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POVZETEK 

Vprašanje, kako motivirati zaposlene za nadaljnje izobraževanje, postaja tematika, s katero se 

ukvarja vse več managerjev, ki se zavedajo izzivov vse hitrejšega razvoja družbe, v kateri 

živimo. Magistrsko delo teoretično izhaja iz Alderferjeve ERG teorije, katere izhodišča 

preverjamo pri raziskovanju dejavnikov motivacije za izobraževanje pri zaposlenih invalidih 

in neinvalidih v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla. V raziskavi ugotovimo razlike v 

motivacijskih dejavnikih za izobraževanje med zaposlenimi invalidi in neinvalidi, ter razlike v 

dejavnikih motivacije za izobraževanje med različnimi skupinami zaposlenih invalidov. Z 

raziskavo tudi potrdimo tezo, da je osebni razvoj eden ključnih motivacijskih dejavnikov za 

izobraževanje pri zaposlenih neinvalidih. 

Ključne besede: izobraževanje, motivacija, invalidi, motivacijski dejavniki, osebni razvoj, 

obstoj 

SUMMARY 

The dilema of how to motivate employees to pursue further education is becoming a topic of 

the managers that are aware of the challenges of our rapidly changing society. This paper's 

theoretical part leans on Alderfer's ERG theory. The starting points of this theory are tested 

through examing the factors of motivation for education among disabled and healthy 

individuals in the SIJ – Slovenian steel group. We find the differences between disabled and 

healthy employees as well as the factors of motivation for education within different groups 

of disabled. We also confirm the thesis that personal growth is one of the leading factors of 

motivation for education among healthy employees. 

Keywords: education, motivation, the disabled, motivational factors, personal growth, 

existence 
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1 UVOD 

Invalidi vsekakor spadajo med najbolj zapostavljene skupine ljudi v naši družbi in se še vedno 

soočajo s preštevilnimi ovirami, ki jim otežujejo ali celo onemogočajo sodelovanje na vseh 

področjih družbenega življenja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Aktivna vloga invalidov na trgu dela ter možnosti njihovega izobraževanja in razvoja kariere 

so vsekakor tema, ki je v zadnjih letih tako v Sloveniji, kot tudi v celotni Evropski uniji, 

deležna vse večje pozornosti, ne samo strokovne, pač pa tudi širše javnosti. Izkazano 

zanimanje ni nobeno presenečenje, saj govorimo o približno 45 milijonih delovno sposobnih 

državljanov Evropske unije. Za njih poročilo Evropske komisije (Eurydice Slovenija 2012), 

izdano v juliju 2012, pravi, da so odrasli invalidi pri izobraževanju še vedno potisnjeni na rob 

dogajanja in to kljub zavezi držav članic k spodbujanju vključujočega izobraževanja. 

Poročilo je bilo na pomenljiv način komentirano tudi s strani  evropske komisarke za 

izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulle Vassiliou, ki pravi: »Če želimo 

izboljšati življenje […] odraslih invalidov, moramo okrepiti prizadevanja za zagotovitev 

ustrezno financiranih politik vključujočega izobraževanja. Čas je za uresničitev danih zavez. 

Vključujoče izobraževanje ni le dodatna izbirna vsebina, je osnovna potreba. Najbolj ranljivi 

morajo biti v osrčju naših ukrepov, da bi dosegli boljše življenje za vse« (prav tam). 

Na možnosti izobraževanja invalidov imata močan vpliv tako država kot tudi delodajalci. Zelo 

pomembno je, ali delodajalci spoštujejo tako pravne kot moralne obveze in s tem omogočajo 

zaposlenim invalidom enakovredno vključevanje v procese izobraževanja ter s tem skrbijo za 

njihovo osebno rast in boljšo vključenost v družbo. Diskriminacija pri samem vključevanju v 

procese izobraževanja lahko namreč privede do demotiviranja zaposlenih invalidov in 

posledično neuspešnost in socialno izoliranost tako na delovnem mestu, kot v privatnem 

življenju. 

Organizacije morajo vlagati v razvijanje in vzdrževanje spretnosti vseh delavcev, ne le 

peščice na vrhu. Predvsem je torej treba poskrbeti za izobraževanje in razvoj. To je še posebej 

pomembno v podjetjih, ki menijo, da je obljuba službe za vse življenje osrednji dejavnik 

pripadnosti delovne sile. Toda odlik in znanja delavcev ni treba le nadgrajevati, temveč je 

treba ljudi tudi premestiti iz oddelkov, ki stagnirajo, v tiste, ki se razvijajo (Collins in 

Devanna 1996, 261). 

Management podjetij, ki zaposlujejo invalide, se mora vsekakor zavedati, da invalidi 

predstavljajo zelo raznoliko in precej ranljivo skupino zaposlenih, ki se na svojih delovnih 

mestih pogosto soočajo z mnogimi psihosocialnimi in zdravstvenimi problemi. Le-ti jim 
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pogosto onemogočajo tudi možnosti nadaljnjega izobraževanja, uspešnega napredovanja in 

zadovoljstva na delovnem mestu. 

Uspešnemu managerju mora biti jasna razlika med zaposlenimi invalidi in neinvalidi ter mora 

zato  prepoznati tako potrebe kot motivacijske faktorje, ki bodo invalidom v podjetjih 

približali izobraževanje, ki je za njih enako pomembno kot za ostale zaposlene. 

Za vsakega managerja v podjetju je pomembno, da opazi in razume potrebe ali motive 

zaposlenih. Pri tem ne sme delovati proti njihovim ciljem, interesom, potrebam in željam 

(razen če so v nasprotju s cilji podjetja),  temveč si mora prizadevati, da jih v čim večji meri 

izkoristi. Od uspešnega managerja se poleg tega zahteva, da je sposoben usmerjati 

motivacijsko energijo, ki izhaja iz potreb zaposlenih, za doseganje čim boljših učinkov za 

podjetje kot celoto (Treven 2001, 125–126). 

Motivacija je pomembna aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo prepričati 

zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate, pomembne za njihovo organizacijo. Zato je 

naloga vsakega managerja motivirati zaposlene, da bodo opravljali svoje delo bolje in z večjo 

prizadevnostjo (Treven 1998, 106). 

Za uspešen nastop v globalni družbi ne zadošča zgolj šolsko in poklicno znanje. Potrebno si je 

pridobiti še druge veščine in druga širša znanja. V tem procesu morajo v organizaciji 

sodelovati vsi od novo zaposlenega do tistega, ki zapušča podjetje. […] V skladu s tem bi 

poudaril, da je uspešnost posameznika v glavnem vedno odvisna od dveh bistvenih lastnosti, 

to je njegovega znanja in njegovih vrednot, ki vzajemno vplivata druga na drugo, obenem pa 

sta soodvisni od okoliščin, v katerih živimo. […]  Osnovni vir gospodarske uspešnosti v 

današnji družbi je znanje. […] Glavni del investicij v podjetjih v razvitem svetu pomeni 

investicije v nadgradnjo znanja. To znanje je vsebovano v tehnologiji, inovacijah, 

dokumentaciji in seveda tudi v glavah ljudi. Prav to, včasih skrito znanje, je v današnjem času 

najbolj pomembno, saj živimo v obdobju z zelo hitrimi spremembami. […] Nenehne in 

nepričakovane spremembe so značilnost današnje družbe. Te spremembe se odražajo v novih 

proizvodih, v drugačnem načinu življenja in dela, spremembi mišljenja ljudi in njihovih 

vrednotah. Spremembe so tako hitre, da znanje čez noč zastara ali pa nas celo ovira pri 

reagiranju na povsem novo situacijo. Takim spremembam pa lahko sledijo samo ljudje, ki so 

sposobni svoje znanje kreativno uporabljati in ga nenehoma obnavljati in dopolnjevati 

(Možina idr. 2002, 207–218). 

Tako vodstva podjetij kot sami zaposleni se morajo zavedati, da znanje, ki so ga pred leti 

pridobili v izobraževalnih institucijah, zaradi izredno hitrega napredka znanosti in tehnologije 

ter izredno dinamičnega načina življenja hitro zastara.  

Potreba po nadgrajevanju znanja in vseživljenjskem učenju je danes postala nujnost in 

zaposleni invalidi pri tem niso in ne smejo biti nikakršna izjema. 
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Poleg države in delodajalcev (zunanji faktorji), pa imajo pri izobraževanju invalidov zelo 

pomembno vlogo tudi notranji faktorji (motivacija, starost, izobrazba, spol). V magistrskem 

delu bo raziskovanje usmerjeno na dejavnike motivacije zaposlenih invalidov za 

izobraževanje. 

Tematika mi je osebno zelo blizu, saj že več kot desetletje delujem v podjetju SUZ d. o. o., ki 

je del skupine SIJ, in se kot direktor vsakodnevno srečujem s problemi in izzivi, ki jih pred 

zaposlene invalide in ljudi, ki se ukvarjamo s to problematiko, postavljajo številne spremembe 

tako na političnem, družbenem,  tehnološkem in ekonomskem področju. 

V strokovni literaturi obstaja široka paleta predstav, idej in interpretacij pojma motivacija. 

Uhan (1998, 518) definira motivacijo kot duševni proces, ki poteka v človeku. Sam izraz 

izvira iz latinske besede »movere«, ki pomeni »gibati se«. Motivacijo vidi kot usmerjanje 

človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. Je zbujanje hotenj, 

motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki 

usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti v resničnost. 

V kontekstu raziskovanja dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo za delo oziroma v našem 

primeru izobraževanje, je zanimiva Lipičnikova in Mežnarjeva študija (1998, 162–163), ki 

izpostavlja tri dejavnike, ki vplivajo na motivacijo: individualne razlike, lastnosti dela in 

organizacijsko prakso. 

Da bi manager lahko učinkovito deloval, mora premisliti, kako interaktivno delovanje teh treh 

dejavnikov vpliva na uspešnost pri delu. Pri delu z ljudmi na področju motivacije morajo 

managerji misliti na vse tri dejavnike. Managerji morajo razumeti, da način, s katerim skušajo 

uporabiti pravila in nagrade, lahko deluje kot motivator ali demotivator. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

· Namen magistrskega dela je raziskati in ugotoviti, ali so zaposleni invalidi motivirani za 

izobraževanje, ter na tej tematiki primerjati zaposlene invalide in neinvalide v skupini SIJ; 

· raziskati želimo tudi, kateri so najmočnejši motivatorji, ki se pojavljajo pri izobraževanju 

invalidov; 

· na osnovi ugotovitev in rezultatov raziskave bomo podali tudi predloge izboljšav, ki bodo 

služili kot koristna pomoč vsem, ki se ukvarjajo s tematiko izobraževanja invalidov. 

Potrebno bi bilo, da management podjetij, ki zaposlujejo invalide in njihove strokovne službe 

– skladno z rezultati raziskave – prilagodijo politiko izobraževanja zaposlenih invalidov in 

skušajo ustvariti okolje, ki bo čim bolj motivacijsko za odločitve o nadaljnjem izobraževanju 

zaposlenih invalidov. 
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Rezultati raziskave so lahko zanimivi tako za management kot za same zaposlene invalide. 

Obe skupini lahko z raziskavo pridobijo koristne informacije, kateri so dejavniki, ki delujejo 

motivacijsko pri izobraževanju zaposlenih invalidov, ter na drugi strani, katere zadeve 

invalide demotivirajo pri odločitvah za nadaljnje izobraževanje. 

Cilji raziskave so sledeči: 

· preučiti domačo in tujo literaturo, povezano s tematiko motivacije ter invalidske 

problematike vključno z zakonsko regulativo; 

· analizirati dejavnike motivacije za izobraževanje invalidov, zaposlenih v skupini SIJ; 

· ugotoviti razlike med motivacijskimi dejavniki za izobraževanje invalidov in neinvalidov, 

zaposlenih v skupini SIJ; 

· analizirati, kateri dejavniki pri izobraževanju invalidov delujejo kot motivatorji; 

· prispevati nova znanstvena spoznanja o motivacijskih dejavnikih za izobraževanje 

zaposlenih invalidov. 

Poleg analize motivacije za izobraževanje invalidov je cilj empiričnega dela testirati hipoteze, 

ki so navedene v nadaljevanju. 

Temeljna teza magistrskega dela je: med skupinama zaposlenih invalidov in zaposlenih 

neinvalidov obstaja razlika v motivaciji za izobraževanje. 

V magistrskem delu želimo testirati naslednje hipoteze, ki so izpeljane iz glavne teze, in sicer: 

· H1: Zaposlene invalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na obstoj, medtem 

ko zaposlene neinvalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na pripadnost ali 

osebni razvoj. 

Razlike med zaposlenimi invalidi in neinvalidi ugotavljamo z uporabo t-testa. 

· H2: Znotraj skupine zaposlenih invalidov obstajajo razlike pri motivaciji za izobraževanje 

(glede na spol, starost in izobrazbo). 

Ugotavljamo, ali obstajajo razlike v motivaciji za izobraževanje zaposlenih invalidov z 

enosmerno analizo variance. 

· H3: Osebni razvoj je eden ključnih motivacijskih dejavnikov pri zaposlenih neinvalidih. 

Ugotavljamo, ali je osebni razvoj ključni motivacijski dejavnik zaposlenih neinvalidov z 

uporabo multiple regresije.           

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod in doseganje ciljev 

Delo je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. 
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1.3.1 Teoretični del 

V teoretičnem delu podajamo najpomembnejša teoretična izhodišča, ki so povezana s področji  

raziskovanja in ki služijo kot temelj za empirični del. 

Ker je opravljenih raziskav na temo motivacije za izobraževanje invalidov relativno malo, je 

zelo zanimivo preveriti, koliko teoretična izhodišča, ki se nanašajo na dejavnike motivacije za 

izobraževanje zaposlenih, veljajo v primeru zaposlenih invalidov. 

Na podlagi metode deskripcije v teoretičnem delu predstavljamo naslednje vsebine: 

· Predstavitev skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. - predstavitev skupine iz vidika 

organizacije, proizvodnega programa ter strukture zaposlenih invalidov. 

· Predstavitev teoretičnih izhodišč invalidske problematike ter položaja invalidov v družbi-

predstavitev aktualnega položaja invalidov v družbi, invalidske problematike iz vidika 

teoretičnih izhodišč in pravne regulative.  

Z metodo konkretizacije želimo izpostaviti specifično vsebino: 

· Obravnava managementa v invalidskih organizacijah-analiza invalidske problematike ter 

trendov v skupini SIJ, predstavitev delovanja invalidskih organizacij. 

Z metodo analize in sinteze obravnavamo naslednje vsebine: 

· Predstavitev teoretičnih izhodišč motivacije  

Pregled najpomembnejših motivacijskih teorij. Primerjam Maslowovo teorijo potreb in 

Herzbergovo dvofaktorsko teorijo z Alderferjevo teorijo motivacije (angl. ERG – Existence, 

Relatedness, Growth), ki jo znanost označuje kot bolj empirično in tako ustreznejšo za 

uporabo pri managerjih. 

· Predstavitev povezave med motivacijo in izobraževanjem v kontekstu invalidov in 

neinvalidov 

Pomembno je postaviti trdna teoretična izhodišča, ki se preverijo z našo empirično raziskavo 

in ugotavljajo mogoče razlike, ki bi se pojavile v skupini zaposlenih invalidov. 

Poleg omenjenih metod teoretskega raziskovanja v teoretičnem delu uporabljamo tudi metodo 

klasifikacije in metodo kompilacije. 

1.3.2 Empirični del 

Opisana teoretična izhodišča nam bodo v  empirični kvantitativni anketni raziskavi služila kot 

osnova, na kateri smo postavili hipoteze, ki jih bomo z rezultati raziskave testirali. Uporabili 

bomo strukturirani anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa. 
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Populacija in vzorec 

Populacijo predstavljajo vsi zaposleni invalidi in neinvalidi skupine SIJ. Ker je invalidov 

relativno malo, bodo vsi vključeni v vzorec, pri neinvalidih pa bo narejen verjetnostni vzorec 

s pomočjo stratificiranega sistematičnega vzorčenja s korakom.  

Vzorec bo poststratificiran z metodo Rakinga, s čimer se bo zagotovilo večje ujemanje vzorca 

s populacijo ali večje ujemanje vzorcev med seboj, ko se bodo primerjali rezultati med 

skupinama. 

V primeru anketiranja vseh zaposlenih invalidov gre za popis populacije. V slednjem primeru 

je uporaba testov inferenčne statistike brezpredmetna. Da bi legitimirali slednje teste, je 

potrebno predpostaviti, da zaposleni invalidi v skupini SIJ predpostavljajo vzorec za neko 

namišljeno širšo populacijo invalidov, ki imajo podobne lastnosti kot zaposleni invalidi v 

skupini SIJ. 

Metode statistične analize – rezultati 

Podatki empirične raziskave bodo najprej analizirani deskriptivno. Pri nominalnih in 

ordinalnih spremenljivkah bodo prikazane frekvenčne porazdelitve. Pri intervalnih in 

razmernostnih spremenljivkah pa aritmetična sredina, standardni odklon ter koeficienta 

asimetričnosti in sploščenosti. S slednjima dvema koeficientoma bo preverjena predpostavka 

o normalni porazdelitvi (po Gaussu). 

Uporabljene bodo univariatne, bivariatne in multivariatne statistične metode inferenčne 

statistike, in sicer bodo uporabljeni naslednji statistični testi: t-test za neodvisna vzorca, 

enosmerna analiza variance (ali Welchev test, kot neparametrična različica tega testa) in 

multipla linearna regresijska analiza. Pri opisu vzorca bodo uporabljeni tudi hi-kvadrat test in 

prilagojeni standardizirani reziduali. Zanesljivost (latentnih) dimenzij bo merjena s Cronbach 

Alpha testom. 

1.4 Omejitve in predpostavke 

Omejitve empirične raziskave se nanašajo na omejitve, vezane na kvantitativno metodo in 

anketno raziskovanje. S strukturiranim anketnim vprašalnikom ni možno spoznati globlje 

motive za izobraževanje (kot npr. pri kvalitativni metodi), je pa kljub temu možno z več 

različnimi anketnimi vprašanji meriti kompleksne koncepte, kot je npr. motivacija. 

Vzorec anketiranih zaposlenih invalidov in neinvalidov bo reprezentativen za zaposlene v 

podjetjih skupine SIJ na lokacijah Jesenice in Ravne na Koroškem in ne bo reprezentativen za 

ostale zaposlene invalide in neinvalide iz drugih podjetij in panog. 
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Raziskava je bila izvedena v letu 2013. To obdobje je bilo v Sloveniji zaznamovano z 

globoko ekonomsko in socialno krizo, kar je vsekakor vplivalo na rezultate raziskave. 

Vsi statistični testi predpostavljajo 5-odstotno stopnjo tveganja. 

Vse povezave med intervalnimi ali razmernostnimi spremenljivkami predpostavljajo linearno 

povezanost. 
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2 INVALIDI ZAPOSLENI V SKUPINI SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA 

Skupina SIJ je danes največji proizvajalec jekla v Sloveniji, ohranja in razvija jeklarsko 

dejavnost in je eden izmed nosilcev slovenskega gospodarskega razvoja in tudi v časih 

gospodarske krize beleži konstantno rast prodaje (SIJ b.l.a). 

2.1 Predstavitev skupine SIJ – Slovenska industrija jekla 

Zgodovina 

Izdelava jekla ima v Sloveniji 400 let dolgo in zelo bogato tradicijo. Na obronkih Karavank, 

Julijskih Alp, Dolenjske in južne Štajerske so naši predniki topili železo že v 14. stoletju. 

Zahvaljujoč naravnim danostim – nahajališč železove rude, bogatih gozdov za pridelavo 

lesnega oglja in vodnih virov za poganjanje kovaških kladiv – se je pridobivanje železa na 

Slovenskem zelo razmahnilo (SIJ b.l.a). 

V drugi polovici 19. stoletja so zaradi nekonkurenčnosti manjše fužine začele propadati. 

