.  

Zaposleni, vključeni v anketo, so imeli v večini univerzitetno izobrazbo, teh je bilo 118 

oziroma 70 % vseh vključenih, sledijo anketiranci z dokončanim magisterijem oziroma 

doktoratom, teh je bilo 27, kar predstavlja 16 % vključenih v anketo. Anketirancev s končano 
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srednjo šolo je bilo 33 oziroma 13 % vključenih v raziskavo. Dva izmed anketirancev imata 

zaključeno poklicno šolo, kar predstavlja 1 % vseh vključenih. Anketirance smo prosili, da 

opredelijo tudi svoj profil v organizaciji. Tako je anketo izpolnilo največ anketirancev z 

nazivom višji strokovnjak specialist oziroma višji inženir specialist, teh je bilo 42 oziroma 

25 %, sledijo jim v raziskavo vključeni zaposleni z nazivom višji strokovnjak oziroma višji 

inženir, teh je bilo 35 oziroma 21 %, v anketi pa je bilo med sodelujočimi najmanj tistih z 

nazivom operativni vodja, anketo so tako izpolnili trije predstavniki tega profila, kar 

predstavlja 2 % vseh anketirancev. 

 

Preglednica 1: Sestava anketirancev po profilu 

 

N % 

Operativni vodja 3 2 

Tehnik 10 6 

Strokovnjak/inženir 22 13 

Višji strokovnjak/inženir 35 21 

Višji strokovnjak specialist/višji inženir specialist 42 25 

Vodilni strokovnjak/vodilni inženir 10 6 

Vodja skupine 10 6 

Vodja tima 7 4 

Vodja oddelka 22 13 

Drugo 7 4 

Skupaj 169 100 

6.2 Analiza in rezultati 

V okviru prvega sklopa vprašanj anketnega vprašalnika nas je zanimalo predvsem, kakšno je 

mnenje anketirancev o pomenu znanja, ali menijo, da ima organizacija pozitiven odnos do 

izobraževanja in znanja znotraj internega izobraževalnega centra. V preglednici 2 lahko 

vidimo rezultate prvega sklopa vprašalnika, ki je zajemal 14 trditev, vezanih na znanje, 

izobraževanje v organizaciji in izobraževalni center.  

 

Preglednica 2: Strinjanje s trditvami, vezanimi na izobraževanje v organizaciji in 

izobraževalnem centru  

Trditve 
  

1 2 3 4 5 Skupaj AS SD 

S pomočjo izobraževanj poskrbim za 

lastno strokovno in osebno rast. 
 

N 1 1 3 85 79 169 4,42 0,62 

 
% 1 1 2 50 47 100 

  
Pripravljen/a sem se dodatno izobraževati 

in strokovno usposabljati. 
 

N 0 2 2 66 100 169 4,56 0,57 

 
% 0 1 1 39 59 100 

  
Udeležbo na izobraževanju razumem kot 

priložnost za krepitev svojih kompetenc. 
 

N 0 2 5 76 86 169 4,46 0,61 

 
% 0 1 3 45 51 100 

  

Se nadaljuje 
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Glede na aritmetično sredino in standardni odklon rezultatov je razvidno, da se anketiranci 

najbolj strinjajo s trditvijo, da je prenos znanja, predvsem strokovnega, ključnega pomena za 

rast organizacije (AS = 4,56; SD = 0,52) oziroma za razvoj know-howa organizacije (AS = 

4,56; SD = 0,54). Tema trditvama z aritmetično sredino 4,56 in standardnim odklonom 0,57 

sledita trditvi, da so se anketiranci pripravljeni dodatno izobraževati in strokovno usposabljati 

ter da anketiranci udeležbo na izobraževanju razumejo kot priložnost za krepitev svojih 

kompetenc (AS = 4,46; AS = 0,61). Prav tako so anketiranci izrazili močno strinjanje s 

trditvijo, da je prenos znanja na mlajše kadre pomemben predvsem z vidika vzgajanja 

naslednikov (AS = 4,47; SD = 0,66). Med anketiranci je bilo največ nestrinjanja pri trditvah, 

ki se navezujeta na izobraževalni center, in sicer trditev, da so anketiranci zadovoljni s 

sedanjimi vsebinami izobraževalnega centra (AS = 3,34; SD = 0,87) in da izobraževalni 

center ponuja dovolj raznolik spekter vsebin internega izobraževanja (AS = 3,35; SD = 0,86). 

Anketiranci so nestrinjanje izrazili tudi pri trditvi, da organizacija vlaga dovolj v razvoj 

kadrov/izobraževanja (AS = 3,67; SD = 0,87).  

Trditve 

  

1 2 3 4 5 Skupaj AS SD 
Znanje, ki ga pridobim na izobraževanjih, 

lahko prenesem v prakso in ga tudi 

uporabljam. 

 N 2 2 22 106 37 169 4,04 0,69 

 % 1 1 13 63 22 100   

Menim, da je delovno okolje organizacije 

naklonjeno izobraževanjem. 

 N 2 3 27 101 35 169 3,98 0,73 

 % 1 2 16 60 21 100   

Menim, da so izobraževanja velikega 

pomena za rast podjetja. 
 

N 2 0 5 78 85 169 4,44 0,65 

 
% 1 0 3 46 50 100 

  
Menim, da podjetje dovolj vlaga v razvoj 

kadrov/izobraževanja. 
 

N 3 12 46 85 24 169 3,67 0,87 

 
% 2 7 27 50 14 100 

  
Prenos znanja (predvsem strokovnega) je 

ključen za rast podjetja. 
 

N 0 0 2 71 96 169 4,56 0,52 

 
% 0 0 1 42 57 100 

  
Prenos znanja (predvsem strokovnega) je 

ključen za razvoj know-howa podjetja 
 

N 0 0 3 68 98 169 4,56 0,54 

 
% 0 0 2 40 58 100 

  
Prenos znanja na mlajše kadre je 

pomemben predvsem z 

vidika vzgajanja naslednikov. 

 
N 0 2 10 64 93 169 4,47 0,66 

 % 
0 1 6 38 55 100 

  
Raje se udeležim delavnic, ki jih izvedejo 

interni predavatelji (zaposleni v podjetju) 

kot eksterni (zunanje podjetje). 

 
N 7 35 88 24 15 169 3,03 0,93 

 % 
4 21 52 14 9 100 

  

Zadovoljen/a sem s sedanjimi vsebinami 

izobraževalnega centra. 
 

N 3 27 56 74 8 169 3,34 0,87 

 
% 2 16 33 44 5 100 

  
Menim, da izobraževalni center ponuja 

dovolj raznolik spekter vsebin internega 

izobraževanja. 

