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POVZETEK  

Izobraţevanje iz tujih jezikov v majhnih in srednje velikih podjetjih postaja vse bolj 

nujen ukrep. Diplomska naloga bo obravnavalo problematiko jezikovnih izobraţevanj in 

moţnih rešitev. Teoretični del obravnava različne raziskave Evropske unije in 

slovenskih poročil tega področja, kot so: ELAN (Effects on the European Economy of 

Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise), Internationalisation of European 

SMEs; Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let), Demografski trendi in izobraţevanje 

starejših, Ovire pri udeleţbi v izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja 

(Andragoški center Slovenije). V empiričnem delu pa sledijo analize štirih intervjujev in 

spletne ankete.  

Ključne besede: podjetje, izobraţevanje, tuji jeziki, anketa, intervjuji, zanje 

SUMMARY  

Learning foreign languages in small and medium enterprises is getting more and more 

important. This diploma paper will cast light upon the problems in the field of foreign 

language learning and possible solutions to the problem. The theoretical part will deal 

with different EU research projects and Slovenian reports on the matter, such as: ELAN 

(Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in 

Enterprise), Internationalisation of European SMEs; Znanje tujih jezikov odraslih (25–

64 let), Demografski trendi in izobraţevanje starejših, Ovire pri udeleţbi v 

izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja (Andragoški center 

Slovenije). The empirical part contains four interviews and a web survey.     

Key words: enterprise, education, foreign language, survey, knowledge 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Svetovna populacija šteje pribliţno šest milijard ljudi. Znotraj teh milijard ljudi pa 

je pribliţno 6.809 različnih jezikovnih skupin (Anderson 2004). Vsako soočenje oseb iz 

dveh jezikovnih skupin predstavlja komunikacijsko oviro. Ljudje pa smo skozi 

evolucijo pridobili sposobnost, da lahko ovire premagujemo. Tudi jezikovne ovire so 

danes premostljive. Poudariti je treba, da je vsakomur v zibelko poloţen le materni 

jezik, zato se mora vsak posameznik skozi proces učenja naučiti novih jezikov, da bo 

sposoben komunicirati s tujci. Učenje tujih jezikov se je skozi zgodovino spreminjalo. 

Včasih so se ljudje jezika učili med osvajanji tujih ozemelj in pri sosedih. Danes je 

globalno bojišče predstavljeno v čisto drugi obliki. Globalizacija oblikuje svetovno 

gospodarstvo, ki od začetka dvajsetega stoletja predstavlja vse gostejšo mreţo povezav, 

tako političnih kot ekonomskih. Svetovni razvoj je tesno povezal drţave, ki prihajajo iz 

popolnoma drugačnih okolij in kultur. Moramo pa si predstavljati, da podjetja znotraj 

teh drţav ne sodelujejo le z eno drţavo, ampak včasih tudi z več desetimi. Vsaka od teh 

drţav govori svoj jezik. Tako veliko jezikov je teţko obvladati in jih usvojiti, zato so v 

poslovnem svetu uporabljeni le določeni jeziki. Največji deleţ poslov se sklene v 

angleškem jeziku, ki je tudi lingua franca našega časa. Angleščina je pogoj za kateri 

koli posel zunaj drţave. Govori ga skoraj tretjina vseh zemljanov, od tega je prvi jezik 

skoraj milijardi ljudi (Economist 2001). Na drugi strani zemlje pa ţivi 1,338.612,968 

ljudi, ki govorijo mandarinščino. Kitajci v svojem velikem razcvetu povečujejo 

sodelovanje s tujimi drţavami. V zadnjih desetih letih so se iz revne drţave brez večjega 

vpliva povzpeli med največje svetovne velesile in s tem ustvarili veliko povpraševanje 

po učenju svojega jezika.  

Med poslovne jezike lahko štejemo še nemščino, francoščino, ruščino, japonščino 

idr. Slovenščine ne uvrščamo med poslovne jezike. Slovenski jezik ta trenutek govori le 

dobra dva milijona ljudi, zato so se slovenska podjetja primorana prilagajati govorcem 

drugih jezikov. 

V diplomskem delu bom poskušal prikazati potrebe po prilagajanju slovenskih 

podjetij pri izobraţevanju iz tujih jezikov. Da bom lahko prikazal vse teţave in 

pozitivne učinke tovrstnih izobraţevanj, bom v diplomsko delo vključil izobraţevanja z 

vseh področij strok, ne samo iz tujih jezikov. S pomočjo raziskav, izvedenih na 

področju učenja tujih jezikov, bom lahko oblikoval vzorec, ki ga bo mogoče preslikati 

tudi na jezikovna izobraţevanja.  

Slovenski trg je majhen ţe v primerjavi z večjim evropskim mestom, zato je zelo 

pomembno, da deluje bolj navzven, da lahko preţivi in se dodatno razvija. Leta 2008 je 

Slovenija izvaţala v 165 drţav sveta, od tega v 26 drţav znotraj EU in v 139 drţav 

izven EU. Prav tako je uvaţala iz 26 drţav znotraj EU in iz 106 drţav izven EU (Štuhec 
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2009). Pri vsakem od teh poslov je komuniciranje potekalo v tujem jeziku s strani 

slovenskih predstavnikov. Predstavniki podjetij morajo obvladovati tuji jezik, v katerem 

je mogoče komunicirati s tujim predstavnikom.  

Predstavnik oz. zaposleni v podjetju mora znanje tujih jezikov pridobiti oz. se jih 

naučiti. Večina uspešnih podjetij v svetu velik del svojih sredstev namenja za 

izobraţevanje svojih zaposlenih o stroki, iz katere prihajajo, in iz tujih jezikov. Pri 

učenju tujih jezikov pa se pojavljajo vprašanja, koliko zaposlenih naj se izobraţuje, 

kako pogosto, kako naj se preverja njihovo znanje in koliko denarja naj se nameni za 

izobraţevanja.  

Način, kako se podjetje loti te teţave, je odvisen od moči in strateških ciljev 

vodstva podjetja. Ključno je, da se izobraţevanja iz tujih jezikov umestijo v kulturo 

podjetja in prenesejo na zaposlene.  

Vse to še posebej velja za majhna in srednje velika slovenska podjetja, katerih 

konkurenčnost bi se lahko strmo povzpela, če bi svoje zaposlene tujejezično 

izobraţevali. Takšna podjetja imajo ključno prednost, saj so zaradi svoje majhnosti 

izjemno prilagodljiva, imajo velik potencial razvoja visoke tehnologije in povezovanja z 

večjimi tujimi podjetij. Ob sodobni informacijski tehnologiji, hitrem in poceni 

transportu predstavlja oviro le še jezik.  

Majhna in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva 

in alternativo okornim ter teţko vodljivim velikim podjetjem, katerih strukture so bile 

postavljene še pred osamosvojitvijo Slovenije. Vseeno pa je njihov trţni deleţ zunaj 

naših meja zelo zanemarljiv, saj se jih večina osredotoča le na domači trg. Za povečanje 

tega deleţa bi se morala ta podjetja strateško prilagoditi tujim trgom. Eden izmed 

najpomembnejših pogojev za prodor na tuje trge in povečevanje konkurenčnosti je, da 

zaposleni v teh podjetjih usvojijo tuje jezike. Da bi majhna in srednje velika podjetja 

prestopila meje svojih domačih trgov, je EU v okviru CiLT (The Nacional Centre for 

Languages) izvedla raziskavo ELAN (Effects on teh European Economy of Shortages 

of Foreing Language Skills in Enterprise), ki meri vpliv pomanjkanja znanja jezikov 

znotraj podjetij na evropsko ekonomijo. V raziskavo slovenska podjetja niso všteta, a 

vseeno je mogoče ta vzorec preslikati na katero koli evropsko podjetje.  

1.2 Namen in cilji dela 

Namen diplomskega dela je s pomočjo domače in tuje literature ter analize 

delovanja v malih in srednje velikih podjetij kot protiuteţ velikih podjetij prepoznati 

njihova izhodišča za izvajanje izobraţevanj iz tujih jezikov.  

Konkurenca zunaj meja domačega trga je izredno ostra, zato morajo podjetja 

nenehno vlagati v delo in kapital. Podjetja se ne smejo spraševati, ali je pomembnejši 

kapital ali delo, oba morajo ves čas negovati in posodabljati ter se izobraţevati. V 21. 

stoletju so se podjetja aktivno začela ukvarjati s človeškim dejavnikom, saj so ugotovila, 

da nenehno izobraţevanje zaposlenih dviguje produktivnost, samozavest, povezanost, 
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pripadnost in prinaša veliko konkurenčno prednost. Znotraj izobraţevanj pa lahko 

izpostavimo jezikovno izobraţevanje, saj predstavlja moţnost povezovanja z drugimi 

podjetij in trgi.  

Moj cilj je prikazati pomembnost teh izobraţevanj za majhna in srednje velika 

podjetja. Izpostavil bom tudi teţave pri izvajanju izobraţevanj v podjetju oz. za 

podjetja, kot tudi eno izmed dilem vodstva: kolikšen procent delovne sile naj se udeleţi 

izobraţevanj. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Nalogo bom razdelil na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu bom na 

osnovi tuje in domače literature predstavil obstoječo teţavo in nekaj moţnih rešitev. 

Znanje, pridobljeno skozi študij literature, bom uporabil za empirični del, v katerem 

bom prikazal, kako podjetja v praksi rešujejo jezikovne prepreke. 

Raziskoval bom s pomočjo spletne ankete, poslane na sto elektronskih naslovov 

podjetij. Za bolj natančen vzorec pa bom intervjuval vodje v dveh srednje velikih 

podjetjih; Muflon, d.o.o., in Lafarge Cement, d.o.o, ter dveh jezikovnih šolah; Lingula, 

d.o.o., in Didacta, s.p. V raziskavi bom uporabil tudi obstoječe statične podatke: ELAN 

(Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in 

Enterprise), Internationalisation of European SMEs; Znanje tujih jezikov odraslih (25–

64 let), Demografski trendi in izobraţevanje starejših, Ovire pri udeleţbi v 

izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja (Andragoški center 

Slovenije), ki so dostopni na spletu.  

Na podlagi dognanj, pridobljenih iz teoretičnih znanj, bom oblikoval hipoteze, ki 

jih bom s pomočjo empiričnega dela sprejel ali ovrgel. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Na začetku diplomskega dela predpostavljam, da v slovenskih majhnih in srednje 

velikih podjetjih ne namenjajo dovolj pozornosti reševanju tujejezičnih preprek. S 

pomočjo raziskovanja bom prikazal potencial, ki ga predstavlja ta oblika usposabljanja 

kadrov. Kot prvo omejitev bom navedel pomanjkanje literature, navezujoče se na teţavo 

jezikovnih preprek slovenskih podjetij, zato si bom pomagal z literaturo in raziskavami, 

pridobljenimi v drţavah Evropske unije. Druga omejitev, na katero sem naletel, pa je 

nekooperativnost večjih slovenskih podjetij na temo jezikovnega izobraţevanja. Na 

primer podjetji Krka, d.d., in Gorenje, d.d., obravnavata to obliko izobraţevanja pod 

oznako zaupno. 
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2 POTREBE PO UČENJU TUJIH JEZIKOV ZNOTRAJ MAJHNIH IN 

SREDNJE VELIKIH PODJETIJ 

Kot sem ţe omenil v uvodu, se je potreba po znanju tujih jezikov močno povečala 

zaradi vse večjega povezovanja podjetij izven svojih meja. Tega se zaveda večina 

managerjev velikih globalnih podjetij. Globalni manager, kot tudi globalni produkt, 

morata premostiti vse nacionalne in kulturne prepreke s čim manj modifikacijami 

(McBride 1992). Ob današnji konkurenci pa ne zadostujeta le globalni manager in 

globalni produkt, ampak tudi globalni zaposleni. Podjetja se morajo zavedati, da je 

organizacija kot veriga, ki je tako močna kot njen najšibkejši člen. Trendi sodobnega 

podjetništva pa stremijo k čim večji fleksibilnosti in prilagodljivosti vsakega člena v 

podjetju. Fleksibilnost in prilagodljivost pa omogoča prav znanje tujih jezikov. 

Prilagodljivost in fleksibilnost sta tudi vrlini majhnih in srednje velikih podjetij. Na 

ţalost pa majhna in srednje velika podjetja svojih zaposlenih po navadi ne izobraţujejo 

iz tujih jezikov. 

2.1 Definicija majhnih in srednje velikih podjetij 

V Sloveniji je bilo leta 2008 registriranih 152.541 podjetij, od tega jih 142.283 

uvrščamo v skupino mikro podjetij, 7.661 v skupino majhnih podjetij, 2.212 v skupino 

srednje velikih podjetij in 385 v skupino velikih podjetij. Med vsemi podjetji so glede 

na velikost prevladovala mikro podjetja. Teh je bilo med vsemi 93 %, zaposlovala pa so 

29 % oseb, ki delajo, in ustvarila 22 % dodane vrednosti. Velika podjetja so na drugi 

strani predstavljala manj kot 1 % skupnega števila podjetij, zaposlovala 31 % oseb, ki 

delajo, in ustvarila 36 % dodane vrednosti (Statistični urad Republike Slovenije 2010). 

 

Slika 2.1 Statistika slovenskih podjetij glede na velikost podjetja  

 
Vir: SURS 
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Treba je še opredeliti kriterije za določanje velikost podjetij. V kategorijo mikro, 

majhnih in srednje velikih podjetij spadajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih 

in letni promet, ki ne presega 50 mio. EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 

mio. EUR. V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 

50 zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio. 

EUR. V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 

zaposlenih ter ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio. EUR 

(TIA, Tehnološka agencija Slovenije 2004).  

   Diplomsko delo sem naslovil Jezikovni tečaji za majhna in srednje velika 

podjetja. V to klasifikacijo velikosti podjetij bom štel tudi mikro podjetja, ki jih bom 

pridruţil majhnim podjetjem.  

2.1.1 Internacionalizacija majhnih in srednje velikih podjetij 

Veliko število majhnih in srednje velikih podjetij se začenja zavedati pomembnosti 

širitve in delovanja podjetij zunaj svojih nacionalnih meja, a vseeno ta trenutek le 

skromno število podjetij izvaja aktivnosti zunaj teh meja. Vprašanje, ki si ga zastavlja 

večina evropskih gospodarstev, je, kako bodo podjetja spremenila svoje razmišljanje v 

kratkem času. 

Dve najpogostejši obliki internacionalizacije majhnih in srednje velikih podjetij sta 

uvoz in izvoz.  

– 25 % majhnih in srednje velikih podjetij znotraj EU izvaţa, od katerih jih 50 % 

izvaţa zunaj meja EU (13 %); 

– 29 % majhnih in srednje velikih podjetij znotraj EU uvaţa, zopet kar 50 % 

podjetij uvaţa iz drţav zunaj EU (14 %). 

Poleg tega: 

– 7 % majhnih in srednje velikih podjetij znotraj EU je vpletenih v tehnološka 

sodelovanja s tujimi partnerji; 

– 7 % je podizvajalcev tujim podjetjem; 

– 7 % podjetij ima podizvajalce; 

– 2 % majhnih in srednje velikih podjetij je samostojno aktivnih v tujih naloţbah 

(Internationalisation of European SMEs 2010). 