Železarstvo na Slovenskem je v tem obdobju rešilo združevanje železarskih obratov. Z 

razvojem novih tehnologij in metalurške znanosti v svetu so takrat tudi pri nas postavili prve 

peči za izdelavo jekla in zgradili nove valjarne. Med obema svetovnima vojnama so slovenske 

železarne proizvedle kar dve tretjini jekla v takratni Kraljevini Jugoslaviji. Po drugi svetovni 

vojni pa se je slovensko železarstvo še posebej hitro razvijalo, saj je prišlo do intenzivnega 

vlaganja v sodobno tehnologijo (prav tam). 

Zaradi potrebe po enotnem nastopanju na tujih trgih, delitvi proizvodnega programa in 

specializaciji proizvodnje je na referendumih delavcev leta 1969 nastalo Združeno podjetje 

slovenskih železarn. Štiri leta kasneje so se Združenemu podjetju pridružila še štiri 

predelovalna podjetja (Veriga Lesce, Plamen Kropa, Žična Celje in Tovil Ljubljana) in 

podjetje se je preimenovalo v Slovenske železarne. Zaradi osamosvojitve Republike Slovenije 

od Jugoslavije in razglasitve neodvisnosti leta 1991 je slovensko jeklarstvo doživelo eno od 

najtežjih gospodarskih kriz. Izguba tradicionalnih tržišč v nekdanji Jugoslaviji in 

nepripravljenost na mednarodno konkurenco sta slovenskemu jeklarstvu črtali mračno usodo. 

Zato je vlada Republike Slovenije v letih 1991 in 1992 sprejela koncept sanacije in 

prestrukturiranja slovenske industrije jekla po načelu podržavljenje – sanacija – privatizacija. 

S podržavljenjem leta 1991 je Republika Slovenija postala edina lastnica sistema Slovenske 

železarne, ki je v letu 2005 dobil tudi sedanje ime SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. 

Republika Slovenija je v letu 2007 zaključila privatizacijski postopek s potrditvijo prodaje 

55,35 odstotnega državnega deleža ruski skupini KOKS, ki je tako postala večinski lastnik 

(prav tam). 
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Organizacijska struktura skupine SIJ 

Skupina SIJ je po izvozu, prihodkih in številu zaposlenih ena največjih gospodarskih skupin v 

Sloveniji (SIJ b. l.b). 

Hčerinske družbe, skupaj z družbo SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., tvorijo koncern, ki 

je povezan pod enotnim vodstvom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., kot 

obvladujoče družbe. Med njimi je podpisana pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov in 

enotnem vodstvu v skupini SIJ (prav tam). 

Obvladujoča družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ima sedež v Ljubljani, njeni 

jeklarski družbi sta Acroni na Jesenicah in Metal Ravne v Ravnah na Koroškem, ki sta tudi 

domicilni občini za ostale predelovalne družbe Elektrode Jesenice in SUZ ter Nože Ravne in 

ZIP center. Ostale družbe v skupini nimajo značaja predelovalnih družb, pač pa imajo 

podporne funkcije (prav tam). 

Slika 1: Organizacijska shema skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. 

Vir: SIJ b.l.b. 
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2.2 Število invalidov 

Število invalidov v skupini Slovenska industrija jekla – SIJ se v zadnjih 4 letih zmanjšuje, in 

sicer se je število invalidov iz 420 v letu 2008 zmanjšalo za 80 oseb, tako da je bilo konec leta 

2011 v skupini zaposlenih 340 invalidov.  Glede na predhodno leto se je v letu 2011 število 

invalidov zmanjšalo za 45 oseb. Negativno fluktuacijo v 55 % predstavlja upokojevanje, 

preostali delež predstavlja izstop iz sistema na podlagi dela za določen čas in osebni razlogi. 

Status invalida je v letu 2011 na novo pridobilo 25 oseb (SIJ 2012). 

V skupini imata dve družbi status invalidskega podjetja (prav tam) in sta konec leta 2011 

zaposlovali 108 invalidov (31,7 %), preostalih 232 invalidov pa je bilo zaposlenih v drugih 

družbah skupine (68,3 %).  

 
Slika 2: Število zaposlenih in invalidov 2008-2011 

Vir: SIJ 2012. 

 

Slika 3: Delež invalidov 2008–2011 

Vir: SIJ 2012. 
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2.3 Vzrok invalidnosti 

Struktura invalidov glede na vzrok nastanka invalidnosti se v letu 2011 bistveno ni razlikovala 

v primerjavi s predhodnimi leti. Delež invalidov zaradi bolezni se je zmanjšal za 1 %, prav 

tako se je za 1 % zmanjšal delež invalidov iz vzroka poškodbe pri delu;  delež invalidov 

zaradi poškodbe izven dela se je povečal za 0,7 %, za 0,2 % pa se je zmanjšal delež invalidov 

zaradi poklicne bolezni; delež oseb, ki jim je priznan status invalida na podlagi Zakona o 

zaposlitveni rehabilitaciji, Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ter Zakona 

o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, se je 

povečal za 1,4 % (SIJ 2012). 

Vzrok invalidnosti po družbah 

Preglednica 1: Vzrok invalidnosti po družbah 

Vzrok 

invalidnosti 

ACRO

NI 

META

L 
SUZ ZIP NOŽI 

ELEK

TROD

E 

SERP

A 
RSC 

SIDER

TOCE 

NIRO 

WEN

DEN 

SKUP

INA 

Bolezen 63 69 56 28 20 14 14 1 1 1 267 

Poškodba na 

delu 
14 12 8 2 2 1 0 0 0 0 39 

Poškodba 

izven dela 
5 8 1 1 4 0 2 0 0 0 21 

Poklicna 

bolezen 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Drugo* 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 

Skupaj 83 89 65 43 26 15 16 1 1 1 340 

Vir: SIJ 2012. 
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Slika 4: Delež invalidov glede na vzrok invalidnosti 2008–2011 

Vir: SIJ 2012. 

V vseh družbah, ki zaposlujejo invalide, je bolezen najpogostejši vzrok za nastanek 

invalidnosti. V večini družb se v letu 2011 število invalidov bistveno ni spreminjalo glede na 

predhodno leto, prav tako ne struktura invalidov glede na vzrok invalidnosti (prav tam). 

 

Slika 5: Število invalidov glede na vzrok invalidnosti v letu 2011 

Vir: SIJ 2012. 
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poklicna bolezen 0,59 %; zaposleni, ki jim je priznan status invalida na podlagi zakona, pa 

predstavljajo 3,24 % populacije (prav tam). 

 
*drugo = Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 

Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

Slika 6: Vzrok invalidnosti v letu 2011 

Vir: SIJ 2012. 
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3 MANAGEMENT ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 

Invalidi v Republiki Sloveniji 

Uradnih podatkov o številu invalidov v Republiki Sloveniji ni. Število invalidov v državi je 

zato ocenjeno na podlagi delnih registrov posameznih kategorij invalidnosti in anket, ki jih 

izvaja zavod za zaposlovanje. V Sloveniji je tako po ocenah za leto 2009  živelo nekaj več kot 

160.000 invalidov, kar predstavlja 8 % slovenske populacije. Od tega je bilo neaktivnih 

približno 114.000. Po ocenah zavoda za zaposlovanje (Računsko sodišče RS 2011, 14) je bilo 

v letu 2009 brezposelnih invalidov v Republiki Sloveniji 13.000, zaposlenih pa 33.000, kar 

pomeni, da je bilo na trgu dela povprečno 46.000 invalidov. 

Preglednica 2: Ocena povprečnega števila brezposelnih in zaposlenih invalidov v 
Republiki Sloveniji za leto 2009  

 
Skupaj 

invalidi 

Neaktivni 

invalidi 

Brezposelni 

invalidi 

Zaposleni 

invalidi 

Od tega del 

invalidov 

na trgu dela 

Ocena števila 

zaposlenih 

invalidov  

     33.000           0             0       33.000      33.000 

Ocena števila 

invalidov, ki 

ne delajo 

    127.000     114.000      13.000            0      13.000 

Ocena števila 

vseh invalidov 
    160.000     114.000      13.000       33.000      46.000 

Vir: Računsko sodišče Republike Slovenije 2011, 14. 

Zanimivi so tudi podatki v preglednici 3, kjer vidimo, da je bilo leta 2009 v Republiki 

Sloveniji zaposlenih 3,89 % invalidov in to večinoma v običajnih delovnih okoljih (prav tam). 
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Preglednica 3: Število vseh zaposlenih invalidov v Republiki Sloveniji na dan 31.  12. 
2009  

Število zaposlenih invalidov na dan 31. 12. 2009 

Zaposleni invalidi v običajnih delovnih 

okoljih. 
                                 26.305 

Zaposleni invalidi v invalidskih podjetjih.                                    5.708 

Zaposleni invalidi v zaposlitvenih centrih.                                       223 

Skupaj zaposleni invalidi v državi.                                  32.236 

Število vseh zaposlenih v državi.                                829.551 

Odstotek zaposlenih invalidov v državi.                                    3,89 

Vir: Računsko sodišče Republike Slovenije 2011, 14. 

3.2  Pravni položaj invalidov v Sloveniji 

Ustava Republike Slovenije (URS) v 14. členu opredeljuje Slovenijo kot pravno in socialno 

državo, kjer so vsem državljanom zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 

glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje (Ur. l. RS, št. 33/91, 

42/97, 66/00 in 24/03). Državljani Republike Slovenije imajo pravico do socialne varnosti, 

država pa ureja zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Vsem invalidom Ustava 

zagotavlja varstvo in usposabljanje za delo. Izobraževanje in usposabljanje invalidov pa se 

financira z javnimi sredstvi (URS). 

Poleg ustavne pravice pa zaščito invalidov v Republiki Sloveniji definirajo zakonski in 

podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejši Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki ga bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. Ostali 

pomembni pravni akti, ki urejajo področje invalidov, pa so: Zakon o delovnih razmerjih 

(ZDR), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) ter Zakon o 

izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki v 11. členu invalidom izrecno zagotavlja dostop 

do vključujočega izobraževanja, saj pravi, da se mora invalidom zagotavljati vključevanje v 

programe izobraževanja na vseh ravneh in vseživljenjsko učenje v okolju, v katerem živijo, 

kot to velja za druge državljane. Pri tem se za diskriminacijo ne štejeta vključevanje v različne 

programe, kot so posebni in prilagojeni programi, ter prilagoditve rednih programov, ki so 

prilagojeni invalidovim sposobnostim. Invalidi imajo pravico do ustreznih prilagoditev pri 

vključevanju v vzgojni, šolski ali študijski proces in pravico do primernih prilagoditev 

šolskega oziroma študijskega procesa individualnim potrebam invalida (Ur. l. RS, št. 94/10). 

3.3  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki je bil sprejet leta 

2004, je vsebinsko kakovostna podlaga za urejanje področja delovanja invalidov. Cilji zakona 
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so prvenstveno v povečanju socialne vključenosti invalidov, njihove zaposlenosti in 

zaposljivosti ter boljši izrabi finančnih sredstev, ki jih država namenja za pospeševanje 

rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Prav tako naj bi zakon izboljšal položaj invalidov in 

preprečil diskriminacijo na podlagi invalidnosti ter zagotavljal invalidom enake možnosti pri 

zaposlovanju in izobraževanju (Destovnik 2009, 55). 

ZZRZI v 3. členu opredeljuje invalida kot osebo, pri kateri so z odločbo pristojnega organa 

ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ki ima zato bistveno 

manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje (Ur. l. RS, št. 

63/04, 72/05, 100/05, 114/06, 16/07 in 87/11). Po Destovniku (2009, 55) ZZRZI uvaja 

biopsihosocialni model invalidnosti, katerega osnove niso diagnoza posameznika in iz nje 

izhajajoče pravice, ampak potreba invalida zaradi njegove invalidnosti .  

3.3.1 Pridobitev statusa invalida 

ZZRZI v 26. členu določa, da se postopek o priznanju statusa invalida začne z vlogo prosilca 

na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZZRZI). 

Status invalida lahko pridobi oseba, ki je stara več kot 15 let in ne več, kot je po predpisih o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo 

zavarovalno dobo. Zakon določa merila, s katerimi lahko status invalida pridobijo osebe, ki 

imajo ugotovljene trajne posledice, telesne ali duševne okvare ali bolezni, težave pri 

dejavnostih, ki vplivajo na njihovo zaposljivost in imajo brez prilagoditev ovire pri 

vključevanju v delovno okolje. Status invalida ZZRZI ureja za tiste, ki nimajo urejenega 

statusa invalida po drugih predpisih (10. člen ZZRZI). 

Po 60. členu ZPIZ-1 pa je invalid oseba, ki se ji zdravstveno stanje poslabša in ga ni mogoče 

več izboljšati z zdravljenjem ali medicinsko rehabilitacijo. Posledica tega je zmanjšanje 

zmožnosti za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta ali napredovanja na delovnem 

mestu (Ur. l. RS št. 106/97, 97/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06 in 96/12). 

ZIMI pa v 3. členu pravi, da so invalidi osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in 

senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem razvoju, ki jih v povezavi z različnimi 

ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi 

(ZIMI). 

3.3.2 Zaposlitvena rehabilitacija 

ZZRZI zaposlitveno rehabilitacijo obravnava kot pravico invalida. Govorimo o storitvah, s 

katerimi izboljšamo zaposljivost invalida in to tako, da se usposobi za ustrezno delo, se na 
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novo zaposli, napreduje na delovnem mestu ali spremeni svojo poklicno kariero. Vsekakor je 

izobraževanje izredno pomemben del zaposlitvene rehabilitacije (Destovnik 2009, 56). 

ZZRZI določa merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije, in sicer vpliv 

posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na posameznika, potrebe po storitvah 

zaposlitvene rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri posamezniku in druga strokovna 

merila (prav tam). 

ZZRZI predvideva štirinajst različnih storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih ni mogoče 

uspešno izvajati brez aktivnega sodelovanja invalida, zato tudi določa pravice in obveznosti 

invalida za čas vključenosti v zaposlitveno rehabilitacijo. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja 

kot javna služba, njeni izvajalci pa so javni zavodi oziroma koncesionarji v okviru mreže 

izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. V Sloveniji deluje trinajst ustrezno usposobljenih 

izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije (prav tam). 

3.3.3 Zaposlovanje v običajnem delovnem okolju 

ZZRZI določa, da delodajalci delovna mesta za invalide zagotavljajo v običajnem delovnem 

okolju na delih, ki ustrezajo delovnim zmožnostim zaposlenih invalidov. Primerna delovna 

mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih ob upoštevanju izjave o varnosti z oceno 

tveganja, invalidnost zaposlenega ni ovira za korektno izvajanje dela. ZZRZI delodajalcem 

priporoča, da pri načrtovanju zaposlovanja invalidov upoštevajo Kodeks o ravnanju z 

invalidnostjo na delovnem mestu, ki ga je leta 2002 sprejela Mednarodna organizacija dela. 

Vsebina kodeksa temelji na usmeritvah iz mednarodnih instrumentov in pobud, ki so bile 

oblikovane za spodbujanje varnega in zdravega zaposlovanja invalidov (Destovnik 2009, 56). 

ZZRZI tako delodajalcem prepoveduje redno odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi 

nesposobnosti, če je vzrok za nedoseganje pričakovanih dosežkov njegova invalidnost. 

Določba zakona pa ne preprečuje delodajalcu, da odpusti invalida, ki zaradi nemotiviranosti 

za delo ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov. Delodajalec, ki ugotovi, da invalid ne 

dosega pričakovanih delovnih rezultatov, za kar je vzrok delavčeva invalidnost, je invalidu 

dolžan ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za taka dela, ki 

ustrezajo invalidovi strokovni izobrazbi in usposobljenosti in ki so skladna z invalidovo 

delovno zmožnostjo (prav tam, 57). 

Če delodajalec ugotovi, da invalid zaradi svoje invalidnosti ne dosega pričakovanih rezultatov 

in da mu ne more ponuditi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, ki ustrezajo invalidovi 

strokovni izobrazbi, ker takega dela nima, mu lahko zato odpove pogodbo o zaposlitvi, vendar 

mu jo v tem primeru odpove iz poslovnega razloga. V takem primeru pa redna odpoved 

pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti pripelje do redne odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi iz poslovnega razloga, o čemer poda mnenje Komisija za ugotovitev podlage za 
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odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo sestavljajo predstavnik zavoda za zaposlovanje, 

predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za delo, predstavnik delodajalcev in predstavnik 

sindikatov (prav tam). 

Podporna zaposlitev 

To je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in 

tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Podporne storitve izvajajo 

strokovni delavci, ki so lahko zaposleni pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v 

zaposlitvenih centrih ali invalidskih podjetjih, lahko pa podporne storitve izvajajo tudi druge 

fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje storitev skladno s predpisi. Za zaposlitev 

invalida v podporni zaposlitvi morajo biti izpolnjeni pogoji, kot so: usposobljenost invalida za 

opravljanje del na konkretnem delovnem mestu, motiviranost in druge osebnostne lastnosti 

invalida, ki zagotavljajo uspešno delo ter izdelan individualiziran načrt podpore invalidu in 

delodajalcu (Tabaj 2012, 6). 

Strokovna podpora delodajalcu in delovnemu okolju se zagotavlja prvenstveno s 

seznanjanjem z invalidnostjo, njenimi posledicami in z vplivi delovnega okolja na invalidnost 

ter s svetovanjem o optimalnih možnostih prilagoditve delovnega okolja. Glede na oceno 

doseganja delovnih rezultatov je invalid v podporni zaposlitvi lahko upravičen do subvencije 

plače (prav tam). 

3.3.4 Posebne oblike zaposlovanja invalidov 

Delovna mesta za invalide delodajalci zagotavljajo tudi v invalidskih podjetjih in zaščitni 

zaposlitvi v zaposlitvenih centrih. 

Zaščitna zaposlitev 

Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalidov na delovnih mestih, ki so prilagojena delovnim 

zmožnostim in potrebam invalidov, ki niso zaposljivi na običajnih delovnih mestih. Govorimo 

o zaščitenih delovnih mestih, ki jih zagotavljajo zaposlitveni centri (Tabaj 2012, 5–6). 

Zaposlitveni center je opredeljen kot pravna oseba, ki zaposluje invalide izključno na 

zaščitenih delovnih mestih, torej le invalide, za katere je z odločbo zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje ugotovljeno, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi. Za 

spodbujanje ustanavljanja in delovanja zaposlitvenih centrov na svojem območju skrbijo 

občine (prav tam, 6). 

Dejavnost zaposlitvenih centrov je pridobila pravne, finančne in organizacijske temelje ravno 

z uveljavitvijo ZZRZI. Zaposlitveni centri predstavljajo dobro sistemsko rešitev za 
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zaposlovanje težje zaposlitveno oviranih oseb. Namen ustanovitve zaposlitvenih centrov je 

zaposlovanje invalidov na izključno zaščitenih delovnih mestih. Zaposlitveni center mora za 

delovanje imeti zaposlenih najmanj 5 invalidov na zaščitenih delovnih mestih. Tem center 

zagotavlja delo na svojem sedežu, v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih 

pogodb pa občasno lahko tudi pri poslovnih partnerjih (prav tam). 

Zaposlitveni center mora zagotavljati programe, ki vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo 

stalno in neprekinjeno delo, ter vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja. 

Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih v zaposlitvenih delovnih mestih, prejemajo 

mesečno subvencijo plače. Do subvencije so upravičeni zaradi doseganja nižjih delovnih 

rezultatov, ki so posledica njihove invalidnosti. Subvencijo plače uveljavljajo pri Skladu 

Republike Slovenije za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Prvi zaposlitveni center je bil 

ustanovljen v letu 2004, v letu 2009 pa je delovalo 25 zaposlitvenih centrov, ki so zaposlovali 

235 invalidov (prav tam). 