 
N 3 27 52 79 7 169 3,35 0,86 

 % 
2 16 31 47 4 100 

  
Svoje strokovno znanje sem kot interni 

predavatelj pripravljen prenesti na ostale 

sodelavce. 

 
N 2 7 19 91 51 169 4,08 0,81 

 % 
1 4 11 54 3 100 

  

                      

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti-niti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam, AS – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 
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V sklopu drugega vprašanja nas je zanimalo, za katere vsebine usposabljanj si anketiranci 

želijo, da bi jih izvedli v izobraževalnem centru. Anketiranci so pri tem lahko izbrali več 

odgovorov. Iz preglednice 3 so razvidni odgovori na to vprašanje.  

 

Preglednica 3: Povpraševanje po vsebinah internih usposabljanj 

Povpraševanje po vsebinah v IC  f % 

Vsebine, ki se že izvajajo     

Agilnost 77 8 

Spoznavanje izdelkov/aparatov 63 7 

Vitka organizacija in procesi 59 7 

Finance za nefinančnike 29 3 

Kontroling za nekontrolorje 23 3 

Tema kakovosti 20 2 

Kompetenčni center plastike 15 2 

CIP-sistem 13 1 

  
  

Predlagane nove vsebine f % 

Mehke veščine 107 12 

Kreativnost 79 9 

Digitalizacija 77 8 

Optimizacija procesov in procesni pristop 74 8 

Industrija 4.0 64 7 

Organizacijska kultura – »One team 

culture« 
48 5 

IoT (Internet of things) 45 5 

Spoznavanje ostalih oddelkov 43 5 

SharePoint za ključne uporabnike 34 4 

Kadrovske teme 24 3 

Drugo 12 1 

Skupaj 906 100 

Vsebine usposabljanj smo za potrebe analize razdelili v dve skupini, in sicer v skupino, v 

kateri so usposabljanja, ki v IC že potekajo, in skupino vsebin usposabljanj, za katere smo 

predvideli, da bi lahko bile zanimive za anketirance. Največ zanimanja so vprašani izrazili za 

usposabljanja na temo mehkih veščin, to temo je izbralo kar 107 od 169 anketiranih, kar 

predstavlja 64 % vseh vprašanih. Na drugem in tretjem mestu sta s 46 % temi agilnosti in 

digitalizacije, medtem ko so anketiranci najmanj interesa izkazali za strokovni usposabljanji 

CIP-sistemi (N = 13; 8 %) in za kompetenčni center plastike (N = 15; 9 %). 
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Nekaj anketirancev je pri tem vprašanju z izbiro odgovora ''drugo'' in vnosom komentarja 

podalo še vsebine, ki niso bile podane med predvidenimi odgovori. V večini so omenjali 

tehnično-strokovne vsebine, kot so TCNG, SAP, vsebine, vezane na konstrukcijo, plastiko, 

kovine, CAD-tematske delavnice, geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje, in teme s 

področja nabave.  

Tretje vprašanje se je nanašalo na zadovoljstvo anketirancev z obliko pridobivanja znanja. Pri 

tem je največ anketirancev (N = 83; 49 %) izbralo kombiniran način pridobivanja znanja kot 

tisti, s katerim so najbolj zadovoljni, tej obliki sledi zadovoljstvo z izobraževanjem v učilnici 

(N = 54; 36 %). Anketiranci so najmanj zadovoljni z e-izobraževanji oziroma webinarji, ta 

odgovor je izbralo le 8 anketirancev, kar predstavlja 5 % vseh anketirancev. 7 anketirancev je 

pri tem izbralo odgovor drugo, kjer so pripisali svoj odgovor, pri čemer je prevladal interes po 

delu s poudarkom na praksi, pridobivanju znanja s pomočjo udeležbe na sejmih oziroma 

prenosom dobrih praks.  

Četrto vprašanje je anketirance spraševalo o njihovem zadovoljstvu s procesom planiranja 

usposabljanj v okviru izobraževalnega centra, informiranju o izvedbi teh in o njihovi izvedbi. 

Iz preglednice 3 je razvidno, da so anketiranci najbolj zadovoljni z izvedbo usposabljanj 

(AS = 3,79; SD = 0,60), na drugem mestu je obveščanje o izvedbi (AS = 3,52; SD = 0,84), 

medtem ko so najmanj zadovoljni s samim planiranjem usposabljanj, aritmetična sredina pri 

tej postavki znaša 3,28, standardni odklon pa 0,86.  

 

Preglednica 4: Zadovoljstvo zaposlenih z načrtovanjem, informiranjem in izvedbo 

usposabljanj v IC 

 

Trditve 

  

1 2 3 4 5 Skupaj AS SD 

Načrtovanje usposabljanj   
N 7 24 56 81 2 169 3,28 0,86 

 
% 4 14 33 48 1 100 

  
Informiranje o izvedbi 

usposabljanj  
 

N 5 15 44 96 8 169 3,52 0,84 

 
% 3 9 26 57 5 100 

  

Izvedba usposabljanj  
N 0 7 32 120 10 0 3,79 0,60 

 
% 0 4 19 71 6 100 

  
Legenda: 1 – zelo nezadovoljen/a, 2 – nezadovoljen/a, 3 – niti-niti, 4 – zadovoljen/a, 5 – 

zelo zadovoljen/a, AS – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 

Preglednica 5: Informacijski kanali za obveščanje zaposlenih o usposabljanjih v IC  

 

f % 

Vodja 100 42 

Intranet  98 43 

Se nadaljuje 
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 f % 

Nimam dostopa do informacij 3 1 

Ne vem, kje lahko najdem informacije 20 8 

Drugo 15 6 

Skupaj 236 100 

 

Zanimalo nas je tudi, po katerih kanalih so vprašani največkrat obveščeni o poteku 

usposabljanj v izobraževalnem centru. Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več 

odgovorov, prav tako pa so lahko z izbiro odgovora drugo sami pripisali kanal, po katerem 

dobijo informacije o izvedbi usposabljanj v IC. 100 anketirancev oziroma 42 % vprašanih je 

odgovorilo, da jih o tem obvesti njihov vodja. 58 % vprašanih je odgovorilo, da te informacije 

prejmejo prek intraneta, ta odgovor je izbralo 98 zaposlenih. Najmanj, 1 % vprašanih oziroma 

trije anketiranci, so odgovorili, da nimajo dostopa do informacij, 20 vključenih v raziskavo 

oziroma 8 % pa jih je odgovorilo, da ne vedo, kje lahko najdejo informacije o usposabljanjih. 