Tako nizki odstotki so odraz teţke povezljivosti majhnih in srednje velikih podjetij 

z internacionalizacijo. Ta je bila vedno rezervirana za večja podjetja, saj velja, da večje, 

kot je podjetje, večja je teţnja, da se razširi med več drţav. 

Značilnosti podjetij znotraj EU so lahko zelo različne, saj nanje vpliva veliko 

dejavnikov. Ni pomembno le, kako veliko je podjetje, da se internacionalizira, 

pomembna je tudi velikost drţave. 
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Manjša kot je drţava, več majhnih in srednje velikih podjetij je 

internacionaliziranih. Bliţina podjetij nacionalni meji nima veliko vpliva na pogostost 

internacionalizacije (Internationalisation of European SMEs 2010). 

Obstaja negativno razmerje med številom prebivalstva v domači drţavi majhnih in 

srednje velikih podjetij ter internacionalno aktivnostjo. Drţave, kot so Estonija, Danska, 

Švedska, Češka in Slovenija, imajo veliko večji odstotek izvoza, kot je povprečje EU. 

Nemčija, Francija in Velika Britanija so pod povprečjem EU. Podjetja, ki so v bliţini 

drţavnih meja, imajo povečane aktivnosti s sosednjo drţavo, bliţina meje pa še ne 

pomeni, da imajo povečane aktivnosti z drugimi drţavi EU ali sveta. 

Slika 2.2  Odstotek podjetij, ki so neposredno izvaţala med letoma 2006 in 2008 po 

drţavah 

 
Vir: Raziskava 2009, Internationalisation of European SMEs 

Med dejavnike internacionalizacije štejemo tudi starost podjetja. Izvoz in uvoz se z 

leti poslovanja povečujeta. Odstotek 25 let delujočih majhnih in srednje velikih podjetij 

se lahko v štirih letih dvigne s 15 na 30 %. 
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Slika 2.3  Odstotek podjetij, ki delujejo mednarodno 

 
Vir: Raziskava 2009, Internationalisation of European SMEs 

2.1.2 Slovensko izvozno okno 

Slovenija je z vstopom v EU začela aktivno politiko internacionalizacije. Za 

slovenska podjetja je v sklopu te politike nastala JAPTI – Javna agencija RS za 

podjetništvo in tuje investicije, Sektor za internacionalizacijo znotraj JAPTI pa Izvozno 

okno, ki nudi informacije o izvoznih trgih. JAPTI je bil ustanovljena leta 2002 pri 

ministrstvu za gospodarstvo, ki ga tudi financira. 

Z najrazličnejšimi aktivnostmi je JAPTI povečala interes za dejavnosti, ki 

posledično povečujejo slovenski BDP in ekonomski razvoj. Eden od mehanizmov je 

izvozno okno, katerega glavni namen je pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem 

pri mednarodnem razvoju. Oblikovalci so ga zasnovali tako, da se prilagaja podjetju 

glede na izkušenost v internacionalizaciji. Nekateri so začetniki na tujem trgu, drugi so 

ţe izvaţali. Izvozno okno ţeli povečati zanimanje drugih podjetij, da bi začeli izvajati 

svoj posel mednarodno (Internationalisation of European SMEs 2010).  

Izvozno okno je s pomočjo raziskav, kot je ELAN, ustvarilo projekte, s katerimi bi 

slovenskim podjetjem olajšali vstop na tuje trge, poleg tega pa še ukrepe in informacije, 

ki bi podjetjem pomagali vzdrţevati stike s tujimi trgi. Te informacije so: baze podjetij, 

uvoznikov, distributerjev, carinske stopnje in poreklo blaga, poslovne priloţnosti in 

sejmi, bilateralni ekonomski odnosi Slovenije z drugimi drţavami, prvi koraki v izvoz 

… Ker vsa podjetja ne moremo enačiti, izvozno okno ponuja informacije po fazah 

internacionalizacije, v katerih je podjetje. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

izvoz

uvoz

tehnično sodelovanje

biti podizvajalec

imeti podizvajalca

samostojne tuje investicije

izvoz uvoz
tehnično 

sodelovanje
biti podizvajalec imeti podizvajalca

samostojne tuje 
investicije

Aktivno 2006-2008 30,00% 26,00% 8,00% 8,00% 7,00% 2,00%

Želi začeti 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 4,00%

Nič 67,00% 70,00% 88,00% 88,00% 90,00% 94,00%
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– Za začetnike na tujem trgu, torej za podjetja, ki šele vstopajo na tuje trge, so na 

spletni strani pripravili preprosto predstavitev tujih trgov in aktualne novice s teh 

trgov. 

– Za obstoječe izvoznike ponujajo posvete in pomoč pri udeleţbi na imednarodnih 

sejmih ter organiziranje izobraţevanj. Nudijo tudi pomoč pri vzpostavljanju 

stikov s tujim podjetji in konzulati. 

– Za izkušene izvoznike slovenski podjetniški centri v tujini pomagajo pri 

premagovanju jezikovnih ovir in pri iskanju informacij ter stikov podjetij, s 

katerimi bi lahko sodelovala. 

Izvozno okno je projekt, ki  pomaga pri teţavah, kot so dostop do trgov in iskanje 

partnerjev. Glavni učinek projekta je, da majhnim in srednje velikim podjetjem 

omogočijo laţji in cenejši dostop do trgov znotraj 51 drţav. V skladu študije, ki je bila 

izvedena v letu 2008, je večina uporabnikov oz. strank izvoznega okna (82 %) menila, 

da je projekt koristen, na splošno so bili zadovoljni z njim (77 %) in ravnjo storitev. 

Spletno stran mesečno obišče pribliţno 22.000 uporabnikov. Proces informiranja in 

pomoči je na zelo visoki ravni. Stran ima tudi visoko razpoznavnost, dostopnost in 

enostaven postopek obdelave. Učinek projekta se bolje odraţa na manjših in srednje 

velikih podjetjih, ki delujejo na mednarodnih trgih. Še boljši učinek pa bi dosegli, če bi 

za ta projekt namenili več sredstev, ne le 150.000 evrov (Internationalisation of 

European SMEs 2010). 

Projekti, kot je Izvozno okno, so financirani s strani EU, da poskrbijo za laţje 

poslovanje znotraj EU. S pomočjo teh projektov lahko podjetja pridobijo informacije in 

sredstva za izvajanje izobraţevanj tujih jezikov. 

2.2 Opredelitev potrebe po tujejezičnem izobraţevanju v podjetju 

Globalizacija je stkala svojo mreţo povezav preko celega sveta. Podjetja in ljudje 

so povezani kot še nikoli. Lahko bi rekli, da jih ločujeta le še razdalja in jezik. Razdaljo 

premagujemo s pomočjo nove informacijske in telekomunikacijske tehnologije, ki ţe 

omogoča interaktivni kontakt takoj in kjer koli. Jezikovne razlike pa blaţimo s pomočjo 

lingue france, v našem primeru angleščine. Seveda interakcija ni primerljiva z osebno in 

ni v maternem jeziku vseh udeleţencev, a vseeno omogoča nemoteno komunikacijo za 

zadovoljitev poslovnih ciljev. Nekatera podjetja pa zavoljo boljše konkurenčnosti svoje 

zaposlene izobraţujejo, da komunicirajo s svojimi poslovnimi partnerji v njihovem 

maternem jeziku. Seveda le v primerih če imajo strateški načrt dolgoročnega delovanja 

v tuji drţavi.  

Vsako podjetje z ţeljo po poslovanju zunaj svojih meja ustvari potrebo po znanju 

tujih jezikov. To spoznanje za podjetje predstavlja šele začetek. Učni proces je 

dolgotrajen in ne obrodi sadov v kratkem času. Podjetja so zato nagnjena k najemanju 

zaposlenih s predhodnim znanjem tujih jezikov. Šolski sistem v Republiki Sloveniji 
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omogoča vsem osnovnošolcem vsaj šest let izobraţevanja iz enega tujega jezika, z 

moţnostjo učenja drugega tujega jezika v okviru izbirnih vsebin v višjih razredih. Svoje 

izobraţevanje iz tujih jezikov lahko nadaljujejo v srednjih šolah. V gimnazijah je 

obvezno izobraţevanje iz dveh tujih jezikov, v srednjih strokovnih šolah pa je obvezen 

en tuji jezik, medtem ko se drugi tuji jezik izvaja samo, če je v učnem načrtu izbranega 

programa. Izobraţevanje iz tujih jezikov se nadaljuje tudi na visokih šolah in univerzah. 

Število jezikov pa je zopet odvisno od izbranih programov (Ministrstvo za šolstvo in 

šport 2010).  

Podjetja na trgu delovne sile lahko izbirajo med iskalci zaposlitve, ki imajo nekaj 

znanja tujih jezikov. Na tej točki lahko v podjetju sklepajo, da zaposlujejo v večini 

zaposlene, ki govorijo en tuji jezik. Teţava, ki ustvarja potrebo po izobraţevanju iz tujih 

jezikov, nastane, ker vsak posameznik hitro izgubi pridobljeno znanje brez nadaljnjega 

obnavljanja. Zato morajo podjetja, ki ţelijo poslovati na tujih trgih, nenehno vlagati v 

izobraţevanja svojih zaposlenih, da s pomočjo tečajev svoje znanje nadgrajujejo in 

obnavljajo.  

Večina podjetij izobraţuje svoje zaposlene oziroma zaposleni samoiniciativno 

dopolnjujejo znanje tujih jezikov. Večina teh zaposlenih je na hierarhični lestvici 

uvrščena visoko. Moje pravo vprašanje na teţavo oz. potrebo po učenju tujih jezikov je, 

ali je smotrno izobraţevati zaposlene, ki so uvrščeni niţje na hierarhični lestvici 

oziroma vse zaposlene v podjetju. 

2.3 Izzivi, ki spreminjajo razmišljanje v podjetju 

Učenje jezikov je velik izziv, ki pa ob kakovostni izvedbi omogoči podjetju 

nepričakovane pozitivne učinke na vseh področjih delovanja. Učenje jezikov med 

zaposlenimi pomeni naloţbo v prihodnost in za vse dejavnosti v podjetju. Dandanes se 

tempo le pospešuje in vsaka zamuda lahko resno ogrozi posel, zato znanje tujih jezikov 

pomeni na vseh področjih podjetja, da bo reševanje teţav veliko hitrejše, kar pa odpravi 

zamude.  

Študije, kot je ELAN, navajajo, da ima samo 48 % majhnih in srednje velikih 

podjetij uradne jezikovne strategije v podporo svojim mednarodnim dejavnostim. Skoraj 

40 % majhnih in srednje velikih podjetij sploh ne posluje z večjezičnimi spletnimi 

stranmi (Podjetja z znanjem jezikov so uspešnejša 2008).     

Primer: Hencke und Meier, specializirano tesarstvo, Duesseldorf, Nemčija. 

Oba solastnika podjetja govorita angleško, francosko in špansko. Svojih devet 

obrtnikov (od katerih so trije vajenci) spodbujata k učenju, dopolnjevanju in uporabi 

njihovega znanja jezikov. Thomas Meier je povedal: »Naše znanje jezikov je prednost v 

primerjavi z našimi tekmeci, pomagalo nam je do zanimivih pogodb in trajnih odnosov s 

strankami. Vključeni smo bili v velik restavratorski projekt v Franciji v okviru mednarodne 

ekipe: umetnikov mozaika iz Italije, mojstrov za štukature iz Poljske, električarjev iz 
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Francije, umetniških restavratorjev iz Anglije … Znali smo več jezikov in zato so nas 

povabili kot posrednike, ko je bilo treba reševati teţave z lokalnimi obrtniki. Vedno smo 

znali najti rešitve na način, ki je bil stroškovno učinkovit in ugoden za naše stranke.« 

(Podjetja z znanjem jezikov so uspešnejša 2008) 
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3 POMEN IZOBRAŢEVANJA IZ TUJIH JEZIKOV 

V raziskavi ELAN je bilo ugotovljeno, da majhna in srednje velika podjetja 

izgubljajo veliko potencialnih poslov na račun pomanjkanja znanja tujih jezikov med 

zaposlenimi. Med vprašanimi 2000 podjetji jih je kar 11 % (195 majhnih in srednje 

velikih podjetij) odgovorilo, da je izgubilo posel zaradi pomanjkanja znanja tujih 

jezikov. Teh 195 podjetij je imelo izkušnjo z izgubo poslov zaradi pomanjkanja znanja  

tujih jezikov, večja teţava pa je ta, da večina majhnih in srednje velikih podjetij zaradi 

pomanjkanja znanja tujih jezikov ne upa vstopiti na tuje trge. Po izračunih 

raziskovalcev naj bi bilo teh podjetij znotraj EU pribliţno 945.000 (CiLT The National 

Center for Languages 2006). Podjetja v EU se zavedajo pomembnosti znanja tujih 

jezikov, saj večina drţav Unije govori svoj narodni jezik. Vseeno se večina teh podjetij 

ne vključuje v aktivno izobraţevanje iz tujih jezikov za zaposlene.  

Izobraţevanje iz tujih jezikov lahko pogledamo iz več zornih kotov, ki prikazujejo 

pozitivne in negativne učinke na podjetja. 

3.1 Prednosti izobraţevanj iz tujih jezikov   

Izvajanje izobraţevanj iz tujih jezikov je pozitivna odločitev vsakega podjetja. 

Podjetja, ki izobraţujejo oz. imajo zaposlene, ki so sposobni komunicirati v tujem 

jeziku na svetovnem trgu, imajo določene prednosti. Te so: zmanjšanje izgube poslov na 

tujih trgih, laţja premostitev kulturnih razlik, dvig samozavesti zaposlenih, boljša 

izhodiščna pozicija podjetja na domačem trgu, povečana moţnost prijavljanja na tuje 

natečaje, večja fleksibilnost, neposredna komunikacija med strokovnjaki, sodelujočimi 

v podjetjih, tolmači niso potrebni, zaposlene lahko dodatno izobraţujemo iz stroke v 

tujini itd.   

Pridobivanje poslov zunaj domačih meja je ena najteţjih nalog globalnega 

podjetništva. Pot do dogovora oteţujeta razdalja in kulturne razlike, med njimi tudi 

jezik. Stroški, ki nastanejo zaradi razdalje, se lahko premostijo s pomočjo logističnih 

prijemov in vse hitrejših transportnih povezav. Kulturne razlike pa je najlaţje 

premagati, če se lahko nemoteno sporazumevamo s tujimi partnerji. Sporazumevanje je 

ključnega pomena tudi, ko partnerji sklenejo posel. V izvajanju prihaja do občasnih 

zapletov, ki si jih vsak udeleţenec tolmači na svoj način. Da ne prihaja do napačnih 

razlag, ki lahko ogrozijo dogovor, je ključno, da se teţava reši iz prve roke. Takšen 

prijem onemogoči vse napačne interpretacije, kar pospeši pot k cilju in zniţuje stroške.  