Invalidska podjetja 

Invalidska podjetja so oblika socialne ekonomije na področju zaposlovanja invalidov. ZZRZI 

v 53. členu določa, da mora invalidsko podjetje zaposlovati in usposabljati invalide, ki se 

zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v običajnem 

delovnem okolju, ker jim ti ne morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest (ZZRZI). 

Zato imajo invalidska podjetja status gospodarskih družb posebnega pomena in so v praksi 

postala ena redkih možnosti zaposlovanja invalidov. Njihovo ustanavljanje se je začelo že 

pred letom 1976, in sicer z ustanavljanjem invalidskih delavnic, ki so se obdržale do leta 

1988, ko so se preoblikovale v invalidska podjetja (Tabaj 2012, 7–8). 

Od leta 1988, ko smo imeli v Sloveniji 11 invalidskih podjetij, in do konca leta 2009, je 

njihovo število poraslo na 166. Hkrati z rastjo števila invalidskih podjetij je raslo tudi število 

zaposlenih, posebno invalidov. Konec leta 2009 je bilo tako v invalidskih podjetjih 13.278 

zaposlenih, od tega 5.708 invalidov (MDDSZ 2012). 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov kot pravna podlaga za 

ustanavljanje invalidskih podjetij natančno definira pogoje delovanja, način poslovanja, 

postopke pridobitve statusa, način delitve dobička, določa vpliv države na lastništvo ter 

predpisuje obvezno revizijo računovodskih izkazov (prav tam). 

MDDSZ (2012), da invalidska podjetja lahko ustanovijo različne osebe glede na pravno 

organiziranost. Največ invalidskih podjetij so ustanovile gospodarske družbe, med 

ustanovitelji pa najdemo tudi fizične osebe, društva, združenja in občine. Invalidska podjetja 

prejemajo za vsakega zaposlenega invalida mesečno subvencijo. ZPIZ-1 pa v 226. členu 

določa, da se podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so 
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zavezanci za plačilo prispevkov iz prvega odstavka 204. člena tega zakona, prispevki 

zavarovanca in delodajalca po tem zakonu, ki se namenjajo za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje zaposlenih, odvajajo na poseben račun pri delodajalcu in kot odstopljena sredstva 

uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma v skladu z Zakonom o usposabljanju in 

zaposlovanju invalidnih oseb. Za zavarovance, ki so oproščeni plačila prispevkov, plača te 

prispevke Republika Slovenija iz državnega proračuna (MDDSZ 2012). 

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ) velja enako za prispevke za zdravstveno varstvo in zavarovanje, le da 

se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odpove plačilu prispevkov (Ur. l. RS, št. 9/92, 

13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 126/03, 76/05, 38/06, 91/07, 76/08, 87/11 in 91/13). 

Programi socialne vključenosti 

Govorimo o socialnih programih za ohranjanje delovnih sposobnosti invalida in za njihovo 

nadaljnje socialno vključevanje v širše družbeno okolje. Izvajalci takih programov so izbrani 

na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Programi 

se sofinancirajo iz državnega proračuna (Destovnik 2009, 58). 

3.3.5 Kvotni sistem 

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov pomeni obveznost delodajalcev, da od skupnega števila 

zaposlenih delavcev zaposlujejo predpisan odstotek invalidov (Tabaj 2012, 7). ZZRZI v 62. 

členu določa, da so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih 

in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, dolžni zaposlovati 

invalide v okviru določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev. Kvotni sistem 

zaposlovanja invalidov pozna večina članic Evropske unije. 

Kvoto določi Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta z uredbo. 

Kvota je glede na dejavnost delodajalca lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne 

višja od 6 % skupnega števila zaposlenih delavcev (Tabaj 2012, 7). 

Delodajalci, ki sami ne zaposlujejo invalidov, in delodajalci, ki zaposlujejo manjše število 

invalidov, kot je predpisano s kvoto, imajo možnost nadomestne izpolnitve kvote, tako da 

sklenejo pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma invalidskim 

podjetjem. Vrednost tako sklenjene pogodbe je predpisana z zakonom, in sicer se morajo 

zaposlitvenemu centru oziroma invalidskemu podjetju priznavati stroški dela v višini zneska 

najmanj 12 minimalnih plač letno na vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti, če 

bi hotel izpolniti predpisano kvoto. Tako sklenjene pogodbe so dolžni delodajalci, ki ne 

zaposlujejo zadostnega števila invalidov, v sedmih dneh po sklenitvi kot dokazilo o 

nadomestni izpolnitvi kvote posredovati skladu Republike Slovenije za spodbujanje in 
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zaposlovanje invalidov, ki sicer skrbi za kvotni sistem in njegovo izvajanje (Destovnik 2009, 

59). 
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4 PROGRAMI ZAŠČITE NA PODROČJU INVALIDNOSTI V EU IN SLOVENIJI 

Na žalost smo kljub načelni zaščiti in podpori primorani invalide uvrščati med najbolj 

zapostavljene skupine ljudi v naši družbi. V svojih vsakdanjih življenjih se morajo soočati z 

mnogimi ovirami, ki jim onemogočajo sodelovanje na mnogih življenjskih področjih, med 

katera sodi tudi izobraževanje. 

Tudi izobrazba je mnogokrat dobra pot iz revščine, vendar so tudi tu invalidi v slabšem 

položaju – kar za polovico manj verjetno je, da bodo dosegli terciarno izobrazbo kot ostala 

populacija. Vendar tudi izobrazba ne zagotavlja zaposlitve, tudi invalidi z izobrazbo, višjo od 

srednje šole, težje dosežejo visoke položaje (ec.europa 2010). 

Invalidi imajo praviloma nižjo izobrazbo oziroma so manj vključeni v vse stopnje 

izobraževanja kot drugi prebivalci, še prav posebno je nizek njihov delež v srednješolskem in 

visokošolskem izobraževanju. Vključevanje v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje 

pomeni izziv za enake možnosti invalidov v celotnem izobraževalnem sistemu, od predšolske 

stopnje do visokega šolstva. Pri tem je treba opozoriti na ovire, s katerimi se srečujejo, npr. na 

ravni grajenega okolja (predvsem za gibalno ovirane), dostopa do študijske literature (za slepe 

in slabovidne), do tolmača (za gluhe), indukcijske zanke (za naglušne). Prav tako je nujno 

zagotavljati ukrepe za ozaveščanje v vseh izobraževalnih institucijah (Kobal idr. 2009, 24). 

Zaradi navedenih problemov, s katerimi se soočajo invalidi v vsakodnevnem življenju, so 

napori aktualnih političnih struktur po zaščiti in aktivni pomoči pri vključevanju v družbene 

procese izredno pomembni, hkrati pa nikakor ne smejo ostati samo črke na papirju, pač pa 

morajo zaživeti v praksi kot stvarna pomoč tej velikokrat na rob postavljeni skupini 

državljanov. 

Zagotavljanje enakih možnosti je cilj dolgoročne strategije Evropske unije za invalide, katere 

namen je invalidom omogočiti uresničevanje pravice do dostojanstva, enake obravnave, 

samostojnega življenja in sodelovanja v družbi. Ukrepi, ki jih je sprejela Evropska unija, 

krepijo skupne socialne in ekonomske vrednote (Tabaj 2009a, 35). 

Strategija Evropske unije temelji na treh stebrih (prav tam): 

· protidiskriminacijska zakonodaja in ukrepi, ki zagotavljajo dostop do posameznih pravic; 

· odstranjevanje ovir v okolju, ki invalidom onemogočajo, da bi uporabili svoje sposobnosti; 

· vključevanje politike invalidnosti v vse politike Evropske unije. 

Pogodba o ustanovitvi Evropske unije v 13. členu določa, da lahko Evropski svet na predlog 

komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme ustrezne ukrepe za 

boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase, vere, invalidnosti, starosti ali spolne 

usmerjenosti. S tem pomembnim korakom je bila v Evropski uniji zgrajena pravna podlaga za 

zaščito invalidov pred diskriminacijo. Invalidi in ljudje s kroničnimi boleznimi predstavljajo 
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več kot 15 odstotkov prebivalstva Evropske unije. Unija se zato zaveda, da je treba posvetiti 

posebno pozornost različnim vprašanjem, povezanimi z invalidi (Tabaj 2009a, 35). 

4.1 Evropski akcijski program za invalide 2007–2013 

Ukrepi na področju invalidnosti so primarno odgovornost vsake članice Evropske unije, za 

skupne okvirje pa se dogovarjajo na ravni unije. Temeljna zasnova za vključevanje invalidov 

je Evropski akcijski program. Ta je razdeljen v dvoletne faze, ki prinašajo politične 

prednostne naloge, namenjene preseganju vrzeli glede enakosti invalidov. Vsaki dve leti se 

sprejme podrobnejši akcijski načrt, kjer se natančno določijo prednostne naloge, ki se 

obravnavajo v določenem obdobju (Tabaj 2009a, 35). 

Najpomembnejše usmeritve Akcijskega programa za invalide 2007–2013 izhajajo iz sledečih 

splošnih načel in obveznosti (Tabaj in Dolinšek 2009, 75): 

· spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidnosti kot dela človeške različnosti ter 

zagotavljanje enakih možnosti: načelo zagotavlja pozitivne ukrepe za zagotavljanje enakih 

možnosti na vseh področjih, ki so potrebna za uresničevanje polnopravnega državljanstva; 

· nediskriminacija: načelo nedeskriminacije zagotavlja invalidom preprečevanje 

razlikovanja, izključitve ali omejevanja pri uživanju njihovih pravic, kot to velja za vse 

preostale člane skupnosti; 

· na ravni družbe zagotavljati polno in učinkovito sodelovanje ter vključenost v družbo: 

invalidi morajo imeti enake možnosti kot drugi državljani, da aktivno sodelujejo pri 

razvoju skupnosti, v kateri živijo, tako na krajevni ravni, regionalni in nacionalni ravni in 

prevzemajo odgovornost za njen razvoj; 

· na ravni posameznika zagotavljati spoštovanje človekovih pravic – dostojanstva in 

individualne avtonomije, kar vključuje svobodo do lastne izbire in samostojnost ljudi; 

· individualni pristop do zagotavljanja in izvajanja storitev in programov, ki so namenjeni 

invalidom; 

· dostopnost kot predpogoj za uresničevanje pravic in socialna vključenost. 

Poglavitne rešitve, zapisane v akcijskem programu, so (prav tam): 

· identificiranje in načrtni pristop pri oblikovanju ukrepov za odstranjevanje ovir za 

polnopravno udeležbo (enakost možnosti) invalidov; 

· preventiva in ukrepi proti diskriminaciji invalidov, ki zagotavljajo dostop do temeljnih 

pravic; 

· zagotavljanje partnerstva z invalidi pri programiranju, izbiri, izvajanju, nadzoru in pri 

evalvacijah projektov, ki se bodo financirale iz strukturnih skladov Evropske unije. 

V akcijskem programu za invalide 2007–2013 se na področju izobraževanja kot cilj 

izpostavlja, da se na podlagi enakih možnosti in brez diskriminacije zagotavlja vključujoč 
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izobraževalni sistem na vseh ravneh ter hkrati uvaja sistem vseživljenjskega učenja (MDDSZ 

b. l.). 

Izobraževanje je temeljna sestavina zagotavljanja socialne vključenosti in neodvisnosti vseh 

oseb, vključno invalidov na vseh stopnjah šolanja.  V Sloveniji morajo biti v skladu z ustavo 

in številnimi mednarodnimi dokumenti vsem invalidom zagotovljene enake pravice in 

možnosti pri vzgoji, izobraževanju in usposabljanju. Posebej pomembno je, da se tudi za 

invalide najdejo možnosti, da se med šolanjem praktično usposabljajo z delom pri 

delodajalcu, da bi pridobili ustrezno poklicno usposobljenost. Strokovni delavci ugotavljajo, 

da osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo poleg 

drugih prilagoditev tudi več časa, da napredujejo po obdobju obveznega osnovnega šolanja. 

Osebam z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju je treba zagotoviti 

enake možnosti na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja z doslednim 

zagotavljanjem pogojev za izvajanje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja ter sprejetega Posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki omogoča 

izobraževanje in usposabljanje do 26. leta (prav tam). 

Ukrepi za približevanje cilju akcijskega programa za invalide 2007-2013 na področju 

izobraževanja so sledeči (prav tam): 

· zagotavljanje enakih možnosti pri vpisu v vse izobraževalne programe; 

· zagotavljanje možnosti, da se osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 

vključujejo na vse ravni Posebnega programa vzgoje in izobraževanja (tudi na ravni 

usposabljanja za življenje in delo); 

· zagotavljanje ustreznega izvajanja, dokončanja in razvijanja sprejetih programov vzgoje, 

izobraževanja in usposabljanja od predšolskega, osnovnošolskega do 

poklicnega/srednješolskega obdobja. Posebno pozornost pri tem je treba namenjati 

programom zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami; 

· spodbujanje večjega vključevanja invalidov v redne oblike vzgoje, izobraževanja in 

usposabljanja; 

· zagotavljanje primernih prostorskih in tehničnih pogojev za uresničevanje in izvajanje 

programov vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, vključno z zagotavljanjem 

prilagojenega prevoza; 

· zagotavljanje ustreznega števila strokovnjakov in razširjanje temeljnih znanj v 

izobraževalne programe vzgojiteljev, učiteljev in svetovalnih delavcev; 

· zagotavljanje učbenikov in učil z oblikovanjem učbenikov v obliki, ki je primerna glede na 

vrsto invalidnosti, vključno z zagotavljanjem učbenikov za otroke, vključene v program z 

nižjim izobrazbenim standardom; 

· zagotavljanje ustrezne opreme za individualno uporabo za izobraževanje; 

· zagotavljanje pravice do dodatne komunikacijske opreme, ki je nujno potrebna zaradi 

funkcionalne oviranosti; 
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· zagotavljanje podpore v obliki osebne pomoči, spremljanja in svetovanja za študente 

invalide; 

· zagotavljanje praktičnega usposabljanja, pripravništva in prakse v okviru srednješolskega 

in univerzitetnega izobraževanja pri delodajalcih s programskimi spodbudami; 

· zagotavljanje fizične pomoči vsem učencem, ki tako pomoč potrebujejo, tudi funkcionalno 

oviranim; 

· zagotavljanje sistema štipendiranja, ki bo invalide spodbujal k doseganju višje izobrazbe; 

· zagotavljanje primernih nastanitvenih zmogljivosti za bivanje študentov invalidov; 

· spodbujanje opravljanja prakse študentov in dijakov invalidom v organih državne uprave; 

· razvijanje in podpiranje vseživljenjskega učenja odraslih invalidov, brezposelnih in 

zaposlenih; 

· spodbujanje učenja znakovnega jezika kot drugega jezika; 

· spodbujanje dvojezičnega izobraževanja gluhih. 

4.2 Temeljna sporočila politike Evropske unije na področju invalidnosti 

Izobrazba za vse 

V primeru našega raziskovanja je posebej zanimivo, kakšna so sporočila Evropske unije za 

področje izobraževanja. Možnost kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja 

invalidom omogoča polno sodelovanje v družbi, boljše možnosti na področju zaposlovanja in 

boljšo kakovost življenja. Evropska unija podpira vključenost invalidov v redne oblike 

izobraževanja. Sprejela je več pobud za invalide na področju izobraževanja, kot na primer 

ustanovitev evropske agencije za razvoj izobraževanja ljudi s posebnimi potrebami ter 

posebne študijske skupine za invalide za vseživljenjsko učenje (Tabaj 2009a, 36). 

Enake pravice za vse 

Invalidi so polnopravni državljani z enakimi pravicami. Tako kot vsi drugi imajo pravico do 

človekovega dostojanstva, enakopravne obravnave, samostojnega življenja in do polnega 

sodelovanja v družbi. Zagotavljanje pravic invalidom je glavni cilj dolgoročne strategije 

Evropske unije za njihovo vključenost. Osrednji del evropske strategije za invalide je akcijski 

plan 2007–2013, po katerem želi Evropska unija izboljšati možnosti za zaposlovanje, 

izobraževanje, dostopnost storitev in samostojno življenje invalidov (prav tam). 

Delovna mesta 

Invalidi predstavljajo približno šestino delovno sposobnega prebivalstva Evropske unije, 

vendar je stopnja zaposlenosti invalidov relativno nizka. Invalidi skoraj dvakrat težje dobijo 
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zaposlitev kot drugi ljudje. Države članice sicer same določajo politiko zaposlovanja na 

podlagi smernic evropske strategije zaposlovanja in vsako leto Evropski komisiji poročajo o 

nacionalnih pobudah za zaposlovanje, tudi glede invalidov. Unija s svojimi ukrepi glede 

socialne zaščite in socialne vključenosti pomaga državam članicam pri oblikovanju politik na 

področju socialne vključenosti, zdravstvene oskrbe in socialnih storitev. Tako imajo invalidi 

boljše možnosti, da najdejo in ohranijo zaposlitev (prav tam). 

Samostojno življenje 

Invalidom naj bi zagotovili enake možnosti izbire v vsakdanjem življenju, kot jih imajo vsi 

ljudje. Storitve in pomoč je treba prilagoditi posebnim potrebam invalidov. Evropska unija 

spodbuja dostop do cenovno sprejemljivih in kakovostnih storitev, in sicer v okviru 

poenotenih ukrepov o socialni zaščiti in vključevanju (prav tam). 

4.3 Konvencija o pravicah invalidov 

Republika Slovenija je v marcu 2007 na sedežu Združenih narodov kot ena prvih držav 

podpisala Konvencijo o pravicah invalidov in s tem potrdila zavezanost uresničevanju 

človekovih pravic vseh ljudi, posebej še ranljivih skupin, kamor spadajo tudi invalidi (Tabaj 

2009b, 41). Podpisani sporazum določa, kaj morajo države storiti, da bi zagotovile invalidom 

enake pravice, kakršne imajo vsi drugi. 

Vse države podpisnice morajo zagotavljati enakopravno ravnanje z invalidi (Uršič 2008, 12–

14): 

· morajo sprejeti zakone, ki invalidom dajejo pravice; 

· morajo spremeniti zakone, ki do invalidov niso pošteni; 

· morajo varovati in spoštovati pravice invalidov; 

· morajo zagotoviti, da bodo izpolnjene vse določbe iz tega sporazuma; 

· morajo preprečiti diskriminacijo invalidov; 

· morajo zagotoviti ustrezne raziskave in spremembe, ki bodo invalidom omogočale boljše 

življenje; 

· morajo razvijati dostop do novih tehnologij v pomoč invalidom; 

· morajo zagotoviti dostopnost informacij o zadevah, ki so invalidom v pomoč; 

· morajo invalide seznaniti s sporazumom tako, da ga bodo razumeli. 

Vse države morajo v skladu s svojimi možnostmi storiti vse, da invalidom zagotovijo enak 

dostop do stanovanja, izobraževanja, zdravja in socialnega varstva. Države podpisnice 

sprejemajo obvezo, da bodo pri pripravi novih zakonov in v politiki sodelovali tudi invalidi 

(prav tam, 19–20). 
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Velik poudarek Konvencija posveča tudi izobraževanju invalidov, zato države podpisnice 

zavezuje, da (prav tam, 42–45): 

· invalidi lahko obiskujejo šole in se izobražujejo vse življenje, tako da razvijajo svoje 

spretnosti in sposobnosti in pridobijo znanje in najdejo svoje mesto v družbi; 

· niso izključeni iz izobraževanja, lahko obiskujejo brezplačne šole kot drugi, izobraževanje 

se prilagodi njihovim potrebam; 

·  v splošnem izobraževanju dobijo ustrezno pomoč pri učenju;   

· invalidom zagotovijo ustrezno pomoč pri nadaljnjem izobraževanju v odrasli dobi; 

· spodbujajo zaposlovanje učiteljev, tudi učiteljev invalidov, z ustreznimi znanji in 

spretnostmi. 
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5 MOTIVACIJA 

Psihologija motivacije se ukvarja z vprašanjem, kaj nas pripelje do tega, da nekaj naredimo ali 

pa ne. Motivacija povzroča in usmerja naša dejanja. Je eden od pomembnih dejavnikov, ki 

vplivajo na to, da ljudje s približno enakimi sposobnostmi ne dosegajo približno enakih ciljev 

(Kompare idr. 2005, 189). 

