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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je raziskati pomen predhodnega izobraževanja za zadovoljstvo 

uporabnikov elektronskega dokumentarnega sistema ter ugotoviti, v kolikšni meri posamezni 

dejavniki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov elektronskega dokumentarnega sistema. Z 

metodo spletnega anketiranja je bila opravljena kvantitativna raziskava na vzorcu 126 javnih 

uslužbencev Območne službe Ljubljana v Zavodu RS za zaposlovanje. Raziskava je pokazala, 

da 81 odstotkov, to je večina anketirancev, podpira prehod na elektronsko poslovanje, kar se 

kasneje izkaže tudi kot ključni element, ki vpliva na zadovoljstvo. Namreč večja kot je 

stopnja podpore prehodu na elektronsko poslovanje, večje je zadovoljstvo s predhodnim 

izobraževanjem.  

Ključne besede: elektronski dokumentarni sistemi, EDS, elektronsko poslovanje, arhiviranje, 

dokumenti, sistemi, zaposleni, izobraževanje, uporabniki, zadovoljstvo, motivacija, 

predhodno izobraževanje. 

ABSTRACT 

The purpose of the master's thesis is to find out the importance of previous education for the 

satisfaction of the users of Electronic Document Management System (EDMS), as well as to 

determine the impact of individual factors on the satisfaction of the users of the EDMS. The 

online method of interviewing was used to carry out the quantitative research based on the 

sample of 126 civil servants of the Regional Office Ljubljana at the Employment Service of 

Slovenia. The research shows that 81% of the servants, the majority of all, support e-

commerce which later turns out to be a key element affecting satisfaction. The higher level of 

transition to EDMS support brings greater satisfaction with previous education.  

Key words: electronic document management systems, EDMS, management, archiving, 

documents, systems, employees, education, users, satisfaction, motivation, previous 

education. 
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1 UVOD 

Znanje je v današnji družbi ključni vir uspešnosti. Ker pa znanje ni le v podjetju kot takem, 

pač pa tudi v ljudeh, morajo managerji s svojimi praksami, zgledi in ustreznim motiviranjem 

skrbeti, da se znanje uporablja in nadgrajuje. Nova znanja in uporabo tega znanja pri delu 

morajo managerji znati ustrezno nagraditi, saj bodo zaposleni le na tak način postali vir 

uspešnosti.  

Pri uvajanju novosti in novih tehnologij pri delu, še posebej kadar to povzroči tudi nov način 

dela od dosedanjega ali celo prerazporejanje delavcev na druga področja dela, je treba 

posvetiti posebno pozornost izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Ustrezno 

izobraževanje in usposabljanje, ki opolnomoči zaposlene, je lahko pomemben vir 

zadovoljstva zaposlenih. To vodi v večjo motiviranost in predanost delu, manjšo fluktuacijo 

in odsotnost zaposlenih. Na ta način storitveno podjetje dosega višjo kakovost storitve in 

posledično večje zadovoljstvo uporabnikov storitev (Potočnik 2004, 209).  

Magistrsko nalogo smo razdelili na osem delov. 

V uvodu smo opisali raziskovalni problem in namen, si zastavili cilje naloge ter hipoteze 

raziskave. Opisali smo metodologijo in uporabljene raziskovalne metode ter predvidene 

predpostavke in omejitve. 

V drugem delu smo predstavili teoretična izhodišča s področja motivacije in zadovoljstva. 

V tretjem delu smo predstavili teoretična izhodišča s področja izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih. 

V četrtem delu smo opredelili pojme in predpise s področja arhiviranja. 

V petem delu smo predstavili elektronski dokumentarni sistem.  

V šestem delu smo predstavili Zavod RS za zaposlovanje, namen in cilj uvedbe elektronskega 

dokumentarnega sistema v njem ter predstavili predhodno izobraževanje uporabnikov. 

V sedmem, empiričnem delu smo povzeli celotno raziskavo, opisali vzorec raziskave, 

ovrednotili rezultate anketne raziskave. V nadaljevanju smo preverjali veljavnost zastavljenih 

hipotez, podali splošne ugotovitve raziskave ter predloge za izboljšanje. 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in teoretična izhodišča 

Teme pisanja o zadovoljstvu uporabnikov z izobraževanjem oziroma usposabljanjem 

uporabnikov ob uvajanju elektronskega dokumentarnega sistema smo se lotili na podlagi 
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lastnih izkušenj pri uvajanju sistema, na enem od delovnih področij izbranega javnega 

zavoda.  

Predmet raziskave je zadovoljstvo uporabnikov z izobraževanjem ob uvajanju novega načina 

dokumentiranja in hrambe gradiva, ki bistveno spreminja dosedanji način evidentiranja in 

hranjenja dokumentarnega gradiva. Ker v izbranem javnem zavodu dokumenti nastajajo pri 

vsakodnevnih delovnih opravilih oziroma z dokumenti upravljajo več ali manj vsi zaposleni, 

so v novi način evidentiranja in hranjenja vključeni prav vsi zaposleni na vseh oddelkih. 

Uporaba elektronskega dokumentarnega sistema (v nadaljevanju EDS) pa vpliva tudi na 

uporabo drugih programskih rešitev, ki jih javni uslužbenci uporabljajo pri svojem delu. 

Žumer (2001, 27) v priročniku za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom 

Arhiviranje zapisov navaja, da pri poslovanju in delu javnih in zasebnih ustanov že tisočletja 

nastajajo najrazličnejši zapisi oziroma dokumenti (dokumentarno gradivo), v katerih so 

pomembna dejstva, podatki, informacije ... Z razvojem tehnike in informacijske tehnologije 

pa nastajajo tudi elektronski dokumenti, nosilci teh zapisov pa so vse bolj raznovrstni. Razvoj 

tehnike je po njegovem mnenju, predvsem od srede 20. stoletja dalje, povzročil 

hiperprodukcijo dokumentov. Podatki in informacije, pa tudi posamezni dokumenti, se med 

seboj vse bolj prepletajo. Sodobna tehnologija omogoča, da se zapisi ponavljajo, kopirajo, 

podvajajo in multiplicirajo. Z razvojem družbe, države in lokalne samouprave se neprestano 

veča število ustanov, s tem pa tudi ustvarjalcev dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 

navaja Žumer (prav tam). 

Ena takšnih ustanov, kjer nastajajo številni dokumenti, ki sodijo bodisi med arhivsko ali 

dokumentarno gradivo, je tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju 

Zavod). V Zavodu potekajo številni postopki, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o upravnem 

postopku, Zakonom o urejanju trga dela, Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev in drugimi 

predpisi, pri tem pa nastajajo ali se zbirajo različni dokumenti. Po podatkih iz leta 2012 v 

Zavodu (ZRSZ 2013, 1) na leto nastane preko 3.387.400 dokumentov oziroma več kot 

6.401.000 strani gradiva. V skladu z veljavno zakonodajo in predpisi se ti dokumenti različno 

dolgo hranijo v papirni obliki. Hramba tako obsežne dokumentarne zbirke zahteva na eni 

strani veliko prostora za hrambo, na drugi strani pa veliko število kadrovskih virov, ki skrbijo 

za ustrezno odbiranje gradiva ter urejenost in preglednost dokumentarne in arhivske zbirke. 

Vse to je povezano z visokimi stroški. 

Posledica hitrega razvoja informacijske tehnologije je vse več elektronskega dokumentarnega 

gradiva, ki ga ni smiselno tiskati in hraniti v papirni obliki. Zaradi obsežnosti dokumentov in 

gradiv, ki nastajajo pri poslovanju državne in lokalne uprave, sodstva idr., so v Sloveniji v 

veljavi predpisi, ki urejajo področje evidentiranja, hrambe in tudi uničenja klasične in 

elektronske hrambe dokumentov in jih morajo omenjene institucije spoštovati. 
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Zavod se je zaradi prej omenjenih razlogov, kot so velika količina dokumentov, visoki stroški 

hrambe, časovne izgube idr., odločil za uvedbo EDS. Pri uvajanju novosti v delovni proces pa 

je zelo pomembno, na kakšen način to poteka. Pomembno je, da se uporabnike predhodno 

dobro seznani tako z namenom in ciljem uvajanja novega načina dela kot tudi s samim 

procesom uvedbe. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da mora uporabnik (zaposleni) v noviteti 

zaznati prednosti, verjeti mora, da mu prinaša prihranek časa, če ne takoj, pa na dolgi rok. 

Prav tako je izjemno pomembno, da se uporabnike dobro usposobi za uporabo nove 

programske rešitve, saj jo le tako lahko suvereno in pravilno uporabljajo. Na ta način bomo 

lahko dosegli zadovoljne uporabnike nove storitve. 

Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim 

delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji (Kotler 1998, 40). 

Ule in Kline (1996, 248–250) pa menita, da je zadovoljstvo eden od najbolj zaželenih končnih 

učinkov, tako za tržnike kot tudi za potrošnike. Zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo 

potrošnikov opredeljujeta kot čustveni odgovor na proces ovrednotenja izkušnje, potrošnje 

izdelka ali uporabe storitve (prav tam).  

Ule in Kline (prav tam) še navajata, da je podlaga procesa ovrednotenja izkušnje potrošnje 

izdelka ali uporabe storitve časovna razsežnost, ki ima pet elementov zadovoljstva oziroma 

nezadovoljstva: 

· Pričakovanja: Izvor zadovoljstva uporabnika izhaja iz prednakupne faze, ko uporabnik 

razvije pričakovanja ali prepričanja o tem, kaj naj pričakuje od izdelka/storitve. 

· Delovanje in učinki: Med uporabo uporabnik dejansko izkusi izdelek/storitev in 

njegovo/njeno uporabo ter zazna delovanje/učinke na razsežnostih, ki so zanj pomembne. 

· Potrditev/nepotrditev: Izid primerjave je potrditev potrošnikovih pričakovanj, ko sta 

pričakovana in dejanska raven delovanja enaka, ali ni potrditve pričakovanj, ko se 

dejansko delovanje izdelka/storitve bolj ali manj sklada s pričakovanim. 

· Neskladje: če se pričakovana in dejanska raven delovanja razlikujeta, nam neskladje pove 

o razdalji med njima. Pri negativnem neskladju, ko je dejansko delovanje izdelka pod 

pričakovano ravnijo, večje neskladje povzroči večjo stopnjo nezadovoljstva. 

Osnovni proces zadovoljstva oziroma nezadovoljstva se Uletovi in Klinetu (prav tam) zdi 

logičen: »potrošnik je zadovoljen takrat, ko je dejanska raven delovanja izdelka enaka ali celo 

presega pričakovanja«. V resničnosti pa je proces pogosto precej bolj zapleten. Pričakovanja 

potrošnika so odvisna od poznavanja proizvoda ali storitve in jih v procesu iskanja informacij 

prilagaja. Verjetnost pojava nezadovoljstva je zato pri neizkušenem potrošniku gotovo manjša 

kot pri izkušenem (prav tam). 

Raven zadovoljstva kupca je rezultat kupčeve primerjave pričakovane in zaznane kakovosti 

storitve in na tej podlagi ocenjujejo, da kakovostna storitev v večini primerov vodi k 

zadovoljstvu potrošnikov (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 192). Kakovost storitve 
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predstavlja dolgotrajno celovito vrednotenje storitev, medtem ko zadovoljstvo predstavlja 

trenutno reakcijo na izvedeno storitev (Lovelock in Wright 2002, 265; cit. po Možina, Tavčar 

in Zupančič 2012, 192). 

Potočnik pa v nasprotju z večino ostalih avtorjev, ki govorijo o kupcih ali potrošnikih, govori 

o zadovoljstvu notranjih porabnikov (zaposlenih v storitvenem podjetju). Po njegovem 

mnenju zadovoljstvo notranjih porabnikov dosežemo z dobrim izobraževanjem in 

usposabljanjem. To pa vodi v večjo motiviranost in predanost delu, manjšo fluktuacijo in 

odsotnost zaposlenih. Na ta način storitveno podjetje dosega višjo kakovost storitve in 

posledično večje zadovoljstvo uporabnikov storitev (Potočnik 2004, 209). 

Eden od pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za učinkovito delovanje posameznika, je ustrezna 

motivacija (Žnidaršič, Seražin in Polak 1990, 91). Pri tem gre za proces, ki se odvija znotraj 

posameznika, da dela tisto, kar zadovoljuje njegove potrebe. Potrebe namreč usmerjajo 

posameznika k zastavljenemu cilju. Kadar je motivacija posameznika nizka, jo lahko 

okrepimo s pomočjo motivacijskih dejavnikov ali stimulacijo (prav tam). 

1.2 Namen in cilji naloge 

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

literature s področja zadovoljstva in EDS opraviti raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s 

predhodnim izobraževanjem za uporabo EDS, ugotoviti, v kolikšni meri posamezni dejavniki 

vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov EDS in na osnovi rezultatov raziskave podati oceno in 

predloge za izboljšave. 