Izobraţevanja v podjetju se običajno izvajajo v obliki tečajev, ki jih lahko vodijo 

zunanji udeleţenci ali notranji oddelki, specializirani za izobraţevanja. Tečaji so 

oblikovani tako, da optimalno izkoristijo čas zaposlenih, ki je namenjen izobraţevanju. 

Tečaji lahko potekajo individualno ali v skupinah. Vodeno delo v timu pa pozitivno 

vpliva na samozavest udeleţencev, ki z najrazličnejšimi metodami prejemajo tudi 
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znanja, nepovezana s tujimi jeziki. Pridobljeno znanje tujih jezikov pa jim koristi tudi 

izven podjetja.  

Jezikoslovci so odkrili, da lahko znanje več kot enega jezika ljudem koristi tudi na 

drugih področjih, na primer za krepitev sposobnosti sklepanja in boljše akademske 

doseţke. Raziskovalci so na primer odkrili, da so dvojezični otroci boljši pri reševanju 

problemov, ki vključujejo zavajajoče informacije (Urad za publikacije Evropske unije 

2010). 

3.2 Slabosti izobraţevanj iz tujih jezikov   

 Vsaka poteza vodstva podjetja ima svoje prednosti in slabosti. To tveganje mora 

vodstvo sprejeti. Seveda pa to ne pomeni, da ni treba predvidevati slabosti. Tudi 

izobraţevanje ima določene slabosti, ki oteţujejo njegovo izvajanje. Največja slabost 

tovrstnega izobraţevanja je strošek, ki nastaja pri izvajanju. Velika slabost izvajanja 

izobraţevanj je, da se njihovih učinkov ne da takoj izmeriti in da je učinek 

pridobljenega znanja različen glede na zaposlene. Tečaji terjajo tudi veliko časa 

zaposlenih. Vodstvo se mora tudi odločiti, ali bo tečaje izvajalo znotraj ali izven  

delovnega časa zaposlenih. Znanja pa je treba še obnavljati, saj se enkratno 

izobraţevanje ne utrdi dovolj.   

3.2.1 Izobraževanje odraslih 

Da lahko ugotovim, kako naj bi se slovenska in evropska podjetja soočala z 

izobraţevanjem iz tujih jezikov, moram najprej raziskati, kako izobraţujejo oz. kako 

poteka izobraţevanje na splošno.  

Evropa postaja skupnost vse starejših ljudi. Trenutno nas je okoli 500 milijonov. 

Stopnja rodnosti se zniţuje, pričakovana ţivljenjska doba se povečuje, pretok 

priseljencev pa je stalen, zato projekcije nakazujejo, da se bo številka prebivalcev 

ohranjala. Prebivalstvo se bo staralo, kar nakazuje, da se bo razmerje med starostnim 

razredom 15–64 let in skupino, starih nad 65 let, bistveno spremenilo, to pa postavlja 

druţbo pred nove izzive (Andragoški center Slovenije 2010). 

Eden od izzivov bo izobraţevanje starejše populacije in njeno usposabljanje, da bo 

v koraku s časom. V sklop vseţivljenjskega učenja štejemo tudi izobraţevanje iz tujih 

jezikov. S pomočjo poročila bom poskušal predstaviti, kakšno je stanje izobraţevanj v 

Evropi in Sloveniji, ko ljudje zapustijo šolske klopi. 
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Tabela 1  Prebivalstvo Evropske unije po starostnih skupinah in izbranih letih 

                                                                          v milijonih oz. v odstotkih 

EU27 2008 2030 2060 

Celotna populacija 495,4 519,9 505,7 

Starostni razred 0-14  

Deleţ 

77,5 

16 % 

75,5 

14 % 

71,0 

14 % 

Starostni razred 15-64  

Deleţ 

333,2 

67 % 

321,9 

62% 

283,3 

56 % 

Starostni razred 65+  

Deleţ 

84,6 

17 % 

122,5 

24 % 

151,5 

30 % 

Koeficient starostne odvisnosti 25,39 % 38,04 % 53,45 % 

 

Vir: Eurostatova statistika prebivalstva (glej Poročilo o napredku pri uresničevanju 

lizbonskih ciljev na področju izobraţevanja in usposabljanja 2009, str. 25, in Prebivalstvo 

Slovenije danes in jutri, 2008–2060, Projekcije prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo 

Če primerjamo leto 2008 in projekcijo za 2060, lahko sklepamo, da bo deleţ 

najmlajšega prebivalstva (0–14 let) upadel predvidoma za 2 odstotni točki, delovno 

sposobno prebivalstvo (15–64 let) pa bo namesto 67 % zavzemalo le še 56 % 

prebivalstva. Za največji odstotek se bo spremenil odstotek deleţa ljudi, starih nad 65 

let, in sicer se bo ta povečal za 13 odstotnih točk ter predstavljal slabo tretjino celotne 

populacije. Iz tega izhaja, da se bo koeficient starostne odvisnosti starih povečal iz 

25,39 % na 53,34 %, kar pomeni, če smo v letu 2008 beleţili 3,9 delovno sposobne 

osebe na posameznika, starega več kot 65 let, potem bo to razmerje v letu 2060 1,9 : 1 

(Demografski trendi in izobraţevanje starejših 2010). 

Tabela 2  Projekcije prebivalstva Slovenije po starostnih skupinah in izbranih letih, 

konvergentni 

                                                                                    v tisočih oz. odstotkih 

Slovenija 2008 2030 2060 

Celotna populacija 2.022,6 2.022,8 1.768,1 

Starostni razred 0-14  

Deleţ 

280,8 

14 % 

258,5 

13 % 

225,7 

13 % 

Starostni razred 15-64  

Deleţ 

1.416,5 

70 % 

1.252,8 

25 % 

952,5 

54 % 

Starostni razred 64+ 

Deleţ 

325,3 

16 % 

511,5 

25 % 

589,9 

33 % 

Koeficient starostne odvisnosti 22,97 % 40,83 % 62,19 % 
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Vir: Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008–2060, Projekcije prebivalstva 

EUROPOP2008 za Slovenijo 

Za nas projekcije kaţejo še temnejši scenarij, saj prikazujejo, da bo za Slovenijo 

razmerje med številom prebivalcev, starejših od 65 let, glede na število prebivalcev, 

starih od 15 do 64 let, še manj v prid delovno sposobnemu delu prebivalstva kot na 

ravni EU. V letu 2008 je namreč koeficient starostne odvisnosti starih za Slovenijo 

znašal 4,3 : 1, v letu 2060 pa bo le še 1,6 : 1 (Demografski trendi in izobraţevanje 

starejših 2010) 

Z vse starejšo populacijo prihaja do velikega padca pretoka sveţih znanj, ki jih 

priskrbijo mladi kadri, zato mora EU poskrbeti za dvig poučevanja starejših zaposlenih. 

V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se bosta razvoj in konkurenčnost drastično 

zmanjšala. Jezikovno izobraţevanje pa je prvo v vrsti, saj poveţe več jezikovnih skupin, 

ki se lahko nadaljnje izobraţujejo. Znanje tujih jezikov pa bo pripomoglo tudi pri 

meddrţavnih migracijah zaposlenih. Na sliki 3.2 je ponazorjena projekcija števila 

delovno sposobnega prebivalstva in stopnje njihove delovne aktivnosti. Po letu 2019 se 

kaţejo demografsko pogojene spremembe, ki kličejo po zagotavljanju večje usklajenosti 

med povpraševanjem in ponudbo znanj ter spretnosti na trgu delovne sile in višje 

usposobljenosti delovno sposobnega prebivalstva vse tja do 65 let (in naprej), saj je cilj 

kar se da visoka stopnja njihove delovne aktivnosti (Demografski trendi in 

izobraţevanje starejših 2010). 

Slika 3.1  Projekcija delovno sposobnega prebivalstva in stopnje delovne 

aktivnosti, EU27 

 
 

Vir: Evropska komisija (glej Poročilo o napredku pri uresničevanju lizbonskih ciljev na 

področju izobraţevanja in usposabljanja 2009, str. 69) 

Prebivalstvo 15–64 Zaposleni Stopnja delovne aktivnosti 
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V projekciji je treba upoštevati dvigovanje stopnje izobraţenosti glede na 

prebivalce. Upoštevaje demografska gibanja in pomen ustrezne kvalificiranosti delovne 

sile za premagovanje ekonomske krize ter doseganje gospodarske rasti je spomladanski 

Evropski svet 2008 v svojih zaključkih Evropski komisiji naročil, da oceni potrebe 

Unije do leta 2020. Komisija je nalogo zaupala Evropskemu centru za razvoj poklicnega 

usposabljanja – Cedefop, ki je v ta namen med drugim pripravil projekcijo zaposlenosti 

delovno sposobnega prebivalstva (15–64 let) glede na doseţeno izobrazbo 

(Demografski trendi in izobraţevanje starejših 2010). 
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Slika 3.2  Deleţi zaposlenih po doseţeni izobrazbi prebivalstva, 1996–2020 

  
Vir: Cedefop (2008) (glej Poročilo o napredku pri uresničevanju Lizbonskih ciljev na 

področju izobraţevanja in usposabljanja 2009, str. 69) 

S slike 3.3 je razvidno, da bo ţe leta 2015 pribliţno 30 % zaposlitev na trgu dela 

terjalo visoko usposobljenost delovne sile, pribliţno polovica pa srednjo usposobljenost, 

kar pomeni, da je mogoče pričakovati precejšen pritisk na srednješolsko in višješolsko 

izobrazbo, zato je treba zagotoviti ustrezno kakovost pa tudi dostopnost te vrste 

izobraţevanja. EU je leta 1999 sprejela Bolonjsko deklaracijo, s katero so: 

– Sprejeli sistema, ki bi pripomogla pri poznavanju in primerjanju stopenj 

izobrazbe ter uvedli dodatek diplomi (Diploma Supplement) – s pomočjo teh 

ukrepov bi se pospešilo zaposlovanje vseh drţavljanov EU in pripomoglo h 

konkurenci. 

– Izobraţevanje razdelili na dve glavni stopnji, dodiplomsko in podiplomsko. Vpis 

na drugo stopnjo zahteva uspešno končano prvo stopnjo študija, ki traja najmanj 

tri leta. Stopnja, doseţena po prvem delu izobraţevanja, mora 

ustrezati evropskemu trţišču dela z ustreznim nivojem kvalifikacije. Druga 

stopnja vodi do magisterija in/ali do doktorata, kar je ţe primer v mnogih 

evropskih drţavah. 

– Uvedli sistem točkovanja, kot je sistem ECTS, ki je pripravno sredstvo v razvoju 

najširše izmenjave študentov. Točke se lahko pridobijo tudi izven 

visokošolskega izobraţevanja, vključujoč tudi vseţivljenjsko izobraţevanje, pod 

pogojem, da jih prizna univerza, ki sprejema študenta. 

Eden od glavnih ciljev je bil pospeševanje mobilnosti in premagovanje ovir 

svobodnemu gibanju, še posebej študentom dati priloţnost za učenje, jim omogočiti 

dostop do študija in ustreznih sluţb, predavateljem, raziskovalcem in administrativnemu 

osebju pa priznati in valorizirati čas, ki so ga preţiveli v Evropi pri raziskavah, na 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEi%C5%A1%C4%8De
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvalifikacija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Magister
http://sl.wikipedia.org/wiki/Doktor
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=To%C4%8Dkovanje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=ECTS&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tudent
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vse%C5%BEivljenjsko_izobra%C5%BEevanje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Univerza
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobilnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Valorizacija&action=edit&redlink=1
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predavanjih ali pri učenju, brez prejudiciranja njihovih statutarnih pravic (Wikipedija 

2009). 

Bolonjska reforma je bila uvedena v šolstva drţav EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, 

Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, 

Estonija, Litva, Luksemburg, Madţarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, 

Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, 

Velika Britanija. Od sprejetja je minilo skoraj 11 let in o bolonjski reformi se je zvrstilo 

ţe veliko mnenj, tako dobrih kot slabih. Izpostavil bi le, da se večina programov vseeno 

ni korenito spremenila in izboljšala, temveč je postala kompleksna kombinacija nove in 

stare oblike. 

Pomemben vir pridobivanja potrebnih kvalifikacij po študiju ali preostalem 

izobraţevanju bo neformalno izobraţevanje in usposabljanje. Pri tem je ciljna skupina 

odraslih z nizko stopnjo doseţene izobrazbe, velik deleţ te pa so prav starejši odrasli 

(npr. 50–64 let), rizična. Ta del prebivalstva je v večji meri izpostavljen tveganju, da 

izgubi zaposlitev, njegovo vključevanje v vseţivljenjsko učenje, ki bi lahko prineslo 

rešitve, pa je – tako kaţejo statistični podatki v tabeli 3 – praviloma manj pogosto. Pri 

snovanju zaposlitvene in izobraţevalne politike je zato treba tej ciljni skupini nameniti 

posebno pozornost in jo pritegniti nazaj v sistem (formalnega in/ali neformalnega) 

izobraţevanja ter usposabljanja. Po drugi strani pa deleţ hitro naraščajoče starostne 

skupine 65+ poudarja potrebo po zagotavljanju ustreznih učnih priloţnosti za ta del 

populacije. Te praviloma niso več v tolikšni meri povezane z delom, pač pa bolj z 

osebnim razvojem, s skupnostnim učenjem, z ohranjanjem zdravega in varnega načina 

ţivljenja, medgeneracijskim učenjem in še marsičem. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prejudiciranje&action=edit&redlink=1
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Tabela 3  Udeleţba odraslih (25–64 let) v vseţivljenjskem učenju po starostnih 

razredih 

                                                               v odstotkih 

Country  Age  Total 

 25-34 35-54 55-64  

EU average 45,3 37,5 21,7 36,0 

Belgium 56,3 42,3 23,5 40,5 

Bulgaria 44,7 39,7 20,3 36,4 

Czech Republic 44,1 43,0 21,7 37,7 

Germany 53,3 48,7 28,2 45,4 

Estonia 52,5 42,6 27,5 42,1 

Greece 22,7 14,0 5,1 14,5 

Spain 39,7 30,8 17,0 30,9 

France 48,2 35,9 16,2 35,1 

Italy 30,5 23,0 11,8 22,2 

Cyprus 53,2 41,1 20,1 40,6 

Latvia 39,0 34,3 21,8 32,7 

Lithuania 42,7 35,1 19,0 33,9 

Hungary 15,8 9,0 2,5 9,0 

Netherlands 59,7 44,9 28,8 44,6 

Austria 47,1 45,7 25,4 41,9 

Poland 34,1 20,7 6,8 21,8 

Portugal 40,3 25,5 10,9 26,5 

Slovenia  52,2 42,6 22,2 40,6 

Slovakia 51,0 48,3 23,8 44,0 

Finland 66,0 58,6 37,8 55,0 

Sweden 81,0 76,4 60,7 73,4 

United Kingdom 58,8 50,3 37,0 49,3 

Croatia 33,5 20,2 9,0 21,2 

Norway 65,0 55,5 41,2 54,6 

 

Vir: Eurostat, Raziskava o izobraţevanju odraslih (glej Poročilo o napredku pri 

uresničevanju lizbonskih ciljev na področju izobraţevanja in usposabljanja 2009, str. 82) 

Slovenija – SI 

3.2.2 Ovire pri izobraževanjih odraslih in odnos odraslih do izobraževanja 

Podjetniki in drugi delodajalci najdejo veliko razlogov, zakaj ne izobraţujejo 

zaposlenih. Po mojem mnenju je glavni razlog pomanjkanje finančnih sredstev, kmalu 

za njim pa, da ni pravega odnosa do izobraţevanj s strani odraslih. Zato je Andragoški 
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center Slovenije izvedel raziskavo, ki se je ukvarjala s pridobitvijo podatkov o ovirah, s 

katerimi se odrasli v starosti od 25 do 64 let srečujejo na poti izobraţevanja. Raziskava 

je bila izvedena leta 2007. 