Naj na začetku pojasnimo povezavo med psihologijo in motivacijo. Psihologija je veda, ki 

preučuje vedenje, osebnost in duševne procese. Vedenje lahko označimo kot vsako aktivnost 

telesa, ki jo lahko vidimo in merimo. Osebnost je sorazmerno trajna, edinstvena celota 

telesnih in duševnih značilnosti človeka (prav tam). 

Duševni procesi pa so procesi, ki nas usmerjajo do nekega cilja. Poznamo (prav tam): 

· spoznavne ali kognitivne procese (zaznavanje, učenje, mišljenje); 

· čustvene ali emocionalne procese (jeza, strah, veselje, žalost); 

· motivacijske procese (vse, kar nas spodbuja, povzroča aktivnost, jo vzdržuje in usmerja k 

cilju)  – predmet raziskovanja magistrskega dela. 

5.1 Pojem motivacije 

Biti motiviran je več kot biti samo srečen ali zadovoljen na delovnem mestu. Motivirani ljudje 

hočejo narediti najboljše kot zmorejo – ne za svoje predpostavljene, pač pa za njih same. 

Motivacija je občutek v človeku samem in se je ne da vsiliti od zunaj (Heller 2002, 168). 

Če veste, kaj motivira ljudi, imate na razpolago najmočnejše orodje za ravnanje z njimi. 

Motivacija in moč sta tesno povezani med seboj, tako da lahko rečemo, da je motiviran človek 

tudi močan. Temelj vsake motivacije je upanje. Manipulacija je to, da koga pripravite, da kaj 

naredi, ker vi tako hočete, medtem ko motivacija pomeni, da koga pripravite, da bo kaj storil, 

kar bo sam hotel storiti (Uhan 2000, 22). 

Komparejeva idr. (2005, 189–190) motivacijo definirajo kot skupek vseh procesov 

spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili 

cilj. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe, nagone, motive, želje, cilje, vrednote, ideale, 

interese, voljo. Nagoni in potrebe nas spodbujajo, nas potiskajo in ženejo v vedenje. V naši 

osebnosti imajo vlogo nekakšnega motorja, zato nagone in potrebe imenujemo tudi motivacija 

potiskanja. 

Cilji, ideali in vrednote pa nam pomagajo izbrati način, kako bomo naše potrebe zadovoljili. 

Želimo si jih doseči, ker domnevamo, da bodo zadovoljili naše potrebe, saj usmerjajo in 

spodbujajo naše vedenje, ker se nam zdijo privlačni, zato jih imenujemo motivacija 

privlačnosti. Potrebe definiramo kot stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči 
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pomanjkanje ali presežek snovi v telesu ali informacij v duševnosti. Cilji pa so predmeti in 

situacije, za katere pričakujemo, da bodo zadovoljili našo potrebo (prav tam). 

Želja je predstava o cilju, ki bi nam prinesel zadovoljstvo. V nasprotju z motivom želja ne 

vsebuje vedno tudi namena, da jo bomo poizkusili uresničiti. Potreba se torej usmeri k cilju, 

povežeta se prvini motivacije potiskanja in motivacije privlačnosti in nastane motiv. Motiv se 

torej lahko definira kot doživeto potrebo, usmerjeno k določenemu cilju, od katerega 

pričakujemo, da bomo z njegovo uresničitvijo zadovoljili tudi potrebo (prav tam). 

Naše obnašanje je motivirano. Ne pojavlja se kar samo od sebe, ima svoje vzroke in cilje. Z 

motivacijo mislimo na vse tisto, kar nas spodbuja in usmerja. V psihologiji govorimo o 

motivaciji takrat, kadar imamo v mislih dejavnike, silnice in gibala našega delovanja. To so 

npr. potrebe, nagoni, želje, motivi, cilji, vrednote, ideali, interesi in volja. V vsakem trenutku 

deluje na nas več takšnih silnic in gibal – če smo budni ali če spimo, če se gibljemo ali če smo 

pri miru (Musek in Pečjak 2001, 86). 

Kaj so torej bistvene značilnosti motiviranega obnašanja? Prvo, da je tako obnašanje 

predvidoma namensko in prostovoljno ter usmerjeno k določenemu cilju. Posameznik na 

podlagi predhodnih izkušenj predvideva, da bo določeno vedenje vodilo k določenim 

zaželenim ciljem (Jung 1978, 5). 

Pri raziskovanju motivacije izhajam iz Alderferjeve teorije motivacije, ki je združil teorijo 

potreb Maslowa in dvofaktorsko teorijo motivacije Herzberga.  

5.2 Vrste in pomen motivov 

Motive najpogosteje delimo na fiziološke in psihosocialne (Kompare idr. 2005, 191). 

Fiziološki motivi izvirajo iz organskih potreb in so praviloma prirojeni. Najpomembnejše 

telesne potrebe so (prav tam): 

· potrebe po ohranitvi posameznikovega življenja (zrak, voda, hrana, počitek); 

· potrebe po ohranitvi vrste (potomci, spolnost). 

Psihosocialni motivi izvirajo iz nepopolnega duševnega ravnovesja. Nekateri motivi so 

pridobljeni, drugi naučeni (prav tam).  

William Glasser (Kompare idr. 2005, 191–192) meni, da so v vseh ljudeh poleg fizioloških 

tudi štiri psihosocialne potrebe, iz katerih izvira vrsta motivov: 

· potreba po pripadnosti; 

· potreba po moči; 

· potreba po zabavi; 

· potreba po svobodi. 
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Glasser meni, da morajo biti poleg fizioloških potreb nujno zadovoljene psihosocialne 

potrebe, sicer nismo srečni (prav tam). 

Osnovni namen motiva je želja izpolniti primanjkljaj. Motiv lahko opredelimo kot razlog 

oziroma hotenje, da človek deluje kot središče motivacijskega procesa ter temelj človekovega 

delovanja. Na obnašanje ljudi nikoli ne deluje samo en motiv, temveč vedno več motivov 

hkrati (Ivanko in Stare 2007, 69). 

Ljudje so motivirani, ko pričakujejo, da potek nekih aktivnosti in ukrepov vodi k 

uresničevanju cilja. Ta cilj je lahko materialne ali nematerialne narave.  Dobro motivirani 

ljudje imajo jasno definirane cilje in sprejemajo ukrepe, s pomočjo katerih pričakujejo dosego 

zastavljenih ciljev (Armstrong in Stephens 2005, 70). 

V primeru, da motivi niso zadovoljeni, govorimo o nezadovoljenih motivih, ki jih glede na 

ovire ločimo na frustracije in konflikte. O frustracijah govorimo v primeru, ko pride v 

motivacijskem delu do ovire, ki prepreči zadovoljitev motiva oziroma prepreči dejavnost, ki 

je usmerjena k cilju. Konflikti pa se pojavijo v primeru, ko v motivacijskem delu sočasno 

delujeta dva nasprotujoča motiva, ki se vzajemno izključujeta (prav tam). 

Človek, ki se znajde v eni od omenjenih situacij, je nenehno psihično napet, zato se prilagaja 

in ravna v smeri zmanjšanja napetosti. Konflikti, ki nastajajo kot posebno stanje v človeku, so 

odločilni pri postavljanju ciljev. Svojevrstne nesporazume med posameznimi skupinami 

srečujemo v organizacijah, ko imajo te različna hotenja in različne cilje. Nesporazumi so 

odvisni tudi od kombinacije človekove osebnosti in vrednot, ki se zelo razlikujejo od človeka 

do človeka. Na motivacijo preko motivacijskih procesov, vsebin, motivov, ciljev in 

prizadevanj k ciljem močno vplivajo osebnost in vrednote posameznika (Kompare idr. 2005, 

189). 
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Slika 7: Od potreb k ciljem  

Vir: Kompare idr. 2005, 189. 

5.3 Motivacijske teorije 

Vse motivacijske teorije skušajo razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki to vedenje 

povzročijo. V splošnem jih delimo v dve skupini (Dimovski in Penger 2008, 132): 

· Vsebinske teorije – skušajo odgovoriti na vprašanje, kaj izzove, spodbudi ali prične novo 

vedenje. 

· Procesne teorije – temeljijo na elementih, ki povzročajo vedenjske spremembe in zaporedje 

procesov, kot sta usmeritev in izbira vedenjskih vzorcev. 
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Preglednica 4: Vsebinske motivacijske teorije 

Vsebinske teorije KAJ motivira vedenje 

· Maslow – Teorija potreb 
Človekova dejavnost je usmerjena navzgor k 

višjim potrebam. 

· Herzberg – Dvofaktorska teorija 
Higieniki in motivatorji – različen vpliv na 

ljudi. 

· Alderfer – ERG teorija 
Tristopenjska lestvica potreb: obstoj, 

pripadnost, razvoj. 

Vir: prav tam. 

Vsebinske teorije zajemajo in poudarjajo potrebe, ki motivirajo ljudi. Ljudje imajo v vsakem 

trenutku osnovne potrebe, kot so: potreba po hrani, dosežkih ali denarni nagradi. Za 

zadovoljitev teh potreb je potrebno določeno obnašanje, ki jih zadovolji. Posamezniku 

predstavljajo potrebe nekakšen nabor stvari, ki si jih želi in bo v smeri zadovoljitve teh potreb 

deloval (Dimovski in Penger 2008, 132). 

Preglednica 5: Procesne motivacijske teorije 

Procesne teorije KAKO motivirati vedenje 

Latham in Locke – Teorija cilja Postavljanje težje dosegljivih ciljev. 

Vroom – Teorija pričakovanja   
Ocenjevanje stroškov in koristi pri različnih 

možnostih. 

Skinner – Teorija okrepitve 
Nagrajevanje kot spodbuda in kaznovanje kot 

zaviranje negativnega vedenja. 

Adams – Teorija enakosti Enakopravnost obravnavanja. 

Vir: prav tam. 

V magistrskem delu se osredotočam na vsebinske teorije, saj je moje raziskovanje povezano s 

teoretičnimi izhodišči Maslowa, Herzberga in Alderferja – kaj motivira izobraževanje. 

5.3.1 Maslowova teorija potreb 

Abraham Maslow je leta 1954 razvil prvo celovito motivacijsko teorijo. V njej je predstavil 

koncept teorije potreb (Ivancevich, Konopaske in Matteson 2008, 113), ki jih je razvrstil v pet 

ravni (od nižjih k višjim): 

1. raven: fiziološke potrebe – to so osnovne fiziološke potrebe, ki morajo biti zadovoljene, da 

človek lahko preživi (lakota, žeja, toplota, spanec, zrak). 

2. raven: potrebe po varnosti – ko so zadovoljene osnovne fiziološke potrebe, postanejo 

motivacijski dejavnik potrebe po varnosti. Te potrebe izražajo želje človeka po zaščiti 

lastnega življenja, delovnega mesta, bivališča. Potrebe po varnosti so povezane tudi z 

željami, da ljudje živijo v predvidljivem in stabilnem okolju. 
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3. raven: potrebe po pripadnosti – ko so zadovoljene potrebe po varnosti, nastanejo socialne 

potrebe, ki so povezane s človekovimi željami po pripadnosti, prijateljstvu in ljubezni. 

4. raven: potrebe po spoštovanju – potrebe po spoštovanju so povezane z željo človeka po 

tem, da ga drugi ljudje cenijo in spoštujejo. 

5. raven: potrebe po samouresničevanju – potrebe te ravni so povezane s človeško željo, da bi 

delal to, za kar je sposoben. Zato lahko človek, ki dosega želeno stopnjo samouresničitve, 

razvije in uporablja vse svoje sposobnosti. 

 

Slika 8: Hierarhija potreb Abrahama Maslowa 

Vir: Ivancevich, Konopaske in Matteson 2008, 114. 

Pomembna za proučevanje motivacije in motiviranosti je trditev Maslowa, da zadovoljena 

potreba več ne motivira. Po teoriji Maslowa je na prvem mestu tisti motivacijski dejavnik, ki 

je aktiviran in najmanj zadovoljen (prav tam). 

Motivacijski dejavnik, ki je na zadnjem mestu, je mogoče interpretirati na dva načina (Uhan 
2000, 23): 

· potreba je že zadovoljena; 

· potreba še ni aktivirana. 

Teorija temelji na hierarhiji in pomembnosti človekovih potreb. Maslow v svoji teoriji trdi, da 

človekove potrebe nastajajo v zaporedju njegove hierarhije potreb. Ko je določena potreba 

zadovoljena, več ne motivira, pač pa se pojavi nova potreba, ki deluje kot dejavnik motivacije 

(prav tam). 

Maslow zanika prepričanje, da je vedenje ljudi določeno z okoljem ali podzavestjo, pač pa 

verjame, da je vedenje odvisno od človekovih izbir v življenju. Vsi ljudje so načeloma dobri 

in posedujejo neomejene potenciale za učenje, napredek in razvoj. Posamezniki imajo 

možnost in odgovornost postati tisto, za kar so zmožni in so zato tudi odgovorni glede svojega 

učenja in izobraževanja (Wilson in Madsen 2008, 49). 



 

34 

Maslowova hierarhija potreb predvideva, da če se posameznik iz nižjega družbenega razreda 

odloči za izobraževanje, bo izbral tak izobraževalni program, ki mu omogoča zadovoljevanje 

osnovnih življenjskih potreb. To pomeni, da bo izbral izobraževanje, ki vsebuje manj 

zahtevne programe, ki mu bo omogočalo uporabo znanja v praksi. Ljudje, ki pa imajo svoje 

osnovne potrebe zadovoljene, pa bodo iskali takšne izobraževalne programe, ki jim bodo 

omogočili uspešno samorealizacijo, samorazumevanje in osebni razvoj (Cross 1981, 112). 

Motivacijska teorija Maslowa je za managerje uporabna, saj lahko z njo na podlagi navadnih 

vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem času, ugotovijo, na kaj 

so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev lahko uporabijo, ko skušajo določiti 

inštrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih. Zelo napačno bi bilo, če bi sklepali, kaj 

ljudi motivira in kaj ne, ker se stopnje občutljivosti časovno spreminjajo. To se kaže v tem, da 

lahko v istem času in v različnih organizacijah, pa tudi v različnem času in v isti organizaciji, 

dobimo povsem različne rezultate (Lipičnik in Mežnar 1998, 164). 

Teorijo Maslowa je moč zaslediti v mnogih knjigah s področja managementa. Seveda pa 

obstajajo tudi kritike nanjo, kot je Ferjanova (2005, 209), ki pravi da: 

· je mogoče, da se pri človeku pojavijo različne potrebe istočasno; 

· po zadovoljitvi potrebe na nižjem nivoju ni nujno, da se pojavi nova potreba na višjem 

nivoju; 

· ni nujno, da bo nezadovoljena človekova potreba tudi dejansko povzročila ravnanje. 

5.3.2 Herzbergova dvofaktorska teorija 

Frederick Herzberg je preučeval, kakšen je vpliv zadovoljstva pri delu na učinkovitost in 

motiviranost človeka (Treven 1998, 117).  

V svoji študiji je vse motivacijske faktorje razdelil v dve skupini: na higienike in na 

motivatorje. Zato njegovo teorijo imenujemo dvofaktorska teorija. Vsaka od teh dveh skupin 

motivacijskih faktorjev vpliva na zaposlene na drugačen način. Higieniki sami ne spodbujajo 

zaposlenih k dejavnosti, temveč odpravljajo neprijetnosti ali ustvarjajo okoliščine za 

motiviranje, motivatorji pa neposredno spodbujajo ljudi k delu (prav tam). 

Higieniki so tisti, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso zadovoljeni, in ne povzročajo 

zadovoljstva, če so zadovoljeni. Izvirajo iz človekovih fizioloških potreb ter sami ne 

spodbujajo aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti oziroma ustvarjajo pogoje za 

motiviranje. Med higienike uvrščamo plačo, delovne razmere, medsebojne odnose itd. (prav 

tam). 

Med motivatorje pa uvrščamo tiste faktorje, ki povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, in 

ne povzročajo nezadovoljstva, če niso zadovoljeni. Med motivatorje uvrščamo uspeh pri delu, 

priznanje za uspešno delo, napredovanje, odgovornost itd. (prav tam). 
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Psiholog Friderick Herzberg je preučeval, kako vpliva zadovoljstvo pri delu na učinkovitost in 

motiviranost človeka. Razvil je posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi ugotovitve, 

da določene delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, hkrati pa njihova 

prisotnost ne povzroča zadovoljstva. Herzberg je menil, da ima delavec dve med seboj 

neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na obnašanje in aktivnosti v povsem različnih smereh. Ena 

vrsta so potrebe, ki izvirajo iz delovnega okolja, druga vrsta pa so potrebe, ki izvirajo 

neposredno iz dela (Uhan 2000, 24). 

Preglednica 6: Motivacijski faktorji po Herzbergovi dvofaktorski motivacijski teoriji 

HIGIENIKI MOTIVATORJI 

· nadzor · odgovornost 

· odnos do vodje · uspeh 

· plača · napredovanje 

· delovne razmere · samostojnost 

· status · pozornost 

· politika podjetja · razvoj 

· varnost pri delu  

· odnos do sodelavcev  

Motivatorji torej vplivajo neposredno na produktivnost dela, higieniki pa posredno s 

preprečevanjem upada morale. 

Izhajajoč iz Herzbergove teorije je za povečanje motivacije v izobraževanju potrebno usmeriti 

procese izobraževanja v smeri povečevanja zanimivosti ter dajanja posamezniku več 

avtonomije in možnosti osebnega razvoja. V izobraževanju tako med motivatorje po 

Herzbergovi teoriji lahko uvrščamo: možnost uporabe pridobljenega znanja na delovnem 

mestu, možnost za pridobitev odgovornejšega in zanimivejšega delovnega mesta, možnost 

napredovanja na delovnem mestu in povečanje ugleda na družbeni lestvici. Pomembno je 

torej, da izobraževanje posamezniku prinaša zadovoljstvo, kar bo zagotovo vplivalo na 

uspešnost pri študiju. 

Herzbergova motivacijska teorija je za managerja uporabna predvsem zato, ker se lahko 

zaveda dveh vrst orodja za motiviranje zaposlenih: motivatorjev, s katerimi je mogoče izzvati 

odzive ali aktivnosti pri posameznikih, in higienikov, s katerimi je mogoče povzročati 

predvsem zadovoljstvo, ki bo odstranilo odvečne napetosti in usmerilo človekovo aktivnost v 

delo. Konkretno stanje v organizaciji odloča, katero vrsto dejavnikov bo manager 

najuspešneje uporabil (Lipičnik in Mežnar 1998, 169). 

Lipičnik in Mežnar (1998, 164–168) ob primerjavi Herzbergove in Maslowove teorije tudi 

ugotavljata, da sta si predvsem podobni v tem, da obe poudarjata rast potreb posameznika in 

zagovarjata demokratičen način vodenja oziroma usmerjanja posameznika. Maslow je 
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predvsem osredotočen na individualne potrebe in na njihovo prepoznavanje. Herzberg pa te 

potrebe razširi tudi na delovno mesto. Poglavitna razlika med tema dvema teorijama je v tem, 

da Maslow vsako potrebo vidi kot motivator, Herzberg pa, da lahko kot motivatorji služijo 

samo potrebe višje stopnje. 

5.3.3 Alderferjeva motivacijska teorija ali ERG teorija 

Clayton Alderfer je dopolnil Maslowovo in Herzbergovo motivacijsko teorijo tako, da je 

oblikoval model potreb, ki je bolj usklajen z današnjimi sodobnimi empiričnimi raziskavami. 

Teorija je nastala leta 1969 in je bila predstavljena v Psychological Review pod naslovom 

Empirični test nove teorije o človekovih potrebah. 

Po vzoru Maslowa in Herzberga je tudi Alderfer razvrstil potrebe ljudi v skupine. 