15 anketirancev, kar predstavlja 6 % vseh vprašanih, je izbralo odgovor drugo in pripisalo 

svoj odgovor. Anketiranci so največkrat pripisali, da so o poteku usposabljanj obveščeni prek 

kadrovske službe, prek neposrednega vabila na usposabljanje, ki ga prejmejo prek Outlooka s 

strani kadrovske službe, ali pa za usposabljanja izvedo med pogovorom s sodelavci. 

V nadaljevanju smo hoteli ugotoviti, ali se anketiranci sploh usposabljajo v izobraževalnem 

centru. Tako je na vprašanje odprtega tipa odgovorilo 100 zaposlenih, pri čemer smo prejeli 

različne odgovore, med njimi pa prevladuje udeležba na delavnici na temo agilnosti. Pri 

analizi odgovorov smo opazili, da so udeleženci v odgovor na to vprašanje zajeli vsa 

usposabljanja, ki so letos potekala v organizaciji, in ne zgolj usposabljanj, ki so se izvedla v 

okviru izobraževalnega centra. Sklepamo, da je razlog za nizko stopnjo odzivnosti na to 

vprašanje v tem, da je letos aktivnih zgolj 9 vsebin usposabljanj. 

V sklopu sedmega vprašanja nas je zanimalo, katero znanje bi udeleženci lahko prenesli na 

ostale sodelavce, tako da bi v vlogi internega predavatelja zanje izvedli usposabljanje. Pri tem 

so anketiranci večinoma navedli vsebine s strokovnimi temami, kot so agilnost, IT-

kompetence in sistemi, teme kakovosti kot tudi mehke veščine, med njimi sodelovanje in 

komunikacija ter kreativnost. Zastavljeno vprašanje je bilo odprtega tipa, saj smo bili mnenja, 

da imajo anketiranci veliko znanja iz različnih področij, ki pa bi jih zaradi raznolikosti znanj 

težko zajeli med predhodno zastavljene odgovore. Rezultati odgovorov, ki so jih podali  

vprašani so vidni v preglednici 6.  

 

 

 

 



38 

Preglednica 6: Vsebine, ki so jih anketiranci pripravljeni kot interni predavatelji 

prenesti na ostale sodelavce 

Tema Vsebine 

IT-veščine 

Excel 

Power Point 

SAP 

Kakovost 
Kakovost 

Reševanje problemov 

Mehke veščine 

Samoizboljševanje produktivnosti 

Mentorstvo, uvajanje 

Timsko delo 

Konfliktne situacije 

 Komunikacija z dobavitelji in med lokacijami 

Kadrovske teme 

Izvajanje letnih razgovorov, karierni razvoj, talent 

management, temeljna načela, kompetenčni model, 

organizacijska kultura 

Strokovno usposabljanje 

Agilnost 

Upravljanje z bazo materialov 

DRBFM 

Reqiurements engineering 

Procesni pristop 

Lean admin 

Real time location system 

CIP projekti 

Popravila strojev 

Kakršna koli strokovna znanja s svojega področja, 

teamcenter procesi 

Optimizacija 

Programiranje Labview 

Kontroling za nekontrolorje 

Ostalo Izkušnje 

Zadnje vprašanje v drugem sklopu se je nanašalo na znanja, ki so po mnenju vprašanih 

priporočljiva oziroma nujna za kvalitetno opravljanje njihovega dela. Ker smo hoteli v 

odgovore zajeti vsa možna znanja, ki jih anketiranci imajo, smo se odločili, da bo tudi to 

vprašanje odprtega tipa. Tako smo dobili veliko različnih odgovorov, ki pa so na tem mestu 

zapisani v nelektorirani obliki. Med njimi prevladujejo strokovne teme, nekaj anketirancev je 

omenilo tudi mehke veščine, med njimi vsebine komunikacije in timskega dela ter vodenja. 

Prav tako se anketirancem zdijo IT-teme pomembne za njihovo uspešno opravljanje dela.  
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Preglednica 7: Priporočljiva in nujna znanja zaposlenih za opravljanje dela 

Vrsta veščine Veščine 

Strokovne veščine 

 

3D-modeliranje in kreativnost 

Auto cad 

Bolj tehničen razvoj 

Change management 

Delo s teamcenterom 

Digitalizacija 

Dizajniranje hw & sw 

Industrija 4.0 

Izobraževanja iz novih rešitev in tehnologij na logističnem 

področju 

Izvedba procesov in procesni pristop 

Lastnosti materialov in njihov način uporabe 

Vitko 

Optimizacija procesa 

Plastični materiali 

Poznavanje procesa TCNG, NX, PDP, EPDP 

Proizvodni procesi v prihodnosti 

Robotizacija 

Sistematizacija 

Specialno strokovno znanje 

Spoznavanje novih gradnikov (sestavnih delov) 

Spoznavanje novih tehnologij pri brizganju polimerov 

Spoznavanje tehničnih rešitev in tehnologij na področju 

elektronike 

Strokovna externa izobraževanja, konference, sejmi ipd. 

Strokovne delavnice na temo agilnosti in novih metod 

Strokovne teme, ozko usmerjena izobraževanja 

Teamcenter in NX 

Tehnično znanje tehnologij na področju elektronike 

Teme iz konstruiranja iz plastike, procesi izdelave  

 Odnosi z različnimi skupinami ljudmi 

 
Timsko delo 

 Delo z ljudmi 

 HR nadaljevalni 

Mehke veščine Komunikacija 

 Odkrito sodelovanje 

 Organizacija časa – Gremo To Dokončat (GTD) 

 Organizacija in način dela 

Se nadaljuje 
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Vrsta veščine Veščine 

 Pogajalske sposobnosti 

 Projektno vodenje, načrtovanje 

 Reševanje medkulturnih problemov 

Mehke veščine Time management 

 Tuj jezik/izpopolnjevane 

 Več medsebojnega sodelovanja in komunikacije 

 Vodenje 

 Vodenje projektov, javno nastopanje s PPT 

 Dodatna usposabljanja Excel 

 Dodatna usposabljanja SAP 

 Grafično oblikovanje 

IT veščine IT izobraževanja (Acess, project) 

 It sistemi za proizvodnjo 

 Power BI 

 Praktična uporaba Jira 

 Top tipps & tricks za ms office programe 

 Delovanje aparatov, deli aparatov 

 Imam vse znanje in se po potrebi sam usposobim 

 Iz področja dela 

 
Izboljševanje produktivnosti, odpravljanje birokratičnih 

postopkov, inovativnost 

 Izobraževanje o interni organizaciji, kdo kaj počne v tovarni 

 Povezovanje poslovanja in hr strategije 

Drugo Praktične vsebine mojega dela 

 Praktično delo na konkretnih primerih 

 Razlaga sprememb iz ISO 1101-2013 v iso 1101-2017 

 Sejmi, strokovna šolanja 

 