Anketirance so spraševali, kaj je vplivalo na to: 

– da se niso izobraţevali, čeprav so si ţeleli; 

– da se niso izobraţevali in si izobraţevanja tudi niso ţeleli; 

– da se niso izobraţevali v večjem obsegu, čeprav so si ţeleli še več izobraţevanj; 

– zakaj se niso izobraţevali v še večji meri, kot so se (Ovire pri udeleţbi v 

izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja 2010). 

Odrasli so navajali najrazličnejše razloge, da se niso dodatno izobraţevali, in sicer: 

neizpolnjevanje pogojev za izobraţevanje, v njihovem okolju ni bilo izobraţevanja, 

delodajalec jih pri izobraţevanju ni podpiral, slabi spomini na šolo, starost ali 

zdravstveni razlogi, osebni razlogi, ki niso povezani z delom, izobraţevanje je bilo 

predrago, izobraţevanje se ni ujemalo z njihovim urnikom, druţinske obveznosti, 

izobraţevanja za delo ne potrebujejo in drugi razlogi (Ovire pri udeleţbi v 

izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja 2010). 

Odgovori so pokazali, da je najpogostejša ovira pri odraslih, starih od 25 do 64 let, 

ki so se izobraţevali in so si ţeleli še več izobraţevanja, ta, da se urnik izobraţevanja ni 

ujemal z njihovim urnikom (34 %), kot drugo oviro pa so navedli, da je bilo 

izobraţevanje predrago (23,7 %). Pod ovire so navedli še, da se niso več izobraţevali 

zaradi druţinskih obveznosti, nezadostne podpore delodajalca in da v njihovem 

lokalnem okolju ni bilo organiziranega izobraţevanja. Od 60 % anketiranih odraslih, ki 

se niso izobraţevali, jih je ţeljo po tem izrazilo le 20 %, vendar se niso, ker si 

izobraţevanja zaradi finančnih sredstev niso mogli privoščiti (28,5 %), drugi 

najpogostejši razlog, ki so ga navedli, pa je bil, da se urnik izobraţevanja ni ujemal z 

njihovim (25,8 %) (Ovire pri udeleţbi v izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do 

izobraţevanja 2010). 
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Slika 3.3  Različne ovire pri odraslih (25–64 let), ki si ţelijo še več izobraţevanja, 

2007 

 
Vir: SURS 

Veliko, kar 40 %, odraslih, ki se ni izobraţevalo, je navedlo, da si tega tudi niso 

ţeleli. Najpogostejši razlog je bil, da izobraţevanja za opravljanje dela niso potrebovali. 

Ta razlog je bil največkrat naveden pri odraslih med 25 in 34 letom (34,6 %) in med 35 

in 49 letom (35,4 %). Starejši od 50 let pa so kot najpogostejši razlog, da se niso in si 

tudi niso ţeleli izobraţevati, navajali starost in zdravstvene razloge (36,2 %). Pogosta 

ovira, ki so jo mlajši odrasli navedli za neizobraţevanje, so bile tudi druţinske 

obveznosti (16,8 %), pri odraslih, starih od 35 do 49 let, pa starost in zdravstveno stanje 

(14,9 %) (Ovire pri udeleţbi v izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do 

izobraţevanja 2010). 
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Slika 3.4  Odrasli, ki se niso izobraţevali in si tega tudi niso ţeleli, po starostnih 

razredih 

 
Vir: SURS 

Starost in zdravstveno stanje je kot oviri za izobraţevanje navedlo tudi največ 

odraslih, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo ali manj (36,1 %), medtem ko so 

odrasli s srednješolsko (33,6 %) in višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (38,7 %) 

največkrat navedli, da za opravljane dela dodatnega izobraţevanja niso potrebovali 

(Ovire pri udeleţbi v izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja 2010). 

Starost in zdravstveno stanje sta bila kot glavni razlog navedena tudi s strani 

neaktivnih zaposlenih (43,2%) in brezposelnih (37,5%), med zaposlenimi pa je bil 

najpogostejši razlog da se niso izobraţevali, da izobraţevanj pri svojem delu niso 

potrebovali. (40,5 %) (Ovire pri udeleţbi v izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do 

izobraţevanja 2010). 

Raziskava moje mnenje ovrţe, saj je navedeno, da je izobraţevalni strošek šele 

tretji po vrsti med razlogi, ki so jih odrasli navedli za neudeleţbo v izobraţevanju. V 

poprečju dvajsetih evropskih drţav je cena izobraţevanja prevelika za 15 % odraslih. 

Razpon sega od 43 % v Bolgariji do 5% na Cipru. V Sloveniji je odstotek veliko višji 

od povprečja, saj raziskava navaja, da je kar 29 % anketiranih odgovorilo, da se ni 

izobraţevalo, ker jim je to predstavljalo previsok strošek (Ovire pri udeleţbi v 

izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja 2010). 

Z raziskavo so ţeleli tudi ugotoviti, kakšen odnos imajo odrasli do izobraţevanja. 

Vse odrasle, ki so sodelovali v anketi, so spraševali tudi, ali se strinjajo, da se z 

izobraţevanjem laţje izognemo brezposelnosti, da moramo za uspešno opravljanje dela 
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nadgrajevati svoje znanje, da naj bi bili delodajalci odgovorni za izobraţevanje svojih 

zaposlenih, da vsega znanja ne moremo pridobiti v učilnici, da izobraţevanje koristi v 

vsakdanjem ţivljenju, da je učenje novih stvari zabavno, da si z izobraţevanjem 

povečamo zaupanje vase in da moramo biti zanj pripravljeni tudi nekaj plačati.  

Večina anketirancev je imela pozitiven odnos do izobraţevanja. Večina odraslih v 

vseh starostnih skupinah se strinja s trditvijo, da izobraţevanje koristi tudi v vsakdanjem 

ţivljenju, najmanj odraslih pa se je strinjalo s trditvijo, da se z izobraţevanjem laţje 

izognemo brezposelnosti in da moramo biti pripravljeni plačati izobraţevanje (Ovire pri 

udeleţbi v izobraţevanju odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja 2010). 

Slika 3.5  Odnos odraslih do izobraţevanja po starostnih razredih, 2007 

 
Vir: SURS 

Raziskava je predstavila veliko zanimanje odraslih za izobraţevanje. Več starejših 

anketirancev je odgovorilo, da za svoje delo ne potrebujejo novih znanj, kar je ţalostno, 

saj se delovna doba pred pokojem povečuje, to pa pomeni, da bo manj kvalificiran kader 

ostajal dalje na delu. Pozitiven in spodbuden je podatek, da imajo mladi interes za 

izobraţevanja, le da je strošek le-teh previsok zanje. Zato je treba navdušiti podjetja, da 

bi pospešeno pripravljali izobraţevalne programe.  

Raziskava tudi poda ključne podatke, ki predstavljajo interese zaposlenih, da bi se 

izobraţevali, kar lahko preslikam tudi na izobraţevanje iz tujih jezikov. 
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3.3 Posledice pomanjkanja jezikovnih sposobnosti 

V raziskavi ELAN je bilo eno vprašanje ključnega pomena: Ali obstaja verjetnost, 

da je vaše podjetje zaradi pomanjkanja znanja iz tujih jezikov kdaj izgubilo posel? Če 

»da«, zaradi katerega jezika in v kakšni situaciji (ELAN 2006). 

Odziv na to vprašanje je dodobra razkril teţavo evropskega trga. Evropska podjetja 

izgubljajo posel zaradi pomanjkanja tujejezičnih znanj. Skozi vzorec 2000 podjetij, je 

kar 11 % od vprašanih izgubilo ţe sklenjeno ali potencialno izvozno pogodbo zaradi 

pomanjkanja tujejezičnih znanj. Vsaj 10 od vprašanih podjetij je izgubilo posel v 

vrednosti več kot milijon evrov (ELAN 2006). 

Več kot četrtina turških izvoznih podjetji je priznalo izgubo poslov, sledila so jim 

romunska podjetja (25 %) in skandinavske drţave (Finska, Islandija, Švedska, Danska), 

kjer je vsako peto podjetje priznalo izgubo ţe sklenjenega ali potencialnega posla. V 

primeru Španije, Norveške, Češke, Francije in Nizozemske pa je kar 11 % od vprašanih 

podjetij priznalo izgubo ţe sklenjenega ali potencialnega posla. Če seštejemo vse 

izgubljene posle, dobimo ogromno število zapravljenih priloţnosti za gospodarski 

razvoj EU. Dejanska izguba omenjenih 11 % vprašanih podjetij znese namreč kar od 

8,100.015 do 13,500.004 EUR (ELAN 2006). 

Tabela 4  Dejanska/potencialna izguba zaradi pomanjkanja tujejezičnih znanj 

DEJANSKA OZ. POTENCIALNA IZGUBA 
Št. podjetji % 

Dejanska izguba (pribliţno): čez milijon € 4 4 

Dejanska izguba (pribliţno): od 0,5 do milijon € 2 2 

Dejanska izguba (pribliţno): od 100.000 do 0,5 milijona € 11 12 

Dejanska izguba (pribliţno): manj kot 100.000 € 4 22 

Potencialna izguba (pribliţno): čez milijon € 10 11 

Potencialna izguba (pribliţno): od 0,5 milijona do milijon € 5 5 

Potencialna izguba (pribliţno): od 100.000 do 0,5 milijona € 16 8 

Potencialna izguba (pribliţno): manj kot 100.000 € 23 25 

Skupaj 91 100 

Vir: ELAN 

Podatke za vzorec dejanske in potencialne izgube je posredovalo samo 91 majhnih 

in srednje velikih podjetij. Podjetja so kot razlog za izgube poslov navajala različne 

razloge, glavni razlog pa je pomanjkanje tujejezičnih znanj med zaposlenimi v podjetju 

(63 %) (ELAN 2006). 
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3.4 Odločitev podjetji za vstop na tuje trge glede na znanje tujih jezikov 

njihovih zaposlenih 

V povprečju 13 % vseh podjetij trdi, da znanje tujih jezikov njihovih zaposlenih 

vpliva na njihov izbor tujega trga. Odstotek odgovorov »da« variira med podjetji 

posameznih drţav, in sicer tudi od 30 % (Romunija) do 0 % (Nizozemska, 

Luksemburg). Večji vpliv (pribliţno četrtina podjetij) je opaziti pri novih članicah –

Latviji, Litvi, Češki in Madţarski prav tako v Španiji in Portugalski.     

Tabela 5  Deleţ podjetij, v katerih znanje tujih jezikov med zaposlenimi ni oz. je 

vplivalo na izbor trga 

Drţava Ne (%) Da (%) Drţava Ne (%) Da (%) 

Avstrija 85.0 15.0 Latvija 73.0 27.0 

Belgija 86.7 13.3 Latvija 74.0 26.0 

Bolgarija 82.3 17.7 Luksemburg 100.0 0 

Ciper 90.9 9.1 Malta 97.3 2.7 

Češka 80.0 20.0 Nizozemska  100.0 0.0 

Danska  94.7 5.3 Norveška 89.8 10.2 

Estonija 94.1 5.9 Poljska 91.7 8.3 

Finska 78.3 21.7 Portugalska  75.0 25.0 

Francija 86.7 13.3 Romunija 70.2 29.8 

Nemčija 92.6 7.4 Slovaška 86.7 13.3 

Grčija 86.4 13.6 Španija 75.0 25.0 

Madţarska 76.1 23.9 Švedska 94.0 6.0 

Islandija 93.8 6.3 Turčija 82.7 17.3 

Irska 94.9 5.1 Velika Britanija 96.0 4.0 

Italija 93.2 6.8 Povprečno 86.9 13.1 

Vir: ELAN 

3.5 Oblikovanje programov za povečanje znanja tujih jezikov v podjetju 

3.5.1 Jezikovni tečaji 

Jezikovni tečaj je hiter in enostaven način izobraţevanja, saj delodajalec ne 

potrebuje nobenih znanj iz stroke poučevanja tujih jezikov. Delodajalčeva naloga je 

izvajalcu tečajev natančno opredeliti ţelena znanja, ki jih morajo zaposleni usvojiti. 

Običajno jezikovne tečaje izvajajo jezikovne šole, katerih učitelji oz. predavatelji so 

jezikoslovci, ne pa strokovnjaki področja, ki ga potrebuje podjetje. Zato so tečaji idealni 

za zaposlene, ki morajo pridobiti osnove, obnoviti ţe pridobljeno znanje in pridobiti 

samozavest pri komunikaciji v tujih jezikih. Vseeno se jezikovne šole poskušajo znajti 

in same najemajo strokovnjake, ki jim pomagajo sestaviti učne načrte, ki bi jim olajšali 

delo. Takšna oblika izobraţevanj predavateljev pa dodatno dvigne stroške podjetij, ki 
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najemajo predavatelje za izvajanje tečajev. Po rezultatih raziskave ELAN 49 % majhnih 

in srednje velikih podjetij organizira jezikovne tečaje. Tečaje pa jih izvede le 35 %. 

Večje vprašanje je, če ti tečaji zadosti koristijo zaposlenim v podjetju. (ELAN 2006) 

3.5.2 Lastni izobraževalni oddelki 

Lastni izobraţevalni oddelki so značilnejši za večja podjetja. Vseeno pa se vse več 

srednje velikih podjetij odloča za manjše izobraţevalne oddelke, v katerih deluje 

majhno število zaposlenih. Ti oddelki izvajajo nekatera izobraţevanja sami, vseeno pa 

je njihova prvotna naloga, da novačijo zunanje udeleţence, ki izvajajo izobraţevanja. V 

praksi zaposleni oz. vodja oddelka stopi do pristojnega za izobraţevanje in mu predstavi 

teţavo, katere rešitev je na novo pridobljeno znanje. Predstavnik izobraţevalnega 

oddelka ima izkušnje pri novačenju zunanjih sodelavcev. Organizira se sestanek, na 

katerem se z zunanjim predavateljem sestavi učni načrt in načrt izvedbe tečaja.  

Lastni izobraţevalni oddelki predstavljajo visok strošek za podjetje. Vseeno pa je 

učinek tečajev neprimerno boljši, kot če jezikovne šole najemajo neizkušeni zaposleni 

oz. vodje podjetij. 