Zastavili smo tri cilje raziskave: 

· v teoretičnem delu preučiti domačo in tujo strokovno literaturo in vire s področja EDS in 

zadovoljstva uporabnikov, 

· v empiričnem delu analizirati in interpretirati pomen in vlogo EDS in zadovoljstvo 

uporabnikov s predhodnim izobraževanjem za uporabo elektronskega dokumentarnega 

sistema, 

· na osnovi ugotovitev podati oceno kakovosti izobraževanja, oceno o strokovni 

usposobljenosti izvajalca usposabljanja in oceno možnosti dodatnega usposabljanja. 

1.3 Hipoteze raziskave 

Zanima nas zadovoljstvo uporabnikov s predhodnim izobraževanjem ob uvedbi EDS, zato 

smo v empiričnem delu magistrske naloge v skladu s cilji oblikovali naslednje hipoteze:  

· Hipoteza 1: Kakovostno predhodno izobraževanje pozitivno vpliva na  zadovoljstvo 

uporabnikov EDS. 
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· Hipoteza 2: Strokovna usposobljenost izvajalcev izobraževanja pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov EDS. 

· Hipoteza 3: Možnost dodatnega usposabljanja po izobraževanju pozitivno  vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov EDS. 

1.4 Metodologija in uporabljene raziskovalne metode 

V teoretičnem delu naloge smo opravili pregled domače in tuje strokovne literature, iz katere 

smo povzeli relevantna teoretična in empirična spoznanja o obravnavani temi. Pri tem smo 

uporabili metodo opisovanja ali deskripcije in metodo povzemanja ali kompilacije, kot ju 

opisuje Zelenika (1998, 339). Pregledali smo 65 enot literature in virov (knjig, člankov 

strokovnih revij, diplomskih in magistrskih nalog). Ugotovitve smo strnili v celoto z metodo 

sinteze (Zelenika 1998, 329–330), z deduktivno metodo (Zelenika 1998, 325) pa, na osnovi 

splošnih opredelitev ter znanj in izkušenj, opredelili konkretne posamezne zaključke.  

V empiričnem delu naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 163–170). Za pridobivanje podatkov smo uporabili inštrument strukturiranega 

anketnega vprašalnika, v katerem so vprašanja zaprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa je 

namreč lažje obdelati s programskimi statističnimi orodji in jih tudi grafično prikazati. 

Z metodo koeficienta Cronbach alfa, ki je poznana kot indeks zanesljivosti, smo ugotavljali, 

ali je posamezni sklop trditev v anketi primeren za ustvarjanje nove spremenljivke.  

Z metodo glavnih komponent (angl. Principal Component Analysis) smo ustvarili novo 

spremenljivko, ki je bila osnova za dokazovanje hipotez.  

Za ugotavljanje smiselnosti uporabe metode glavnih komponent smo uporabili Bartlettov test 

in Kaiser-Meyer-Olkinovo mero (KMO). 

Za statistično analizo smo uporabili metode opisne statistike (frekvence, aritmetična sredina). 

S t-testom za dva neodvisna vzorca (angl. Indpendent Samples Test) smo ugotavljali, ali 

obstajajo statistično pomembne razlike med vzorčno in populacijsko aritmetično sredino. S 

testom razlike aritmetičnih sredin (ANOVA) smo preverjali obstoj razlik med povprečji v 

populaciji v več skupinah.  

V zadnjem delu analize smo izvedli celostno analizo, v kateri smo povezali vse elemente 

izobraževanja z zadovoljstvom oziroma uporabnostjo sistema EDS. Za analizo smo uporabili 

kanonično korelacijsko analizo (KKA). 

Z metodo komparacije (Ghauri in Gronhaug 2005; po Dimovski, Škerlavaj in Penger 2008) 

smo glede na analizo podatkov opravili zaključni del magistrske naloge v obliki sklepa in na 

podlagi ugotovitev potrdili postavljene hipoteze.  
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1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah: 

· zadovoljstvo uporabnikov z usposabljanjem oziroma izobraževanjem je v tesni povezavi 

s kakovostjo storitve oz. izvedbe izobraževanja, 

· dejavniki poslovanja z EDS-sistemom so ključnega pomena za dolgoročno učinkovitost 

javnih zavodov, 

· z anketiranjem pridobljeni podatki so omogočali obdelavo s predvidenimi kvantitativnimi 

metodami,  

· omogočen je bil dostop do relevantnih virov in rezultatov raziskav, ki se nanašajo na 

področja naše raziskave. 

Raziskava temelji na naslednjih omejitvah: 

· v raziskavo je bila vključena le ena območna služba Zavoda, OS Ljubljana, 

· raziskava temelji na subjektivnem mnenju anketirancev, 

· odzivnost anketirancev zaradi nove storitve, ki je še niso povsem usvojili, bi bila lahko 

relativno nizka, 

· EDS še ni integriran v vsa delovna področja Zavoda v enaki meri, na področju 

vseživljenjske karierne orientacije, kjer nastaja skoraj polovica vseh dokumentov, je še v 

postopku uvedbe. 
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2 MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO  

»Motiv je vzgib, ki povzroči in usmerja človekovo dejavnost.« (Brejc 2000, 48) Motive lahko 

razvrščamo glede na vlogo, ki jo imajo v posameznikovem življenju, glede na nastanek in 

razširjenost (Lipičnik 1998, 156). Glede na vlogo ločimo primarne motive, ki usmerjajo 

posameznikovo aktivnost k ciljem, ki mu omogočajo preživetje, ter na sekundarne, ki 

posamezniku vzbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni. Če sekundarni motivi niso 

zadovoljeni, pa ne ogrožajo njegovega življenja (Lipičnik, prav tam).  

2.1 Motivacija 

Motivi so lahko podedovani in jih prinesemo na svet ali pa so pridobljeni v življenju. 

Nekatere motive srečujemo pri vseh ljudeh, zato jih imenujemo univerzalni, spet druge 

motive pa srečamo samo pri nekaterih ljudeh ali v nekaterih okoljih, zato so to individualni 

motivi (Lipičnik 1998, 156–157). 

Ljudje smo med seboj sila različni po svojih karakteristikah. Prav tako kot so različni motivi, 

ki vodijo posameznike k njihovim ciljem, tako isti ljudje nimajo vedno istih motivov. Naloga 

managementa zato ni enostavna. Ugotoviti mora, kaj posamezne zaposlene v podjetju 

motivira in temu prilagoditi motiviranje. Motivirajo pa jih lahko s takšnimi motivatorji, ki 

bodo zadovoljili njihovo raven potreb. Na ta način bo podjetje uspešno, njihovi zaposleni pa 

zadovoljni. 

»Motiviranje je nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo določena ravnanja ljudi. 

Motivacija pa je psihološko stanje posameznika, usmerjeno k izpolnitvi potrebe.« (Brejc 

2000, 48) 

Lipičnik (1994, 517) meni, da je »motivacija tisto, zaradi česar ljudje ob določenih 

sposobnostih in znanju delajo. Posebej pomembna je motivacija za delo, ki mu pomaga, da 

uresniči svoje cilje in cilje organizacije.« Da bi dosegli cilje organizacije, managerji 

uporabljajo različne motivacijske vzvode (npr. plača), s katerimi vplivajo na motivacijo 

delavcev in s tem skušajo spremeniti njihovo zavzetost za delo (Lipičnik 1998, 409).  

Šetina Čož (2015, 18) pa pravi, da »je obnašanje vsakega človeka motivirano, kar pomeni, da 

se ne pojavlja samodejno, ampak ima svoje vzroke, potrebe, želje, motive, cilje, interese, 

ideale. Najpomembnejša značilnost motivacije je ta, da lahko človek svoje obnašanje 

zavestno spodbuja, ga usmerja in vodi.« Podobno razmišlja tudi Woolfolk (2002, 318), ki 

motivacijo opiše kot »notranje stanje, ki izzove, usmerja in vzdržuje vedenje.« Dejavniki, kot 

so npr. razvoj, napredovanje, odgovornost, dosežki, ki vplivajo na osebo in povzročajo visoko 

motiviranost, pa se imenujejo motivatorji (Lipičnik 1998, 409). 
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2.1.1 Dejavniki motivacije 

Motivacija lahko izhaja iz notranjih ali zunanjih dejavnikov. Notranja motivacija izvira iz 

posameznikove radovednosti ali njegovih osebnih interesov (Woolfolk 2002, 320). Stipek 

(2002, 193) pa meni, da je »notranja motivacija prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj 

notranjih sposobnosti prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda.« Posameznik za 

vsako dejavnost potrebuje določeno stopnjo čustvene vzburjenosti, ki neposredno vpliva na 

stopnjo motivacije posameznika (Ninčević 2011, 21). Čustvena vzburjenost pa ne sme biti 

prevelika ali prenizka. Prevelika čustvena vzburjenost pri posamezniku povzroča tremo, 

prenizka pa apatičnost (Ninčević 2011, 21). 

Notranje motiviran človek ne potrebuje zunanjih spodbud, kot so priznanje, nagrada, 

uveljavitev v javnosti. O zunanji motivaciji pa govorimo takrat, ko nekaj naredimo, zato da bi 

dobili nagrado ali se izognili kazni (Woolfolk 2002, 318). Zunanje spodbude (pohvale, kazni, 

ocenjevanje) prihajajo iz okolja z namenom, da bi sprožili motivacijski proces.  

Bistvena razlika med obema vrstama motivacije je v razlogu za dejanje, imenovanem tudi 

lokus kontrole dejanja (mesto vzroka), ki je lahko znotraj ali zunaj osebe (Woolfolk 2002, 

318). 

Houle (1976, 90 –131) navaja štiri tipe motivacije za izobraževanje odraslih:  

· Ciljno orientirana motivacija za učenje. Osebe se izobražujejo z namenom doseganja 

cilja. Učenje je v epizodah, vsakokrat, ko želijo doseči neki novi cilj, se intenzivno učijo, 

dokler ne dosežejo zastavljenega cilja. 

· Motivacija, orientirana na izobraževalno aktivnost. Osebe se izobražujejo zaradi želje po 

socialnih stikih in zadovoljstva, ki jim ga daje samo izobraževanje. Osebe, ki se 

vključujejo v izobraževanje s tovrstno motivacijo, se ne učijo veliko in znanju ne 

posvečajo velike pozornosti. 

· Izobraževanje zaradi želje po nadaljnjem učenju. Osebe se odločijo za izobraževanje z 

namenom pridobitve širokega znanja iz stroke in za delo, ne pa za konkretni zunanji cilj, 

ki bi ga na podlagi znanja dosegle. 

· Motivacija za izobraževanje, ki preplavi vse druge motive. Osebe s tovrstno motivacijo se 

neprestano izobražujejo, njihovo znanje je zelo široko in splošno in se ne omejujejo samo 

na stroko. 

2.1.2 Motivacijske teorije 

Številni teoretiki so skozi zgodovino proučevali dogajanje v času motivacije, zato so se 

uveljavile različne motivacijske teorije. Za potrebe našega proučevanja bomo povzeli samo 

nekatere. 
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Maslowa teorija potreb  

Ameriški humanistični psiholog Abraham Maslow (1970, 72)je na podlagi opazovanja potreb 

ljudi razvil teorijo potreb. Potrebe je razvrstil v pet kategorij, ki predstavljajo hierarhijo. Po 

njegovem mnenju se potrebe pojavljajo po določenem vrstnem redu:  

· fiziološke potrebe, 

· potrebe po varnosti, 

· socialne potrebe, 

· potrebe po spoštovanju, 

· potrebe po samouresničitvi.  

Maslow (1970, 97–100) je te potrebe razdelil v dve večji skupini: 

· Potrebe pomanjkanja so po njegovem potrebe nižjega nivoja in mednje prišteva: 

fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po sprejetosti oz. pripadnosti in ljubezni 

ter potrebe po samospoštovanju in spoštovanju drugih.  

· Potrebe višjega nivoja ali potrebe rasti oziroma bivanja pa so potrebe po spoznavanju, 

estetske potrebe in potrebe po samouresničevanju. 

 

Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

Vir: povzeto po Strmšek Turk b. l., 6. 

Šele ko so zadovoljene osnovne fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, se pojavijo socialne 

potrebe, nato potrebe po spoštovanju in nazadnje po samouresničitvi. 

Maslow (prav tam) celo meni, da motivacija za uresničevanje nižjih potreb upade, ko so te 

zadovoljene, medtem ko se motivacija za zadovoljevanje višjih potreb progresivno povečuje 

in se nenehno obnavlja. 
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Bolj ko je oseba ambiciozna in zadovoljna, večji je po mnenju Maslowa njen prispevek 

podjetju (Šetina Čož 2015, 19). 

Po drugi starani pa lahko na podlagi teorije po Maslowu ugotavljamo, da je za učenca ali 

tistega, ki se izobražuje in nima zadovoljenih fizioloških potreb (po hrani …), verjetnost, da 

bo motiviran za učenje, majhna. Prav tako ga učenje ne bo zanimalo, v kolikor ne bo imel 

občutka varnosti in pripadnosti. 