Formiral je tristopenjsko lestvico potreb (Ivancevich, Konopaske in Matteson 2008, 115): 

obstoj, pripadnost in razvoj (angl. existence, relatedness, growth – od tod ime ERG teorija). 

1. potrebe po obstoju (varnost, lakota, žeja, spolnost); 

2. potrebe po pripadnosti/socialno povezovanje (odnosi z družino, prijatelji, sodelavci); 

3. potrebe po osebnem razvoju (kreativnost, produktivnost, odgovornost). 

Potrebe po obstoju se povezujejo z zadovoljevanjem eksistenčnih in osnovnih materialnih 

potreb. V to skupino Alderfer uvršča potrebe, ki jih je Maslow obravnaval kot fiziološke in 

potrebe po varnosti (prav tam). 

V drugo skupino spadajo potrebe, ki so povezane z željo po povezovanju z drugimi ljudmi. 

Med te potrebe je Maslow uvrščal potrebe po pripadnosti in tisti del potreb po spoštovanju, ki 

se nanašajo na željo človeka, da ga drugi ljudje spoštujejo. V tretji skupini je Alderfer 

izpostavil potrebe po razvoju. Ta skupina vključuje notranjo sestavino Maslowovih potreb po 

spoštovanju in tudi njegove potrebe po samouresničevanju (prav tam). 

Omenjena teorija je sestavljena iz tristopenjske lestvice potreb, ki so: obstoj, pripadnost in 

razvoj. Potrebe so razvrščene v skupine in bistvena razlika je med potrebami višjih in nižjih 

ravni. Alderferjeva teorija ugotavlja, da lahko posameznika istočasno motivira več vrst 

potreb, kot so potreba po pripadnosti in potreba po osebnem razvoju. Pri tem se upošteva 

vpliv kulture, okolja, izobrazbe in družinskih vezi na ljudi ter individualne razlike med njimi 

(Ivanko in Stare 2007, 80). 

Potrebno je poudariti, da Alderferjeva teorija ni tako toga kot Maslowova, saj si lahko človek 

prizadeva za osebno rast in razvoj, kljub temu da nima v celoti zadovoljenih potreb po obstoju 

ali povezovanju z drugimi ljudmi. Alderfer predvideva, da se lahko vse tri skupine potreb 

pojavijo istočasno. 
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ERG teorija prinaša spoznanje, da so prioritete glede potreb odvisne od vsakega človeka 

posebej. To je pravo nasprotje Maslowovi teoriji hierarhije potreb. ERG teorija poudarja, da 

je pomembnost posamičnih potreb različna od človeka do človeka. Pomembno je vedeti, da 

imajo ljudje lahko več potreb hkrati, ki jih morajo hkrati tudi zadovoljevati. Po ERG teoriji 

osredotočanje na eno potrebo na ljudi ne bo delovalo motivacijsko. ERG teorija upošteva 

individualne razlike med ljudmi ter dejstvo, da na prioriteto zadovoljevanja potreb vplivajo 

tudi njihove različne družbene, kulturne in socialne razmere, kar je v primeru invalidov še 

posebej zanimivo. 

Pri zadovoljevanju potreb teorija ERG ne predvideva tako stroge hierarhije kot Maslowova. 

Teorija upošteva individualne razlike med ljudmi, posameznik si lahko prizadeva za osebni 

razvoj, čeprav nima zadovoljenih potreb po obstoju in povezovanju z drugimi ljudmi. Teorija 

ERG upošteva dejstvo, da vpliva na prednost zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno 

okolje, posameznikova izobrazba in njegove družinske vezi (Treven 1998, 119). 

Prav tako je pomembna teza, da se lahko oseba, če je višji nivo potreb nedosežen, povrne na 

nižji nivo, ki ga lažje zadovolji. To je poznano kot načelo nezadovoljitev – nazadovanje. Ta 

princip ima vpliv na delovno motivacijo in je zelo pomemben za managerje pri vodenju svojih 

zaposlenih. V praksi to pomeni, da če zaposlenemu niso nudene možnosti osebnega razvoja, 

se lahko povrne na nivo potreb po pripadnosti in se še tesneje poveže s svojimi sodelavci 

(prav tam). 

 

Slika 9: ERG teorija – krog zadovoljevanja potreb 

Vir: prav tam. 
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ERG teorija govori, da je obnašanje zaposlenih v organizacijah motivirano z vzporednim 

zadovoljevanjem potreb različnih nivojev. To pomeni, da zaposleni lahko zadovoljujejo svoje 

potrebe po rasti, ne da bi imeli v celoti zadovoljene potrebe po pripadnosti. ERG teorija 

nadgradi Maslowov model hierarhije potreb, ki priznava samo načelo zadovoljitev – 

napredovanje in vključi tudi načelo nezadovoljitev – nazadovanje, kar pomeni, da se 

zaposleni, ki ne zadovoljijo višjega nivoja potreb, vrnejo na zadovoljevanje nižjega nivoja 

potreb. Na primer, če so bile zadovoljene potrebe po obstoju in pripadnosti, zadovoljevanje 

potreb po osebnem razvoju pa je bilo ustavljeno, se bo nezadovoljena oseba vrnila nazaj na 

zadovoljevanje potreb po pripadnosti, kar bo postalo tudi njegov glavni vir motivacije. 

Kombinacija načel zadovoljitev – napredovanje in nezadovoljitev – nazadovanje nam v 

primerjavi z Maslowovo teorijo potreb bolje odgovori na vprašanje, zakaj zaposleni 

potrebujejo spremembe tekom določenega časovnega obdobja (Ivancevich, Konopaske in 

Matteson 2008, 115—116). 

 

Slika 10: Povezava med Alderferjevimi potrebami ERG, Maslowovo petstopenjsko 

hierarhijo in Herzbergovo dvofaktorsko teorijo 

Treven 2001, 119. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

Empirična raziskava temelji na pisni anketni raziskavi s strukturiranim anketnim 

vprašalnikom zaprtega tipa, kjer so bili anketirani zaposleni invalidi in neinvalidi skupine SIJ.  

6.1 Empirična raziskava 

6.1.1 Metoda zbiranja podatkov in opis vzorca empirične raziskave  

Ciljno populacijo sestavljajo vsi zaposleni invalidi in neinvalidi skupine SIJ, ki jih je bilo 

julija 2012 N = 3248. Ker je invalidov le 340, so bili vsi vključeni v vzorec, pri neinvalidih pa 

je bil narejen verjetnostni vzorec s pomočjo stratificiranega sistematičnega vzorčenja s 

korakom. V skupini invalidov je bilo vrnjenih n = 155 veljavnih anket, v skupini neinvalidov 

pa n = 206 veljavnih anket. Velikost realiziranega vzorca je tako n = 361 anketiranih 

zaposlenih. 

Anketiranje je bilo izvedeno v lastni izvedbi, pomagalo pa mi je vodstvo posameznih družb in 

kadrovska služba skupine SIJ, pri čemer so anketiranci anketo na papirju izpolnili sami in 

nato ankete posredovali svojemu vodji, ki jih je posredoval naprej na kadrovsko službo. 

Glede na to, da je pri invalidih relativno gledano večji delež starejših nad 50 let in večji delež 

z dokončano osnovno ali nižjo poklicno šolo, je vzorec utežen z metodo Rakinga, s čimer se 

je zagotovilo večje ujemanje vzorca s populacijo. 

Vse statistične analize so bile izvedene s pomočjo programskega orodja SPSS, grafični prikazi 

in nekatere preglednice pa s pomočjo programa Excel. 

Uporabljeni testi inferenčne statistike (v programskem orodju SPSS) predpostavljajo velike 

populacije. Ker je ciljna populacija zaposlenih v skupini SIJ s tega vidika relativno majhna, je 

možno predpostaviti, da pri testu inferenčne statistike ne gre za sklepanje iz vzorca na vse 

zaposlene skupine SIJ, temveč na posplošeno širšo populacijo zaposlenih, ki imajo enake 

lastnosti kot zaposleni v skupini SIJ. 

V primeru anketiranja vseh zaposlenih invalidov gre za popis populacije. V slednjem primeru 

je uporaba testov inferenčne statistike brezpredmetna. Da bi legitimirali slednje teste, je 

potrebno predpostaviti, da zaposleni invalidi v skupini SIJ predstavljajo vzorec za neko 

namišljeno širšo populacijo invalidov, ki imajo podobne lastnosti kot zaposleni invalidi v 

skupini SIJ. 
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Preglednica 7: Struktura vzorca glede na spol 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

spol 
moški 

% 
79,4 % 84,4 % 

ženska 20,6 % 15,6 % 

skupaj 
n= 155 206 

% 100,0 % 100,0 % 

V obeh skupinah prevladujejo moški. Pri neinvalidih je moških nekoliko več (84,4 %) kakor 

pri invalidih (79,4 %), vendar razlika ni statistično značilna. 

Pri starosti obstajajo med skupinama statistično značilne razlike, kar je razvidno iz osenčenih 

celic spodnje preglednice. Razlike so statistično značilne samo v temneje/svetleje osenčenih 

celicah. Pri temnenje senčenih celicah je prilagojeni standardizirani rezidual večji od 2, pri 

svetleje senčenih celicah pa je standardizirani rezidual manjši od -2. Reziduali so osnove za 

izračun statističnega testa hi-kvadrat. Pri vseh kontingenčnih preglednicah, ki so senčene, je 

statistična značilnost (sig.) hi-kvadrat testa manjša od 0,05, kar kaže na to, da so med 

prikazanima spremenljivkama statistično značilne razlike (kar je možno sklepati iz vzorca na 

populacijo z manj kot 5-odstotnim tveganjem).  

Preglednica 8: Struktura vzorca glede na starost 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

starost 

do 25 let 

% 

2,3 % 8,9 % 

od 26 do 35 let 9,9 % 13,9 % 

od 36 do 45 let 33,9 % 27,0 % 

od 46 do 55 let 37,3 % 44,3 % 

od 56 let in več 16,6 % 5,9 % 

skupaj 
n= 155 206 

% 100,0 % 100,0 % 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, je pri neinvalidih statistično značilno višji delež 

mladih do 25 let (8,9 %) v primerjavi s skupino invalidov, kjer je delež mladih do 25 let 

nekoliko nižji (2,3 %). Statistično značilne razlike so tudi v skupini starih več kot 55 let, in 

sicer je neinvalidov, starejših od 55 let, nekoliko manj (5,9 %) v primerjavi s skupino 

invalidov, kjer je starejših od 55 let nekoliko več (16,6 %). Tudi pri ostalih starostnih 

skupinah so med invalidi in neinvalidi razlike v strukturi, vendar slednje razlike niso 

statistično značilne (prilagojeni standardizirani reziduali so večji od -2 ali manjši od +2), kar 

pomeni da pri deležih, ki niso senčeni, ne moremo sklepati iz vzorca na populacijo, da so 

razlike v strukturi (kar velja za stare od 26 do 55 let). 
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Preglednica 9: Struktura vzorca glede na dokončano izobrazbo 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

dokončana izobrazba 

osnovna šola 

% 

32,5 % 10,3 % 

2-letna poklicna šola 11,3 % 13,0 % 

3-letna poklicna šola 22,3 % 33,7 % 

4-letna srednja šola/gimnazija 23,8 % 25,7 % 

višja šola ali več 10,0 % 17,4 % 

skupaj 
n= 155 206 

% 100,0 % 100,0 % 

Med skupinama invalidi/neinvalidi so statistično značilne razlike tudi pri izobrazbi. Pri 

invalidih je statistično značilno več takih z osnovno šolo (32,5 %), v primerjavi z neinvalidi, 

kjer je takih z osnovno šolo statistično značilno manj (le 10,3 %). Pri neinvalidih pa je 

statistično značilno več takih, ki imajo 3-letno poklicno šolo (33,7 %) v primerjavi z invalidi, 

kjer je takih le 22,3 %. Pri ostalih izobrazbenih ravneh so med skupinama razlike, vendar niso 

statistično značilne. 

Preglednica 10: Struktura vzorca glede na status invalida 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

status invalida 

invalid II. stopnje 

% 

14,7 % 0,0 % 

invalid III. stopnje 85,3 % 0,0 % 

nima statusa invalida 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
n= 155 206 

% 100,0 % 100,0 % 

Kot je že iz same definicije skupine razvidno, v skupini neinvalidov nihče nima statusa 

invalida. Pri invalidih pa imajo vsi status invalida, in sicer jih ima 14,7 % invalidnost II. 

stopnje in velika večina (85,3 %) invalidnost III. stopnje. Med skupinama so glede tega 

statistično značilne razlike, kjer je možno iz vzorca na populacijo sklepati z manj kot 5-

odstotnim tveganjem. 

Tudi glede položaja na delovnem mestu so med skupinama invalidi/neinvalidi statistično 

značilne razlike, kar je razvidno iz osenčenih celic iz preglednice v nadaljevanju.  
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Preglednica 11: Struktura vzorca glede na položaj na delovnem mestu 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

položaj na delovnem 
mestu 

management 

% 

2,2 % 7,9 % 

administracija 18,9 % 19,1 % 

proizvodnja 43,6 % 68,3 % 

pomožna dela 35,3 % 4,6 % 

skupaj 
n= 155 206 

% 100,0 % 100,0 % 

Velika večina neinvalidov dela v proizvodnji, in sicer je takih 68,3 %. Pri invalidih je ta delež 

statistično značilno nižji, to je 43,6 %. Relativno veliko invalidov dela pomožna dela (35,3 

%), za razliko od neinvalidov, kjer pomožna dela izvaja statistično značilno manjši delež 

zaposlenih (le 4,6 %). Pri neinvalidih je statistično značilno več vodilnih kadrov oz. 

managementa, in sicer ga je  7,9 %, pri invalidih pa le 2,2 %, pri čemer je glede tega med 

skupinama statistično značilna razlika. 

Pri administraciji pa je možno ugotoviti, da je takih delavcev v obeh skupinah približno 

enako, in sicer 18,9 % oz. 19,1 %, pri čemer med omenjenima deležema razlika ni statistično 

značilna (velja le za vzorec in za populacijo ne moremo ničesar trditi). 

Preglednica 12: Struktura vzorca glede na področje zaposlitve 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

področje zaposlitve 

večinoma administracija 

% 

16,6 % 24,5 % 

večinoma proizvodnja 64,7 % 59,4 % 

enako administracija in proizvodnja 18,7 % 16,1 % 

skupaj 
n= 155 206 

% 100,0 % 100,0 % 

Tako invalidi kot neinvalidi so večinoma zaposleni v proizvodnji. Čeprav je invalidov v 

proizvodni nekoliko več (64,7 %) kot neinvalidov (59,4 %), pa slednja razlika v strukturi 

glede področja zaposlitve ni statistično značilna. Pri obeh skupinah je tudi nekaj zaposlenih v 

administraciji, vendar glede področja zaposlitve med invalidi in neinvalidi razlike v 

strukturnih odstotkih niso statistično značilne (veljajo le za vzorec, za populacijo ni možno 

ničesar posplošiti). 

Tudi pri delovni dobi strukturne razlike med skupinama invalidov/neinvalidov niso statistično 

značilne, kar je razvidno iz naslednje preglednice, ki ni senčena. 
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Preglednica 13: Struktura vzorca glede na delovno dobo v podjetju 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

delovna doba v 

podjetju 

manj kot 5 let 

% 

6,5 % 10,1 % 
nad 5 do 10 let 11,5 % 17,1 % 
nad 10 do 20 let 46,5 % 40,6 % 
več kot 20 let 35,4 % 32,2 % 

skupaj 
n= 155 206 
% 100,0 % 100,0 % 

V obeh skupinah prevladujejo zaposleni z delovno dobo nad 10 let. Pri invalidih je takih z 

delovno dobo nad 10 do 20 let kar 46,5 % in z več kot 20-letno delovno dobo kar 35,4 %. Pri 

neinvalidih pa  je takih z delovno dobo nad 10 do 20 let 40,6 % in z več kot 20-letno delovno 

dobo kar 32,2 %. V obeh skupinah je takih z delovno dobo manj kot 5 let relativno malo (6,5 

% oz. 10,1 %). Takih z delovno dobo nad 5 do največ 10 let pa 11,5 % oz. 17,1 %. 

Med vsemi omenjenimi deleži med skupinama ni statistično značilnih razlik oz. so vse 

omenjene razlike le na nivoju vzorca, za populacijo ni možno ničesar z gotovostjo sklepati 

(statistična značilnost hi-kvadrat testa je večja od 0,05 oziroma bi bilo sklepanje iz vzorca na 

populacijo z več kot 5-odstotnim tveganjem, kar je več od kriterija za znanstvene publikacije). 

Preglednica 14: Struktura vzorca glede na tip zaposlitve 

  

  

  

skupina 

invalidi neinvalidi 

tip zaposlitve 
za nedoločen čas 

% 
86,3 % 91,0 % 

za določen čas 9,0 % 7,9 % 
drugo 4,7 % 1,0 % 

skupaj 
n= 155 206 
% 100,0 % 100,0 % 

Velika večina anketiranih v obeh skupinah ima zaposlitev za nedoločen čas (86,3 % oz. 91,0 

%). Nekaj jih ima za določen čas (9,0 % oz. 7,9 %). Med obema opisanima kategorijama med 

skupinama ni statistično značilnih razlik. So pa statistično značilne razlike v kategoriji 

»drugo«, ki zajema tudi študentska dela. Slednja kategorija je statistično značilno bolj 

zastopana pri invalidih (4,7 %) v primerjavi z neinvalidi (1,0 %). Zaradi razlik v slednji 

kategoriji je možno z manj kot 5-odstotnim tveganjem trditi, da so med skupinama glede na 

tip zaposlitve statistično značilne razlike. 

6.1.2 Operacionalizacija in zanesljivost merjenih dimenzij  

Empirična raziskava vključuje koncepte oziroma (latentne) dimenzije, ki so bile merjene z več 

kot enim anketnim vprašanjem. Zanesljivost dimenzij je bila testirana s Cronbach Alpha 
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testom, ki je mera zanesljivosti in v kolikor ima posamezni test vrednost, večjo od 0,8, je 

možno trditi, da so v slednjem primeru anketna vprašanja zanesljiv merski inštrument za 

posamezno dimenzijo. Koncept zanesljivosti pomeni, da bi merski inštrument tudi v primeru 

večkratnih meritev pokazal podobne vrednosti. S pomočjo Cronbach Alpha testa je to možno 

ugotoviti tudi s samo enim merjenjem. Veljavnost merskih inštrumentov (da merijo točno to, 

kar želimo meriti) pa je bila preverjena na podlagi poznavanja vsebine. 

V nadaljevanju sledijo Cronbach Alpha testi za vsako izmed analiziranih dimenzij, kjer so 

prikazana tudi anketna vprašanja, na podlagi katerih je bila dimenzija izmerjena. 

Preglednica 15: Zanesljivost dimenzije motivacija za izobraževanje 

V1 Prosim, uporabite lestvico od 1 do 7, na kateri 1 pomeni, da posamezna trditev za 

vas osebno sploh ne velja, 7 pa pomeni, da trditev za vas popolnoma velja. Izberete 

lahko katero koli številko od 1 do 7. 

Cronbach 

Alpha 

a) že po naravi sem radoveden in imam željo po novem znanju 

invalidi  

a = 0,96 

 

neinvalidi  

a = 0,91 

b) želim se izobraževati, četudi ostali od mene tega ne zahtevajo 

c) želim se izobraževati, četudi trenutno delovno mesto tega ne zahteva 

d) želim se izobraževati, ker bom tako kos izzivom pri delu 

e) želim se izobraževati, ker bom potem bolj samostojen 

f) želim se izobraževati, ker bom tako spoznal nove in zanimive ljudi 

g) trud in čas, vložen v izobraževanje, se vedno povrne 

Kot je iz zgornje preglednice razvidno, je dimenzija motivacija za izobraževanje tako pri 

invalidih kot pri neinvalidih merjena z zanesljivim merskim inštrumentom (sklopom anketnih 

vprašanj). Pri obeh podskupinah je pri tej dimenziji statistika Cronbach Alpha večja od mejne 

vrednosti 0,80, kar kaže na to, da je zgoraj prikazan sklop lestvic zelo zanesljiv merski 

inštrument za dimenzijo motivacija za izobraževanje. 