Seveda poznavanje čim več softwara 

Spoznavanje oddelkov 

Trenutni nabor zadostuje 

Varnost osebnih podatkov 

Za delo sem dovolj usposobljen, za osebno strokovno rast 

pa jih portalu podjetja 

Tretji sklop vprašalnika se je navezoval na dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja v delovno 

okolje. Pri tem smo se osredotočili na dejavnike, ki se nanašajo na udeležence usposabljanj, 

predvsem nas je zanimala njihova pripravljenost za udeležbo na usposabljanjih in uporabo 

naučenega pri delu, vključno s prepričanjem zaposlenega o lastnem vplivu na delovno 

uspešnost po opravljenem usposabljanju. Drugi dejavnik, ki smo ga vključili v raziskavo, 

izvira iz okolja in tako zajema podporo s strani nadrejenih in sodelavcev do prenosa znanj. 
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Preglednica 8: Pregled dejavnikov delovnega okolja in dejavnikov, ki izhajajo iz 

udeleženca usposabljanj 

Trditve 

 

1 2 3 4 5 Skupaj AS SD 

Dejavniki, ki izhajajo iz delovnega okolja  
         

Vodja me spodbuja k udeležbi na 

usposabljanjih. 

N 2 5 25 98 39 169 3,98 0,78 

% 1 3 15 58 23 100 
  

Z neposredno nadrejenim se dogovoriva o 

načinih prenosa pridobljenega znanja v prakso. 

N 2 14 34 86 34 169 3,81 0,88 

% 1 8 20 51 20 100 
  

Neposredno nadrejeni mi pomaga postaviti 

realne cilje za opravljanje dela na podlagi novo 

pridobljenega znanja. 

N 2 17 37 88 25 169 3,70 0,88 

% 1 10 22 52 15 100 
  

Neposredno nadrejeni spodbuja uporabo novo 

pridobljenih tehnik, ki sem jih pridobil/a na 

usposabljanju. 

N 2 15 30 85 37 169 3,83 0,91 

% 1 9 18 50 22 100 
  

Neposredno nadrejeni meni, da sem bolj 

učinkovit/a, če uporabljam znanje pridobljeno 

na usposabljanju. 

N 2 8 44 91 24 169 3,75 0,79 

% 1 5 26 54 14 100 
  

Sodelavci cenijo uporabo novih spretnosti in 

znanj, ki sem jih pridobil/a na usposabljanju. 

N 2 10 57 90 10 169 3,57 0,74 

% 1 6 34 53 6 100 
  

Dejavniki, ki izhajajo iz delovnega okolja  

 
     

   Sodelavci me spodbujajo k uporabi spretnosti 

in znanja, ki sem se jih naučil/a na 

usposabljanju. 

N 2 17 64 74 12 169 3,46 0,81 

% 
1 10 38 44 7 100 

  

Sodelavci pričakujejo, da pri delu uporabljam 

spretnosti in znanje pridobljeno na 

usposabljanju. 

N 2 14 54 81 19 169 3,60 0,82 

% 
1 8 32 48 11 100 

  

Dejavniki, ki izhajajo iz udeleženca          

Usposabljanja bodo povečala mojo osebno 

učinkovitost. 

N 2 2 19 108 39 169 4,07 0,68 

% 1 1 11 64 23 100 
  

Ko se vrnem na delovno mesto, želim novo 

pridobljeno znanje čimprej preizkusiti v 

praksi. 

N 0 2 22 100 46 169 4,12 0,65 

% 
0 1 13 59 27 100 

  

Verjamem, da mi usposabljanja pomagajo 

opraviti trenutno delo bolje. 

N 2 2 20 105 41 169 4,07 0,70 

% 1 1 12 62 24 100 
  

Moja delovna uspešnost se izboljša, če 

uporabljam novo pridobljeno znanje. 

N 2 5 27 105 30 169 3,93 0,74 

% 1 3 16 62 18 100 
  

Bolj kot sem zavzet/a na usposabljanju, bolje lahko 

znanje vključim v svoje vsakdanje delo in ga bolje 

opravljam. 

N 0 3 25 101 39 169 4,04 0,68 

% 0 2 15 60 23 100 
  

Več kot se usposabljam na svojem delovnem 

mestu, bolje opravljam svoje delo. 

N 0 7 27 93 42 169 4,01 0,75 

% 0 4 16 55 25 100 
  

Legenda: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti-niti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 

strinjam, AS – aritmetična sredina, SD – standardni odklon 
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Pri dejavniku okolja je razvidno, da anketiranci menijo, da jih njihovo delovno okolje 

spodbuja k prenosu pridobljenega znanja v prakso. Tako so se najbolj strinjali, da jih vodja 

spodbuja k udeležbi na usposabljanjih (AS = 3,98; DS = 0,78), hkrati pa neposredni vodja 

meni, da bo zaposleni bolj učinkovit, če bo pridobljeno znanje uporabljal tudi pri delu 

(AS = 3,75; DS = 0,79). Anketiranci so tudi izrazili strinjanje, da jih sodelavci spodbujajo k 

uporabi na usposabljanju pridobljenega znanja v delovnem procesu (AS = 3,57; SD = 0,74).  

V sklopu vprašalnika, ki se nanaša na dejavnike, ki izhajajo iz udeleženca usposabljanj, je 

razvidno, da so se anketiranci strinjali s trditvijo, ki pravi, da pridobljeno znanje po 

usposabljanju radi preizkusijo v praksi (AS = 4,12; SD = 0,65). Prav tako menijo, da 

usposabljanja povečujejo njihovo osebno učinkovitost (AS = 4, 07; DS = 0, 68), medtem ko je 

največ nestrinjanja med udeleženci glede trditve, ki pravi, da več kot se posameznik 

usposablja na delovnem mestu, bolje opravlja svoje delo (AS = 4,01; DS = 0,75).  

Na koncu vprašalnika smo anketirancem ponudili še možnost za pripis komentarja na temo 

izobraževanj v organizaciji. Namen tega je bil pridobiti nekoliko poglobljen vpogled v 

mnenje anketirancev. Na to vprašanje je odgovorilo 37 posameznikov, njihovi odgovori pa se 

razlikujejo, od tega, da anketiranci menijo, da ima organizacija preveč izobraževanj, do takih, 

ki menijo, da je teh premalo. Večinoma so anketiranci izrazili željo, da bi se v izobraževanje v 

organizaciji vneslo več strokovnih tem. 

6.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V okviru raziskave smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, na katera smo odgovorili s 

pomočjo analize izpolnjenih anketnih vprašalnikov.  