Alderferjeva motivacijska teorija ali teorija ERG 

Ameriški psiholog Clayton Paul Alderfer je na podlagi pomanjkljivosti Teorije potreb razvil 

teorijo ERG (angl. existence, relatedness, growth). Alderfer je potrebe v nasprotju z 

Maslowim razvrstil v tri skupine, in sicer (Šetina Čož 2015, 19):  

· potrebe po obstoju, 

· potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi, 

· potrebe po razvoju. 

Alderfer je zavračal nujnost strogega zadovoljevanja potreb po nivojih od najnižjega do 

najvišjega, kot to predvideva Maslowa teorija potreb. Menil je, da nekatere skupine ljudi 

delno zadovoljijo potrebe na enem nivoju in že začnejo z zadovoljevanjem potreb na drugem 

nivoju; hkrati je možno, da ima posameznik delno zadovoljene potrebe na vseh treh nivojih. 

Alderfer je še menil, da se posameznik, ki ne more zadovoljiti potreb na enem nivoju, vrne na 

prejšnji nivo in poveča zadovoljevanje potreb na tistem nivoju (Svenšek 2006, 22). 

Dvofaktorska motivacijska teorija 

Frederic Herzberg pa je v nasprotju z Maslowim in Alderferjem zagovarjal dve vrsti 

dejavnikov motivacije in razvil dvofaktorsko motivacijsko teorijo. Ločil je med (Lipičnik 

1994, 502): 

· motivatorji, ki zaposlene neposredno vodijo do dosežkov (dosežki so eden od 

najmočnejših motivatorjev pri delu); 

· higieniki, kot posredne motivatorje, ki pa sami po sebi ne spodbujajo ljudi k aktivnostim, 

pač pa odstranjujejo neprijetnosti ter na ta način ustvarjajo pogoje za motiviranje. 

Herzberg je s proučevanjem ugotovil, da nobeden od faktorjev ni samo motivator ali samo 

higienik (Lipičnik 1994, 502). 
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Slika 2: Motivatorji in higieniki po Herzbergu 

Vir: Lipičnik 1994, 501. 

Behavioristična teorija podkrepitve 

Različni avtorji so motivacijo razlagali s pomočjo dražljajev iz okolja, ki predstavljajo 

pozitivne ali negativne podkrepitve. Dražljaji iz okolja delujejo kot nagrada ali kazen za 

osebo v odvisnosti od predhodnih oblik obnašanja. Pozitivna podkrepitev torej predstavlja 

nagrado kot posledico ustreznega vedenja, medtem ko je kazen podkrepitev, ki se ji 

posameznik skuša izogniti. 

Nekatere oblike obnašanja se tako v nadaljevanju krepijo, zato menimo, da so osebe zanje 

bolj motivirane, druge pa se postopno ne ponavljajo več in jih zaradi negativnega pogojevanja 

ne zaznamo več (Krajnc 1982, 23). 

»Teorije okrepitve izhajajo iz vplivov okolja, posledic in reakcij, ki jih na svoje obnašanje 

doživlja posamezna oseba.« (Krajnc 1982, 23) 

Teorije pričakovanja in vrednosti 

Po teoriji pričakovanj je motivacija obravnavana kot produkt dveh sil: »posameznikovega 

pričakovanja glede doseganja cilja in vrednosti, ki jo cilj predstavlja zanj« (Woolfolk 2002, 

327). Kadar ima posameznik visoka pričakovanja in cilju pripisuje visoko vrednost, je 
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njegova motivacija velika. Kadar pa je eden od teh dveh dejavnikov ničeln, potem ni 

motiviran za dosego cilja (Woolfolk 2002, prav tam). 

2.2 Zadovoljstvo 

Beseda zadovoljstvo izvira iz latinskih besed satis, kar pomeni dovolj in besede facio, kar 

pomeni narediti. Zadovoljstvo v neposrednem prevodu pomeni dovolj narediti. 

Zadovoljstvo je odvisno od vsakega posameznika, njegovih potreb, njegovih pričakovanj, 

pričakovanj okolja.  

Milivojević meni, da so čustva zadovoljstva in sreče povezana z nadvse pomembnim 

čustvom, čustvom želje. Pomembnejša ko je želja, intenzivnejše je po njegovem mnenju 

zadovoljstvo ob izpolnitvi (Milivojević 2010). Kotler (1998, 40) zadovoljstvo opredeli kot 

stopnjo človekovega počutja, ki je posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka 

(ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji. Musek Lešnik (2008, 25) pa zadovoljstvo opisuje 

kot čustveni odgovor na doživeto izkušnjo, opravljeni nakup, prejeto storitev. Različni 

teoretiki menijo, da je ocena izdelka ali storitve, ki jo zazna potrošnik, ena od ključnih 

dejavnikov pri oblikovanju zadovoljstva. 

Občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva se razvije, ko potrošnik/uporabnik primerja doživeto 

izkušnjo z vnaprejšnjimi predstavami (Musek Lešnik 2008, 27).  

Pričakovanja pa niso vedno enaka, razlikujejo in spreminjajo se glede na pretekle izkušnje, 

informacije, ki jih potrošnik/uporabnik ima in na novo pridobiva. Zeithaml, Berry in 

Parasuraman (1996, po Musek Lešnik 2008, 28) pričakovanja glede na uresničljivost delijo v 

tri skupine: 

· želena (idealna, nerealna) pričakovanja se nanašajo na raven izdelka oziroma storitve, za 

katero je potrošnik/uporabnik prepričan, da bi jo moral dobiti; 

· zadostna (realna) pričakovanja se nanašajo na najnižjo raven izdelka oziroma storitve, ki 

je za potrošnika/uporabnika še sprejemljiva; 

· predvidevana pričakovanja; potrošnik/uporabnik jih oblikuje na podlagi preteklih 

izkušenj, navadno so nekje med zadostno in želeno ravnijo pričakovanj. 

Oliver (1993) z vidika vsebine deli zadovoljstvo na pet vrst: 

· zadovoljstvo kot posledica izpolnitve, 

· zadovoljstvo kot posledica užitka, 

· zadovoljstvo kot posledica olajšanja, 

· zadovoljstvo kot posledica novosti, 

· zadovoljstvo kot posledica presenečenja. 
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Oseba, ki doseže svoj cilj, občuti zadovoljstvo in srečo kot notranjo nagrado. Ta mehanizem 

povečuje verjetnost, da se bo oseba tudi drugič obnašala enako (Milivojević 2010). 

Kupci oz. potrošniki, po mnenju Kotlerja (1998, 37), znajo oceniti, katera ponudba jim bo 

prinesla največ vrednosti. Meni, da kupci v mejah danih možnosti določijo največjo vrednost, 

si ustvarijo vrednostna pričakovanja in ravnajo v skladu s temi pričakovanji. Nato pa 

ugotovijo, ali je ponudba resnično izpolnila njihovo pričakovanje v zvezi z vrednostjo. Kupci 

so zadovoljni, kadar se njihova pričakovanja izpolnijo in se veselijo, kadar so njihova 

pričakovanja presežena. Podjetja pa morajo razumeti, kako kupci zaznajo kakovost in koliko 

kakovosti pričakujejo (Kotler 1998, 59–60). 

Musek Lešnik (2008, 24) meni, da je za podjetje v današnjem dinamičnem in konkurenčnem 

svetu ključno, kako dobro zna prisluhniti potrošnikom in jim odgovoriti s ponudbo, ki 

učinkovito nagovori in zadovolji njihove potrebe, pričakovanja in želje. Bolje ko podjetje 

pozna oziroma razume potrebe in pričakovanja kupcev, tem lažje jim odgovori nanje. 

Metoda, po kateri ustvarimo visoko stopnjo kupčevega zadovoljstva, se imenuje trženje, ki 

temelji na odnosih (angl. relationship marketing) (Kotler 1998, 48).  

2.2.1 Zadovoljstvo zaposlenih 

Zadovoljstvo je po mnenju Miheličeve za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko želi pri 

delu in na delovnem mestu. Po njenem mnenju so le zadovoljni zaposleni lahko pri delu 

učinkoviti in uspešni, zato je tudi vsaka organizacija lahko uspešna in učinkovita le, če je v 

njej velika večina posameznikov zadovoljnih (Mihalič 2008, 4). Strokovno Mihaličeva (prav 

tam) opredeli zadovoljstvo zaposlenih kot izrazito pozitivno emocionalno stanje posameznika, 

kot rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega okolja, 

izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta. 

Zupanova (2001, 104) pa zadovoljstvo pri delu opiše kot pozitivno čustveno reakcijo na 

posameznikovo doživljanje njegovega dela. Gre za dojemanje, kako posameznik zaznava 

trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami. 

Na zadovoljstvo posameznika pri delu torej vplivajo različni dejavniki, kot so pogoji dela, 

delovni čas, odnosi med sodelavci, možnost izobraževanja in izpopolnjevanja, možnost 

napredovanja, plača, nagrajevanje, motivacija, pozitivna tekmovalnost med zaposlenimi, 

spodbujanje samoiniciativnosti … in ne nazadnje, kako posameznik te dejavnike doživlja ter 

kam na lestvici vrednot jih uvršča. Zadovoljstvo posameznika je odvisno od njegovih lastnih 

potreb in v kolikšni meri lahko te potrebe v danem okolju zadovolji. Zato ni vsak posameznik 

zadovoljen v istem okolju. Nekateri na delovnem mestu potrebujejo nenehne izzive, morda 

tudi tveganja ter lastne odločitve, spet drugi pa imajo raje rutinska opravila, ki jih opravljajo 

po navodilih, kjer niso potrebna tveganja. 
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Ramiol (2014) meni, da so samostojnost, uravnotežena kombinacija zapletenih in preprostih 

nalog, podpora sodelavcev in nadrejenih, povratne informacije in informacije, dostojne plače 

in dobri delovni pogoji, učenje in poklicne priložnosti, delovni čas, varnost in zdravje, 

sodelovanje in zastopanje značilnosti dobrih in zdravih delovnih mest. V tem primeru gre za 

t. i. kakovostna delovna mesta, ki omogočajo zdravje in dobro počutje, kar lahko vodi v 

zadovoljstvo posameznikov. Meni, da morajo biti delovne zahteve uravnotežene z delovnimi 

viri, saj to ravnotežje povečuje priložnosti za učenje in zmanjšuje tveganje za stres. 

2.2.2 Nezadovoljstvo pri delu 

Dojemanje zadovoljstva je odvisno od tega, kaj je za posameznika pomembno in kaj 

pričakuje, ali bo nezadovoljen takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje, še posebej če bo ta 

razlika največja pri tistem, kar je zanj najpomembnejše (Zupan 2001, 104–105). 

Po podatkih raziskave Evropske agencije za varnosti in zdravje pri delu 2013 (EU-OSHA, 

2013) je z delovnimi razmerami nezadovoljnih dobra četrtina (25,8) Slovencev, kar je mnogo 

več kot v EU 27, kjer je nezadovoljnih slabih šestnajst odstotkov (15,7) (Kanjuo Mrčela 

2014). 

Jimenez (2014) meni, da visoka delovna obremenitev, nizko plačilo, malo izzivov pri delu, 

konflikti vrednost, omejene karierne možnosti, spori s sodelavkami in sodelavci idr. lahko 

vodijo do odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

Raziskava Evropske agencije za varnosti in zdravje pri delu 2013 (EU-OSHA 2013) je 

pokazala, da so najpogostejši vzroki stresa na delovnem mestu: 

· prevelike delovne obremenitve, 

· veliko število delovnih ur (nadure), negotovost zaposlitve, 

· ustrahovanje in nadlegovanje, 

· pomanjkanje podpore sodelavcev ali nadrejenih pri opravljanju delovnih nalog, 

· omejene možnosti vplivanja na lasten način dela, 

· pomanjkanje jasnosti vlog in odgovornosti. 

Večina delavcev, vključenih v raziskavo, meni, da je stres v zvezi z delom pogost. V Sloveniji 

kar sedem od desetih delavcev trdi, da so primeri stresa v zvezi z delom pogosti na njihovem 

delovnem mestu. 

Šarotar Žižek (2014) navaja, da je raziskava stresa v letu 2012 v Sloveniji pokazala, da so 

glavni stresorji: slaba organiziranost dela, nepravično ocenjevanje, neenaka porazdelitev del, 

časovna omejenost. Posledice teh stresorjev pa se kažejo kot neredno prehranjevanje, 

razdražljivost, občutek pritiska, težave s spanjem. 
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Delovni pogoji v zvezi s psihosocialnimi tveganji so povezani z zdravjem in dobrim počutjem 

evropskih delavcev, ugotavljata Cockburn in Vargas na podlagi raziskave EWCS, eurwork in 

druge raziskave agencije Eurofound (EU-OSHA 2013). Po njunem mnenju je za dosego 

zdravja in zadovoljstva na delovnem mestu treba: 

· preprečiti visoko stopnjo intenzivnosti dela, 

· razmisliti o pomembnosti nasilja in nadlegovanja, 

· izboljšati ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, 

· znižati stopnjo negotovosti zaposlitve, 

· zagotoviti orodja za reševanje težav z vsebino delo, 

· zavedati se zapletenosti s tem povezanih dejavnikov. 