Tudi pri dimenziji naklonjenost okolja za izobraževanje je možno ugotoviti podobno, in sicer 

da je sklop lestvic iz naslednje preglednice zelo zanesljiv merski inštrument za omenjeno 

dimenzijo. To je razvidno iz Cronbach Alpha testa, ki je tudi v tem primeru večji od 0,80. 
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Preglednica 16: Zanesljivost dimenzije naklonjenost okolja za izobraževanje 

V2 Prosim, uporabite lestvico od 1 do 7, na kateri 1 pomeni, da posamezna trditev za 

vas osebno sploh ne velja, 7 pa pomeni, da trditev za vas popolnoma velja. Izberete 

lahko katero koli številko od 1 do 7. 

Cronbach 

Alpha 

a) na splošno so okoliščine take, da se je potrebno izobraževati 
invalidi  

a = 0,88 

neinvalidi  

a = 0,85 

b) če bi se odločil za izobraževanje, bi me domači pri tem podprli 

c) podjetje in nadrejeni mi omogočajo, da se izobražujem 

d) država podpira izobraževanje 

e) v Sloveniji obstaja pestra ponudba izobraževalnih programov 

Podobno velja tudi za dimenzijo materialni obstoj. Ker je tudi pri tej dimenziji Cronbach 

Alpha večji od 0,80, je tudi v slednjem primeru možno trditi, da je sklop lestvic iz spodnje 

preglednice zelo zanesljiv merski inštrument za to dimenzijo. 

Preglednica 17: Zanesljivost dimenzije materialni obstoj 

V3 Prosim, uporabite lestvico od 1 do 7, na kateri 1 pomeni, da vas dejavnik ne 

spodbuja k izobraževanju, 7 pa pomeni, da vas dejavnik spodbuja k izobraževanju. 

Izberete lahko katero koli številko od 1 do 7. IZOBRAŽEVAL BI SE ... 

Cronbach 

Alpha 

a) če bi zaradi izobraževanja imel večje osnovne prihodke (npr. osnovna plača) 
invalidi  

a = 0,87 

neinvalidi  

a = 0,91 

b) če bi pri izobraževanju dobil plačan prevoz in ostale stroške 

c) če bi se izobraževanje odvijalo v (plačanem) delovnem času 

d) če bi mi stroške izobraževanja  krilo podjetje 

e) če bi izobraževanje subvencionirala država 

Tudi dimenzija socialno povezovanje ima zelo zanesljiv merski inštrument, saj je tudi pri 

slednji dimenziji Cronbach Alpha večji od vrednosti 0,80. 

Preglednica 18: Zanesljivost dimenzije socialno povezovanje 

V4 Prosim, uporabite lestvico od 1 do 7, na kateri 1 pomeni, da vas dejavnik ne 

spodbuja k izobraževanju, 7 pa pomeni, da vas dejavnik spodbuja k izobraževanju. 

Izberete lahko katero koli številko od 1 do 7. IZOBRAŽEVAL BI SE ... 

Cronbach 

Alpha 

a) če bi me zaradi pridobljenega znanja na izobraževanju moji nadrejeni bolj cenili in 

spoštovali 

invalidi  

a = 0,92 

 

neinvalidi  

a = 0,85 

b) če bi me zaradi pridobljenega znanja sodelavci (ki niso nadrejeni) bolj cenili in 

spoštovali 

c) če bi me zaradi pridobljenega znanja moji bližnji bolj cenili in spoštovali 

d) če bi zaradi izobraževanja napredoval na delovnem mestu, četudi se mi to ne bi 

poznalo pri plači 

e) če bi se s tem bolj uveljavil v stroki (tudi zunaj delovnega mesta, pri raznih 

strokovnih in drugih združenjih) 

f) da bi zaradi izobraževanja imel večjo varnost zaposlitve (bi me težje odpustili) 
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Preglednica 19: Zanesljivost dimenzije osebni razvoj 

V5 Prosim, uporabite lestvico od 1 do 7, na kateri 1 pomeni, da vas dejavnik ne 

spodbuja k izobraževanju, 7 pa pomeni, da vas dejavnik spodbuja k izobraževanju. 

Izberete lahko katero koli številko od 1 do 7. IZOBRAŽEVAL BI SE ... 

Cronbach 

Alpha 

a) ker bi s tem dosegel še večjo razgledanost 

invalidi  

a = 0,97 

neinvalidi  

a = 0,96 

b) ker bi mi to omogočilo osebno rast 

c) ker bi mi to odprlo nova obzorja 

d) ker se strinjam, da je znanje največje bogastvo 

e) ker se zavedam, da mi znanja ne more nihče vzeti 

f) zavedam se, da se učimo  celo življenje, zato se z veseljem udeležujem 

izobraževanj 

Vrednosti testa zanesljivosti Cronbach Alpha pa so najvišje pri dimenziji osebni razvoj, kar 

kaže na to, da je tudi ta dimenzija merjena z zanesljivim merskim inštrumentom, to je z 

lestvicami, prikazanimi v zgornji preglednici. 

S tako operacionaliziranimi dimenzijami, ki so merjene z zanesljivim merskim inštrumentom, 

želimo testirati teze in hipoteze, ki so predstavljene v naslednjem poglavju.  

6.1.3 Teza, hipoteze in cilji empirične raziskave 

Cilji empirične raziskave so sledeči: 

· ugotoviti razlike med motivacijskimi dejavniki za izobraževanje invalidov in neinvalidov 

zaposlenih v skupini SIJ; 

· analizirati dejavnike motivacije za izobraževanje invalidov, zaposlenih v skupini SIJ, 

oziroma ugotoviti, kateri dejavniki pri izobraževanju invalidov delujejo kot motivatorji; 

· prispevati nova znanstvena spoznanja o motivacijskih dejavnikih za izobraževanje 

zaposlenih invalidov in neinvalidov. 

Temeljna teza magistrskega dela je: med skupinama zaposlenih invalidov in zaposlenih 

neinvalidov obstaja razlika v motivaciji za izobraževanje. 

V magistrskem delu želim testirati naslednje hipoteze, ki so izpeljane iz glavne teze, in sicer: 

· H1: Zaposlene invalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na obstoj, medtem 

ko zaposlene neinvalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na pripadnost ali 

osebni razvoj. 

· H2: Znotraj skupine zaposlenih invalidov obstajajo razlike pri motivaciji za izobraževanje 

(glede na spol, starost in izobrazbo). 
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· H3: Osebni razvoj je eden ključnih motivacijskih dejavnikov pri zaposlenih neinvalidih. 

6.1.4 Metode statistične analize podatkov  

Ravnokar predstavljene hipoteze so v nadaljevanju testirane s pomočjo bivariatnih in 

multivariatnih statističnih metod. Za testiranje hipotez so uporabljeni naslednji statistični testi: 

· t-test za neodvisna vzorca (H1); 

· enosmerna analiza variance (H2); 

· regresijska analiza (H3). 

Poleg omenjenih statističnih testov, so v nadaljevanju podatki empirične raziskave najprej 

analizirani deskriptivno (univariatne statistične analize). Pri nominalnih in ordinalnih 

spremenljivkah so prikazane frekvenčne porazdelitve. Pri intervalnih in razmernostnih 

spremenljivkah pa aritmetična sredina, standardni odklon ter koeficienta asimetričnosti in 

sploščenosti. S slednjima dvema koeficientoma bo preverjena predpostavka o normalni 

porazdelitvi (po Gaussu). 

6.2 Interpretacija rezultatov raziskave 

V nadaljevanju sledi najprej deskriptivna analiza vseh dimenzij in lestvic,  na podlagi katerih 

so bile te dimenzije merjene. 

6.2.1 Deskriptivna analiza  

Glede na to, da so vse spremenljivke iz tega poglavja intervalne lestvice (vključno z 

dimenzijami), so za vsako dimenzijo in lestvico izračunane naslednje statistike: 

· aritmetična sredina kot mera srednje vrednosti; 

· standardni odklon (std. odklon) kot mera razpršenosti podatkov; 

· koeficient asimetrije (koef. asim.) kot mera asimetričnosti porazdelitve; 

· koeficient sploščenosti (koef. splošč.) kot mera sploščenosti porazdelitve. 

Asimetričnost oz. sploščenost porazdelitve je pomembna le zaradi ugotavljanja, ali je 

porazdelitev intervalnih lestvic vsaj približno normalna in v mojem primeru nima večje 

interpretativne vrednosti. V kolikor imata oba koeficienta vrednosti med -2 in +2, je možno 

trditi, da so porazdelitve vsaj približno normalno porazdeljene. Ker v mojem primeru to velja 

za vse spremenljivke, je uporaba parametrične statistike primerna oziroma legitimna (pri 

statističnih testih ni potrebno uporabljati npr. mediane namesto povprečja ali kakih 

neparametričnih statističnih testov). V primeru normalne porazdelitve je aritmetična sredina 

primerna mera srednje vrednosti in standardni odklon primerna mera razpršenosti.  
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Tudi sami standardni odkloni v raziskavi nimajo večje interpretativne vrednosti. Sicer 

standardni odkloni kažejo na razpršenost podatkov in večji kot so, bolj so odgovori 

anketirancev razpršeni (v razponu +/-1 standardni odklon od aritmetične sredine se – glede na 

zakonitosti Gaussove krivulje – nahaja pribl. 2/3 vseh odgovorov anketirancev). V raziskavi 

je možno ugotoviti, da so standardni odkloni večji v skupini invalidov, kar kaže na to, da 

imajo anketiranci iz te skupine nekoliko bolj raznolike odgovore od skupine neinvalidov, kjer 

so odgovori bolj homogeni.  

Preglednica 20: Deskriptivna analiza vseh dimenzij 

 
Invalidi (n=155) Neinvalidi (N=206) 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asim. 

Koef. 

Splošč. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

Asim. 

Koef. 

Splošč. 

Motivacija in izobraževanje 3,48 0,11 -0,17 0,78 4,13 0,08 0,19 0,71 

Naklonjenost okolja za izobraževanje 3,51 0,10 0,46 0,89 4,28 0,07 0,06 0,29 

Materialni obstoj 5,22 0,08 -0,04 -0,29 4,17 0,08 0,33 0,26 

Socialno povezovanje 3,76 0,10 0,01 0,52 4,49 0,06 1,62 -0,20 

Osebni razvoj 3,66 0,13 -0,80 0,56 4,52 0,09 -0,41 0,40 

Zaradi razlogov, omenjenih na prejšnji strani, se izmed vseh omenjenih univariatnih statistik 

osredotočamo predvsem na aritmetično sredino. S pomočjo omenjene mere srednje vrednosti 

želim podrobneje predstaviti vsebino oziroma prikazati odgovore anketirancev.  

Kot je iz preglednice 20 razvidno, je invalidom najpomembnejši motivator za izobraževanje 

dimenzija obstoj, saj ima v tej skupini najvišjo aritmetično sredino (5,22), medtem ko so 

aritmetične sredine ostalih motivatorjev oz. dimenzij bistveno nižje (največ 3,76). Pri 

neinvalidih razlike med motivatorji niso tako velike. V slednji skupini je najpomembnejši 

motivator osebni razvoj (4,52), pri čemer nima bistveno višjih vrednosti od tistega z najnižjo 

aritmetično sredino (ki znaša 4,13). 

V nadaljevanju sledi podrobnejša razčlenitev motivatorjev oz. dimenzij, ki so bile 

predstavljene v preglednici 20. Omenjeni motivatorji oziroma dimenzije so bili izračunani kot 

navadne aritmetične sredine lestvic, in sicer so te aritmetične sredine izračunane na nivoju 

vsakega posameznika posebej. V nadaljevanju (Preglednica 21) sledi najprej deskriptivna 

analiza lestvic, na podlagi katerih je bila izračunana dimenzija: motivacija za izobraževanje. 
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Preglednica 21: Deskriptivna analiza dimenzije motivacija za izobraževanje 

 Invalidi (n=155) Neinvalidi (N=206) 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asim. 

Koef. 

Splošč. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

Asim. 

Koef. 

Splošč. 

Motivacija za izobraževanje 3,48 0,11 -0,17 0,78 4,13 0,08 0,19 0,71 

V1a že po naravi sem radoveden 

in imam željo po novem znanju 
3,82 0,13 -0,53 0,51 4,99 0,10 -0,50 -0,21 

V1b želim se izobraževati, čeprav 

ostali tega ne zahtevajo 
3,47 0,12 -0,04 0,81 4,34 0,10 -0,76 0,36 

V1c želim se izobraževati, čeprav 

delovno mesto tega ne zahteva 
3,35 0,12 0,09 0,76 4,21 0,10 -0,61 0,48 

V1d želim se izobraževati, ker 

bom tako kos izzivom pri delu 
3,64 0,12 -0,27 0,61 3,90 0,10 0,31 0,53 

V1e želim se izobraževati, ker 

bom potem bolj samostojen 
3,52 0,12 -0,08 0,68 3,49 0,10 0,54 0,67 

V1f želim se izobraževati zaradi 

novih in zanimivih ljudi 
3,18 0,13 0,21 0,94 3,92 0,10 -0,53 0,33 

V1g trud in čas vložen v 

izobraževanje se vedno povrne 
3,40 0,14 -0,57 0,67 4,06 0,11 -0,71 0,45 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, so razlike pri aritmetičnih sredinah lestvic nekoliko 

višje pri neinvalidih.  

Pri invalidih ima najvišjo aritmetično sredino trditev V1a (3,82) in najnižjo aritmetično 

sredino trditev V1f (3,18). Tudi pri neinvalidih ima najvišjo aritmetično sredino trditev V1a 

(4,99), pri čemer ima najnižjo aritmetično sredino trditev V1e (3,49). Pri obeh skupinah je 

torej najpomembnejši indikator motivacije za izobraževanje: radovednost in želja po novem 

znanju. Ker so dimenzije izračunane kot povprečja trditev na nivoju posameznega 

anketiranca, so posledično vrednosti dimenzij nekje v sredini v primerjavi z rezultati lestvic. 
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Preglednica 22: Deskriptivna analiza dimenzije naklonjenost okolja za izobraževanje 

 Invalidi (n=155) Neinvalidi (N=206) 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asim. 

Koef. 

Splošč. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

Asim. 

Koef. 

Splošč. 

Naklonjenost okolja za 

izobraževanje 
3,51 0,10 0,46 0,89 4,28 0,07 0,06 0,29 

V2a okoliščine so take, da se je 

potrebno izobraževati 
3,88 0,11 -0,36 0,64 5,07 0,09 -0,01 -0,16 

V2b pri odločitvi za izobraževanje 

bi me domači podprli 
3,54 0,14 -0,38 0,63 4,47 0,10 -0,84 0,29 

V2c podjetje in nadrejeni mi 

omogočajo, da se izobražujem 
3,70 0,11 0,01 0,59 4,54 0,09 -0,45 0,11 

V2d država podpira izobraževanje 2,80 0,12 1,24 1,22 3,11 0,09 1,64 0,96 

V2e V SLO obstaja pestra ponudba 

izobraževalnih programov 
3,64 0,12 -0,03 0,70 4,20 0,08 0,22 0,08 

V zgornji preglednici so predstavljeni rezultati dimenzije naklonjenost okolja za 

izobraževanje in vseh lestvic, na podlagi katerih je bila ta dimenzija izračunana. Tako pri 

invalidih kot pri neinvalidih ima lestvica V2d najnižje povprečje (2,80 oz. 3,11). Pri obeh 

skupinah pa ima najvišje povprečje trditev V2a (3,88 oz. 5,07), kar nakazuje, da so pri obeh 

skupinah mnenja, da dandanes okoliščine zahtevajo izobraževanje.  

Preglednica 23: Deskriptivna analiza dimenzije materialni obstoj 

 Invalidi (n=155) Neinvalidi (N=206) 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asim. 

Koef. 

Splošč. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

Asim. 

Koef. 

Splošč. 

Materialni obstoj 5,22 0,08 -0,04 -0,29 4,17 0,08 0,33 0,26 

V3a če bi zaradi izobraževanja imel 

večje osnovne prihodke 
5,48 0,09 1,67 -1,15 4,86 0,08 0,44 -0,37 

V3b če bi pri izobraževanju dobil plačan 

prevoz in stroške 
4,79 0,11 -0,09 -0,31 3,68 0,10 -0,29 0,35 

V3c če bi se izobraževanje odvijalo v 

delovnem času 
4,73 0,11 0,09 -0,46 3,63 0,10 -0,08 0,42 

V3d če bi mi stroške izobraževanja krilo 

podjetje 
5,51 0,10 1,33 -1,25 4,36 0,09 -0,30 0,19 

V3e če bi izobraževanje subvencionirala 

država 
5,59 0,09 0,62 -0,70 4,33 0,10 -0,25 0,17 

Tako invalidi kot neinvalidi so glede materialnega obstoja enotni, kaj je najpomembnejši 

indikator te dimenzije: oboji menijo, da bi se izobraževali, če bi zaradi tega imeli večje 

prihodke (5,48 oz. 4,86). Oboji se tudi v najmanjši meri strinjajo (4,73 oz. 3,63), da bi se 

izobraževali, če bi se izobraževanje odvijalo v delovnem času. 
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Preglednica 24: Deskriptivna analiza dimenzije socialno povezovanje 

 Invalidi (n=155) Neinvalidi (N=206) 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asim. 

Koef. 

Splošč. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

Asim. 

Koef. 

Splošč. 

Socialno povezovanje 3,76 0,10 0,01 0,52 4,49 0,06 1,62 -0,20 

V4a če bi me moji nadrejeni bolj 

cenili in spoštovali 
3,89 0,12 -0,26 0,49 4,85 0,08 1,09 -0,22 

V4b če bi me sodelavci bolj cenili in 

spoštovali 
3,57 0,11 0,12 0,61 4,35 0,08 0,91 -0,04 

V4c če bi me moji bližnji bolj cenili 

in spoštovali 
3,30 0,11 0,60 0,81 3,92 0,08 0,97 0,14 

V4d če bi napredoval na delovnem 

mestu (z isto plačo) 
3,59 0,13 -0,44 0,54 4,80 0,09 -0,32 -0,08 

V4f da bi zaradi izobraževanja imel 

večjo varnost zaposlitve 
4,46 0,12 -0,90 -0,01 4,34 0,09 0,24 0,31 

V zvezi s socialnim povezovanjem (kot enim izmed motivatorjev oziroma kot eno izmed 

dimenzij izobraževanja) je za invalide najpomembnejša varnost zaposlitve (4,46), najmanj 

pomembno jim je, da bi jih zaradi izobraževanja bližnji bolj cenili in spoštovali (3,30). 

Neinvalidom pa je najpomembnejši motivator spoštovanje nadrejenih (4,85) in najmanj 

pomemben motivator ravno tako, da bi jih zaradi izobraževanja bolj cenili in spoštovali 

njihovi bližnji (3,92). 

Preglednica 25: Deskriptivna analiza dimenzije osebni razvoj 

 Invalidi (n=155) Neinvalidi (N=206) 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

asim. 

Koef. 

Splošč. 

Aritm. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koef. 

Asim. 

Koef. 

Splošč. 