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: ''Kakšen pomen pripisujejo zaposleni znanju in kakšna 

je njihova naklonjenost do prejemanja in podajanja znanja znotraj izobraževalnega centra?'' 

Za odgovor na to vprašanje smo analizirali vprašanja iz prvega sklopa anketnega vprašalnika. 

Na podlagi odgovorov vprašanih ugotavljamo, da anketiranci prepoznavajo znanje in 

usposabljanje kot pomembna faktorja v organizaciji. Tako so trditve, ki se nanašajo na znanje 

v organizaciji, prejele visoko stopnjo strinjanja, da je znanje pomembno tako za rast kot za 

ohranjanje know-howa podjetja.  

Da so v raziskavo vključeni zaposleni naklonjeni usposabljanjem, ugotavljamo na podlagi 

izkazanega visokega strinjanja s trditvijo, ki pravi, da so se anketiranci pripravljeni dodatno 

izobraževati in strokovno usposabljati (AS = 4,56; SD = 0,57), poleg tega pa večina 

anketirancev smatra udeležbo na usposabljanjih kot priložnost za krepitev svojih kompetenc, 

sodelujoči v anketi pa se tudi strinjajo, da s pomočjo izobraževanj poskrbijo za lastno 

strokovno in osebno rast (AS = 4,42; SD = 0,62).  
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Ena izmed trditev se je navezovala tudi na podajanje znanja anketirancev v vlogi internih 

predavateljev v izobraževalnem centru. Ugotavljamo, da je večina anketirancev pripravljena 

stopiti v čevlje predavatelja in svoje znanje prenesti na ostale sodelavce (AS = 4,08; 

SD = 0,81).  

V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo anketirance povprašali o vsebinah, za katere 

menijo, da bi jih lahko prenesli na ostale sodelavce. Tu so anketiranci navedli kar širok 

spekter vsebin usposabljanj, med katerimi pa so prevladovala strokovna usposabljanja, kar je 

bilo glede na sestavo vzorca anketirancev tudi pričakovati.  

Drugo raziskovalno vprašanje se glasi: ''Katerih vsebin usposabljanj si zaposleni želijo?''  

Za nadaljevanje prenove vsebin usposabljanj je to eno izmed ključnih vprašanj, saj bomo tako 

lahko dobili jasnejšo sliko potreb po vsebinah usposabljanj.  

Na podlagi rezultatov vidnih v preglednici 2 ugotavljamo, da si anketiranci v sklopu 

izobraževalnega centra želijo predvsem usposabljanj na temo mehkih veščin, kjer izstopata 

komunikacija in timsko delo, ter strokovnih usposabljanj. Med ponujenimi odgovori smo 

udeležencem ponudili vsebine, ki so že vpete v usposabljanja v sklopu IC, in tiste, za katere 

smo predvideli, da bodo aktualne v roku nekaj let, kot so industrija 4.0, digitalizacija, IoT 

(Internet of Things) ipd. Prav tako na podlagi rezultatov ugotavljamo, da je med vsebinami, ki 

se že izvajajo v IC, največ povpraševanja po usposabljanju na temo agilnosti, spoznavanja 

izdelkov oziroma aparatov in vitke organizacije ter procesov. Razvidno povpraševanje odraža 

aktualen prehod organizacije v agilno ureditev oziroma spodbujanje vitke organizacije in 

procesov znotraj nje.  

Med usposabljanji, ki se v izobraževalnem centru še ne izvajajo, so anketiranci izrazili največ 

interesa za usposabljanja na temo mehkih veščin, ta je izbralo kar 63 % vseh anketirancev, s 

47 % jim sledi usposabljanje na temo kreativnosti, med ostalimi zaželenimi pa so tudi vsebine 

na temo digitalizacije, industrije 4.0 in IoT (internet stvari). Spodbuden je tudi podatek, da je 

48 vprašanih izbralo usposabljanje One team culture (kultura enega tima), saj gre za projekt z 

letnico 2019, ki zajema prehod v novo kulturo organizacije.  

Kot dodaten vir za ugotavljanje potreb po usposabljanjih je bilo podano vprašanje, ki je 

anketirance spraševalo po znanjih, za katere menijo, da so potrebna za kvalitetno opravljanje 

njihovega dela. Med odgovori prevladujejo razna strokovna znanja, specifična za različne 

oddelke. Veliko vprašanih se je odločilo tudi za temo mehkih veščin, kjer prevladujeta timsko 

delo in komunikacija.  

Da bi lahko povpraševana interna usposabljanja izvedli, smo preverjali tudi, kakšne so 

možnosti, da ta usposabljanja izvede nekdo izmed strokovnjakov v organizaciji. Za 

ugotavljanje tega si lahko pomagamo tudi z rezultati vprašanja, kjer so anketiranci vnesli 
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znanja, ki bi jih lahko na druge prenesli kot interni predavatelji v obliki izvedbe usposabljanja 

v IC. Med odgovori smo opazili nekaj ujemanj z vsebinami usposabljanj, ki so jih navedli 

anketiranci pri vprašanjih, ki sta se nanašali na njihove želje oziroma interese. Ujemanje se 

pokaže tako v strokovnih usposabljanjih (agilnost, vitka proizvodnja in administracija, 

Teamcenter, teme za oddelek razvoja) kot tudi v usposabljanjih, po katerih so anketiranci 

največ povpraševali – usposabljanja na temo mehkih veščin (komunikacija, timsko delo in 

reševanje konfliktnih situacij). Tako ugotavljamo, da imamo v organizaciji potencialno novo 

znanje, ki ga lahko zaposleni strokovnjaki v obliki izvedbe interne delavnice prenesejo na 

ostale sodelavce. Za usposabljanja, za katera je bil izkazan velik interes, vendar se je tekom 

anketnega vprašalnika izkazalo, da za izvedbo nimamo internih strokovnjakov s specifičnim 

znanjem, predlagamo, da strokovnjake za določeno področje ponovno nagovorimo k izvedbi 

delavnic na izbrano temo oziroma jih pošljemo na zunanje usposabljanje, kjer bodo prejeli vse 

potrebno znanje, ki ga bodo nato lahko prenesli med ostale sodelavce v IC. 

Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: ''Kateri dejavniki vplivajo na uspešnost prenosa znanja 

v organizaciji?''  