Pri tem imajo pomembno vlogo managerji s svojim načinom vodenja. Managerji, ki imajo 

neustrezen model ravnanja z ljudmi, posledično povzročajo stres, nizko raven počutja, slabo 

motivacijo in nezadovoljstvo med zaposlenimi. Danes zaposleni veliko hitreje postane 

nezadovoljen kot kdaj koli prej, tudi veliko težje postane zadovoljen kot kdaj koli prej. 

Zato je izjemnega pomena, da delodajalec skrbi za zadovoljstvo zaposlenih. To pa lahko 

doseže s celostnim upravljanjem zadovoljstva zaposlenih – z razvojem in ohranjanjem 

dejavnikov, ki omogočajo in ohranjajo zadovoljstvo zaposlenih. Pobudnik upravljanja 

zadovoljstva mora biti vedno vodstvo podjetja. 

2.2.3 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih je po mnenju Mihaličeve bogat vir povratnih informacij o 

trenutnem stanju zadovoljstva in tudi pripadnosti zaposlenih v organizaciji. Z merjenjem 

zadovoljstva ugotovimo, kje so naše prednosti in slabosti, pridobili bomo temelje za lažje 

upravljanje zadovoljstva, s periodičnim merjenjem zadovoljstva pa bomo spremljali napredek 

oziroma zaznane spremembe zaradi izvedenih ukrepov. Merjenje omogoča tudi vpogled v to, 

kje in na katerih področjih v organizaciji so potrebne spremembe, izboljšave, kakšno je stanje 

počutja pri delu v organizaciji. 

Merjenje zadovoljstva največkrat izvajamo z anketnim vprašalnikom. V merjenje 

zadovoljstva je treba vključiti vse zaposlene, pri tem pa moramo poskrbeti, da poteka povsem 

anonimno in da imajo zaposleni dovolj časa za odgovarjanje nanj. Pomembno je, da se 

anketiranje izvaja v času, ko zaposleni niso pod vtisom večjih sprememb (Mihalič 2008, 90–

91 in 121).  
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3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 

Izobraževanje posameznika je ključnega pomena za razvoj vsake družbe in poteka v vseh 

obdobjih človekovega življenja. Učenje se začne že v najbolj zgodnjem otroštvu s 

posnemanjem, formalno izobraževanje pa se prične z vstopom v šolo in traja vse do izstopa 

mladostnika iz rednega izobraževanja (Jelenc 1996, po Haček in Bačlija 2012, 64). Vendar pa 

se učenje s tem ne konča, saj potrebuje posameznik v današnjem času nova in nova znanja. 

Jereb meni, da se po končani osnovni šoli sicer konča nek proces splošne vzgoje in 

izobraževanja, ki pa se nadaljuje v srednji, višji in visoki šoli, kot tudi v družini ter delovnem 

in življenjskem okolju (Jereb 1989, 16).  

Nove tehnologije, spremembe predpisov in številne druge spremembe na področju znanosti in 

tehnike terjajo od zaposlenih dodatno izobraževanje in usposabljanje. Posamezniki tako 

ostajajo konkurenčni na trgu delovne sile, pa tudi organizacija lahko ohranja konkurenčnost 

le, če ima dovolj znanja, kar pomeni, da je odvisna od zaposlenih. Organizacije namreč 

temeljijo na delu, kapitalu in znanju. Za uspešno delovanje organizacije sta potrebni primerna 

količina in vsebina znanja, hkrati pa tudi njegova učinkovita uporaba v skladu s strateškimi 

usmeritvami organizacije (Meško Štok 2009, 36). Meško Štok (2009, 44) še meni, da je 

učenje v organizaciji proces, s katerim se prilagaja procesom in stanju v okolju. Uspešnejša pa 

je po njenem mnenju tista organizacija, ki se hitreje uči in posledično hitreje odziva. 

Nova znanja je mogoče pridobiti s formalnim izobraževanjem, s katerim posameznik pridobi 

javno veljavno kvalifikacijo oziroma stopnjo izobrazbe ter naziva, ali pa z neformalnim 

izobraževanjem, pri katerem ne gre za pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe ali 

kvalifikacije, pač pa za organizirano izobraževanje v sami organizaciji s ciljem razvijanja 

posameznikovega znanja, spretnosti in veščin, ki jih potrebuje za opravljanje dela. Gre za tako 

imenovano interno izobraževanje v skladu s potrebami dela (Haček in Bačlija 2012, 64–65). 

Za opravljanje strokovnega oziroma poklicnega mnenja posameznik poleg splošnega 

potrebuje tudi strokovno znanje. Kadar pa govorimo o strokovnem izobraževanju, pogosto 

uporabljamo tudi izraz usposabljanje. Pri usposabljanju gre za »proces razvijanja tistih 

človekovih sposobnosti, ki jih ta potrebuje pri opravljanju nekih konkretnih del in nalog v 

okviru določene dejavnosti. V tem smislu predstavlja usposabljanje vmesno stopnjo med 

izobraževanjem in delom« (Jereb 1989, 16). Lipičnik meni, da v času usposabljanja skušamo 

s posebnimi postopki izboljšati posameznikove lastnosti, z namenom, da svoje delo lahko 

opravlja ali ga opravlja boljše (Lipičnik 1998, 112). Mnoga podjetja temu posvečajo veliko 

pozornost. To je način, da se zaposleni seznanijo z novimi tehnologijami in na ta način 

izboljšajo uspešnost (Lipičnik 1998, 113). V praksi so se uveljavile različne oblike 

usposabljanja, kot so pripravništvo, uvajanje, dopolnilno usposabljanje, priučitev in podobno 

(Možina 2009, 484). 

Kadar podjetja uvajajo nove tehnologije v svoje procese, je treba že usposobljene delavce 

dodatno usposobiti. Če želi podjetje oziroma organizacija slediti hitrim tehnološkim 
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spremembam, mora svojim zaposlenim omogočiti redno učenje, uporabo, obnavljanje in 

dopolnjevanje znanja (Možina 2009, 485). Izobraževanje posameznikov organizacije lahko 

formalizirajo in vključijo v svoj sistem organiziranega učenja ali pa poteka učenje na ravni 

organizacije. Ključni element učenja na ravni organizacije je sistematično in organizirano 

medsebojno sodelovanje zaposlenih, saj to po mnenju Možine (2009, 488–489) omogoča 

reševanje delovnih problemov ter učinkovitejše pridobivanje novih znanj. 

»Največjo vrednost ima znanje, ki je sodobno, pomembno in dostopno.« (Gomezelj Omerzel 

2009, 25) Zato je stalno vseživljenjsko učenje v sodobni družbi postalo nujno, če želimo, da je 

organizacija bolj produktivna in uspešna (Meško Štok 2009, 39). Neposredna uporabna 

vrednost znanja v podjetju se ustvari šele z uporabo, zato je nujno, da management zaposlene 

stalno spodbuja, da znanje uporabljajo in jih za uporabo tudi ustrezno nagradi (Gomezelj 

Omerzel 2009, 32). 

Nič manj kot samo izobraževanje in spodbujanje k uporabi znanja pa ni pomembno 

vrednotenje oziroma evalvacija izobraževanja. Če je izobraževanje zaposlenih stalen proces, 

je evalvacija še kako pomembna za nadaljnje izobraževanje, saj moramo ugotoviti učinke 

predhodnega izobraževanja (Brejc 2000, 61). Kirkpatrick meni, da se evalvacija odvija na 

štirih ravneh (Kirkpatrick 1994, po Brejc 2000, 61): 

· Na prvi ravni praviloma z anketo ali pogovori ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z 

vsebino, predavateljem, krajem izvedbe, gradivom, organizacijo, časom izvedbe. 

· Na drugi ravni ugotavljamo spremembe v sposobnostih, znanju in ravnanju zaposlenih. 

· Na tretji ravni ugotavljamo obseg sprememb, ki so nastale na podlagi izobraževanja. 

Vendar pa v tem primeru po mnenju Kirkpatricka ni dovolj le kakovostno izobraževanje, pač 

pa morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji (Kirkpatrick 1994, po Brejc 2000, 61), kot so:  

· zaposleni si morajo želeti sprememb, 

· vedeti morajo kaj in kako delati, 

· zagotovljena mora biti ustrezna organizacijska klima, 

· zaposleni morajo biti nagrajeni za spremembe. 

Po mnenju Brejca (2000, 62) mora management poskrbeti, da bodo zaposleni čim prej 

uporabili pridobljena znanja, zato pa jih morajo tudi ustrezno nagraditi. Zaposleni morajo 

dobiti občutek zadovoljstva z doseženim uspehom, priznanje sodelavcev, nadrejenih. Le na ta 

način bo povsem dosežen namen izobraževanja. 

Na četrti ravni pa gre za ugotavljanje dejanskih učinkov izobraževanja v delovnem okolju. Je 

dejansko pri delu manj napak, manj nesreč, so boljši odnosi med zaposlenimi in podobno. 

Možina pa spremljanje in vrednotenje izobraževanja razdeli na notranje in zunanje 

vrednotenje. O notranjem vrednotenju govorimo takrat, ko spremljamo in vrednotimo 

izobraževanje na podlagi učinkov, ki se kažejo pri rezultatih izobraževancev med in po 
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izobraževanju. O zunanjem vrednotenju pa govorimo takrat, ko spremljamo posledice in 

učinke in vrednotimo rezultate, ki se kažejo v delovnem procesu (Možina 2009, 504). 

Preglednica 1: Merila notranjega in zunanjega vrednotenja izobraževanja 

Notranja merila Zunanja merila 

- Pogoji za izobraževalno delo 

- Realizacija programov 

- Organizacija izobraževanja 

- Odzivi udeležencev 

- Kadrovsko-razvojne potrebe 

- Usklajenost programov 

- Delovna uspešnost zaposlenih 

- Prispevek k razvoju organizacije 

Vir: Možina 2009, 504. 

Splošna merila notranjega vrednotenja izobraževanja nastanejo na podlagi izobraževalnih 

potreb in ciljev, ki jih želimo z njim doseči. Da pa bi lahko dosegli cilje, mora management 

zagotavljati ustrezne pogoje za izobraževanje, omogočiti ustrezno organizacijo izobraževanja. 

Splošna merila zunanjega vrednotenja izobraževanja pa izhajajo iz potreb in ciljev, ki jih 

postavlja delovno okolje (Možina 2009, 504–505). 
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4 DOKUMENTARNO IN ARHIVSKO GRADIVO 

Javne in zasebne ustanove pri vsakodnevnem poslovanju in delu ustvarjajo najrazličnejše 

zapise oziroma dokumente (dokumentarno gradivo), v katerih so pomembna dejstva, podatki, 

informacije. Nastajajo tako v fizični kot v elektronski obliki in na različnih nosilcih podatkov. 

Sodobna tehnologija pa ne omogoča zgolj ustvarjanja novih dokumentov, pač pa tudi 

kopiranje in razmnoževanje dokumentov (Žumer 2001, 27). S povečevanjem števila zasebnih 

in javnih ustanov se povečuje tudi količina dokumentov, ki jih ustvarijo. Organi javne uprave 

in tudi drugi subjekti upravne naloge, ki jih opravljajo, dokumentirajo z ustreznim pisnim 

zapisom z namenom, da je mogoče delo kasneje pregledovati ali preverjati njegovo pravilnost 

in ohraniti kot kulturno dediščino (Žumer 2001, 23). 

Dokumenti torej niso pomembni samo zdaj in v tem trenutku, ampak tudi za nastajanje novih 

dokumentov, lahko predstavljajo pomembno osnovo za odločitve v posameznih postopkih, ki 

jih vodijo državne ali lokale skupnosti, predstavljajo dokazno gradivo v različnih postopkih 

… Ne nazadnje pa predstavljajo tudi pomembne informacije za naše zanamce, ki bodo 

proučevali zgodovino. Zaradi vsega navedenega je izjemno pomembno, da se dokumentarno 

gradivo ustrezno hrani, da ni izpostavljeno škodljivim vplivom, ki bi lahko povzročili 

poškodbe ali celo uničenje. Pri tem pa je treba skrbeti za ustrezno razvrščanje gradiva, ki 

omogoča dostopnost tistim, ki imajo pravico vpogleda vanj.  

4.1 Predpisi in priporočila o upravnem in elektronskem poslovanju ter varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva 

Področje upravnega in elektronskega poslovanja urejata Uredba o upravnem poslovanju 

(Ur. l. RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007 

popr., 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010, 81/2013) ter Zakon o elektronskem poslovanju 

in elektronskem podpisu (ZEPEP –UPB1, Ur. l. RS, št. 98/2004). 

Področje arhiviranja je urejeno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 

ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, št. 30/2006) ter Zakonom o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A, Ur. l. RS, 

št. 51/2014), vsebinsko pa ju dopolnjujejo Enotne tehnološke zahteve (ETZ) (Arhiv RS 2013), 

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAGA, Ur. l. RS št. 86/2006) in 

Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev 

ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132/2006 in 

38/2008). 