3.5.3 Najem tolmačev    

Najem tolmačev je pogosta oblika premagovanja jezikovnih razlik. Učinek je 

takojšen, stroški so občutno niţji od izvajanja tečajev in znanje tujih jezikov ni 

potrebno. V EU se za tolmače odloča pribliţno 45 % majhnih in srednje velikih podjetij, 

kar je v primerjavi z  80 % v velikih podjetij dokaj malo (ELAN 2006). Na to razliko 

vpliva veliko manjše število opravljenih poslov majhnih in srednje velikih podjetij zunaj 

svojih meja.  

Tolmačenje pa ni vedno najboljša izbira. Stroški tolmačev so v primerjavi s tečaji 

niţji, če upoštevamo da bomo tolmača potrebovali samo enkrat ali dvakrat. Če 

sodelujemo s tujim partnerjem dalj časa, pa se naloţba v izobraţevanja zaposlenih bolj 

izplača, saj jim znanje ostane. Tolmačenje vzame tudi nekaj več časa, kot če bi 

komunicirali sami. Moţne so tudi napačne razlage oz. interpretacije. Največja nevarnost 

pa je odtekanje zaupnih informacij. 

3.5.4 Zaposlitev delavca z znanjem tujih jezikov 

 Zaposlovanje delavcev, ki govorijo ţelene tuje jezike, je odlična rešitev, če je 

mogoča. Najprej moramo ugotoviti, ali potrebujemo delavca, ki mu je ţeleni jezik 

materni ali tuji. Raziskava ELAN ugotavlja, ali potrebujemo delavca, s katerim bi 

komunicirali v materinem jeziku ali mogoče v angleščini. 40 % majhnih in srednjih 

podjetij se odloča za to obliko reševanja jezikovnih ovir, kar je zelo nizek odstotek v 

primerjavi z velikimi podjetji. Kar 94 % velikih podjetij najema delavce z znanjem 

ţelenih tujih jezikov. Seveda takšna razlika nastane zaradi stroškov, povezanih z 
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visokimi plačami visoko izobraţenih zaposlenih oz. zaradi pomanjkanja fleksibilnosti 

kadrovskih sluţb manjših in srednje velikih podjetij (ELAN 2006).   

3.5.5 Izvažanje zaposlenih v tujino  

Podjetja v dobi globalizacije sklepajo posle z drţavami, ki so zelo daleč stran. 

Podjetja začnejo poslovati v novem okolju in kulturi. Razlike v kulturi predstavljajo 

največje prilagajanje in oteţujejo vez zaupanja med sodelujočimi. Zato podjetja v te 

deţele pošljejo zaupanja vredne zaposlene in jih postavijo na nadzorna mesta. Po navadi 

ti zaposleni ţivijo v tem okolju čez vse leto ali več, da čim hitreje absorbirajo kulturo in 

jezik. 53 % vprašanih podjetij je ţe poslalo svoje zaposlene na ključna mesta v tujino, 

medtem ko jih je 60 % v pripravi izvajanja takšnega uvajanja. Medtem pa si majhna in 

srednje velika podjetja zaradi kadrovske togosti ne upajo privoščiti, da jih zapusti 

pomemben člen podjetja (ELAN 2006). 

3.5.6 Jezikovni »prijatelji« 

To je oseba, ki je zaposlena v tujem podjetju in jo dodelijo, da pomaga gostu oz. 

zaposlenemu iz matičnega podjetja. »Prijatelj« je ves čas na voljo gostu in mu pomaga 

pri spoznavanju kulture in usvajanju jezika. Velika podjetja se zavedajo pozitivnih 

učinkov takšnih prijemov, po podatkih raziskave ELAN, saj je takšnih kar 60 % med 

vprašanimi (ELAN 2006). Majhna in srednje velika podjetja tega načina urjenja tujih 

jezikov ne uporabljajo. 

3.5.7 Medkulturno izobraževanje za delovno silo 

Podjetja lahko zaposlene učijo tudi z drugimi metodami. Ena od njih je, da 

zaposlene medkulturno izobraţujejo. Takšen pristop omogoča hitrejše doumevanje tujih 

jezikov in navad tujih partnerjev. Velikokrat se zgodi, da lahko s partnerjem 

komuniciramo v angleščini, pa lahko naš nastop, ki je z vidika naše kulture prijazen, 

zanj pomeni ţalitev. Takšnega izobraţevanja se po večini udeleţujejo zaposleni v 

marketingu, prodaji in delavci, ki bodo v prihodnosti delovali v tujini. V raziskavi 

ELAN je 66 % podjetij odgovorilo, da občasno uporabljajo takšna izobraţevanja 

(ELAN 2006). Kultura je velikokrat pred narodnim jezikom, saj lahko izda in pove 

veliko več kot besede. Majhna in srednje velika podjetja se zavedajo konkurenčne 

prednosti, ki bi jo pridobili s pomočjo teh izobraţevanj, ampak jih ne izvajajo zaradi 

pomanjkanja denarnih sredstev.  

3.5.8 Uporaba prevajalskih orodij in jezikovnih spletnih pomagal 

Rešitev, kot je uporaba prevajalskih orodij in jezikovnih spletnih pomagal, je 

predstavljena kot poceni alternativa vsem drugim oblikam jezikovnega izobraţevanja. 
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Seveda pa je uporaba teh pomagal zelo toga in okorna. Večina uporabnikov z njihovo 

pomočjo ne izpopolnjuje svojih zanj. Prav tako ni kulturne interakcije, ki bi omogočala 

boljši osebni odnos. Vseeno pa se 20 % vprašanih podjetij raziskave ELAN strinja, da 

pripomore pri sodelovanju s tujimi podjetij, ampak le ob sodelovanju z znanjem, 

pridobljenim z jezikovnimi tečaji in medkulturnim izobraţevanjem (ELAN 2006). 

Slika 3.6 Oblikovanje programov za povečanje znanja iz tujih jezikov v podjetju 

 

 

  

  

Vir: ELAN 
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podjetjih učili. Da podjetja kar največ izkoristijo od izobraţevanj, je treba strateško 

porazdeliti koga, torej na katerem poloţaju, bomo učili določenega jezika. Treba je 

upoštevati, kateri trgi so največji in kateri jeziki se uporabljajo v njihovih drţavah, da se 

lahko opredelimo, kam bomo izvaţali. Z raziskavo ELAN so proučili, katere jezike so 

podjetja učila svoje zaposlene v zadnjih treh letih, katere jezike bodo podjetja 

potrebovala v naslednjih treh letih in v katerih situacijah bodo podjetja potrebovala 

določene jezike.  

3.6.1 Jeziki, ki so se jih v podjetjih držav EU učili zadnja tri leta  

Podjetja ne glede na velikost zelo teţko ugotavljajo svoje potrebe po izobraţevanju 

iz tujih jezikov, zato izobraţujejo, ko ţelijo pridobiti določeno naročilo iz določene 

drţave. V povprečju je 35 % vseh vprašanih podjetij iz vseh drţav odgovorilo, da je v 

zadnjih treh letih izobraţevalo svoje zaposlene. Podjetja, ki so izobraţevala svoje 

zaposlene, pa so najverjetneje prihajala iz Češke (79 %), Španije (61 %), Slovaške (57 

%) in Avstrije (61 %). V Avstriji je bil odziv na raziskavo zelo slab, zato je njihov 

vzorec manj kredibilen. Velik deleţ v Češki je rezultat povečanega izvoza, sodelovanja 

z drugimi drţavami in nerazširjenosti češkega jezika kot poslovnega. Z enako teţavo se 

sooča tudi Slovenija, saj je naš jezik zelo redko uporabljen v poslih zunaj naših meja. 

Španija ima velik deleţ, ker se njihovo gospodarstvo veča in razvija. Veliko sodelujejo 

in uvaţajo iz drugih drţav EU. Drţave z najniţjim izobraţevanjem iz tujih jezikov pa so 

Malta (3 %), Grčija (5 %) in Velika Britanija (10 %). Izpostavil bi Veliko Britanijo, v 

kateri je drţavni jezik angleščina, ki je najbolj razširjen poslovni jezik, zato je v 

njihovih podjetjih veliko manjša prioriteta izobraţevanja iz tujih jezikov kot v drugih 

drţavah EU (ELAN 2006). 
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       Slika 3.7  Jeziki, ki se jih najpogosteje učijo na tečajih v podjetjih 

  
Vir: ELAN 
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Slika 3.8 Jeziki, ki jih je treba poučevati v prihodnosti 

        Vir: ELAN 
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Slika 3.9  Drţave, za katere je treba bolje razvijati jezikovne sposobnosti 

 
Vir: ELAN 

6,00%
4,00%

4,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

62,00%

Kitajska - pogajanja

Kitajska - oglaševanje

Nemčija -
korespondenca
Velika Britanija -
oglaševanje  
Kitajska - korespondenca

Kitajska - kodeks

Francija - korespondenca

Romunija - pogajanja 

Rusija - korespondenca

Velika Britanija -
korespondenca
Druge države - jezikovne 
sposobnosti





    

33 

4 JEZIKOVNI TEČAJI ZA MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA 

Struktura majhnih in srednje velikih podjetij je drugačna od strukture velikih 

podjetij. Majhnim in srednje velikim podjetjem struktura omogoča neverjetno 

fleksibilnost, kar je v sodobnem gospodarstvu velika konkurenčna prednost. Teţava teh 

podjetij pa je teţka prilagodljivost tujim trgom zaradi jezikovnih razlik in pomanjkanja 

človeškega kapitala. Zato vse več svetovnih gospodarstev opozarja na pomembnost 

izobraţevanja iz tujih jezikov. V teoriji se izobraţevanje iz tujih jezikov sliši zelo lahko 

izvedljiva stvar, ki ne pomeni velikega finančnega zalogaja. Jezikovno izobraţevanje ni 

tako velik finančni zalogaj, prav tako ni tehnično neizvedljiv projekt ob enkratnem 

izvajanju. Treba pa se je zavedati, da so takšni tečaji učinkoviti, le če se izvajajo redno 

in intenzivno. To pa postavi podjetje pred zelo teţko odločitev. Na eni strani izobraţen, 

fleksibilen in konkurenčen kader, na drugi strani velika vsota denarja, vloţena v 

dejavnost, ki lahko pomeni tudi izgubo, saj ni zagotovo, da bo izobraţevanje privedlo 

do razumevanja pridobljenih informacij. 

Podjetja, ki svoje zaposlene redno usposabljajo iz tujih jezikov ali na vseh 

področjih svoje panoge, so po vseh raziskavah za pribliţno 50 % uspešnejša na lastnih 

in tujih trgih. Ob teh ugotovitvah se vprašam, zakaj slovenska in tudi tuja podjetja, ki jih 

uvrščamo med majhna in srednje velika, takšnih izobraţevanj ne izvajajo pogosteje. 

Zanimivo se mi zdi, da med slovenskimi managerji velja prepričanje, če zaposlijo 

izobraţen kader z znanjem tujega jezika, da bo njegovo znanje ostalo na enako visokem 

nivoju kot ob zaposlitvi.  

Najprej bom predstavil poročila Andragoškega centra Slovenije, ki so naslednja: 

Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let), Demografski trendi in izobraţevanje starejših, 

Poklicno izobraţevanje in usposabljanje odraslih, Ovire pri udeleţbi v izobraţevanju 

odraslih in odnos odraslih do izobraţevanja, Udeleţba odraslih (25–64 let) v 

vseţivljenjskem učenju. 

4.1 Znanje tujih jezikov odraslih v Sloveniji 

Slovenija se po znanju tujih jezikov uvršča med vodilne evropske drţave. Vzrok za 

visok odstotek lahko pripišemo razmeroma majhni jezikovni skupini in intenzivnemu 

izobraţevanju iz tujih jezikov v osnovnih, srednjih ter visokih šolah. Podatki iz raziskav 

prikazujejo, da sta najpogosteje govorjena tuja jezika angleščina in nemščina. 92 % 

anketirancev, starih od 25 do 64 let, je odgovorilo, da so v dvanajstih mesecih pred 

raziskavo uporabili ali govorili vsaj en tuji jezik; od tega 20,5 % en tuji jezik, 37,2 % 

dva, 34,1 % pa tri tuje jezike ali več. Vendar je treba v to raziskavo vpeljati dejstvo, da 

je v teh podatkih zajeta generacija, za katero je bilo šoloobvezno učenje srbohrvaškega 

jezika, ki ima danes v Sloveniji status tujega jezika. Ta jezik je za angleščino in 
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nemščino tretji najbolj govorjen tuji jezik v Sloveniji med osebami v starostni skupini 

od 25 do 64 let (Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let) 2010).  

Podatki prikazujejo, da deleţ oseb z znanjem angleškega jezika s starostjo naglo 

pada. Največ odraslih je govorilo angleški jezik v starostni skupini od 25 do 34 let (75,5 

%), v starostni skupini od 35 do 49 let skoraj polovica odraslih, po 50. letu pa je 

angleško govorilo le še 27,8 %. Te podatke pa podkrepi dejstvo, da se v prvi polovici 

20. stoletja angleškega jezika ni intenzivno poučevalo v osnovnih šolah. Tudi v 

kasnejših letih se je angleški jezik počasi uvajal v šolski sistem. 

Pri znanju nemškega jezika so razlike med posameznimi starostnimi skupinami 

manjše. Deleţ tistih, ki so govorili nemški jezik, je bil največji v starostni skupini od 50 

do 64 let (31,2 % odraslih), najmanjši pa v starostni skupini od 35 do 49 let (26,2 %) 

(Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let) 2010). 

Pri znanju italijanskega jezika med posameznimi starostnimi skupinami ni bilo 

razlik. V posamezni starostni skupini je italijanski jezik govorilo okoli 10 % odraslih. 

Najmanj odraslih v vseh treh starostnih skupinah je govorilo francoski in ruski 

jezik. Manj kot odstotek je bilo oseb z znanjem francoskega in ruskega jezika v starosti 

od 25 do 34 let, le odstotek oseb pa je znalo ta dva jezika v drugih dveh starostnih 

skupinah (Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let) 2010).  

Zanimivo se mi zdi, da v Sloveniji niso višji odstotki poznavanja italijanščine in 

madţarščine, saj sta naši sosedi in veliko slovenskih podjetij sodeluje z njimi. 

Slika 4.1  Deleţ odraslih (25–64 let) z znanjem posameznih tujih jezikov po 

starostnih razredih 

  

Vir: SURS 
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Znanje tujih jezikov ni v zibelko poloţeno, ampak pridobljeno preko izobraţevalnih 

procesov. V raziskavi je bilo znanje tujih jezikov povezano z doseţeno stopnjo 

izobrazbe. Kar 70 % odraslih, starih od 25 do 64 let, ki je govorilo angleški jezik, je 

imelo srednjo, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, medtem ko je angleški jezik 

govorilo le 6,6 % odraslih z osnovnošolsko izobrazbo (Znanje tujih jezikov odraslih 

(25–64 let) 2010). 

Glede na doseţeno izobrazbo je bilo nekoliko več razlik pri znanju nemškega 

jezika. Največ odraslih z znanjem nemškega jezika je imelo srednješolsko izobrazbo 

(46,2 %), deleţ oseb z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo je bil ţe niţji (29,1 %), 

samo 9 % odraslih, ki so govorili nemško, pa je imelo končano osnovno šolo ali manj.  