Na podlagi rezultatov anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da je delovno okolje naklonjeno 

usposabljanjem in spodbuja prenos znanja v prakso. Tako je večina trditev, ki se nanašajo na 

spodbujanje neposrednih vodij do udeležbe in prenosa znanja, prejela visok delež strinjanja, 

pri čemer so se udeleženci najbolj strinjali s trditvijo, da neposredni vodja spodbuja udeležbo 

posameznika na usposabljanjih, prav tako spodbuja tudi uporabo tehnik pridobljenih na 

usposabljanjih v delovnem procesu. Glede na rezultate ugotavljamo, da v primerjavi s 

podporo s strani neposrednega vodje anketiranci čutijo nekoliko nižjo podporo do prenosa 

znanja v delovno okolje s strani sodelavcev. Tako so vse trditve vezane na podporo 

sodelavcev do prenosa znanja prejele nižje strinjanje, pri tem pa so se anketiranci najmanj 

strinjali s trditvijo, da sodelavci spodbujajo uporabo novo priučenih tehnik, sledi pa ji trditev, 

da sodelavci cenijo uporabo novo pridobljenih tehnik v praksi.  

Na podlagi rezultatov trditev, ki se nanašajo na dejavnike, ki izhajajo iz posameznika, 

ugotavljamo, da so anketiranci večinoma motivirani za prenos znanja v delovno okolje, saj 

menijo, da usposabljanja povečajo njihovo osebno učinkovitost oziroma jim pomagajo delo 

opraviti bolje. Spodbudna je tudi visoka stopnja strinjanja s trditvijo, da po usposabljanjih 

anketiranci radi čimprej vpeljejo pridobljeno znanje v delo. 
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7 PRIPOROČILA ZA ORGANIZACIJO 

Dejstvo, da so v raziskavo vključeni zaposleni naklonjeni tako prejemanju kot predajanju 

znanja na ostale sodelavce je za organizacijo nedvomno zelo spodbudno in nakazuje, da 

znotraj organizacija vlada znanju naklonjena organizacijska kultura. Prav tako lahko na 

podlagi analize opravljene raziskave rečemo, da so anketiranci načeloma zadovoljni z 

izobraževalnim centrom in ponujenimi vsebinami usposabljanj, kljub temu pa smo tekom 

raziskave opazili nekaj področij, ki ponujajo priložnosti za izboljšavo trenutnega stanja, 

predvsem kar se tiče informiranja zaposlenih o izvedbi internih vsebin usposabljanj in 

planiranju njihove udeležbe na usposabljanjih. Predlagamo, da udeležence mesečno 

informiramo o aktualnih terminih izvedbe usposabljanj s pomočjo mailing obveščanja in jim 

prek vsem dostopnega obrazca omogočimo prijavo na že obstoječa usposabljanja, ki bi se jih 

radi udeležili, ko je doseženo zadostno število prijav, pa se posamezno usposabljanje tudi 

izvede.  

Glede na to, da ima organizacija velik delež visoko izobraženega kadra, bi bilo smiselno, da 

to znanje zaposlenih izkoristi in poskrbi, da pride do njegovega prenosa v še večjem obsegu. 

Tako predlagamo, da organizacija ponovno povpraša svoje zaposlene po znanjih, ki so jih 

pripravljeni prenesti na druge v obliki internih predavanj v izobraževalnem centru. To naj 

organizacija tokrat stori brez anonimnosti, kot je bila zagotovljena v anketnem vprašalniku, in 

tako poskrbi za dodaten nabor internih predavateljev s specifičnimi vsebinami usposabljanj, ki 

jih lahko vključi v katalog usposabljanj znotraj izobraževalnega centra. Seveda mora 

organizacija pred umestitvijo usposabljanja v katalog upoštevati načelo zadostnega 

povpraševanja in vpeljati vsebine, po katerih je veliko povpraševanje. Trenuten vir 

povpraševanja po vsebinah so izpolnjeni anketni vprašalniki, ki so jih v raziskavo vključeni 

zaposleni izpolnili v okviru te magistrske naloge. Poleg tega pa predlagamo, da organizacija 

vsako leto zaposlene informira o obstoječih vsebinah usposabljanj izobraževalnega centra in 

jih s pomočjo anketnega vprašalnika povpraša o morebitnih dodatnih vsebinah usposabljanj, 

ki bi si jih želeli. Tako bi lahko vsako leto spremljali usklajenost povpraševanja in ponudbe 

vsebin v IC in jih, glede na visoko mero fleksibilnosti izobraževalnega centra, tekom leta 

uravnavali.  

Predlagamo, da organizacija po zaključku prenove vsebin usposabljanj v IC ponovno izvede 

anketo na temo zadovoljstva s prenovo vsebin med ključnimi udeleženci usposabljanj v 

izobraževalnem centru. Tako bi prejela uvid v uspešnost izvedene prenove, mogoče tudi 

ugotovitve za dodatne spremembe znotraj IC. Predlagamo tudi, da organizacija s pomočjo 

vodij oddelkov in nosilcev ključnih znanj naredi nabor novih usposabljanj, ki bodo za 

zaposlene v organizaciji aktualne naslednjih nekaj let. Gre za pogled vnaprej, ki omogoča 

pravočasno temeljito usposabljanje ključnih imetnikov novega znanja na določenem področju, 

ti pa bi v vlogi internih predavateljev poskrbeli za učinkovit prenos tega znanja med ostale 

sodelavce. V okviru anketnega vprašalnika smo anketirance povprašali tudi o njihovi najljubši 
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obliki usposabljanj. Na naše presenečenje je večina odgovorila, da jim je najljubša 

kombinirana oblika usposabljanj (usposabljanje v učilnici + e-učilnica). Trenutno 

izobraževalni center ponuja zelo malo usposabljanj s kombinirano obliko izvedbe, v večini 

namreč prevladujejo usposabljanja v učilnici. Predlagamo, da za nekaj najbolj obiskanih 

usposabljanj na portalu znanja izdelamo tudi spletni trening, nato pa udeležence teh 

usposabljanj povprašamo o njihovem zadovoljstvu s to dodatno obliko prenosa znanja.  

Predlagamo, da organizacija izdela triletno strategijo izobraževalnega centra in v njej zajame 

omenjene predloge. Pri tem se nam zdi pomembno predvsem vsakoletno spremljanje in 

usklajevanje potreb in povpraševanj po vsebinah internih usposabljanj. Kot smo že omenili, 

priporočamo, da povpraševanj po usposabljanjih ne določajo zgolj letni razgovori, ampak tudi 

sprotno spremljanje interesov s pomočjo prijav na razpisane termine in izvedbe letnih anket, 

kjer zaposlene povprašamo tudi o njihovem splošnem zadovoljstvu z delovanjem 

izobraževalnega centra.  
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8 SKLEP 

V nalogi smo se lotili teme izobraževalnih centrov v organizaciji; na podlagi izbrane 

organizacije nas je zanimalo, kakšnega pomena je izobraževani center za izbrano 

organizacijo, predstavili smo tudi proces prenove vsebin usposabljanj v okviru 

izobraževalnega centra, do katerega je prišlo zaradi neaktualnosti večine vsebin v katalogu 

internih usposabljanj. 