20 

4.1.1 Uredba o upravnem poslovanju  

Uredba o upravnem poslovanju iz leta 2005 ureja upravno poslovanje organov javne uprave 

(delovni in poslovni čas, uradne ure …), za nas pa je pomemben del, v katerem ureja 

upravljanje dokumentarnega gradiva. Podrobneje so z uredbo določene zahteve za 

informacijske rešitve (računalniški informacijski sistem in informacijska tehnologija), 

informacijska varnost, pooblastila in naloge javnih uslužbencev, organizacija in naloge glavne 

pisarne, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, zagotavljanje informacij in javnosti dela, 

vrste pošte in dokumentarnega gradiva ter njeno sprejemanje, odpiranje in dokumentiranje, 

razvrščanje (klasificiranje) zadev in dokumentov po vsebini, dodeljevanje (signiranje) zadev 

in dokumentov v reševanje, elektronsko evidentiranje dokumentarnega gradiva, odprema in 

vročanje dokumentov, upravljanje tajnih podatkov in dokumentov ter druga pisarniška 

opravila. 

4.1.2 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ZEPEP  

Ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo 

informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega predpisa v pravnem 

prometu. Zakon izenači elektronsko in pisno obliko, če so podatki v elektronski obliki 

dosegljivi in primerni za kasnejšo rabo. Prav tako izenači elektronski in lastnoročni podpis ob 

zagotavljanju ustreznih tehničnih zahtev za varno elektronsko podpisovanje. 

4.1.3 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) ter 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) 

ZVDAGA in ZVDAGA-A urejata temeljna vprašanja hrambe in varstva dokumentarnega in 

arhivskega gradiva v fizični in elektronski obliki ter pravno veljavnost elektronsko hranjenega 

gradiva. Zakona predstavljata pravno ogrodje za zagotovitev učinkovite infrastrukture za 

elektronsko hrambo vseh vrst gradiva, tako dokumentarnega kot arhivskega, ne glede na 

njegov nastanek in rok hrambe. Opredeljujeta postopke evidentiranja, zajema, pretvorbe, 

hrambe, izločanja, odbiranja in uničevanja gradiva. Hkrati pa sta tudi temeljna pravna podlaga 

za sprejem enotnih tehnoloških zahtev (ETZ). Zakona predvidevata tudi ustrezno 

usposobljenost zaposlenih za delo z gradivom, podrobneje pa to področje ureja Pravilnik o 

strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki 

delajo z dokumentarnim gradivom. 
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4.1.4 Enotne tehnološke zahteve  

Skladno z 91. členom ZVDAGA je državni arhiv sprejel Enotne tehnološke zahteve (ETZ), ki 

podrobneje opredeljujejo poslovne, organizacijske, poslovne in tehnološke pogoje za 

izpolnjevanje zakona in podzakonskih aktov. 

ETZ so dinamičen dokument, ki se spreminja glede na napredek stroke in tehnologije. 

Predstavljajo pa instrument, s katerim se zagotavlja temeljna izhodišča uspešnega 

zagotavljanja celotne infrastrukture za elektronsko hrambo. Namen ETZ je, da se poenotijo 

prakse in tehnološki postopki za upravljanje dokumentarnega gradiva in njegovo hrambo v 

elektronski obliki. ETZ so tudi osnova za pripravo notranjih pravil javnopravnih oseb in 

gospodarskih družb, ki same hranijo dokumentarno gradivo, kot tudi za izvajanje storitev 

hrambe in spremljevalnih storitev ponudnikov storitev. ETZ vsebuje tudi seznam 

mednarodnih ter ustrezajočih slovenskih standardov in priporočil. 

Pomembna vsebinska podlaga za pripravo ETZ pa je MoReq – model zahtev za upravljanje 

elektronskih dokumentov. 

4.1.5 MoReq – model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov 

Priporočilo Evropske komisije MoReq (Evropska komisija 2001) določa funkcionalne 

zahteve za upravljanje elektronskih dokumentov. Vsebuje model medsebojnih povezav 

osnutkov zadev, zadev, zapisov idr. Oblikovali so ga strokovnjaki iz različnih evropskih 

držav, vendar naj ga ne bi uporabljali zgolj v EU, ampak tudi v vseh državah, v katerih se 

pojavljajo potrebe po sistemih za upravljanje elektronskih informacij. 

4.1.6 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAGA) 

UVDAGA natančneje ureja delovanje in notranja pravila oseb, ki hranijo dokumentarno 

oziroma arhivsko gradivo, hrambo tega gradiva v fizični in digitalni obliki, splošne pogoje, 

registracijo in akreditacijo opreme in storitev za digitalno hrambo, odbiranje in izročanje 

arhivskega gradiva javnim arhivom, strokovno obdelavo in vodenje evidenc arhivskega 

gradiva, varstvo filmskega in zasebnega arhivskega gradiva, uporabo arhivskega gradiva v 

arhivih ter delo arhivske komisije. Uredba določa tudi odbiranje in izročanje arhivskega 

gradiva pristojnim arhivom ter vodenje evidenc in varstvo arhivskega gradiva. 



22 

4.1.7 Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev 

ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom  

Določa, da morajo biti zaposleni, ki delajo z dokumentarnim gradivom, ustrezno strokovno 

usposobljeni in morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri Arhivu Republike 

Slovenije oziroma regionalnih arhivih. 

4.2 Dokumentarno gradivo 

ZVDAGA dokumentarno gradivo opredeljuje kot izvirno in reproducirano (pisano, risano, 

tiskano, producirano, filmano, fotografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) 

gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb. 

Dokumentarno gradivo je lahko v fizični, elektronski, digitalni ali analogni obliki. Ločimo pa 

ga na izvirno dokumentarno gradivo, ki je nastalo, bilo prejeto ali bilo poslano osebi, ki hrani 

to gradivo, ter zajeto dokumentarno gradivo, ki je nastalo ob zajemu izvirnega 

dokumentarnega gradiva v hrambo s pretvorbo izvirnega dokumentarnega gradiva v novo 

digitalno obliko zapisa ali mikrofilma. 

Dokumentarno gradivo v elektronski obliki je dokumentarno gradivo v digitalni ali analogni 

obliki. Dokumentarno gradivo v digitalni obliki je dokumentarno gradivo v digitalni obliki 

zapisa in shranjeno na elektronskem nosilcu zapisa. Dokumentarno gradivo v digitalni obliki 

za dolgoročno hrambo je gradivo, katerega vsebina je zapisana v digitalni obliki in shranjena 

na elektronskem nosilcu zapisa, pri čemer tako digitalna oblika kot tudi nosilec zapisa 

zagotavljata učinkovito dolgoročno hrambo in upoštevanje tehnološkega napredka. 

Nosilec zapisa je klasičen ali elektronski nosilec, na katerega se zapiše vsebina v skladu z 

obliko zapisa. 

4.3 Hramba dokumentarnega gradiva 

Hramba dokumentarnega gradiva pomeni ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali 

uporabnosti vsebine tega gradiva. 

Dolgoročna hramba je hramba gradiva za časovno obdobje, daljše od pet let. 

Dokumentarno gradivo se v skladu z ZVDAGA hrani v ustreznih prostorih in opremi, v 

ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano mora biti pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, 

kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi. Zagotovljena mora biti dostopnost 

pooblaščenim uporabnikom in varovanje pred izgubo ves čas trajanja hrambe. 
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Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju za gradiva, ki niso arhivska in ki jih ni treba trajno 

hraniti, roke hrambe določi predstojnik organa v skladu s predpisi, v njihovem okviru pa 

glede na oceno, koliko časa je posamezno dokumentarno gradivo pomembno za delo organa. 

Navodilo, kako določati roke hrambe dokumentarnega gradiva, pripravi Arhiv Republike 

Slovenije. 

Glede na rok hrambe ločimo tri vrste dokumentarnega gradiva: 

· arhivsko gradivo (A), 

· trajno dokumentarno gradivo, ki nima lastnosti arhivskega gradiva, 

· gradivo z roki hrambe (dve, pet, deset ali več let). 

Tekoča in stalna zbirka gradiv 

Dokumentarno gradivo se shranjuje v tekoči ali stalni zbirki dokumentarnega gradiva. V 

tekoči zbirki dokumentarnega gradiva se hranijo rešene zadeve ter dokumenti za tekoče leto in 

še dve leti po dokončnosti. V stalni zbirki pa se hranijo rešene zadeve ter dokumenti, ki se 

hranijo več kot dve leti, skladno s predpisi ali potrebami poslovanja (Žumer 2008, 34). 

Izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva 

Gradivo, ki nima lastnosti arhivskega gradiva ali se ne hrani trajno, se najmanj vsakih pet let 

izloči iz stalne zbirke gradiva. Dokumentarno gradivo izloči in odbere komisija, ki jo določi 

predstojnik. Komisija sestavi zapisnik, katero gradivo se izloči in zapisnik o odbranem 

arhivskem ter trajnem gradivu. Gradivo, ki se izloči, se po 15 dneh od dneva, ko je bil 

sestavljen zapisnik, uniči. 

4.4 Arhivsko gradivo 

Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali 

trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov.
1
 

Javno arhivsko gradivo se odbere iz dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb
2
 na podlagi 

zakona in po strokovnih navodilih pristojnega arhiva. Arhivsko gradivo se hrani v izvirnikih, 

                                                 

1
 Arhivsko javno službo v skladu s 54. čl. ZVDAGA opravljajo državni arhivi, regionalni arhivi in 

arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti. Navedeni arhivi vodijo register javnopravnih oseb, za katere 

ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo na podlagi podatkov iz 

Poslovnega registra Slovenije in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve ter 

ministrstvom, pristojnim za upravo. 

2
 Javnopravne osebe po ZVDAGA so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter 

nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva pa to definicijo dopolnjuje, da morajo izpolnjevati še večino od teh pogojev: so osebe javnega 
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dokler se v skladu s posebnimi predpisi ne izroči pristojnemu arhivu. To gradivo predstavlja 

le del dokumentarnega gradiva, ki ga posamezna organizacija v predpisanem roku, najkasneje 

pa v 30 letih po nastanku preda oziroma izroči pristojnemu arhivu (Žumer 2008, 23). Javno 

arhivsko gradivo ne glede na obliko ali nosilec zapisa prevzamejo v hrambo izključno 

pristojni arhivi. Arhivsko gradivo v fizični obliki se trajno in strokovno neoporečno hrani v 

ustreznih prostorih in opremi, ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, 

požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi. 

4.5 Elektronska hramba in arhiviranje dokumentacije 

Elektronska hramba in arhiviranje dokumentov sta postala v slovenskem prostoru v zadnjem 

obdobju zelo aktualna. Zato so bili po letu 2000 sprejeti predpisi, ki ustrezno urejajo področje 

zajema in hrambe dokumentov tako v klasični kot tudi v digitalni obliki.  

Elektronska hramba je hramba izvirnega ali zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni 

obliki (Žumer 2008, 34). V kolikor je predpisano trajanje hrambe gradiva, daljše od petih let, 

se zajeto gradivo iz običajne digitalne oblike pretvori v digitalno obliko za dolgoročno 

hrambo. Za zanesljivo pretvorbo v digitalno obliko za dolgoročno hrambo se po ZVDAGA 

šteje pretvorba, ki ohranja celovitost in uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni 

digitalni obliki. 

Vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni obliki po zakonu šteje za enako posamezni 

enoti izvirnega gradiva, v kolikor sta bila zajem in varna hramba opravljena v skladu s 

potrjenimi notranjimi pravili. 

Na podlagi zakona je Vlada Republike Slovenije z UVDAGA predpisala splošne pogoje, ki 

jih morata izpolnjevati strojna in programska oprema. Podrobneje pa pogoje določajo še ETZ 

in mednarodnimi standardi. Skladno z navedenimi pogoji in predpisi je treba strojno in 

programsko opremo akreditirati pri Arhivu Republike Slovenije. 

Hrambo za javne naročnike v skladu z ZVDAGA lahko izvajajo tudi zunanji ponudniki 

storitev, vendar le tisti, ki so akreditirani pri Arhivu Republike Slovenije in vpisani v register 

ponudnikov. Poleg hrambe akreditirani ponudniki lahko izvajajo tudi spremljevalne storitve, 

ki jih taksativno našteva ZVDAGA: 

· zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki; 

· zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki; 

· pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko; 

· pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno  

                                                                                                                                                         
prava, njihov ustanovitelj je država ali samoupravna lokalna skupnost oziroma ima država ali 
samoupravna lokalna skupnost v njih odločujoč delež ali vpliv, so ustanovljene z javnopravnim aktom, 

so zavezanci po predpisih za dostop do informacij javnega značaja. 
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· hrambo; 

· urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki; 

· urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v fizični obliki; 

· uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki; 

· uničevanje dokumentarnega gradiva v fizični obliki; 

· zagotavljanje varnih prostorov za hrambo gradiva v digitalni obliki; 

· druge storitve, ki kakor koli posegajo v celovitost, varnost ali avtentičnost 

dokumentarnega gradiva. 