Osebni razvoj 3,66 0,13 -0,80 0,56 4,52 0,09 -0,41 0,40 

V5a ker bi s tem dosegel še večjo 

razgledanost 
3,79 0,12 -0,69 0,49 4,69 0,10 -0,64 0,08 

V5b ker bi mi to omogočilo osebno 

rast 
3,65 0,12 -0,53 0,63 4,62 0,09 -0,64 0,25 

V5c ker bi mi to odprlo nova 

obzorja 
3,55 0,13 -0,48 0,67 4,61 0,09 -0,57 0,27 

V5d ker se strinjam, da je znanje 

največje bogastvo 
3,71 0,14 -0,67 0,57 4,51 0,10 -0,61 0,21 

V5e ker se zavedam, da mi znanja 

ne more nihče vzeti 
3,90 0,14 -0,91 0,53 4,45 0,10 -0,58 0,37 

V5f zavedam se, da se učimo celo 

življenje 
3,38 0,15 -0,76 0,57 4,25 0,10 -0,53 0,43 

Pri večini lestvic, ki merijo osebni razvoj, so pri invalidih približno podobne ocene (od 3,55 

do 3,90), razen pri trditvi V5f, kjer je ocena nekoliko nižja (3,38). Invalidom tako zavedanje 

celo-življenjskega učenja ni tako pomemben motivator v primerjavi z drugimi lestvicami, ki 

merijo osebni razvoj. Pri neinvalidih pa so razlike med lestvicami te dimenzije nekoliko večje, 
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in sicer jim je najpomembnejši motivator razgledanost (4,69), najmanj pomemben motivator 

pa ravno tako zavedanje celo-življenjskega učenja (4,25). 

Z ravnokar predstavljeno deskriptivno oz. univariatno analizo se to poglavje zaključuje. V 

tem poglavju je bil prikazan krajši pregled stanja, kako so anketiranci ocenjevali dimenzije in 

lestvice v zvezi z motivacijo. V naslednjem poglavju pa sledi bivariatna in multivariatna 

analiza povezav med socio-demografskimi spremenljivkami in dimenzijami motivacije ter 

vzročno kavzalna povezanost med motivacijo in dimenzijami motivacije oziroma med 

motivatorji. Omenjene povezave so analizirane v sklopu preverjanja hipotez in glavne teze. 

6.2.2 Testiranje hipoteze H1  

Hipoteza H1 se glasi: Zaposlene invalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na 

obstoj, medtem ko zaposlene neinvalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na 

pripadnost ali osebni razvoj. 

Kot je bilo v poglavju 5.1.4 omenjeno, je hipoteza H1 testirana s pomočjo t-testa za neodvisna 

vzorca. Slednji test je bil izbran kot primeren, ker: 

a) gre za primerjavo intervalnih spremenljivk (dimenzij) glede na dve neodvisni skupini: 

invalidi in neinvalidi; 

b) intervalne spremenljivke (dimenzije) so normalno porazdeljene. 

Ker so v nadaljevanju analizirani le motivacijski dejavniki, je dimenzija »motivacija za 

izobraževanje« izločena iz analize. Slednja dimenzija ni motivacijski dejavnik ampak 

indikator motivacije. Pred samim t-testom za testiranje H1 je potrebno preveriti še 

predpostavko homogenosti varianc, in sicer je to možno preveriti s pomočjo Levenovega 

testa, ki je prikazan v nadaljevanju. 

Preglednica 26: Levenov test predpostavke homogenosti varianc (H1) 

  dimenzije F 
statistična 

značilnost 
test predpostavke 

naklonjenost okolja za izobraževanje 5,91 0,02 (-) varianci nista homogeni 

materialni obstoj 1,99 0,16 (+) varianci sta homogeni 

socialno povezovanje 20,24 0,00 (-) varianci nista homogeni 

osebni razvoj 17,52 0,00 (-) varianci nista homogeni 

V kolikor je statistična značilnost Levenovega testa pri posamezni dimenziji večja od 0,05, 

potem predpostavka o homogenosti variance velja (+). V slednjem primeru se pri testiranju 

hipoteze H1 lahko uporabi običajna formula za izračun statistične značilnosti t-testa za 

neodvisna vzorca. V kolikor pa predpostavka o homogenosti varianc ne velja (-) oz. kjer je 

statistična značilnost Levenovega testa manjša ali enaka 0,05, potem je potrebno uporabiti 

prilagojeno formulo za izračun t-testa za neodvisna vzorca. 
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V preglednici, ki sledi, so prikazani rezultati t-testa za neodvisna vzorca, pri čemer je 

uporabljena primerna formula glede na predpostavko o homogenosti varianc, ki je bila 

preverjana s pomočjo Levenovega testa. 

Preglednica 27: T-test za neodvisna vzorca (H1) 

dimenzije 

t-test za neodvisna vzorca 

t 
stopnje 

prostosti 
statistična 
značilnost 

povprečna 
razlika 

std. 

odklon 

razlike 

naklonjenost okolja za izobraževanje (-) -6,29 291 0,00 -0,77 0,12 

materialni obstoj (+) 9,12 359 0,00 1,05 0,11 

socialno povezovanje (-) -6,27 271 0,00 -0,73 0,12 

osebni razvoj (-) -5,58 290 0,00 -0,86 0,15 

  Legenda: (+) varianci sta homogeni,  (-) varianci nista homogeni 

Ker je statistična značilnost t-testa iz zgornje preglednice pri vseh dimenzijah manjša od 

mejne vrednosti 0,05, je možno z manj kot 5-odstotnim tveganjem sklepati iz vzorca na 

populacijo, da so v populaciji (statistično značilne) razlike med invalidi in neinvalidi glede 

vseh dimenzij.  

Iz slike, ki je prikazana v nadaljevanju, je med drugim razvidno, da imajo neinvalidi pri vseh 

dimenzijah v povprečju višje vrednosti kot invalidi, z izjemo dimenzije materialni obstoj. Pri 

slednji dimenziji imajo invalidi višje povprečje (5,22) v primerjavi z neinvalidi (4,17). 

Na podlagi rezultatov iz zgornje preglednice in slike 11 z naslednje strani, je možno hipotezo 

H1 v celoti potrditi, saj je možno na podlagi rezultatov predstavljenih analiz z gotovostjo 

trditi, da zaposlene invalide v večji meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na obstoj. To 

posredno pomeni, da zaposlene invalide v primerjavi z zaposlenimi neinvalidi motivirajo 

različni motivacijski dejavniki za izobraževanje. 
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Slika 11: Povprečja dimenzij glede na skupini: invalidi/neinvalidi 

S predstavljeno analizo se zaključuje poglavje v zvezi s testiranjem prve hipoteze (H1) in v 

nadaljevanju sledi testiranje druge hipoteze (H2). 

6.2.3 Testiranje hipoteze H2  

Hipoteza H2 se glasi: Znotraj skupine zaposlenih invalidov obstajajo razlike pri motivaciji za 

izobraževanje glede na spol, starost in izobrazbo. 

Kot je bilo v poglavju 5.1.4 omenjeno, je hipoteza H2 testirana s pomočjo t-testa za neodvisna 

vzorca in s pomočjo enosmerne analiza variance.  

T-test za neodvisna vzorca je za testiranje H2 primeren, ker: 

a) gre za primerjavo intervalnih spremenljivk (dimenzij) glede na dve neodvisni skupini: 

moški/ženske; 

b) intervalne spremenljivke (dimenzije) so normalno porazdeljene. 

Enosmerna analiza variance je za testiranje H2 primerna, ker: 

a) gre za primerjavo intervalnih spremenljivk (dimenzij) glede na več kot dve neodvisni 

skupini: starost (do 25 let/.../od 56 let in več) in izobrazbo (osnovna šola/.../višja šola ali 

več); 

b) intervalne spremenljivke (dimenzije) so normalno porazdeljene. 

V nadaljevanju sledi najprej t-test za neodvisna vzorca (dimenzije glede na spol) ter nato še 

enosmerne analize variance (dimenzije glede na starost in izobrazbo), pri čemer se vsi 

rezultati iz tega poglavja nanašajo samo na zaposlene invalide. 
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Pred samim t-testom za neodvisna vzorca je potrebno najprej preveriti predpostavko 

homogenosti varianc, in sicer je to možno preveriti s pomočjo Levenovega testa, ki je 

prikazan v nadaljevanju. 

Preglednica 28: Levenov test predpostavke homogenosti varianc (H2 – spol) 

dimenzije F 
statistična 

značilnost 
test predpostavke 

naklonjenost okolja za izobraževanje 1,71 0,19 (+) varianci sta homogeni 

materialni obstoj 0,00 1,00 (+) varianci sta homogeni 

socialno povezovanje 0,23 0,63 (+) varianci sta homogeni 

osebni razvoj 0,00 0,96 (+) varianci sta homogeni 

V kolikor je statistična značilnost Levenovega testa pri posamezni dimenziji večja od 0,05, 

potem predpostavka o homogenosti variance velja (+). V slednjem primeru se pri testiranju 

hipoteze H2 lahko uporabi običajna formula za izračun statistične značilnosti t-testa za 

neodvisna vzorca. V kolikor pa predpostavka o homogenosti varianc ne velja (-) oz. kjer je 

statistična značilnost Levenovega testa manjša ali enaka 0,05, potem je potrebno uporabiti 

prilagojeno formulo za izračun t-testa za neodvisna vzorca. 

Preglednica 29: T-test za neodvisna vzorca (H2 – spol) 

dimenzije 

t-test za neodvisna vzorca 

t 
stopnje 

prostosti 
statistična 
značilnost 

povprečna 
razlika 

std. odklon 

razlike 

naklonjenost okolja za izobraževanje (+) 1,63 153 0,11 0,40 0,24 

materialni obstoj (+) 0,77 153 0,44 0,15 0,20 

socialno povezovanje (+) 1,22 153 0,22 0,30 0,24 

osebni razvoj (+) 1,27 153 0,21 0,39 0,31 

  Legenda: (+) varianci sta homogeni 

V preglednici 29 so prikazani rezultati t-testa za neodvisna vzorca, pri čemer je uporabljena 

primerna formula glede na predpostavko o homogenosti varianc, ki je bila preverjana s 

pomočjo Levenovega testa. 

Ker je statistična značilnost t-testa iz preglednice 29 pri vseh dimenzijah večja od mejne 

vrednosti 0,05, je možno rezultate interpretirati le na nivoju vzorca in sklepanje iz vzorca na 

populacijo ni možno. Ker je hipoteze običajno potrebno potrditi na nivoju populacije, 

posledično hipoteze H2 ne moremo potrditi oz. ne moremo potrditi vsaj tistega dela hipoteze 

H2, ki se nanaša na spol.   



 

56 

Kljub temu pa je iz spodnje slike razvidno, da med moškimi in ženskami (vsaj na nivoju 

vzorca) obstajajo manjše razlike v aritmetičnih sredinah dimenzij, pri čemer imajo moški iz 

vzorca pri vseh dimenzijah nekoliko višje aritmetične sredine dimenzij.  

 

Slika 12: Aritmetične sredine dimenzij pri invalidih glede na skupini: moški/ženske 

Ker pa je povezava med spolom in dimenzijami motivacije le eden izmed vidikov testiranja 

H2, sledijo v nadaljevanju še ostali vidiki testiranja H2, in sicer najprej sledi povezava med 

starostjo in dimenzijami motivacije za izobraževanje. 

V nadaljevanju sledi enosmerna analiza variance (dimenzije glede na starost), pri čemer se vsi 

rezultati nanašajo samo na zaposlene invalide. 

Podobno kot pri t-testu je tudi pri enosmerni analizi variance najprej potrebno preveriti 

predpostavko o homogenosti varianc, in sicer je to možno preveriti s pomočjo Levenovega 

testa, ki je prikazan v nadaljevanju. 

Preglednica 30: Levenov test predpostavke homogenosti varianc (H2 – starost) 

  dimenzije Levenov test  
statistična 

značilnost 
test predpostavke 

naklonjenost okolja za izobraževanje 3,77 0,01 (-) variance niso homogene 

materialni obstoj 2,99 0,02 (-) variance niso homogene 

socialno povezovanje 1,65 0,16 (+) variance so homogene 

osebni razvoj 5,75 0,00 (-) variance niso homogene 

V kolikor je statistična značilnost Levenovega testa pri posamezni dimenziji večja od 0,05, 

potem predpostavka o homogenosti variance velja (+). V slednjem primeru se pri testiranju 

hipoteze H2 lahko uporabi običajna formula za enosmerno analizo variance (statistika F). V 

kolikor pa predpostavka o homogenosti varianc ne velja (-) oz. kjer je statistična značilnost 

Levenovega testa manjša ali enaka 0,05, potem je potrebno uporabiti Welschev test. 
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Ker pri dimenziji socialno povezovanje predpostavka o homogenosti varianc velja (+), je v 

spodnji preglednici za to dimenzijo prikazana enosmerna analiza variance oz. statistika F.  

Preglednica 31: : Enosmerna analiza variance – statistika F (H2 – starost) 

dimenzija 
vsota 

kvadratov 

stopnje 

prostosti 

povprečje 

kvadratov 
F 

statistična 

značilnost 

socialno 

povezovanje (+) 

med skupinami 46,79 4,00 11,70 9,37 0,00 

znotraj skupin 185,93 149,00 1,25     

skupaj 232,72 153,00       

V kolikor je statistična značilnost statistike F manjša od 0,05, je možno z več kot 5-odstotno 

gotovostjo trditi, da se rezultati dimenzije socialno povezovanje statistično značilno 

razlikujejo glede na starost zaposlenih invalidov. Kakšne so aritmetične sredine glede na 

starost pri tej dimenziji, je razvidno iz slike 13. Pred interpretacijo rezultatov te slike sledi 

najprej še analiza, ali so tudi pri ostalih dimenzijah statistično značilne razlike glede na 

starost. 

Ker pri ostalih dimenzijah predpostavka o homogenosti varianc ne velja (-), je za testiranje 

statistično značilnih razlik glede na starost uporabljen Welschev test, ki je prikazan v spodnji 

preglednici.  

Preglednica 32: Enosmerna analiza variance – Welschev test (H2 – starost) 

dimenzije 
Welchev 

test 

stopnje 

prostosti 1 

stopnje 

prostosti 2 

statistična 

značilnost 

naklonjenost okolja za izobraževanje (-) 6,14 4 16,80 0,00 

materialni obstoj (-) 0,81 4 17,10 0,54 

osebni razvoj (-) 10,45 4 17,46 0,00 

Pri dimenzijah: naklonjenost okolja za izobraževanje in osebni razvoj je statistična značilnost 

Welschevega testa manjša od 0,05, zato je možno pri teh dimenzijah z več kot 5-odstotno 

gotovostjo trditi, da se rezultati statistično značilno razlikujejo glede na starost zaposlenih 

invalidov. Pri dimenziji materialni obstoj pa je statistična značilnost Welchevega testa večja 

od mejne vrednosti 0,05, zato pri slednji dimenziji ni možno ničesar sklepati iz vzorca na 

populacijo. Kako velike so razlike aritmetičnih sredin dimenzij, je podrobneje razvidno iz 

spodnje slike. 
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Slika 13: Aritmetične sredine dimenzij pri invalidih glede na starostne skupine 

Iz slike 13 je razvidno, da vrednosti dimenzij s starostjo padajo. Izjema temu pravilu je le 

dimenzija materialni obstoj, ki je kot motivator relativno visok pri vseh starostnih razredih. 

Na podlagi ravnokar predstavljenih rezultatov povezav med dimenzijami in starostnimi 

skupinami, je možno glede vpliva starosti za skupino zaposlenih invalidov hipotezo H2 

potrditi, vendar le pogojno, saj se dimenzije glede na starost statistično značilno razlikujejo 

pri treh izmed štirih analiziranih dimenzij. 

Ker pa je povezava med starostjo in dimenzijami motivacije le eden izmed vidikov testiranja 

H2, sledi v nadaljevanju še zadnji vidik testiranja H2, in sicer povezava med izobrazbo in 

dimenzijami motivacije za izobraževanje. 

Ker ima spremenljivka izobrazba več kot dve izobrazbeni ravni, je za testiranje povezave med 

izobrazbo in dimenzijami izobrazbe možno uporabiti enosmerno analizo variance. Tudi v tem 

primeru je najprej potrebno preveriti predpostavko homogenosti varianc, in sicer s pomočjo 

Levenovega testa, ki je prikazan v nadaljevanju. 

Preglednica 33: Levenov test predpostavke homogenosti varianc (H2 – izobrazba) 

dimenzije Levenov test 
statistična 

značilnost 
test predpostavke 

naklonjenost okolja za izobraževanje 1,49 0,21 (+) variance so homogene 

materialni obstoj 0,24 0,92 (+) variance so homogene 

socialno povezovanje 3,78 0,01 (-) variance niso homogene 

osebni razvoj 2,66 0,04 (-) variance niso homogene 
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V kolikor je statistična značilnost Levenovega testa pri posamezni dimenziji večja od 0,05, 

potem predpostavka o homogenosti variance velja (+). V slednjem primeru se pri testiranju 

hipoteze H2 lahko uporabi običajna formula za enosmerno analizo variance (statistika F). V 

kolikor pa predpostavka o homogenosti varianc ne velja (-) oz. kjer je statistična značilnost 

Levenovega testa manjša ali enaka 0,05, potem je potrebno uporabiti Welschev test. 

Kar pri dveh dimenzijah predpostavka o homogenosti varianc velja (+), je v naslednji 

preglednici prikazana enosmerna analiza variance oz. statistika F za obe omenjeni dimenziji.  

Preglednica 34: Enosmerna analiza variance – statistika F (H2 – izobrazba) 

dimenzija (+) 
 

vsota 

kvadratov 

stopnje 

prostosti 

povprečje 

kvadratov 
F statistična 

značilnost 

naklonjenost okolja za 

izobraževanje (+) 

med 

skupinami 
43,01 4 10,75 8,30 0,00 

znotraj skupin 192,94 149 1,30   

skupaj 235,94 153    

materialni obstoj (+) 

med 

skupinami 
4,30 4 1,08 1,07 0,37 

znotraj skupin 149,81 149 1,01   

skupaj 154,11 153    

Pri dimenziji naklonjenost okolja za izobraževanje je F statistika manjša od 0,05, zato je pri 

tej dimenziji možno z več kot 5-odstotno gotovostjo trditi, da se rezultati statistično značilno 

razlikujejo glede na izobrazbo zaposlenih invalidov.  

Ker pri ostalih dveh dimenzijah predpostavka o homogenosti varianc ne velja (-), je za 

testiranje statistično značilnih razlik glede na izobrazbo uporabljen Welschev test, ki je 

prikazan v spodnji preglednici. 

Preglednica 35: Enosmerna analiza variance – Welschev test (H2 – izobrazba) 

  dimenzije 
Welcheva 

statistika 

stopnje 

prostosti 1 

stopnje 

prostosti 2 

statistična 

značilnost 

socialno povezovanje (-) 15,36 4,00 61,13 0,00 

osebni razvoj (-) 16,48 4,00 60,12 0,00 

Pri dimenzijah: socialno povezovanje in osebni razvoj, je statistična značilnost Welschevega 

testa manjša od 0,05, zato je možno pri teh dimenzijah z več kot 5-odstotno gotovostjo trditi, 

da se rezultati statistično značilno razlikujejo glede na izobrazbo zaposlenih invalidov.  

Kako velike so razlike aritmetičnih sredin dimenzij glede na izobrazbo, je razvidno iz slike 

14. Iz omenjene slike je med drugim tudi razvidno, da pri vseh dimenzijah, razen pri 

materialnem obstoju, aritmetične sredine dimenzij naraščajo sorazmerno s stopnjo izobrazbe. 
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Materialni obstoj je relativno visok pri vseh stopnjah izobrazbe oz. opazen je celo obratno-

sorazmeren trend: večja kot je izobrazba, manj pomemben je ta motivator, vendar omenjena 

obratno-sorazmerna povezanost ni statistično značilna (kar je razvidno iz preglednice 25) 

oziroma velja le za vzorec anketiranih invalidov. 

 

Slika 14: Aritmetične sredine dimenzij pri invalidih glede na izobrazbo 

Na podlagi ravnokar predstavljenih rezultatov povezav med dimenzijami in izobrazbo je 

možno za skupino zaposlenih invalidov hipotezo H2 potrditi, vendar le pogojno, saj se 

dimenzije glede na izobrazbo statistično značilno razlikujejo pri treh izmed štirih analiziranih 

dimenzijah. 