S pomočjo ciljev in namena naloge smo oblikovali tri raziskovalna vprašanja, na katera smo 

odgovorili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili zaposleni, ki usposabljanja v 

okviru izobraževalnega centra največ uporabljajo. Anketni vprašalnik je bil ključnega pomena 

za nadaljevanje procesa spremembe vsebin usposabljanj, saj smo z njegovo pomočjo dobili 

tako odgovore glede zanimanja za vsebine kot tudi potencialne ponudbe notranjih 

usposabljanj. Anketiranci so navedli vsebine, za katere želijo, da bi jih izvedli v IC, hkrati pa 

so navedli tudi znanja, za katera menijo, da bi jih lahko kot interni predavatelji presneli na 

ostale sodelavce. Tako smo ugotovili, da je razmerje med ponudbo in povpraševanjem dokaj 

skladno.  

Čeprav je izobraževalni center primarno namenjen prenosu strokovnega znanja, velja 

razmisliti tudi o vpeljavi usposabljanj mehkih veščin v katalog internih izobraževanj, saj so 

teme mehkih veščin prejele daleč največ zanimanja. Izbrana organizacija je velika, v njej je 

zaposlenih veliko različnih posameznikov z različnimi načini komuniciranja. S prehodom 

organizacije v tako imenovano kulturo enega tima je v zadnjem letu vse bolj aktualna tema 

učinkovite medosebne in medoddelčne komunikacije, reševanja konfliktov in timskega dela. 

Med temami, za katere je bilo največ zanimanja, je tudi tema agilnosti procesov in 

organizacije. Razlog za to pripisujemo trenutnemu stanju v organizaciji, saj je ta z letošnjim 

letom vstopila v fazo vpeljave agilnih metod na vsa delovna mesta. Tako so principi agilnega 

delovanja in vpeljava teh tehnik v delovni proces ena izmed najbolj priljubljenih tem v 

organizaciji. Med znanji, za katera so vprašani izrazili, da bi jih bili pripravljeni prenesti med 

ostale udeležence, prevladujejo strokovna usposabljanja, predvsem tista, ki so usmerjena v 

agilnost in optimizacijo. Iz tega je razvidno, da je del v raziskavo vključenih zaposlenih že v 

celoti osvojil načela agilnosti in optimizacije ter jih je pripravljen prenesti med ostale 

zaposlene. V okviru organizacije veljata tako agilnost kot optimizacija za trenutno zelo 

aktualni temi.  

Na osnovi ugotovitev predlagamo, da organizacija izdela triletno strategijo izobraževalnega 

centra, ki naj temelji na usklajevanju ponudbe in povpraševanja po usposabljanjih. V tej luči 

predlagamo, da organizacija poleg letnih razgovorov za povpraševanja po usposabljanjih 

koristi tudi vsakoletno anketo, ki jo pošlje med udeležence internih izobraževanj. S to anketo 

bi dobili uvid v povpraševanje po želenih vsebinah usposabljanj, hkrati pa bi bila to tudi 

priložnost, da zaposleni izrazijo svoje mnenje glede splošnega zadovoljstva z izobraževalnim 

centrom.  



48 

Prav tako rezultati ankete nakazujejo naklonjenost organizacije k pridobivanju znanja in 

spodbujanju prenosa znanja na delovno mesto. Anketiranci vidijo usposabljanja kot priložnost 

za strokovni in osebni razvoj, hkrati pa so tudi mnenja, da njihovo delovno okolje, sestavljeno 

iz neposrednega vodje in sodelavcev, spodbuja prenos znanja v prakso. Usposabljanje je 

učinkovito in izpolni pričakovanja le v primeru, da lahko udeleženec znanje uporabi pri 

svojem delu in mu to pomaga pri izboljšani produktivnosti. Izkazalo se je, da so anketiranci v 

organizaciji pripravljeni in motivirani za uporabo novo pridobljenega znanja na delovnem 

mestu, dejstvo, da je temu naklonjeno tudi organizacijsko okolje, pa pomeni toliko večjo 

stopnjo učinkovitega prenosa znanja.  

Nalogo lahko sklenemo z mislijo, da je znanje resnično gonilo razvoja vseh organizacij, pri 

čemer pa ne smemo pozabiti predvsem na dragocen know-how posamezne organizacije. To 

edinstveno znanje ohranja konkurenčnost organizacije, zato je ključnega pomena, da ga osvoji 

čim več zaposlenih. Za učinkovit prenos znanja med večje število zaposlenih je lasten 

izobraževalni center nedvomna prednost, poleg tega se lahko večina izobraževalnih centrov 

pohvali tudi s svojo fleksibilnostjo pri naboru vsebin usposabljanj. Dodatna prednost pa je 

tudi to, da pri prenosu znanja od zaposlenih na ostale zaposlene pride do krepitve 

medsebojnih odnosov in s tem do izboljšanja klime v organizaciji.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1   Anketa 





Priloga 1 

 

Pozdravljeni, sem Staša Pikl, študentka Fakultete za management, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Proces prenove vsebin usposabljanj v izobraževalnem centru. Namen 

raziskave je ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo zaposleni znanju in vseživljenjskemu učenju, 

kakšna je njihova naklonjenost do prejemanja in predajanja znanja drugim, kakšna 

usposabljanja si zaposleni želijo in kateri dejavniki vplivajo na prenos znanja v organizaciji. 

Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v 

odnos zaposlenih do izobraževanja. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste 

potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in 

analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo 

izključno za pripravo te magistrske naloge. Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.  

 
1. V nadaljevanju navajamo več trditev na temo vašega odnosa do znanja in 

izobraževanj. Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni Sploh se ne strinjam 

in ocena 5 pomeni Popolnoma se strinjam.  

 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-niti Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

S pomočjo izobraževanj poskrbim za lastno 

strokovno in osebno rast.      

Pripravljen/a sem se dodatno izobraževati in 

strokovno usposabljati.       

Udeležbo na izobraževanju razumem kot 

priložnost za krepitev svojih kompetenc.       

Znanje, ki ga pridobim na izobraževanjih, 

lahko prenesem v prakso in ga tudi 

uporabljam.  
     

Menim, da je delovno okolje organizacije 

naklonjeno izobraževanjem.      

Menim, da so izobraževanja velikega 

pomena za rast podjetja.      

Menim, da podjetje dovolj vlaga v razvoj 

kadrov/izobraževanja.      

Prenos znanja (predvsem strokovnega) je 

ključen za rast podjetja.       

Prenos znanja (predvsem strokovnega) je 

ključen za razvoj know how-a podjetja.       