Pri elektronski hrambi je treba upoštevati načela ZVDAGA:  

· ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine, kar pomeni, 

da je treba ohraniti izviren dokument oziroma njegovo vsebino, ne glede na to, ali gre za 

hrambo zajetega ali izvirnega gradiva; 

· trajnost; hramba mora zagotavljati trajnost gradiva ali trajnost reprodukcije njegove 

vsebine; 

· celovitost; hramba mora zagotavljati nespremenljivost in integralnost dokumentarnega 

gradiva oziroma njegove reprodukcije ter dokazljivost izvora; 

· dostopnost; gradivo mora biti ves čas trajanja hrambe ustrezno zaščiteno pred izgubo; 

poškodovanjem ali okrnitvijo. Dostopno pa mora biti le pooblaščenim osebam; 

· varstvo kulturnega spomenika; arhivsko gradivo je kulturni spomenik, zato ga je treba kot 

takšnega tudi varovati. 

Faze priprave za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki 

Skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in Uredbo o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva bi morala vsaka oseba, ki se odloči za zajem in 

hrambo gradiva v digitalni obliki, slediti fazam priprave oziroma organizacije in hrambe. 

Priprava na zajem in hrambo  

V okviru priprave na zajem in hrambo je treba opraviti predhodno analizo, v kateri se opravi 

popis virov gradiva, pripravi študija upravičenosti, študija izvedljivosti.  

Potrebno je določiti in jasno zapisati zahteve, ki morajo biti izpolnjene za hrambo. 

V okviru ocene obstoječih sistemov pa se pripravi analiza tveganj in ukrepov za njihovo 

zmanjševanje. Temu sledita načrtovanje hrambe in vzpostavitev informacijskega sistema za 

hrambo. 
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Sprejem notranjih pravil 

Po sprejemu odločitve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki morajo javnopravne in 

druge osebe pripraviti in sprejeti notranja pravila v skladu z veljavnimi predpisi. Lahko pa se 

odločijo, da prevzamejo vzorčna, že pripravljena notranja pravila, ki so jih pripravile druge 

osebe za svojo in širšo uporabo (npr. panožna združenja).  

Notranja pravila urejajo organizacijo dela za zajem in hrambo gradiv v elektronski obliki. Pri 

tem ne gre za nek posamičen akt, pač pa za interne akte (pravilniki, navodili, organizacijskimi 

predpisi), ki jih je treba uskladiti z določbami UVDAGA.  

Z notranjimi pravili morajo obvezno urediti: 

· področje notranje organizacije, vloge in pooblastila ter sestavo in usposobljenost 

zaposlenih. Običajno je to urejeno z aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji 

delovnih mest; 

· področje upravljanja z dokumentarnim gradivom, kamor sodi: sprejem gradiva, 

razvrščanje ali klasifikacija gradiva, dodeljevanje ali signiranje gradiva, evidentiranje 

gradiva, evidentiranje posebnih vrst gradiva, odprava gradiva, zajem in pretvorba 

gradiva, kratkoročna hramba dokumentarnega gradiva, odbiranje, pretvorba in 

dolgoročna hramba dokumentarnega gradiva, izločanje in uničevanje dokumentarnega 

gradiva, zagotavljanje varstva gradiva, vodenje dnevnikov in sestava zapisnikov, notranji 

in zunanji nadzor, določbe o vzpostavitvi, predhodnem obdobju ter morebitnem 

masovnem zajemu in pretvorbi gradiva; 

· področje varnosti informacijske infrastrukture, npr. z aktom o varnostni politiki; 

· redno spremljanje in dopolnjevanje notranjih pravil ter njihove veljavnosti. 

Notranja pravila potrdi Arhiv Republike Slovenije.  

Izvajanje notranjih pravil je treba spremljati in ob odstopanjih ukrepati v skladu z notranjimi 

pravili. 

V primeru sprememb veljavnih predpisov, tehnološkega napredka, spoznanj stroke ali 

ugotovitev pomanjkljivosti pri internem nadzoru je treba notranja pravila ustrezno spremeniti 

in dopolniti. 
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5 ELEKTRONSKI DOKUMENTARNI SISTEM 

Obvladovanje obsežnih zbirk dokumentarnega in arhivskega gradiva ter pretoka dokumentov 

tako postaja vse težje obvladljivo. Zaposleni vse več časa porabijo za iskanje posameznih 

dokumentov oziroma informacij, ki se v njih nahajajo. Poleg tega pa porabijo veliko časa tudi 

za ustrezno razvrščanje dokumentov v arhive, za odbiranje gradiva, ki se ga po preteku roka 

hrambe izloči in uniči, oziroma za odbiranje arhivskega gradiva. Zbiranje, razvrščanje in 

razpošiljanje dokumentov po mnenju nekaterih strokovnjakov predstavlja 90 % tipičnih 

opravil v pisarni (Jereb b. l.).  

»Stroški dela za arhiviranje vsakega dokumenta znašajo 20 dolarjev, za iskanje založenih 

dokumentov 120 dolarjev in kar 250 dolarjev za obnovitev podatkov iz izgubljenega 

dokumenta.« (Jereb, prav tam)  

Po mnenju strokovnjakov se v reguliranih okoljih, ki so podvrženi močnim zakonskim 

omejitvam, kar do 50 % visoko izobraženih strokovnjakov ukvarja zgolj z dokumentiranjem 

poslovnih procesov (Jakovljevič 2006, 1). 

Za podjetja oziroma javne institucije predstavljajo prostori, ki so potrebni za hrambo tako 

velike količine dokumentov, velik strošek. Po mnenju Jerebove bi z elektronsko obdelavo 

podatkov in elektronsko hrambo lahko podjetja zmanjšala obseg arhiva kar za 60–80 % (Jereb 

b. l.). Vse večje število dokumentov nasploh, različne oblike dokumentov v elektronski obliki 

in ne nazadnje tudi potreba po hitrejšem pretoku informacij zahtevajo nove načine ravnanja z 

njimi. Pojavlja se potreba po drugačnem organiziranju dela in ravnanju z dokumentarnim 

gradivom. 

E-poslovanje postaja globalen trend na različnih področjih poslovanja, kot so trgovanje, 

mediji, odnosi z javnostjo, bančništvo, in bo imelo dolgoročen vpliv na razvoj ekonomije in 

drugih dejavnikov družbe (Broz in Sulčič 2009, 151; Schmid 2001, 150).  

Osnovni motiv podjetij pri uvajanju e-poslovanja je povečevanje konkurenčnosti in 

dolgoročne uspešnosti podjetja (Broz in Sulčič 2009, 151). Podoben trend, kot ga zasledimo v 

gospodarskih panogah, je zaslediti tudi na področju javne uprave.  

Temelje za uspešen razvoj elektronskega poslovanja predstavljajo zakoni in podzakonski akti 

na področju poslovanja, dokumentiranja in arhiviranja, ki so bili v Sloveniji sprejeti po letu 

2000 in so bili podrobneje predstavljeni v četrtem poglavju. 

Z namenom večje racionalizacije poslovanja in arhiviranja je bil razvit informacijski sistem za 

upravljanje z dokumenti Elektronski dokumentarni sistem – EDS (angl. Electronic Document 

Management System). Sodobni EDS-sistemi so se razvili iz arhivskih dokumentacijskih 

sistemov, ki so omogočali upravljanje z dokumenti le v fazi arhiviranja (»skeniranje« in 

arhiviranje).  
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Namenjen je upravljanju z dokumenti v elektronski obliki skozi celoten življenjski cikel 

dokumenta – od nastanka do arhiviranja, hkrati pa zagotavlja revizijsko sled. Omogoča torej 

nastanek dokumentov, pregledovanje, distribucijo, pretok dokumentov, shranjevanje in 

arhiviranje. Je torej sistem za organiziranje, distribucijo, hranjenje in elektronski zajem (Jereb 

b. l.). 

Je sistem, ki omogoča informatizacijo, hkrati pa zagotavlja nadzor in obvladovanje vseh 

dokumentov, ki v podjetju nastajajo ali pa v podjetje prihajajo bodisi v elektronski ali fizični 

obliki. Omogoča povezovanje dokumentov v zadeve ter vpogledovanje v dokument večjemu 

številu uporabnikov hkrati. 

Na ta način se skrajšuje čas za iskanje dokumentov in omogoča lažje sodelovanje zaposlenih, 

hkrati pa se skrajšajo »odzivni časi« zaposlenih, saj so dokumenti zaposlenim vidni oziroma 

dostopni takoj, ker ne potujejo s klasično pošto po organizaciji. 

5.1 Prednosti EDS 

Pri odločitvah za EDS je pomembno, da sistem omogoča tako zajem in hrambo fizično 

prejetih dokumentov kot tudi nastajanje novih dokumentov v elektronski obliki. Zajem 

papirnatih dokumentov, ki prihajajo v podjetje, je ena od faz, ki je nujno potrebna za 

obvladovanje dokumentacije. Pa vendar je treba poudariti, da zajem dokumenta še ni dovolj, 

sistem mora omogočati tudi njegovo ustrezno razvrstitev po vsebini. 

EDS v podjetjih lahko učinkovito vplivajo na kakovost poslovanja in optimizacijo poslovnih 

procesov, kar dosežejo: 

· z nižjimi stroški (manj papirja, manjši stroški hrambe, manjši pošti stroški …); 

· z večjo preglednostjo dokumentov; 

· z lažjim dostopom do dokumentov; 

· z večjo varnostjo in zagotovljeno revizijsko sledjo dokumentov; 

· s hitrejšimi procesi; 

· z večjo produktivnostjo zaposlenih; 

· z večjim zadovoljstvom strank oziroma uporabnikov storitev. 

Bielawski in Boyle (1997, po Al-Shemarry 2014, 21) menita, da ima organizacija ob uvedbi 

EDS naslednje koristi: 

· zmanjšanje stroškov ustvarjanja in distribucije dokumentov; 

· izboljšan način dostopa do dokumentov; 

· hitrejše poslovanje ter ustvarjanje in posodabljanje dokumentov; 

· večjo stopnjo ponovne uporabe obstoječih informacij; 

· boljše sodelovanje med zaposlenimi; 

· večjo skladnost s predpisi; 
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· okrepitev nadzora in varnosti dokumentov; 

· večje zadovoljstvo uporabnika / odjemalca. 

Sodobni elektronski dokumentarni sistemi omogočajo nadzorovan proces obravnave 

dokumentov od nastanka oziroma prejema v podjetju do njegovega arhiviranja. Skrajšujejo in 

poenostavljajo procese ter izboljšujejo operativno učinkovitost zaposlenih. Omogočen je 

popoln nadzor in sledljivost nad dokumenti. Vzpostavljen je standardiziran (vnaprej določen) 

način dela z dokumenti, kjer so jasno določene naloge posameznih uslužbencev v zvezi s 

posameznimi dokumenti. Odpravljeno je fotokopiranje in fizično dostavljanje dokumentov 

različnim osebam na različne lokacije. Dokumenti, ki so digitalizirani, se nahajajo na 

strežniku in so zato dosegljivi uporabnikom na različnih geografskih lokacijah, saj preko 

spletnega vmesnika lahko do njih dostopajo kadarkoli in od koderkoli. Sistem omogoča več 

nivojev dostopa oziroma različne pravice uporabnikov. Na ta način je delo z dokumenti 

poenostavljeno, iskanje pa je bistveno hitrejše (Škrt 2006). 

Digitalno arhiviranje zahteva nove delovne tokove, nova znanja in spretnosti ter sodelovanje 

vseh zaposlenih (Hockx-Yu 2006, 4). Elektronsko poslovanje nasploh pa v primerjavi s 

klasičnim poslovanjem pomeni boljšo organizacijo delovnega procesa in boljši izkoristek 

delovnega časa. 

5.2 Slabosti elektronskega arhiviranja 

Največji izziv pri shranjevanju podatkov ni količina podatkov, ki jih je treba shraniti, pač pa 

strojna in programska oprema za shranjevanje in dostop do podatkov (Hockx-Yu 2006, 2). 

Različni avtorji (Hockx-Yu 2006, 2; Uršič 2010, 72) ugotavljajo nekatere ključne slabosti 

elektronskega arhiviranja: 

· Staranje tehnologije se obravnava kot največja grožnja za zagotavljanje stalnega dostopa 

do gradiva. Življenjska doba sodobne tehnologije je namreč bistveno krajša, kot je 

življenjska doba papirja. Informacijske rešitve v današnjem času zastarajo v nekaj letih, 

zato je treba strojno in programsko opremo neprestano dograjevati in posodabljati, sicer 

programska oprema v prihodnosti ne bo omogočala branja starejših zapisov.  

· Okvare in napake strojne opreme predstavljajo kar tretjino vseh razlogov za izgubo 

podatkov. 

· Trajnost nosilcev informacij je omejena. Elektronski nosilci podatkov so v primerjavi s 

papirjem na daljši rok manj zanesljivi. Odvisni so od pogojev hrambe. Po preteku njihove 

življenjske dobe se povečuje verjetnost napak pri branju zapisa ali celo izguba podatkov, 

ki so na njem. 

· Zaradi omejene življenjske dobe ključev oziroma digitalnih potrdil nastaja problem 

dokazovanja avtentičnosti dokumentov. 