Tudi italijanski in ruski jezik je govorilo največ odraslih s končano srednješolsko 

izobrazbo, med tistimi, ki so govorili francoski jezik, pa je bilo največ oseb z 

višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let) 2010). 

Slika 4.2  Deleţ odraslih (25–64 let) z znanjem posameznih tujih jezikov po 

doseţeni izobrazbi 

 
Vir: SURS 

V Sloveniji imamo dobro razvit šolski sistem izobraţevanja iz tujih jezikov. Kot 

vsak sistem ima tudi ta vrzeli, ki si jih ţelita drţava in EU zapolniti. Vseeno pa 

zanimanje za tuje jezike narašča. Največje zanimanje je za učenje angleškega in 

nemškega jezika, medtem ko je zanimanje za francoski in ruski jezik nekoliko upadlo. 

Poleg omenjenih jezikov se v Sloveniji poučujeta tudi italijanski in španski jezik, vedno 

več odraslih se uči tudi češčino, madţarščino, danščino, nizozemščino, portugalščino in 

švedščino, japonščino, kitajščino in arabščino (Znanje tujih jezikov odraslih (25–64 let) 

2010).  
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Slika 4.3  Udeleţbe v jezikovnih programih po jezikih, Slovenija, 2005/2006, 

2006/2007 in 2007/2008 

 
Vir: SURS 

4.2 Izvajanje tečajev tujih jezikov v slovenskih podjetjih: analiza raziskave 

Slovenska podjetja so vsakodnevno prisiljena uporabljati vsaj en tuji jezik, pa naj si 

bo le zaradi obiska tuje spletne strani ali dopisovanja s tujimi partnerji. Zato je smiselno 

sklepati, da v večini slovenskih podjetij vsaj ena oseba govori vsaj en tuji jezik. Če 

postavimo tezo v tej smeri, so slovenska podjetja po odstotkih zelo visoko uvrščena. Če 

pa se vprašamo, kakšno je znanje iz tujih jezikov pri zaposlenih nasploh, se odstotek 

krepko zniţa. Zato sem sledil postavljenemu cilju in izvedel raziskavo, ki bi mi 

pomagala oblikovati tezo, ki bi jo lahko ovrgel ali sprejel.  

Najprej sem na podlagi statističnih podatkov, pridobljenih iz raziskav na nacionalni 

in evropski ravni, oblikoval tri vprašalnike. Prvega sem posredoval dvema jezikovnima 

šolama; Linguli iz Ljubljane in Didacti iz Celja. Med pogovorom sem izvedel še nekaj 

zanimivih dejstev o poučevanju v podjetjih. S pomočjo drugega vprašalnika sem izvedel 

intervjuje v podjetjih Hiša priboljškov, s.p., Muflon d.o.o., Lafarge cement, d.o.o., 

Gorenje, d.d., ter Krka, d.d. Hiša priboljškov je mikro podjetje, Muflon in Lafarge sta 

srednji podjetji, Gorenje in Krka pa veliki. Podjetji Krka in Gorenje sem ţelel uporabiti 

kot primerjavo s srednjimi in majhnimi podjetji. Tega ţal nisem mogel storiti, saj v 

obeh podjetjih izobraţevanja iz tujih jezikov strogo varujejo pod oznako zaupno. Ta 

podatek pa mi je pokazal, kako velika stvar je jezikovno izobraţevanje za velika 

podjetja, ki ţe bijejo bitko na tujih trgih in so eni od ključnih igralcev na svojem 

področju. 
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4.3 Analiza intervjujev v jezikovnih šolah 

Jezikovne šole so storitvena podjetja, ki poučujejo tuje jezike na vseh ravneh. Tečaje 

pripravljajo za vse vrste fizičnih in pravnih oseb. Tu pa se enostaven opis jezikovnih šol 

konča. Po podatkih AJPES v letu 2010 posluje 39 jezikovnih šol (AJPES 2010), kar je 

sorazmerno malo glede na 152.541 podjetij, ki so registrirana v Sloveniji (AJPES 2010). 

Ta podatek razkrije še eno lastnost jezikovnih šol. Njihovo nizko število v razmerju z 

drugimi podjetji v Sloveniji je posledica nizkega povpraševanja po izobraţevanju iz 

tujih jezikov. Da jezikovne šole preţivijo, za nedoločen čas zaposlujejo malo število 

predavateljev oz. po potrebi najamejo honorarne predavatelje, ki so draţji. Šole lahko 

izvajajo tečaje za velike skupine s svojimi predavatelji ali pa jih oblikujejo v manjše 

skupine, ki jih vodijo honorarni predavatelji. Tečaji v velikih skupinah so cenejši, a 

veliko bolj togi. Večina podjetij si načeloma ne more privoščiti, da na izobraţevanje 

pošlje večje število zaposlenih, zato izobraţevanja iz tujih jezikov namenijo samo 

zaposlenim na višjih hierarhičnih mestih. Konkurenčnost na tujih trgih se povečuje 

podjetjem, ki izobraţujejo večino svojih zaposlenih. Da sem bolje spoznal poloţaj 

jezikovnih šol v Sloveniji, sem intervjuval zaposlene jezikovnih šol Didacta in Lingula.  

 

4.3.1 Analiza intervjuja jezikovne šole Didacta 

V jezikovni šoli Didacta sem v začetku avgusta opravil telefonski intervju z 

direktorico, gospo Vesno Krelj, ki mi je prijazno posredovala vsak potreben podatek.  

Podjetje Didacta, s.p., je jezikovna šola z 20-letno tradicijo jezikovnega 

izobraţevanja in prevajalstva. Njihovo podjetje zaposluje 15 profesorjev slovenskega in 

tujih jezikov, kar strankam daje moţnost, da si pridobijo znanje slovenskega in tujih 

jezikov na visoki kakovostni ravni. Izobraţujejo otroke, mladino in odrasle. Njihovi 

tečaji in seminarji potekajo v majhnih skupinah ali individualno na sedeţu podjetja, kar 

ni ravno fleksibilno za podjetja. 

Vprašanja intervjuja so bila pripravljena vnaprej.  

Koliko jezikov poučujete v vašem podjetju? »Poučujemo 10 jezikov: angleščino, 

nemščino, italijanščino, španščino, francoščino, ruščino, poljščino, hrvaščino, srbščino 

in makedonščino.« 

V približno koliko podjetjih ste izvajali jezikovne tečaje? »V letu 2009 smo tečaje  

izvajali v 15 podjetjih, od tega štiri vsako leto. Tečaji so se izvajali v skupinah in 

individualno.« 

Iz katerih panog so prihajala ta podjetja? »Ta podjetja delujejo v bančništvu, 

farmaciji, medicini, računalništvu, trgovini, strojništvu, elektrotehniki in Elektra.« 

Kolikim od teh podjetij nudite splošne jezikovne tečaje in zakaj? »Tečaje nudimo 

vsem podjetjem zaradi splošne usposobljenosti pri komuniciranju s poslovnimi 
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partnerji. Izobraţujemo pa tudi v marketingu, da lahko udeleţenci razumejo strokovno 

literaturo, spremljajo aktualne doseţke posamezne stroke v svetu …« 

Kolikim od teh podjetij nudite strokovne jezikovne tečaje s področja njihovega 

delovanja in zakaj se podjetja odločajo za vas? »Vsem podjetjem v nadgradnji tujih 

jezikov nudimo tudi strokovne jezikovne tečaje zaradi obvladovanja in uporabe 

terminologije posameznih strokovnih področij.« 

Katere tuje jezike lahko ponudite v obliki specializiranih tečajev? »V obliki 

specializiranih tečajev nudimo nemški, angleški, italijanski, francoski in španski jezik 

ter individualne ure za različne druge jezike.« 

Kakšna je vaša praksa izvajanja specializiranih tečajev? »Specializirane tečaje 

nudimo za posamezno podjetje v skupini ali zdruţujemo kandidate iz različnih podjetij 

za posamezno strokovno področje ali nudimo individualen pristop.« 

Kako bi si želeli izvajati tečaje, da bi bili optimalno učinkoviti za podjetja? »Za 

podjetja je optimalno izvajati tečaje za enake nivoje predznanja po skupinah, ki imajo 

enake potrebe, ali individualno. Prav tako je pomembno, da si zaposleni res vzamejo čas 

za izobraţevanje na nekoliko daljši rok.« 

Kako se lotevate oblikovanja programov za podjetja, ki so ozko specializirana? 

»Program oblikujemo skladno z ţeljami naročnika (predlagana znanja iz ozko 

specializiranega področja, literatura ali članki s specializiranega področja, značilnosti 

izdelkov, ki so predmet poslovanja, ki ga pokriva podjetje, ipd …) » 

Ste v preteklosti izvajali kakšen tečaj v podjetju, ki ga je financirala Evropska unija, 

in ali imate v načrtu črpati ta sredstva v prihodnosti? »Da. Pet let smo izvajali tečaje za 

Zavod RS za zaposlovanje.« 

Jezikovna šola Didacta je na območju Celja ena najbolj poznanih jezikovnih šol z 

dolgoletno tradicijo. V njihovih učilnicah se je zvrstilo veliko zaposlenih iz 

najrazličnejših podjetij. Imajo potrebne izkušnje, a vseeno ne izkoristijo ponujenega 

potenciala poučevanja tujih jezikov. Njihov program je na pogled zastarel in tog ter zelo 

splošen. Njihov način dela je odličen za izobraţevanje niţje rangiranih delavcev, ki 

potrebujejo osnove iz tujih jezikov. Nadaljevalnih tečajev, ki se dotikajo specializiranih 

področji, pa ne morejo izvajati sami, kar zelo poveča strošek tečajev. Po mojem mnenju 

bi moralo podjetje s tako dolgoletno tradicijo nujno preoblikovati ponudbo, da bi jo 

pribliţali majhnim in srednje velikim podjetjem. Najbolj ključna poteza pa bi bila, da bi 

se odločili za obiske podjetij in opazovanje njihovega dela ter z novimi spoznanji 

oblikovati nove programe. Spremeniti bi morali tudi svojo spletno stran, da bi bila bolj 

prijazna uporabnikom, in tečaje izvajati na sedeţih podjetij. 

4.3.2 Analiza intervjuja jezikovne šole Lingula 

Lingula je 17 let staro podjetje iz Ljubljane in predstavlja alternativo podjetju 

Didacta. Podjetje sestavlja 50 profesorjev tujega jezika, katerih vodja je ga. Klavdija 
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Kosmač Toplišek. Tako visoko število vedno prisotnih strokovnih delavcev omogoča 

boljše nudenje storitev tako fizičnim kot pravnim osebam. S podjetjem Lingula sem 

opravil telefonski razgovor v obliki intervjuja, ki je bil identičen intervjuju z jezikovno 

šolo Didacta.  

Koliko jezikov poučujete v vašem podjetju? »Angleščina, nemščina, španščina, 

francoščina, italijanščina so najpogostejši, poučujemo tudi kitajščino, japonščino, 

resvahili, skupaj več kot 20 jezikov.« 

V približno koliko podjetjih ste izvajali jezikovne tečaje v letu 2009? »V letu 2009 

smo tečaje izvajali v 36 podjetjih.« 

Iz katerih panog so prihajala ta podjetja? »Tečaje smo izvajali v podjetjih, ki 

prihajajo iz panog farmacija, telekomunikacije, bančništvo, zavarovalništvo, hotelska 

industrija.« 

Kolikim od teh podjetij nudite splošne jezikovne tečaje in zakaj? »16 podjetij je 

potrebovalo tečaje osnovnih stopenj za osnovno sporazumevanje in za te je bil primeren 

splošni pogovorni jezik.« 

Kolikim od teh podjetij nudite strokovne jezikovne tečaje s področja njihovega 

delovanja in zakaj se podjetja odločajo za vas? »11 podjetij je potrebovalo  

specializirane delavnice, izdelane po njihovi meri in z vsebino, pripravljeno na podlagi 

njihovega internega gradiva. Za nas se odločajo zaradi referenc s področja strokovnih 

specializiranih delavnic, priporočil in strokovnosti naše ekipe.« 

Katere tuje jezike lahko ponudite v oblik specializiranih tečajev? »Angleščino, 

nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, hrvaščino, srbščino, makedonščino.«  

Kakšna je vaša praksa izvajanja specializiranih tečajev? »Program se popolnoma 

prilagodi ţeljam naročnika, izdelan je na podlagi njihovega gradiva.« 

Kako bi si želeli izvajati tečaje, da bi bili optimalno učinkoviti za podjetja? 

»Učinkoviti so ţe zdaj, morda bi morali biti daljši in pogosteje izvajani.« 

Kako se lotevate oblikovanja programov za podjetja, ki so ozko specializirana? 

«Na podlagi njihovega gradiva, pogovorov z udeleţenci in njihovimi nadrejenimi, 

študijem strokovne literature …« 

Ste v preteklosti izvajali kakšen tečaj v podjetju, k ga je financirala Evropska unija, 

in ali imate v načrtu v prihodnosti črpati ta sredstva? »Ne. Črpali bi, a je zapleteno.« 

Lingula je moderna jezikovna šola, ki predstavlja vzor drugim slovenskim 

jezikovnim šolam. Deluje na območju Ljubljane, kjer je največ podjetij, ki so 

pripravljena izobraţevati svoje zaposlene iz tujih jezikov. K odločitvi za izobraţevanja 

pripomore tudi večja konkurenca. Podjetje je bilo ustanovljeno tri leta za podjetjem 

Didacta, a se je v naslednjih letih pospešeno razvijalo. Kakovost tečajev je po 

pričevanju podjetij zadovoljiva in tudi organizacija je fleksibilnejša. Vseeno pa moram 

priznati, da me kot najboljša jezikovna šola v Sloveniji ne prepriča povsem. Njihova 

prilagoditev trgu je boljša kot Didactina, a vseeno ne zadosti vsem potrebam strank. 
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Največja teţava pa nastane, ko se na Lingulo obrnejo majhna in srednje velika podjetja, 

saj je večina programov pripravljena za večje število oseb oz. za večje skupine, zato so 

primernejša za velika podjetja. Tu pa se slabosti Lingule končajo. Zelo mi je všeč, da v 

podjetju opravijo svetovalne pogovore pred začetkom tečaja, saj s tem ugotovijo raven 

znanja kandidatov in predlagajo najprimernejšo sestavo skupin. Vodstvo podjetij tudi 

redno obveščajo o napredku udeleţencev na tečajih in o njihovi prisotnosti. S pomočjo 

e-dnevnika so udeleţenci na tekočem o predelani snovi, četudi kdaj manjkajo. Imajo 

tudi spletno funkcijo, ki se imenuje Virtualna Lingula, saj menijo, da je učenje jezika 

vztrajen trening. Tako so udeleţencem na voljo spletne strani z interaktivnimi vajami, 

na njih pa lahko trenirajo šest jezikov, ne le tistega, ki se ga učijo na tečaju. V podjetju 

Lingula so kmalu po opravljenem intervjuju na svoji spletni strani objavili prijavo na 

razpis, ki omogoča vsem zaposlenim posameznikom z največ peto stopnjo izobrazbe, da 

lahko sodelujejo na javnem razpisu Znanje uresničuje sanje  Zavoda za zaposlovanje 

Republike Slovenije, ki pokrije stroške jezikovnega tečaja do višine 600 EUR (z DDV). 