Prenos znanja na mlajše kadre je pomemben 

predvsem z vidika vzgajanja naslednikov.       

Raje se udeležim delavnic, ki jih izvedejo      
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 Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti-niti Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

interni predavatelji (zaposleni v podjetju) 

kot eksterni (zunanje podjetje).  

Zadovoljen/a sem s sedanjimi vsebinami 

izobraževalnega centra.       

Menim, da izobraževalni center ponuja 

dovolj raznolik spekter vsebin internega 

izobraževanja.  
     

Svoje strokovno znanje sem kot interni 

predavatelj pripravljen prenesti na ostale 

sodelavce.  
     

 
2. Katerih vsebin internih izobraževanj si želite? (obkrožite izbran odgovor) 

 Možnih je več odgovorov  
 

 agilnost  

 lean (vitka proizvodnja in organizacija)  

 optimizacija procesov in procesni pristop  

 industrija 4.0  

 IoT (Internet of things)  

 digitalizacija  

 SharePoint za ključne uporabnike  

 CIP sistem  

 kontroling za nekontrolorje  

 finance za nefinančnike  

 tema kakovosti  

 spoznavanje izdelkov/aparatov  

 spoznavanje ostalih oddelkov  

 kompetenčni center plastike  

 kadrovske teme  

 organizacijska kultura – One team culture  

 kreativnost  

 mehke veščine (komunikacija, timsko delo, reševanje konfliktov …)  

 Drugo:  
 

 

IF (1) Q2 = [Q2k] (tema kakovosti (ISO standardi, Problem Solving, 8D ipd.)) 
IF (2) Q2 = [Q2k] (QM) 
Q3 - Tema kakovosti (ISO standardi, Problem Solving, 8D ipd.) 
 

 ISO standardi  

 8D  

 Problem Solving  

 Drugo:  
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IF (3) Q2 = [Q2r] (MV) 
Q4 - Mehke veščine  

Možnih je več odgovorov  

 

 komunikacija, timsko delo, reševanje konfliktov, prilagodljivost, sposobnosti vodenja  

 timsko delo  

 reševanje konfliktov  

 prilagodljivost  

 sposobnost vodenja  

 Drugo:  
 

 

3. S katero obliko pridobivanja znanja ste najbolj zadovoljni?  
 

 V učilnici  

 E-izobraževanja/Webinar (spletni seminar v živo oz. posnetek tega)  

 Kombiniran način (v učilnici + e-trening)  

 Drugo:  

 
4. Kako ste zadovoljni s procesom organizacije internih izobraževanj? Vsako trditev 

ocenite na petstopenjski lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni Sploh nisem zadovoljen/zadovoljna, 

ocena 5 pa pomeni Popolnoma sem zadovoljen/zadovoljna. 

 Zelo 

nezadovolj

en/a 

Nezadovol

jen/a 

Niti 

nezadovolj

en/niti 

zadovoljen 

Zadovolje

n/a 

Zelo 

zadovoljen

/a 

Planiranje usposabljanj      

Informiranje o izvedbi usposabljanj      

Izvedba usposabljanj      

 

5. Kje pridobite informacije o internih izobraževanjih?  
Možnih je več odgovorov  
 

 vodja  

 intranet  

 nimam dostopa do informacij  

 ne vem, kje lahko najdem informacije  

 drugo:  

 

 

6. Katerih internih izobraževanj ste se udeležili v letošnjem letu?  
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7. Katero znanje bi lahko prenesli na ostale sodelavce v obliki izvedbe internega 

izobraževanja?  
 

 

  

 

 
8. Katere vsebine menite, da bi bile priporočljive/nujne za kvalitetno opravljanje vašega 

dela?  
 

  

 

Dejavniki prenosa znanja v prakso 

V nadaljevanju navajamo več trditev na temo prenosa znanja v prakso. Vsako trditev ocenite 

na lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni Sploh se ne strinjam in ocena 5 pomeni Popolnoma 

se strinjam. 

 

a) Podpora s strani neposredno nadrejenih  
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se niti ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

Vodja me spodbuja k udeležbi na 

usposabljanjih.      

Z neposredno nadrejenim se dogovoriva o 

načinih prenosa pridobljenega znanja v prakso.       

Neposredno nadrejeni mi pomaga postaviti 

realne cilje za opravljanje dela na podlagi novo 

pridobljenega znanja. 
     

Neposredno nadrejeni spodbuja uporabo novo 

pridobljenih tehnik, ki sem jih pridobil/a na 

usposabljanju. 
     

Neposredno nadrejeni meni, da sem bolj 

učinkovit/a, če uporabljam znanje 

pridobljeno na usposabljanju. 
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b) Podpora s strani sodelavcev  
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se niti ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

Sodelavci cenijo uporabo novih spretnosti in 

znanj, ki sem jih pridobil na usposabljanju.      

Sodelavci me spodbujajo k uporabi spretnosti in 

znanja, ki sem se jih naučil/a na usposabljanju.      

Sodelavci pričakujejo, da pri delu uporabljam 

spretnosti in znanje pridobljeno na 

usposabljanju. 
     

 

c) Motivacija za prenos znanja v prakso  
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se niti ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

Usposabljanja bodo povečala mojo osebno 

učinkovitost.      

Ko se vrnem na delovno mesto, želim novo 

pridobljeno znanje čimprej preizkusiti v praksi.      

 Verjamem, da mi usposabljanja pomagajo bolje 

opravljati trenutno delo.      

 

 

d) Vpliv na učinkovitost  
 

 Sploh se 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se niti ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

Moja delovna uspešnost se izboljša, če 

uporabljam novo pridobljeno znanje.      

Bolj kot sem zavzet/a na usposabljanju, bolje 

lahko znanje vključim v svoje vsakdanje delo in 

ga bolje opravljam.  
     

Več kot se usposabljam na svojem delovnem 

mestu, bolje opravljam svoje delo.       
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Spol (izberite):  
 

 Moški  

 Ženski  
 

 

V katero starostno skupino spadate?  
 

 do 20 let  

 21–29 let  

 30–39 let  

 40–49 let  

 50–60 let  

 61 let ali več  

 

 

Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba?  
 

 Poklicna šola  

 Srednja šola  

 Univerzitetna  

 Magisterij, doktorat  
 

Kateri je vaš profil?  
 

 Operativni vodja  

 Tehnik  

 Strokovnjak/inženir  

 Višji strokovnjak/inženir  

 Višji strokovnjak specialist/višji inženir specialist  

 Vodilni strokovnjak/vodilni inženir  

 Vodja skupine  

 Vodja tima  

 Vodja oddelka  
 Drugo:  

 

Vaš komentar na temo izobraževanj v podjetju:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