· Visoka začetna investicija za nakup strojne in programske opreme. 



30 

· Podvrženost računalniškim virusom ter drugim zunanjim vplivom. 

· Različne človeške napake. 

Po podatkih raziskave IPC Research iz leta 2003 (Đogić 2007, 21) prihaja do izgube podatkov 

v podjetju zaradi: 

· okvare strojne opreme v 32,1 %, 

· človeške napake v 24,9 %, 

· računalniških virusov in črvov v 21,7 %, 

· kraje opreme v 11,2 %, 

· napak na programski opremi v 6,8 %, 

· izlitja vode v 1,8 %, 

· drugo 1,5 %. 

Zaradi navedenega je izjemno pomembna izdelava varnostne kopije podatkov ter ustrezno 

shranjevanje kopij v ustrezno varovanih prostorih.  

5.3 Uvajanje EDS 

Odločitev za elektronski dokumentarni sistem je torej strateška odločitev podjetja, saj je od te 

odločitve odvisna urejenost dokumentov, vodenje in operativna učinkovitost podjetja. 

Organizacije se lahko odločijo za nakup že obstoječe rešitve, za lasten razvoj ali pa za 

zagotavljanje storitev zunanjega ponudnika (»outsourcing«). Da bi zagotovili učinkovit in 

uspešen informacijski sistem, ki bo deloval tako, da bo zadovoljeval potrebe uporabnikov in 

organizacije, je treba zagotoviti ustrezno informacijsko rešitev, uvajanje nove informacijske 

tehnologije pa skrbno načrtovati (Gričar 1994, 720). 

Pri uvajanju ali razvijanju nove tehnologije moramo biti po mnenju Gričarja pozorni na 

različne dejavnike, ki vplivajo na njeno uspešnost (Gričar 1994, 726–727): 

· Vključenost uporabnikov, saj ti najbolje poznajo svoje področje dela, kako se njihovo 

delo povezuje z ostalimi delovnimi področji, ter kakšne podatke in dokumente morajo pri 

svojem delu izmenjevati, zagotavljati. Brez sodelovanja uporabnikov računalniška rešitev 

ne bo dobra, hkrati pa je verjetnost, da bodo novo tehnologijo sprejeli kot prednost, večja. 

· Sodelovanje managementa. Uvedba novih tehnologij prinaša drugačno porazdelitev 

delovnih nalog, s tem pa organizacijske spremembe. Spremembe, ki jih nova tehnologija 

prinaša, mora management dobro poznati in jih tudi podpreti. 

· Načrtovanje trajanja in stroškov. Razvojni projekti so običajno novi za vse zaposlene, 

zato je potrebno skrbno načrtovanje, da bi se projekt končal v predvidenem roku in v 

skladu s predvidenimi stroški. 

· Postopnost uvajanja. Ljudje nimamo radi spremembe in pogosto se jih tudi bojimo. Ker 

je uvedba nove informacijske rešitve za uporabnike velika sprememba, jo je treba uvajati 
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postopno. Priporočljivo pa je, da so uporabniki vključeni že v procesu razvoja 

računalniške rešitve, kjer lahko podajajo svoje predloge in se postopno seznanjajo z 

novostmi. 

· Preizkus posameznih sestavin ali celotne rešitve pred uvedbo je nujno potreben, saj se 

pogosto pokažejo potrebe po določenih popravkih, dopolnitvah, dodatnem usposabljanju 

ipd. 

· Uporabniško in tehnološko dokumentiranje računalniške rešitve. Uporabniško 

dokumentiranje mora biti pisano v jeziku, ki ga uporabniki razumejo, tehnološko pa 

predvsem z namenom, da se ob menjavanju tehnologij lahko prilagaja novim rešitvam in 

tehnologijam. 

· Usposabljanje uporabnikov je nujno potrebno pred uvedbo novih rešitev. Običajno se 

organizira znotraj organizacije, s čimer se lahko zmanjša stroške. Uvajanje nove 

tehnologije prinaša v organizacijo tudi organizacijske spremembe. To pa lahko povzroča 

odpor med zaposlenimi, ki je lahko povezan z negotovostjo, ki jo prinaša nova 

tehnologija ali pa s strahom pred nadomestljivostjo in nepoznano tehnologijo. Zato še 

tako dobra računalniška rešitev ne bo učinkovita, v kolikor ne bo sprejeta med 

zaposlenimi. Pri tem ima management odločilno vlogo, saj z dobrim informiranjem 

zaposlenih o namenu in ciljih uvajanja ter dobrim usposabljanjem lahko izboljša 

sprejemljivost vseh zaposlenih za novosti. 

· Varovanje podatkov in zagotavljanje rezervne rešitve. Bolj ko je organizacija odvisna od 

te tehnologije, večjo pozornost mora posvetiti varnosti in problematiki v zvezi z njo. Še 

posebna pozornost je potrebna, kadar gre za uporabo posebej občutljivih in osebnih 

podatkov. Zato mora management temu vprašanju nameniti posebno pozornost in 

zagotavljati ustrezne rezervne rešitve. 

Uporabniki novih storitev so izjemno pomemben element pri uvajanju novih tehnoloških 

rešitev, zato je izrednega pomena, da se jih za uporabo ustrezno navduši. Z ustvarjanjem 

navdušenja se zmanjšuje odpor do novosti in sprememb ter povečuje zadovoljstvo zaposlenih. 
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6 PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je samostojna pravna oseba s statusom 

javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Zavod deluje 

organizacijsko na treh ravneh, in sicer na sedežu Zavoda, kjer sta vodstvo in centralna služba, 

ter 12 območnih službah in 59 uradih za delo po vsej Sloveniji. 

Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo 

strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci 

programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost (ZRSZ 2015). 

 

Slika 3: Splošna shema organiziranosti Zavoda RS za zaposlovanje 

Vir: ZRSZ 2015. 

Centralna služba in vodstvo razvijata in zagotavljata enotno metodologijo za strokovno in 

operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda ter vsem organizacijskim 

področjem v okviru Zavoda nudita informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno, 

računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo (ZRSZ 2015). 

Območne službe Zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti 

Zavoda na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in brezposelnosti 

ter svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč uradom za delo v okviru območnih 

služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in regionalnimi oziroma 

lokalnimi subjekti na trgu dela (ZRSZ 2015). 

V okviru posameznih območnih služb deluje različno število uradov za delo, v odvisnosti od 

velikosti geografskega območja, ki ga posamezna območna služba pokriva. 
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Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja posredovanja 

zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer 

brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim 

(ZRSZ 2015). 

 

Slika 4: Shema organiziranosti Zavoda po organizacijskih enotah 

Vir: ZRSZ 2015. 

Temeljne dejavnosti Zavoda so (ZRSZ 2015): 

· posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, 

· izvajanje karierne orientacije, 

· izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, 
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· izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 

· izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, 

· izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda, 

· informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja. 

6.1 Namen in cilj uvedbe EDS v ZRSZ  

Zavod RS za zaposlovanje v okviru svoje dejavnosti izvaja številne postopke, v katerih so 

stranke brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri 

zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja 

ter socialni partnerji. V vseh teh postopkih nastajajo velike količine dokumentarnega in 

arhivskega gradiva. Poleg tega pa dokumentarno in arhivsko gradivo nastaja tudi zaradi 

samega delovanja zavoda (sklepanje pogodb z zaposlenimi, izplačevanje plač, materialni 

stroški …). Po podatkih iz leta 2012 (ZRSZ 2013, 1) na leto nastane v Zavodu preko 

3.387.400 dokumentov oziroma več kot 6.401.000 strani gradiva. Posledica tega je, da se 

Zavod sooča z vse večjo prostorsko stisko oziroma pomanjkanjem prostora za hrambo 

dokumentarnega gradiva. Za shranjevanje papirnih izvirnikov vsako leto potrebuje dodatnih 

32 m
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prostora (ZRSZ 2014, 6). Dokumentarno gradivo je shranjeno po pisarnah uslužbencev 

in na različnih lokacijah, namenjenih hrambi, kar je izredno nepregledno in nepraktično. 

Iskanje gradiva je zato zamudno in neracionalno. 

Več kot 950 uslužbencev Zavoda pri svojem delu uporablja informacijski sistem Zavoda z 

več kot 60 lokacij po Sloveniji. Podatkovne zbirke in strežniki programske rešitve so 

centralizirani na eni lokaciji (ZRSZ 2014, 7). Pri svojem delu pa zaposleni uporabljajo preko 

40 različnih programskih rešitev. Gre torej za javni zavod z velikim številom organizacijskih 

enot, razpršenih po celi državi in z veliko količino dokumentov, s katero upravlja. 

Pri obdelavi dokumentarnega gradiva se Zavod srečuje z dokumenti v fizični in elektronski 

obliki. Nekateri dokumenti nastanejo kot izvorni dokumenti Zavoda, drugi prihajajo v Zavod 

kot vhodni dokumenti. Dokumente Zavod prejme po različnih poteh oziroma kanalih – s 

klasično pošto, elektronsko pošto, preko spletnih portalov, stranke jih osebno prinesejo in 

vložijo kot del dokumentacije v različnih postopkih.  

Pred uvedbo EDS se je v Zavodu za evidentiranje dokumentarnega gradiva uporabljala 

programska oprema, ki je plod lastnega razvoja oz. razvoja pri zunanjem dobavitelju 

(Delovodnik). Programska oprema omogoča zgolj evidentiranje, klasificiranje in signiranje v 

skladu s klasifikacijskim in signirnim načrtom ter omogoča evidentiranje množice 

metapodatkov v odvisnosti od vrste evidentiranega gradiva (ZRSZ 2014, 12). 

Namen uvedbe EDS je vpeljava brezpapirnega poslovanja na Zavodu RS za zaposlovanje, ki 

naj omogoča (ZRSZ 2014, 12): 
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· boljšo porazdelitev dela, 

· večji izkoristek poslovanja ter 

· višjo stopnjo učinkovitosti in produktivnosti. 

Posredne koristi projekta bodo (prav tam): 

· hitrejši odzivni časi, 

· olajšano delo s strankami, 

· hitrejše sprejemanje odločitev, 

· večje zadovoljstvo strank ter 

· nižji stroški poslovanja in njegovih partnerjev. 

Cilji uvedbe EDS so (prav tam): 

· vzpostavitev sistema za upravljanje poslovnih procesov, ki pretežno temeljijo na 

procesiranju dokumentov, 

· vzpostavitev sistema za upravljanje elektronskih dokumentov oz. elektronski 

dokumentacijski sistem, 

· vzpostavitev elektronskega arhivskega sistema. 

6.2 Uvedba elektronskega dokumentarnega sistema v ZRSZ 

Skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in Uredbo o varstvu 

dokumentarnega in arhivskega gradiva mora Zavod kot javnopravna oseba, ki se je odločila 

za zajem in hrambo gradiva v elektronski obliki, pred pričetkom pripraviti notranja pravila. 

Notranja pravila mora obvezno potrditi Arhiv RS, saj ZVDAGA pravno veljavnost veže na 

obstoj in izvajanje potrjenih notranjih pravil. S tem je zagotovljena enakost izvirnemu gradivu 

na podlagi zakona. 

6.2.1 Priprava notranjih pravil 

Zavod se je odločil za pripravo notranjih pravil za lastno izvajanje zajema in e-hrambe. Če bi 

se Zavod kasneje odločil, da bo storitev v izbranem obsegu najel, pa bo moral vsebino 

notranjih pravil uskladiti s ponudnikovimi notranjimi pravili. Pri določanju vsebine in 

strukture Zavod sledi odločitvam iz predhodne priprave na zajem in e-hrambo, ki 

opredeljujejo obseg izvajanja aktivnosti v zvezi z zajemom in e-hrambo gradiva. 

Predhodna priprava na zajem in e-hrambo  

V okviru predhodne raziskave je narejena analiza obstoječega stanja na področju programske 

in strojne opreme, popis virov gradiva, analiza organizacije, varnostne razvrstitve 

informacijskih virov ter ocena obstoječih sistemov in ocena tveganj (pregled delovanja 
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obstoječega informacijskega sistema z varnostnega vidika) kot osnova za vzpostavitev 

varnega sistema e-hrambe ter kasnejše upravljanje s tveganji. 

Opravljena je študija izvedljivosti e-hrambe, v okviru katere se preveri, ali v danem okolju 

lahko vzpostavimo projekt, ali so poslovni procesi elektronsko podprti, ter načrt e-hrambe in 

vzpostavitev informacijskega sistema za e-hrambo. 

Notranja pravila opredeljujejo naslednji elementi (ZRSZ 2012, 8): 

· opredeljeni so poslovni procesi, ki bodo obravnavani z notranjimi pravili; 

· prostori, kjer se izvajajo ti procesi in hramba; 

· zaposleni, ki izvajajo te procese; 

· informacijska tehnologija, s katero se izvajajo procesi. 