6.2.4 Testiranje hipoteze H3  

Hipoteza H3: Osebni razvoj je eden ključnih motivacijskih dejavnikov pri zaposlenih 

neinvalidih. 

Glede na to, da se hipoteza H3 nanaša na neinvalide, je v nadaljevanju analiziran le vzorec 

neinvalidov. Ker gre za analizo med več intervalnimi spremenljivkami hkrati, je za testirane 

hipoteze H3 uporabljena multipla linearna regresija. Pri tem je kot odvisna spremenljivka 

definirana dimenzija motivacija za izobraževanje (ki je indikator motivacije) in kot neodvisne 

spremenljivke ostale štiri dimenzije.  

Rezultate multiple linearne regresije program SPSS izpiše v tabelarični obliki. Zaradi večje 

preglednosti in nazornosti so v nadaljevanju rezultati prikazani grafično, in sicer so na levi 
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strani spodnje slike prikazane neodvisne spremenljivke, na desni strani slike pa odvisna 

spremenljivka. Na puščicah so prikazane vrednosti regresijskih koeficientov B in njihove 

statistične značilnosti. 

Na desni strani je prikazana tudi pojasnjena varianca (R2) in F statistika statističnega testa, s 

katerim se preverja, ali je vsaj eden izmed regresijskih koeficientov statistično značilen od 

nič. Ker je statistična značilnost tega testa manjša od 0,05, je možno z manj kot 5-odstotno 

stopnjo tveganja sprejeti sklepanje iz vzorca na populacijo, da je vsaj eden izmed regresijskih 

koeficientov večji od 0.  

Iz statističnih značilnosti koeficientov B, ki so navedene na črtah, je razvidno, da sta celo dva 

regresijska koeficienta statistično značilno večja od 0, in sicer: 

a) med dimenzijama naklonjenost okolja za izobraževanje in motivacijo za izobraževanje je 

regresijski koeficient B = 0,36, kar pomeni, da če bi povečali aritmetično sredino 

naklonjenosti okolja za izobraževanje za 1 enoto (na lestvici od 1 do 7), bi se motivacija za 

izobraževanje (na nivoju populacije) povečala za 0,36 enote; 

b) med dimenzijama osebni razvoj in motivacijo za izobraževanje je regresijski koeficient B = 

0,52, kar pomeni, da če bi povečali aritmetično sredino dimenzije osebni razvoj za 1 enoto 

(na lestvici od 1 do 7), bi se motivacija za izobraževanje (na nivoju populacije) povečala za 

0,52 enote. 

 

Slika 15: Shematski prikaz rezultatov regresijske analize za testiranje H3 

Ker je statistična značilnost dveh regresijskih koeficientov večja od mejne vrednosti 0,05 (sig. 

= 0,52 in sig. = 0,62), posledično lahko z več kot 5-odstotnim tveganjem sklepamo iz vzorca 

na populacijo, da pripadajoče dimenzije (materialni obstoj in socialno povezovanje) pri 

skupini zaposlenih neinvalidov vplivajo na motivacijo za izobraževanje.  

Vse predstavljene neodvisne dimenzije s slike 15 pojasnjujejo kar 72 % variabilnosti 

dimenzije motivacija za izobraževanje. Preostalih 28 % variabilnosti te dimenzije pojasnjujejo 

spremenljivke, ki niso bile vključene v regresijski model oziroma v našo anketno raziskavo. 

R
2
=72% 

sig. F=0,00 
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Ker analizirane neodvisne spremenljivke pojasnjujejo veliko večino variabilnosti odvisne 

spremenljivke, je možno trditi, da je predstavljeni regresijski model dober. 

Na podlagi rezultatov predstavljenega regresijskega modela je možno potrditi hipotezo H3, ki 

predpostavlja, da je osebni razvoj eden ključnih motivacijskih dejavnikov pri zaposlenih 

neinvalidih. Iz rezultatov se je celo izkazalo, da ima omenjeni dejavnik na motivacijo za 

izobraževanje največji vpliv (ker je pri tem dejavniku regresijski koeficient največji, in sicer 

B = 0,52). 

S tem se tudi zaključuje poglavje testiranja hipotez, v nadaljevanju sledi še povzetek testiranja 

hipotez in testiranje glavne teze magistrskega dela. 

6.2.5 Povzetek testiranja hipotez in testiranje temeljne teze 

Temeljna teza magistrskega dela je: med skupinama zaposlenih invalidov in zaposlenih 

neinvalidov obstaja razlika v motivaciji za izobraževanje. 

Omenjena glavna teza je bila posredno testirana s predstavljenimi hipotezami. Kot je iz 

spodnje preglednice razvidno, so vse tri hipoteze potrjene, tako da je možno posledično 

potrditi tudi glavno tezo. 

Preglednica 36: Predstavitev rezultatov empirične anketne raziskave 

HIPOTEZA 
Statistični test, s katerim je bila 

hipoteza testirana 
Rezultat testiranja 

Hipoteza H1: Zaposlene invalide v večji 

meri motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na 

obstoj, medtem ko zaposlene neinvalide v 

večji meri motivirajo dejavniki, ki se 

nanašajo na pripadnost ali osebni razvoj. 

t-test za neodvisna vzorca: 

· preglednica 27. 

 

Hipoteza je v celoti 

potrjena 

 

 

Hipoteza H2: Znotraj skupine zaposlenih 

invalidov obstajajo razlike pri motivaciji za 

izobraževanje glede na spol, starost in 

izobrazbo. 

t-test za neodvisna vzorca: 

· preglednica 29; 

enosmerna analiza variance: 

· preglednici 31 in 32; 

· preglednici 34 in 35.  

 

Hipoteza je delno 

potrjena 

 

Hipoteza H3: Osebni razvoj je eden 

ključnih motivacijskih dejavnikov za 

izobraževanje pri zaposlenih neinvalidih. 

 

multipla regresija: 

· slika 15. 

Hipoteza je v celoti 

potrjena 

 

S tem se tudi zaključuje predstavitev rezultatov empirične anketne raziskave, vključno s 

testiranjem glavne teze in hipotez. 
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7 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA ZA NADALJNJE DELO 

7.1 Ugotovitve 

Rezultati empiričnega dela magistrskega dela nam odkrivajo oz. potrjujejo pomembne razlike 

pri motivacijskih dejavnikih za izobraževanje med zaposlenimi invalidi in neinvalidi. 

Izhajajoč iz Alderferjeve ERG teorije smo z potrditvijo 1. hipoteze ugotovili, da zaposlene 

invalide v veliki meri za izobraževanje motivirajo dejavniki, ki se nanašajo na obstoj. Za 

zaposlene neinvalide pa je značilno, da je njihov najbolj pomemben motivacijski dejavnik za 

izobraževanje osebni razvoj. Ugotovitve se zdijo logične, saj zaposleni invalidi zaradi slabših 

demografskih značilnosti v primerjavi z zaposlenimi neinvalidi (nižja izobrazba, višja starost) 

predstavljajo socialno slabše pozicionirano skupino zaposlenih, ki posebej v današnjih časih 

globoke ekonomske in socialne krize glavno skrb namenjajo preživetju oziroma materialnemu 

obstoju. Takšen odnos do zadovoljevanja potreb po obstoju zaposlenih invalidov nam v 

raziskavi potrdi tudi analiza dimenzije socialnega povezovanja, kjer je za invalide 

najpomembnejša varnost zaposlitve. Zadovoljevanje potreb, povezano s socialnim 

povezovanjem oz. pripadnostjo in osebnim razvojem, ostajata pri zaposlenih invalidih v 

ozadju. 

Management in strokovni sodelavci v organizacijah, ki zaposlujejo invalide, tudi iz testiranja 

druge hipoteze dobijo potrditev izredne pomembnosti, ki jo zaposleni invalidi ne glede na 

starost in izobrazbo pripisujejo dimenziji materialnega obstoja kot dejavnika motivacije za 

izobraževanje. Pri socialnem povezovanju in osebnem razvoju kot dejavnikoma motivacije za 

izobraževanje pa je pomembno spoznanje, da mlajši in višje izobraženi invalidi ti dve 

dimenziji smatrajo za mnogo pomembnejši kot starejši in nižje izobraženi sodelavci invalidi. 

Tako iz teoretičnega kot iz praktičnega vidika je zanimiva tudi potrditev tretje hipoteze, ki 

predpostavlja, da je osebni razvoj najpomembnejši motivacijski dejavnik izobraževanja pri 

zaposlenih neinvalidih. Hkrati pa nam rezultati raziskave kažejo, da zaposleni neinvalidi kot 

motivacijske dejavnike izobraževanja navajajo tudi materialni obstoj in socialno povezovanje, 

ki skupaj tako  pojasnjujejo kar 72 % variabilnosti motivacije za izobraževanje. 

Ta spoznanja potrjujejo Alderferjevo ERG teorijo, ki pravi, da je obnašanje zaposlenih oz. 

skupin zaposlenih v organizacijah motivirano z vzporednim zadovoljevanjem potreb različnih 

nivojev. Hkrati pa rezultati raziskave še enkrat izpostavijo in opozorijo na spornost 

Maslowove motivacijske teorije, ki trdi, da človekove potrebe nastajajo v zaporedju njegove 

hierarhije potreb in da istočasno zadovoljevanje različnih potreb ni možno. 

Iz praktičnega vidika upravljanja s človeškimi viri nam raziskava potrdi, da je potrebno 

zaposlene neinvalide motivirati za izobraževanje z drugačnimi motivacijskimi dejavniki kot 

zaposlene invalide. 
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Pridobljene ugotovitve iz raziskave nam dajejo zelo koristne in pomembne informacije tako 

za management in strokovne delavce v organizacijah, ki zaposlujejo invalide, kot tudi za 

invalide same. Sedaj vemo, da je zaposlene invalide potrebno za izobraževanje motivirati z 

drugačnimi dejavniki kot zaposlene neinvalide, kar izhaja predvsem iz razlik v demografskih 

značilnostih teh dveh skupin. Ker je izobraževanje zaposlenih v vsaki organizaciji zelo 

pomembno, je prepoznavanje in uporaba primernih motivacijskih dejavnikov odločilna za 

uspešno izobraževanje zaposlenih. Z ozirom na dejstvo, da je izobrazbena raven zaposlenih 

invalidov nižja kot pri neinvalidih, je uspešnost motiviranja za izobraževanje pri invalidih še 

toliko bolj pomembna in ostaja najpomembnejši dejavnik za izboljšanje integracije invalidov 

v družbi.  

Da je položaj invalidov v družbi še vedno neenakopraven, nam razkrivajo rezultati raziskave 

glede naklonjenosti okolja za izobraževanje. Zaskrbljujoča so spoznanja, ki jih razkriva 

raziskava, da so dejavniki okolja (družina, delodajalci in nadrejeni) manj naklonjeni 

izobraževanju zaposlenih invalidov kot neinvalidov. Rezultati na žalost potrjujejo navedena 

dejstva v uvodnem poglavju magistrskega dela, da so invalidi še vedno skupina ljudi, ki nima 

enakovrednega položaja v družbi kot ga imajo ostali državljani.  

Zanimivo pa je poudariti, da pri analizi motivacijskega dejavnika naklonjenosti okolja za 

izobraževanje tako pri anketiranih invalidih kot neinvalidih negativno izstopa vloga in 

podpora države pri izobraževanju. Glede na težko ekonomsko stanje, v katerem se Slovenija v 

zadnjih letih nahaja, ter na posledično drastično zmanjševanje pomoči in podpore države pri 

izobraževalnih programih za zaposlene, je takšno mnenje anketirancev logični odsev stanja, v 

katerem se naša družba trenutno nahaja. 

7.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Ker današnji čas v Sloveniji zaznamuje vsesplošna globoka ekonomska in socialna kriza, 

lahko iz opravljene raziskave razberemo, da zaposleni invalidi največji pomen pri 

motivacijskih dejavnikih za izobraževanje namenjajo materialnemu obstoju, neinvalidi pa 

osebnemu razvoju. 

 Izredno zanimivo bi bilo v prihodnosti, ko se bodo socialno-ekonomske razmere v Sloveniji 

izboljšale, opraviti podobno raziskavo in ugotoviti ter analizirati spremembe na dejavnikih 

motivacije za izobraževanje pri zaposlenih invalidih in neinvalidih. V primeru sprememb pri 

zadovoljevanju nivojev potreb oz. motivacijskih faktorjev pri izobraževanju bi lahko potrdili 

Alderferjevo trditev iz ERG teorije, da ljudje oz. skupine ljudi dinamično prehajajo med 

različnimi nivoji zadovoljevanja potreb ter hkrati zanikali Maslowovo tezo v motivacijski 

teoriji, da je človekovo vedenje odvisno od njegovih izbir v življenju in da vedenje ljudi ni 

določeno z okoljem in podzavestjo. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketna raziskava o motivaciji za izobraževanje 



 

 

 



   Priloga 1 

 

ANKETNA RAZISKAVA O MOTIVACIJI ZA IZOBRAŽEVANJE 

Prosim vas, če sodelujete v anketni raziskavi, ki jo izvajam za potrebe svojega magistrskega 

dela. Anketa je zaupna in podatki bodo analizirani le na »sumarnem« nivoju, kar pomeni, da 

iz rezultatov ne bodo razvidni odgovori posameznega anketiranca. 

V nadaljevanju imate pet vprašanj (od V1 do V5) in pod vsakim vprašanjem več trditev. Prosim, 

ocenite, v kolikšni meri se z njimi strinjate ali ne strinjate. 

Uporabite lestvico od 1 do 7, na kateri 1 pomeni, da posamezna trditev za vas osebno sploh ne velja, 7 

pa pomeni, da trditev za vas popolnoma velja. Izberete lahko katero koli številko od 1 do 7.  

V1) V nadaljevanju prosim ocenite vaše osebno mnenje glede izobraževanja. 

TRDITEV 1 2 3 4 5 6 7 

a) ŽE PO NARAVI SEM RADOVEDEN IN IMAM ŽELJO 

PO NOVEM ZNANJU        

b) ŽELIM SE IZOBRAŽEVATI, ČETUDI OSTALI OD 

MENE TEGA NE ZAHTEVAJO        

c) ŽELIM SE IZOBRAŽEVATI, ČETUDI TRENUTNO 

DELOVNO MESTO TEGA NE ZAHTEVA        

d) ŽELIM SE IZOBRAŽEVATI, KER BOM TAKO KOS 

IZZIVOM PRI DELU        

e) ŽELIM SE IZOBRAŽEVATI, KER BOM POTEM BOLJ 

SAMOSTOJEN        

f) ŽELIM SE IZOBRAŽEVATI, KER BOM TAKO 

SPOZNAL NOVE IN ZANIMIVE LJUDI        

g) TRUD IN ČAS, VLOŽEN V IZOBRAŽEVANJE, SE 

VEDNO POVRNE        
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V2) V kolikšni meri pa je vaše domače in delovno okolje naklonjeno izobraževanju?  

TRDITEV 1 2 3 4 5 6 7 

a) NA SPLOŠNO SO OKOLIŠČINE TAKE, DA SE JE 

POTREBNO IZOBRAŽEVATI        

b) ČE BI SE ODLOČIL ZA IZOBRAŽEVANJE, BI ME 

DOMAČI PRI TEM PODPRLI        

c) PODJETJE IN NADREJENI MI OMOGOČAJO, DA SE 

IZOBRAŽUJEM        

d) DRŽAVA PODPIRA IZOBRAŽEVANJE 

       

e) V SLOVENIJI OBSTAJA PESTRA PONUDBA 

IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV        

V3) V kolikšni meri bi vas finančni vidiki spodbudili, da bi se udeležili izobraževanja? 

TRDITEV 1 2 3 4 5 6 7 

a) ČE BI ZARADI IZOBRAŽEVANJA IMEL VEČJE 

OSNOVNE PRIHODKE (NPR. OSNOVNO PLAČO)        

b) ČE BI PRI IZOBRAŽEVANJU DOBIL PLAČAN 

PREVOZ IN OSTALE STROŠKE        

c) ČE BI SE IZOBRAŽEVANJE ODVIJALO V 

(PLAČANEM) DELOVNEM ČASU        

d) ČE BI MI STROŠKE IZOBRAŽEVANJA KRILO 

PODJETJE        

e) ČE BI IZOBRAŽEVANJE SUBVENCIONIRALA 

DRŽAVA        
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V4) V kolikšni meri vas nematerialne spodbude lahko motivirajo, da bi se izobraževali? 

TRDITEV 1 2 3 4 5 6 7 

a) ČE BI ME ZARADI PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA 

IZOBRAŽEVANJU MOJI NADREJENI BOLJ CENILI IN 

SPOŠTOVALI 
       

b) ČE BI ME ZARADI PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

SODELAVCI (KI NISO NADREJENI) BOLJ CENILI IN 

SPOŠTOVALI 
       

c) ČE BI ME ZARADI PRIDOBLJENEGA ZNANJA MOJI 

BLIŽNJI BOLJ CENILI IN SPOŠTOVALI        

d) ČE BI ZARADI IZOBRAŽEVANJA NAPREDOVAL NA 

DELOVNEM MESTU, ČETUDI SE MI TO NE BI 

POZNALO PRI PLAČI 
       

e) ČE BI SE S TEM BOLJ UVELJAVIL V STROKI (TUDI 

ZUNAJ DELOVNEGA MESTA, PRI RAZNIH 

STROKOVNIH IN DRUGIH ZDRUŽENJIH) 
       

f) DA BI ZARADI IZOBRAŽEVANJA IMEL VEČJO 

VARNOST ZAPOSLITVE (BI ME TEŽJE ODPUSTILI)        

 

V5) Imate tudi kak oseben motiv, ki vas dodatno spodbuja k izobraževanju? 

TRDITEV 1 2 3 4 5 6 7 

a) KER BI S TEM DOSEGEL ŠE VEČJO RAZGLEDANOST 
       

b) KER BI MI TO OMOGOČILO OSEBNO RAST 
       

c) KER BI MI TO ODPRLO NOVA OBZORJA 
       

d) KER SE STRINJAM, DA JE ZNANJE NAJVEČJE BOGASTVO 
       

e) KER SE ZAVEDAM, DA MI ZNANJA NE MORE NIHČE 

VZETI        

f) ZAVEDAM SE, DA SE UČIMO CELO ŽIVLJENJE, ZATO SE Z 

VESELJEM UDELEŽUJEM IZOBRAŽEVANJ        
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socio-demografski podatki 

D1 

Imate ali nimate statusa invalida? 

1 – sem invalid I. stopnje 2 – sem invalid II. stopnje 3 – sem invalid III. stopnje 
4 – nimam statusa 
invalida 

D2 
Vaša dokončana 
izobrazba: 

1 – osnovna šola 

2 – 2-letna poklicna šola 

3 – 3-letna poklicna šola 

4 – gimnazija ali druga 4-letna srednja šola 

5 – bolonjska diploma  (3 leta),  

6 – višješolska diploma (po starem programu) 

7 – bolonjski magisterij (2 leti) 

8 – visokošolska ali univerzitetna diploma (po starem programu) 

9 – znanstveni magisterij, specializacija, doktorat  

D3 
Vaš položaj na delovnem mestu: 

1 – management 2 – administracija 3 – proizvodnja 4 – pomožna dela 

D4 

Vaše področje zaposlitve v podjetju: 

1 – večinoma 
administracija 

        D3 (1+2) 

2 – večinoma 
proizvodnja 

         D3 (3+4) 

3 – približno enak delež administracija in proizvodnja 

D5 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju: 

1 – manj kot 5 let 2 – nad 5 do 10 let 
3 – nad 10 do 20 
let 

4  – več kot 20 let 

D6 
Tip zaposlitve v 
podjetju: 

1 – za nedoločen čas 2 – za določen čas 3 – drugo 

D7 Spol: 1 – moški  2 – ženska  

D8 Prosimo, zaupajte nam še vašo starost: 

1 – do 25 let 

2 – od 26 do 35 let 

3 – od 36 do 45 let 

4 – od 46 do 55 let 

5 – od 56 let in več 

 