Na razpis pa se lahko prijavijo tudi samostojni podjetniki (Lingula 2010).   

4.3.3 Analiza intervjuja podjetja Muflon, d. o. o. 

Muflon je podjetje, čigar zgodovina sega v leto 1973, ko je bila zgrajena 

proizvodna hala obrata Muflon, kjer so začeli proizvodnjo samolepilnih materialov. Do 

danes so v podjetju s stalnimi izboljšavami posodobili proizvodnjo, izboljšali delovne 

pogoje in povečali konkurenčnost na domačem ter tujih trgih. Ostale so navade, 

izkušnje in trud po izdelovanju izdelkov, ki v celoti zadovoljujejo ţelje in potrebe 

tiskarjev. V podjetju Radeče Papir Muflon zaposlujejo več kot 150 sodelavcev. Na leto 

proizvedejo 20 milijonov kvadratnih metrov samolepilnih materialov in folij. Izdelujejo 

tudi različne tiskovine, samolepilne etikete in izdelke papirne konfekcije za 

izobraţevanje, pisarniško komuniciranje ter umetniško ustvarjanje. S svojimi izdelki so 

prisotni na slovenskem in tujem trgu (Muflon, d.o.o., 2010).  

Uspešnega poslovanja se veselijo z okoljem, v katerem delujejo. Svoje uspehe 

delijo z zaposlenimi, katerim omogočajo varno delovno okolje. Vključujejo se v 

številne humanitarne, športne, kulturne in izobraţevalne projekte ter s tem gradijo 

druţbeno odgovornost podjetja (Muflon, d.o.o., 2010). 

Podjetje Muflon prestavlja podjetje srednje velikosti, ki posluje zunaj slovenskih 

meja. Ima dolgoletno tradicijo in veliko izkušenega kadra. Vseeno pa se soočajo s 

slabim poslovanjem od osamosvojitve Slovenije dalje, ko so izgubili večino trga. V zelo 

kratkem roku so morali poiskati nove trge in se nanje razširiti. Brez večjih izkušenj na 

tujih trgih so morali začeti iz nič. Do danes niso našli primerne formule za dokončen 

prodor na tuje trge. Zato sem se odločil, da direktorja Janeza Pezdirca intervjuvam o 

izobraţevanju iz tujih jezikov. 

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/usposabljanje_za_delo_in_poklic/zus_-_znanje_uresnicuje_sanje/javni_razpis_znanje_uresnicuje_sanje
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Najprej, prosim, navedite nekaj primerov poslov, pri katerih so vaši zaposleni 

morali uporabiti znanje tujih jezikov, oz. katere jezike bi morali znati, da bi posel 

opravili kar najboljše? »Primeri poslov po drţavah, iz katerih so kupci: Hrvaška, Srbija, 

Bosna, Makedonija, Črna gora, Romunija, Bolgarija, Grčija, Turčija, Nemčija, Češka, 

Slovaška, Ukrajina, Rusija, Litva, Italija, Portugalska.« 

Ali imate v načrtu sodelovati s tujimi partnerji oz. strankami tudi v prihodnosti in 

kako nameravate premostiti jezikovne prepreke? ».  – srbohrvaški jezik Italija, Slovaška 

– slovenski jezik, Nemčija – nemški jezik, Rusija, Ukrajina, Češka, Turčija, Grčija, 

Romunija, Bolgarija, Portugalska – angleški jezik.« 

Približno (v odstotkih) opredelite, koliko zaposlenih bi po vašem mnenju 

potrebovalo znanje najmanj enega tujega jezika. »V komerciali je sedem zaposlenih, od 

tega eden za domači trg. Šest zaposlenih oz. 85 % bi jih moralo govoriti vsaj en tuji 

jezik.« 

Bi bilo vaše podjetje pripravljeno sofinancirati učenje tujih jezikov na vseh ravneh 

organizacije, če bi tak projekt sofinancirala Evropska unija? »Za komercialni kader 

obstaja soglasje na načelni ravni.« 

Ste v podjetju že izvedli tečaj tujih jezikov? »Ne.« 

Ste bili zadovoljni z izvedbo tečaja in kakšna so bila mnenja zaposlenih, ki so ga 

obiskovali? Brez odgovora. 

Je bil tečaj splošne narave ali je bil osredotočen na vaše področje dela in kdo je o 

tem odločal? Brez odgovora. 

Je bil namen tečaja dosežen in kako ste to preverili? Brez odgovora. 

Če v podjetju ni bil izveden še noben tečaj, me zanima, kaj so glavni razlogi, da se 

za tujejezične tečaje še niste odločili? »Ker obstaja zadostno število govorcev, ki lahko 

komunicirajo s tujino. Drugi razlog se skriva v starostni strukturi kadra. Beleţimo pa 

tudi odklon osebe, ki ne govori tujih jezikov, in smo jo bili pripravljeni poslati na 

tečaj.« 

Podjetje Muflon, d.o.o. je odličen primer podjetja z velikim potencialom, ki mu 

manjka pika na i. Po mojem mnenju je ta pika na i ravno strateška širitev na tuje trge. 

Glavna strategija pa bi bila, če bi začeli večji del svojega kadra izobraţevati iz tujih 

jezikov. Največjo teţavo pa predstavlja miselnost vodstva, da v njihovem podjetju ni 

potrebe po izobraţevanju iz tujih jezikov. Takšno mnenje ima veliko podobnih podjetij, 

ki jim izobraţevanje iz tujih jezikov pomeni le strošek z malo učinka.  

4.3.4 Analiza intervjuja podjetja Lafarge Cement, d. o. o.  

Kot protiuteţ podjetju Muflon, d.o.o., sem vzel podjetje Lafarge Cement, d.o.o. Od 

leta 2002 je druţba Lafarge Cement, d.o.o., Trbovlje del cementne divizije Skupine 

Lafarge. Takrat se je namreč nekdanja Cementarna Trbovlje pridruţila največjemu 

proizvajalcu cementa na svetu in vodilnemu proizvajalcu gradbenih materialov v 

http://www.lafarge.com/
http://www.lafarge.com/
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svetovnem merilu. Lafarge je prisoten v 78 drţavah po vsem svetu in zaposluje več kot 

78.000 ljudi. Vstop v Skupino Lafarge je pomenil uvajanje tehnoloških in okoljskih 

standardov, ki veljajo na ravni celotne Skupine Lafarge. Največja sprememba pa je bila, 

da so bili delavci primorani sodelovati s tujci. Podjetje je zato začelo izobraţevati svoj 

kader iz tujih jezikov. Cementarna v Trbovljah ima 180 zaposlenih, skupno število 

zaposlenih v cementarni in obeh hčerinskih druţbah pa znaša 220 (Lafarge Cement 

2010).  

Podjetje je takoj pritegnilo moje zanimanje, saj je njihov lastnik tuja druţba, ki se 

ne prilagaja svojim hčerinskim druţbam, zato je njihov kader prisiljen komunicirati v 

tujem jeziku. Vzpostavil sem kontakt z gospo Špelo Malovrh, ki je vodja oddelka za 

izobraţevanje zaposlenih v Trbovljah. Intervju je potekal po telefonu po vnaprej 

pripravljenih vprašanjih.  

Najprej, prosim, navedite nekaj primerov poslov, pri katerih so vaši zaposleni 

morali uporabiti zanje tujih jezikov oz. katere jezike bi morali znati, da bi posel opravili 

kar najboljše? »Podjetje Lafarge ima sedeţ v Franciji, zato večina sestankov 

predstavitev poteka v francoščini, preostale posle sklepamo s pomočjo angleščine.« 

Imate v načrtu sodelovati s tujimi partnerji oz. strankami tudi v prihodnosti in kako 

nameravate premostiti jezikovne prepreke? »Smo v stalnem stiku s tujimi partnerji, saj 

je naše matično podjetje mednarodno. Zaposleni na delovnih mestih, ki imajo kontakte 

in sodelujejo s tuje govorečimi partnerji, imajo znanje tujega jezika kot pogoj v opisu 

delovnega mesta. V primeru pomanjkanja znanja organiziramo jezikovne tečaje.« 

Približno (v odstotkih) opredelite, koliko zaposlenih bi po vašem mnenju 

potrebovalo znanje najmanj enega tujega jezika. »Pribliţno 30 % zaposlenih ima 

zadostno zanje vsaj enega tujega jezika, nadaljnjih 10 % bi znanje moralo še utrditi.« 

Bi bilo vaše podjetje pripravljeno sofinancirati učenje tujih jezikov na vseh ravneh 

organizacije, če bi tak projekt sofinancirala Evropska unija? »Bi. Odvisno od 

pogojev.« 

Ste v podjetju že izvedli tečaj tujih jezikov? »Da.« 

Katera jezikovna šola ga je izvajala, kako dolgo je trajal in katere zaposlene je 

vključeval? »Več 60-urnih tečajev za pridobitev angleškega znanja pri jezikovni šoli 

Unique iz Trbovelj. Pokrival je zaposlene v delavnicah, laboratorijih in navsezadnje tudi 

managerje.« 

Ste bili zadovoljni z izvedbo tečaja in kakšna so bila mnenja zaposlenih, ki so ga 

obiskovali? »Kot podjetje smo bili z izvedenimi tečaji zelo zadovoljni 

(kakovost/cena/fleksibilnost), tudi zaposleni so bili zadovoljni s kakovostjo izvajanj, 

manj so jim bile všeč samo domače naloge.« 

Je bil tečaj splošne narave ali je bil osredotočen na vaše področje dela in kdo je o 

tem odločal? »Izvajali so se splošni tečaji za začetnike in višji tečaji za naprednejše. O 
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tem so se odločali vodje znotraj našega podjetja, vodja izobraţevanja in jezikovna šola 

Unique.   

Je bil namen tečaja dosežen in kako ste to preverili? »Namen tečajev je bil le delno 

doseţen – odvisno od udeleţenca in njegovega vloţenega truda ter dela. Učinek pa smo 

preverili s pomočjo testov pred in po tečaju.« 

Prosim, navedite nekaj predlogov, s pomočjo katerih bi oblikovali tečaj po potrebi 

vašega podjetja. »Najpomembnejši so cena, kakovost in fleksibilnost.« 

Ali menite, da takšna oblika izobraževanja dviguje uspešnost podjetja in ustvarja 

boljšo atmosfero med zaposlenimi? »Da.« 

Podjetje Lafarge Cement dokazuje, da je mogoče izobraţevati višji odstotek 

zaposlenih v podjetju. Ob tem naj omenimo, da iz stroke podjetja Lafarge Cement 

izobraţujejo kar 80 % zaposlenih, kar je bistveno več kot pa iz tujih jezikov. Vseeno je 

njihov poloţaj drugačen od podjetja Muflon, ki je 100 % slovensko podjetje in zanj ni 

nujno, da posluje s tujimi jeziki. Zame je bilo najpomembnejše pridobiti informacijo, 

kako so potekali tečaji v podjetju, kako se je beleţil in preverjal njihov uspeh in če 

pomagajo pri nadaljnjem poslovanju. Gospo Malovrh sem na koncu intervjuja še 

vprašal, če ima občutek, da so bila vsa izobraţevanja iz tujih jezikov upravičena ter 

efektivna. Odgovorila je pritrdilno. 

4.3.5 Analiza intervjuja podjetja Hiša priboljškov, s. p. 

Hiša priboljškov je majhno podjetje, ki obstaja od leta 2008. V tem času je odprlo tri 

poslovne enote, ki so oblikovane v trgovinska obrata in gostinski obrat. Podjetje 

zaposluje osem oseb in tri študente. S pomočjo novih idej in nekonvencionalnih 

pristopov, kot so iskanje idej zunaj slovenskih meja ali iskanje novih izdelkov, je 

podjetje Hiša priboljškov v dveh letih dosegla stabilno poslovanje in začela zaposlovati 

nove ljudi. Osebno sem intervjuval gospoda Tadeja Kozovinca, direktorja in lastnika 

podjetja Hiša priboljškov, s.p.   

Najprej, prosim, navedite nekaj primerov poslov, pri katerih so vaši zaposleni 

morali uporabiti zanje tujih jezikov oz. katere jezike bi morali znati, da bi posel opravili 

kar najboljše? »Prodaja izdelkov v trgovini turistom, naročanje izdelkov iz tujine.« 

Ali imate v načrtu sodelovati s tujimi partnerji oz. strankami tudi v prihodnosti in 

kako nameravate premostiti jezikovne prepreke? »Da, saj ţelimo uporabiti čim več 

tujega znanja, ki bo pripomoglo pri nadaljnjem razvoju podjetja. Načrtujemo tudi 

poseben uvoz določenih artiklov s celega sveta, zato bomo morali v prihodnosti 

pospešeno izobraţevati svoje zaposlene. Jezikovne prepreke bomo reševali s pomočjo 

obstoječih znanj iz angleščine, ki smo jih pridobivali na jezikovnih tečajih, če pa bodo s 

strani drţave izvedene še kakšne subvencije, bomo svoje zaposlene izobraţevali tudi s 

pomočjo tečajev.« 
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Približno (v odstotkih) opredelite, koliko zaposlenih bi po vašem mnenju 

potrebovalo znanje najmanj enega tujega jezika. »Polovica vseh zaposlenih.« 

Bi bilo vaše podjetje pripravljeno sofinancirati učenje tujih jezikov na vseh ravneh 

organizacije, če bi tak projekt sofinancirala Evropska unija? »Bi, odvisno od pogojev 

projekta. Prijavil sem se ţe na več razpisov, ravno zdaj čakam na razpis Znanje 

uresničuje sanje.«  

Ste v podjetju že izvedli tečaj tujih jezikov? »Ne.« 

Če pa v podjetju ni bil izveden še noben tečaj, me zanima, kaj so glavni razlogi, da 

se za tujejezične tečaje še niste odločili? »Podjetje je še mlado, zato še ni bilo časa za 

izvajanje tečajev.« 

Ali ste mnenja, da takšna oblika izobraževanja dviguje uspešnost podjetja in 

ustvarja boljšo atmosfero med zaposlenimi? »Da.« 

Prosim, navedite nekaj predlogov, s pomočjo katerih bi oblikovali tečaj po potrebi 

vašega podjetja. »Primerna cena, kakovost, fleksibilnost.« 

Podjetje Hiša priboljškov uvrščamo med mikro podjetja. Podjetje ni strukturirano 

hierarhično in zaposleni imajo besedo pri vodenju. Gospod Kozovinc je omenil, da ţeli 

organizirati tujejezična izobraţevanja, saj ima ţeljo uvaţati iz tujine in zaposlene 

pošiljati na izobraţevanja v tujino. Takšna izobraţevanja predstavljajo velik strošek za 

tako majhno in mlado podjetje, zato jih je mogoče izvajati le ob finančni pomoči drţave 

ali Evropske unije. V letošnjem letu se je gospod Kozovinc prijavil na razpis Znanje 

uresničuje sanje, v okviru katerega ţeli izvesti tujejezično izobraţevanje. V primeru, da 

uspe na razpisu in opravi svoje izobraţevanje, bo začel vlagati sredstva v  izobraţevanje 

celotnega podjetja. 

4.3.6 Analiza rezultatov raziskave Jezikovni tečaji v majhnih in srednje velikih 

podjetjih 

Za večji vzorec, ki bi potrdil ali ovrgel moja razmišljanja, sem 19. 7. 2010 100 

lokalnim podjetjem poslal spletni vprašalnik. Ta je bil sestavljen iz osmih enostavnih 

zaprtih vprašanj. Vprašalnik je bil dostopen na spletu do 18. 8. 2010. V tem času je nanj 

odgovorilo le 11 podjetij, kar znese 11 % vprašanih. Število podjetij, ki so se odzvali, ni 

bilo veliko, a vseeno sem lahko oblikoval vzorec. 

Na vprašanje o velikosti podjetja so bili podani odgovori: mikro podjetja, ki 

zaposlujejo od 1 do 9 delavcev, sledila so majhna podjetja z od 10 do 49 delavcev, 

srednje velika podjetja od 50 do 249 delavcev in velika, od 250 delavcev naprej. 

Podjetja so se opredelila sledeče: mikro podjetij je bilo 50 % od vprašanih, majhnih 0 

%, srednje velikih 33,33 % in velikih 16,67 %. To vprašanje je preskočilo pet vprašanih, 

ki so po podatkih AJEPS opredeljeni kot majhna podjetja. S pomočjo tega vprašanja 

sem pridobil vzorec, kako se izobraţuje v različno velikih podjetjih. 
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Sledilo je vprašanje Kako pogosto izvajate ali načrtujete izobraževanja v vašem 

podjetju?. Podani so bili odgovori, za katere so se podjetja odločila takole: vsakih 1–6 

mesecev je odgovorilo 36,36 % podjetij, vsakih 6–12 mesecev 18,18 %, vsakih 1–5 let 

36,36 %, vsakih 5 ali več let 0 % podjetij in nikoli 9,09 % podjetij. Za izobraţevanja, ki 

se izvajajo v razponu 1–6 mesecev, se odločajo podjetja mikro in srednje velikosti v 

razmerju 60 % in 40 %. 

Slika 4.4  Kako pogosto izvajate ali načrtujete izobraţevanja v vašem podjetju 

 

Sledilo je vprašanje Kako pomembno je izobraževanje zaposlenih za podjetje?. Za 

odgovor zelo pomembno se je odločilo 54,55 % podjetij, pomembno 36,36 % in za 

nepomembno 9,09 %. Pri odgovoru zelo pomembno je bilo kar 50 % podanih s strani 

srednje velikih podjetij, 33,33 % s strani majhnih in 16,67 % s strani velikih podjetij. Za 

odgovor nikoli so se odločala samo mikro podjetja. 

Na vprašanje Ali izobražujete iz tujih jezikov? se jih je 50 % opredelilo za da in 

prav tako za ne, eno podjetje pa se je vzdrţalo odgovora. Razmerje podjetij, ki so se 

odločili za odgovor da, je bilo naslednje: 50 % mikro podjetja, 33,33 % velika podjetja 

in 16,67% srednja podjetja. 

 Sledilo je vprašanje Kako pomembno je za podjetje izobraževanje iz tujih jezikov?. 

Odgovori so bili naslednji: zelo pomembno 40 %, pomembno 50 % in nepomembno 10 

%, eno od podjetij se je odgovora vzdrţalo. 

Kolikšen procent delavcev vključujete v izobraževanje? je bilo vprašanje, na 

katerega so odgovarjali takole: 0–25 % delavcev izobraţuje 60 % podjetij, 25–50 % 

delavcev izobraţuje 10 % podjetij, 50–75 % delavcev izobraţuje 10 % podjetij in 75–

100 % delavcev izobraţuje 20 % podjetij. 

Vsi vprašani so na vprašanje Ali organizirate izobraževanja s pomočjo evropskih 

ali slovenskih subvencij? odgovorili z ne. 

Vsakih 1-6 mesecev

Vsakih 6-12 mesecev

Vsakih 1-5 let

Vsakih 5 ali več let

Nikoli
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Ali bi se podjetja pogosteje posluževala jezikovnih izobraževanj, če bi bila ta bolje 

subvencionirana? je bilo zadnje vprašanje spletne ankete. Za da se je pri tem vprašanju 

opredelilo 90  % vprašanih, za ne pa 10 %. 

Raziskava, izvedena s pomočjo spletnega vprašalnika, je zapolnila še zadnji 

manjkajoči del, ki je sestavil mojo tezo.  
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5 SKLEP  

Podjetja morajo slediti vse hitrejšemu tempu, ki ga narekuje globalni trg. Da lahko 

podjetje konkurira na globalnem trgu, mora imeti izobraţen kader. Velika prednost 

podjetja je tudi fleksibilnost, ki jo najbolje nudijo majhna in srednje velika podjetja. V 

teh podjetjih pa se večkrat zalomi pri jezikovnih preprekah. Zato se je treba te teţave 

lotiti zelo strateško, saj večina majhnih podjetij z desetimi zaposlenimi, predstavlja 

največji del od vseh podjetji v Sloveniji. Teh deset zaposlenih deluje na več sektorjih v 

podjetju, zato je njihova paleta znanja zelo široka. Teţava nastane, ko podjetje ţeli 

vstopiti na tuji trg in mora to znanje zaposlenih preslikati v drug jezik. Soočanje s to 

teţavo sem poskušal orisati s pomočjo intervjujev s podjetji na eni strani in z 

jezikovnimi šolami na drugi.  

S strani jezikovnih šol se tečaji izvajajo fleksibilno, kakovostno, na veliko področjih  

ter v številnih jezikih. Teţava nastane, ker imajo jezikovne šole teţnjo po čim bolj 

standardiziranih programih dela, ki bi jih lahko uporabljale za vsa podjetja. Tečaji naj bi 

bili v čim večjih skupinah in v prostorih šol. Seveda to večini podjetjem ne zadostuje, 

zato morajo plačati veliko višjo ceno, ki pa je ključnega pomena pri odločanju za 

izobraţevanje.  

S strani podjetij so ţelje usmerjene drugam. Podjetja si ţelijo veliko mero 

prilagajanja jezikovnih šol, s pestrimi programi dela, ki bi bili za vsak oddelek v 

podjetju drugačni in še dodatno prilagojeni posameznikom, izvajali naj bi se v podjetju 

in popoldan. Vsem ţeljam seveda ni mogoče zadostiti, zato je potrebna velika mera 

prilagajanja z obeh strani.  

S pomočjo študija literature, ţe izvedenih raziskav in lastnih raziskav sem prišel do 

različnih spoznanj. Na osnovi raziskave ELAN sem predstavil, kako naj podjetja 

poskušajo oblikovati tujejezične strategije. Podjetja morajo razumeti, kakšne so 

posledice pomanjkanja jezikovnih sposobnosti. Strategije za premagovanje jezikovnih 

ovir pa so lahko zelo različne. Lahko jih oblikujejo v programe, kot so: jezikovni tečaji, 

lastni izobraţevalni oddelki, najem tolmačev, zaposlitev delavca z znanjem tujih 

jezikov, jezikovni »prijatelji« medkulturno izobraţevanje za delovno silo in uporaba 

prevajalskih orodij ter jezikovnih spletnih pomagal. Pomembno je, da podjetja 

ugotovijo, kateri način jim najbolj ustreza in zadosti razmerju med finančnim vloţkom 

ter končnim znanjem.  

Vsako majhno in srednje veliko podjetje mora zelo pozorno in redno spremljati tuje 

trge, da lahko začuti potrebe po svoji storitvi. Preventivno mora izobraţevati svoje 

zaposlene iz tujih jezikov, tako tiste, ki to znanje ţe imajo in ga le še obnavljajo ter 

nadgrajujejo, kot tiste, ki morajo najprej usvojiti osnove. S pomočjo portalov, kot so 

spletna stran EU in Izvozno okno, se lahko podjetja obrnejo po potrebne informacije, 

kot so razpisi za izobraţevanja tujih jezikov, ki jih razpisujeta Evropska unija in 
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Republika Slovenija. S pomočjo razpisov pridobljena nepovratna sredstva pa zagotovijo 

zniţanje stroškov za izobraţevanje. Priporočljivo bi bilo, da podjetja samoiniciativno 

izvajajo ukrepe, ki spreminjajo kulturo v podjetju. Poskusijo lahko z mesečnim 

sestankovanjem v enem izmed tujih jezikov in jih s tem izboljšujejo, saj takšen ukrep 

dviguje samozavest, izboljšuje izraţanje, povezuje govorico in telo ter pokaţe, kateri 

član skupine še potrebuje dodatno izobraţevanje.   

Jezikovne šole pa bodo v prihodnosti primorane začeti sestavljati programe, ki bodo 

prijazni manjšim podjetjem, saj je v naslednji petih letih pričakovano povečano 

povpraševanje le-teh po jezikovnem izobraţevanju. Programe morajo zasnovati za vse 

udeleţence v podjetju in jih sistematično izobraţevati skozi daljše obdobje.  

Natančnejša analiza intervjujev in spletnih vprašalnikov mi je prikazala, kako malo 

podjetij resnično razume pomembnost izobraţevanja iz tujih jezikov. S pomočjo 

jezikovnih izobraţevanj se podjetjem dviguje konkurenčnost, izboljšuje storilnost in 

kakovost izvedbe poslovnih dejavnosti. 

V diplomski nalogi sem poskušal doprinesti nekaj novih informacij na temo 

jezikovnih tečajev v majhnih in srednje velikih podjetjih ker menim, da je jezikovno 

izobraţevanje pomemben dejavnik uspešnosti majhnih in srednje velikih podjetij. Ţelim 

si, da bi podjetniki in vodje podjetij vlagali v svoje zaposlene, kot amortizirajo stroje, 

saj vsako novo znanje  določenega posameznika lahko pomeni rešitev za celotno 

podjetje.  

Z izsledki diplomskega dela sem poskušal informirati in predstaviti pomembnost 

izobraţevanj tujih jezikov ter nekaj idej za rešitev te teţave. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Poročilo Spletnih vprašalnikov 

Priloga 2 Intervju za jezikovne šole 

Priloga 3 Intervju za podjetja 
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Priloga 2 

Intervju 

Jezikovni tečaji za lokalna podjetja 

 

 Pozdravljeni! 

  

Moje ime je Kristijan Pinosa in sem študent Fakultete za management  v Kopru. Končujem tretji letnik 

po Bolonjskem študiju, zato sem se lotil diplomskega dela. Izbral sem si naslov Jezikovni tečaji za 

lokalna podjetja. Izbrana tema se je izkazala za zelo aktualno, saj podjetja ne izobražujejo oz. niso 

deležna ustreznih izobraževalnih programov (s strani jezikovnih šol) na področju tujih jezikov. S 

pomočjo literature sem se dokopal do nekaterih zaključkov, da pa bi lahko podal objektivno in 

legitimno mnenje, Vam posredujem ta vprašalnik. Z Vašimi odgovori bom laže oblikoval diplomsko 

delo, prikazal problem in skušal najti rešitve zanj. 

1. Najprej, prosim, navedite nekaj primerov poslov, pri katerih so vaši 

zaposleni morali uporabiti znanje tujih jezikov oz. katere jezike bi morali 

znati, da bi posel opravili kar najboljše?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ali imate v načrtu sodelovati s tujimi partnerji oz. strankami tudi v 

prihodnosti, in kako nameravate premostiti jezikovne prepreke? 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

3. Približno (v procentih) opredelite koliko zaposlenih bi po Vašem 

mnenju potrebovalo znanje najmanj enega tujega jezika. 

 

 

4. Bi bilo Vaše podjetje pripravljeno sofinancirati učenje tujih jezikov na 

vseh ravneh organizacije, če bi ta projekt sofinancirala Evropska unija? 

Prosim pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ste v podjetju že izvedli tečaj tujih jezikov? Če ste odgovorili z DA, 

odgovarjate do vprašanja 9. 

 

6. Katera jezikovna šola ga je izvajala, kako dolgo je trajal in katere 

zaposlene je vključeval? 
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7. Ali ste bili zadovoljni z izvedbo tečaja in kakšna so bila mnenja 

zaposlenih, ki so ga obiskovali?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ali je bil tečaj splošne narave ali je bil osredotočen na vaše področje 

dela in kdo je o tem odločal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ali je bil namen tečaja dosežen in kako ste to preverili? 
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10. Če pa v podjetju ni bil izveden še noben tečaj, me zanima, kaj so glavni 

razlogi, da se za tujejezične tečaje še niste odločili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prosim, navedite nekaj predlogov, s pomočjo katerih bi oblikovali 

tečaj po potrebah vašega podjetja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Ali ste mnenja, da takšna oblika izobraževanja dviguje uspešnost 

podjetja in ustvarja boljšo atmosfero med zaposlenimi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 3 

Intervju 

Jezikovni tečaji za lokalna podjetja 

 

 Pozdravljeni! 

 Moje ime je Kristijan Pinosa in sem študent Fakultete za management  v Kopru. Sem študent 

tretjega letnika po Bolonjskem študiju, zato sem se lotil diplomskega dela. Izbral sem si naslov 

Jezikovni tečaji za lokalna podjetja. Izbrana tema se je izkazala za zelo aktualno, saj podjetja ne 

izobražujejo oz. niso deležna ustreznih izobraževalnih programov (s strani jezikovnih šol) na področju 

tujih jezikov. S pomočjo literature sem se dokopal do nekaterih zaključkov, da pa bi lahko podal 

objektivno in legitimno mnenje, Vam posredujem ta vprašalnik. Z Vašimi odgovori bom laže oblikoval 

diplomsko delo, prikazal problem in poskušal najti rešitve zanj. 

1. Koliko različnih jezikov poučujete na vaši šoli? 

 

2. V približno koliko podjetjih ste izvajali jezikovne tečaje? 
 

3. Iz katerih panog so prihajala ta podjetja? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kolikim od teh podjetji nudite splošne jezikovne tečaje in zakaj? 
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5. Kolikim od teh podjetji nudite strokovne jezikovne tečaje s 

področja njihovega delovanja in zakaj se podjetja odločajo za 

vas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Katere tuje jezike lahko ponudite v obliki specializiranih 

tečajev? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kakšna je vaša praksa izvajanja specializiranih tečajev? 
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8. Kako bi si želeli izvajati tečaje, da bi bili optimalno učinkoviti za 

podjetja? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kako se lotevate oblikovanja programov za podjetja, ki so ozko 

specializirana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ali ste v preteklosti izvajali kakšen tečaj v podjetju, ki ga je 

financirala Evropska unija in ali imate v načrtu črpati ta sredstva 

v prihodnosti? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vašo pomočjo bom poskusil pokazati podjetjem, kako pomembno je vlagati v jezikovno 

izobraževanje, in s tem pripomogel k povečanju števila tečajev za podjetja. Že v naprej se Vam 

iskreno zahvaljujem. 
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