Opredeljeni so naslednji moduli za podporo poslovnim procesom (prav tam): 

· podpora glavni pisarni, 

· obvladovanje odsotnosti (dovolilnice, bolniški listi, potni nalogi), 

· likvidacija knjigovodskih listin, 

· potni nalogi, 

· upravljanje pogodb in naročilnic, 

· izdajanje delovnih dovoljenj, 

· upravljanje potreb po delavcih, 

· zagotavljanje materialnih pravic, 

· izvajanje programov zaposlovanja, 

· izvajanje storitev za trg dela. 

Samoocena 

S pomočjo ETZ in kontrolnih točk je opravljena analiza veljavnih internih aktov, kot so 

navodila, organizacijski predpisi in javni pravni akti, ki urejajo poslovanje Zavoda. V okviru 

tega je opravljen popis vrst in virov gradiv, ki nastaja oziroma bo zajeto in e-hranjeno, izdelan 

je katalog dokumentov ter popis pravnih podlag za izvajanje posameznega delovnega procesa. 

Študija upravičenosti vzpostavitve dokumentarnega sistema in e-hrambe 

Študija upravičenosti vzpostavitve dokumentarnega sistema in e-hrambe je pokazala, da se 

Zavod zaveda, da je uvedba EDS povezana s stroški, pri čemer pa ti niso edini kriterij za 

odločitev o uvedbi EDS. Ključne razloge za odločitev predstavljajo prednosti, ki jih prinaša 

uvedba sistema, in sicer hitrejše in preprostejše iskanje želenih vsebin po različnih atributih 

gradiva, učinkovitejša kontrola nad uporabo gradiva, odzivnost na zahteve strank, hramba 

gradiva na enem mestu, česar pa ni mogoče neposredno izmeriti s finančnimi sredstvi.  
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Poslovne funkcije Zavoda so večinoma elektronsko podprte, zato so izhodni dokumenti 

izvorno v elektronski obliki, vendar pa se zaradi uveljavljenega načina dela ti tiskajo in 

hranijo v papirni obliki. 

Z uvedbo EDS bi zadostili zakonski zahtevi po hrambi arhivskega gradiva, ki izvorno nastane 

v digitalni obliki. Študija kaže tudi na priložnost, da se opravila v zvezi s tiskanjem 

centralizirajo, s čimer bi dolgoročno zmanjšali število tiskalnikov (ne bi bilo potrebe, da ima 

vsak zaposleni svoj tiskalnik) in s tem znižali stroške poslovanja. 

Zaradi digitalizacije ogromne količine dokumentov, ki se sedaj obdela in hrani v fizični 

obliki, bi se zmanjšali stroški papirja, tonerjev, prostora, distribucije, servisnih storitev za 

strojno opremo. Posledično pa digitalna hramba omogoča tudi, da se opravila v zvezi s 

tiskanjem in vročanjem kadar koli lahko prenesejo na zunanjega izvajalca. 

Strokovni kader je z vzpostavitvijo brezpapirnega poslovanja razbremenjen številnih 

administrativnih postopkov in se lahko osredotoči na strokovne naloge, ki jih posledično 

lahko hitreje izvede (ZRSZ 2014, 39).  

Študija izvedljivosti e-hrambe dokumentarnega gradiva 

Študija izvedljivosti e-hrambe dokumentarnega gradiva se je oprla na študijo o potrebnih 

ključnih gradnikih EDS. Ta je pokazala, da je smiselno opraviti ločene obravnave 

izvedljivosti zajema in e-hrambe. Opravljena študija kaže na izjemno zahtevno integracijo 

EDS s številnimi obstoječimi računalniškimi rešitvami in vzpostavitve sistema za zajem in 

obvladovanje vhodnih dokumentov. Kompleksnost se kaže tudi zaradi številnih lokacij 

Zavoda kot tudi zaradi raznolikosti vhodnih dokumentov, ter vseh možnih kanalov za vhodne 

dokumente. 

Zaradi zahtevnosti izvedbe projekta je bilo v okviru študije izvedljivosti pripravljenih več 

različnih scenarijev e-hrambe ter več scenarijev zajema gradiva.  

Odločitev vodstva za poslovni model za zajem gradiva na Zavodu ter poslovni model za e-

hrambo lastnega gradiva na Zavodu je bila sprejeta na podlagi primerjav različnih scenarijev 

(ZRSZ 2014, 39–66). 

Ocena obstoječih sistemov in ocena tveganj 

V okviru ocene obstoječih sistemov je bilo ugotovljeno, da Zavod uporablja akreditirano 

strežniško strojno opremo ter infrastrukturno programsko opremo za informacijski sistem za 

obdelavo e-gradiva, skladno z zahtevami ZVDAGA. Obstoječa programska oprema za 

evidentiranje gradiva ni primerna za nadaljnjo uporabo in jo bo treba nadomestiti. Ostala 

programska oprema, ki neposredno podpira poslovne procese in se sedaj navezuje na 
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programsko opremo za evidentiranje gradiva, pa je primerna za nadaljnjo uporabo pod 

pogojem, da jo bo mogoče povezati z novo programsko opremo za evidentiranje dokumentov 

(ZRSZ 2014, 67). 

Zavod ima vzpostavljen sistem upravljanja z informacijsko varnostjo in informacijsko 

varnostno politiko, ki pa jo bo treba nekoliko dopolniti in uskladiti z zahtevami za varno e-

hrambo (ZRSZ 2014, 67). 

Načrtovanje e-hrambe in vzpostavitve informacijskega sistema za hrambo 

Pripravljen je bil načrt implementacije izbranega scenarija zajema in e-hrambe, v katerem je 

za izbrane poslovne funkcije opredeljen (ZRSZ 2014, 68): 

· načrt implementacije tehnološkega okolja, 

· načrt začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 

· načrt prehoda na novi EDS in storitev e-hrambe, 

· načrt potrebnih sprememb v upravljanju in varnostni politiki, 

· ključni mejniki, vsebinsko in časovno, na katere se navezujejo roki posameznih opravil 

oz. podprojektov. 

Za namen priprave notranjih pravil je bila imenovana delovna skupina, ki vključuje 

strokovnjake z različnih področij (prav tam): 

· informatike, zaradi poznavanja informacijskega sistema (opremo, postavitev, nastavitve) 

in informacijske varnosti; 

· sodelavce, ki dejansko upravljajo dokumente v izbranih poslovnih procesih (glavna 

pisarna, arhivarji, izvajalci procesov) in poznajo celoten tokokrog dokumentov (od 

kreiranja oz. zajema, sprejetja/potrditve do hrambe ali uničenja); 

· vodje poslovnih procesov, ki so predmet obravnave notranjih pravil; 

· pravne strokovnjake, za pripravo ustreznih pravnoveljavnih aktov; 

· po potrebi še druge.  

6.2.2 Izbira ponudnika opreme EDS 

Na podlagi odločitve vodstva Zavoda za poslovni model za zajem gradiva na Zavodu ter 

poslovni model za e-hrambo lastnega gradiva je Zavod izbral ponudnika EDS-storitev na 

podlagi javnega razpisa.  

6.2.3 Integracija EDS 

Zaradi izjemno zahtevne integracije EDS z obstoječimi računalniški programskimi rešitvami 

in vzpostavitve rešitve za zajem in obvladovanje vhodnih dokumentov kot tudi kompleksnosti 
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zaradi številnih lokacij Zavoda, raznolikosti vhodnih dokumentov ter vseh možnih kanalov za 

vhodne dokumente je bila sprejeta odločitev, da se EDS integrira postopno v posamezne 

delovne procese.  

V okviru projekta Uvedba EDS na Zavodu je bila uvedena brezpapirna glavna pisarna, ki 

skrbi za elektronsko sprejemanje pošte in elektronsko odpremo dokumentov, ter 

vzpostavljeno brezpapirno poslovanje še za deset ključnih delovnih procesov (Rajterič 2015, 

3): 

· obvladovanje odsotnosti, 

· obvladovanje potnih nalogov, 

· upravljanje s pogodbami, 

· upravljanje z naročilnicami, 

· likvidacija knjigovodskih listin 

· izterjava, 

· zagotavljanje materialnih pravic, 

· upravljanje potreb po delavcih, 

· izvajanje programov zaposlovanja – APZ, 

· ESS-poročanje. 

Vzpostavljena je povezava in podpora brezpapirnemu poslovanju z dvanajstimi zalednimi 

sistemi, razviti sta bili dve spletni orodji za vpogled oziroma prenos dokumentov in tri spletne 

storitve za stranke. Preneseno je bilo več kot 1,6 mio. zapisov iz prejšnjih dokumentnih 

sistemov. 

6.3 Izobraževanje in usposabljanje uporabnikov EDS 

Kot smo že večkrat omenili, Zavod pri svojem delu in zagotavljanju storitev uporabnikov 

uporablja številne programske rešitve. Do pričetka uvedbe EDS so bile te programske rešitve 

bolj ali manj samostojne ali pa le deloma povezane med seboj. Nekatere programske rešitve 

so bile enostransko povezane s programsko rešitvijo »Delovodnik«. Vsi dokumenti, tudi če so 

nastali v digitalni obliki, so se tiskali in hranili v papirni obliki. Za dokumente, ki so nastali v 

programskih rešitvah, ki niso bile povezane s programsko rešitvijo »Delovodnik«, je moral 

strokovni delavec predhodno ročno določiti delovodno številko, po nastanku dokumenta pa v 

delovodniku ustrezno urediti odpremo dokumenta. Pošta, tako vhodna kot tudi izhodna, je v 

fizični obliki »potovala« od vložišča do osebe, ki ji je bila namenjena in obratno. 

Z uvedbo EDS pa želi Zavod vse programske rešitve povezati in integrirati delovanje v okvir 

delovanja EDS. Na ta način dosežemo, da se vsi dokumenti, ki nastajajo v t. i. strokovnih oz. 

področnih programskih rešitvah, avtomatično evidentirajo in shranijo v programski rešitvi 

EDS, od koder jo glavna pisarna odpremi, bodisi v fizični ali elektronski obliki. Na drugi 

strani pa se vsa vhoda dokumentacija, ki prihaja v Zavod, pretvori v digitalno obliko, pri 
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čemer je potreben ustrezen vnos meta podatkov, zaradi ustrezne razvrstitve dokumentov, kar 

omogoča iskanje dokumentov po različnih parametrih. Z novo programsko rešitvijo je 

omogočeno elektronsko podpisovanje dokumentov tako strank Zavoda kot tudi zaposlenih. 

Zavod je velik sistem, v katerem je zaposlenih veliko uslužbencev, na številnih lokacijah, ki 

uporabljajo veliko različnih programskih orodij in ustvarjajo ter upravljajo z veliko količino 

dokumentov. Pri svojem delu in ravnanju z dokumenti morajo uslužbenci upoštevati številne 

predpise. Iz vsega navedenega izhaja, da gre za zelo kompleksen sistem. Vodstvo Zavoda se 

je zato odločilo, da se EDS uvaja postopno po posameznih področjih dela. Programske rešitve 

za posamezno področje dela so se povezale z EDS in se v tem smislu tudi spremenile, 

dopolnile. To pa je za uporabnike teh orodij pomenilo nov način uporabe oziroma spremenjen 

način dela. Ne nazadnje je prišlo tudi do prerazporejanja nekaterih delavcev na nova delovna 

področja zaradi drugačne razdelitve dela.  

Nekatere programske rešitve, kot so obvladovanje odsotnosti in potni nalogi, uporabljajo vsi 

zaposleni v Zavodu. Pri tem gre za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu 

z vsemi pripadajočimi dokumenti, kot so dovolilnice za službene in kompenzacijske izhode 

delavcev, dovolilnice za odobritev letnega dopusta, bolniške odsotnosti, povečan obseg dela 

(nadurno delo), delo izven premakljivega delovnega časa, potni nalogi. Vse naštete 

dovolilnice so zaposleni do uvedbe EDS ročno izpisovali in jih posredovali vodjem v 

odobritev, referenti pa so potem dokumente evidentirali v delovodnik in jih fizično hranili v 

skladu z roki, ki so za tovrstne dokumente predpisani. Z uvedbo EDS se vsi prej našteti 

dokumenti kreirajo v programski rešitvi EDS, se s pomočjo tega orodja posredujejo v 

odobritev vodji, po odobritvi pa je zopet vidna predlagatelju in zaposlenim v kadrovski službi, 

ki skrbijo za evidenco delovnega časa ter računovodskim delavcev za obračun plač. 

Dokumenti se ne tiskajo in hranijo v fizični obliki. 

Nekatere druge programske rešitve uporabljajo samo strokovni delavci določenega področja 

dela, medtem ko imajo nekateri delavci drugih področij dela le pravice za vpogled v 

dokumente, ki pri tem nastajajo in so pomembni za delo na obeh ali več področjih dela.  

Vse zaposlene je bilo treba ustrezno izobraževati o pomenu in ciljih uvedbe EDS, jih seznaniti 

z namenom in razlogi za spremembe v načinu delovanja posameznih programskih rešitev. 

Hkrati pa tudi o predpisih, ki so podlaga za elektronsko dokumentiranje in hrambo 

dokumentov, saj to bistveno spremeni način dela zaposlenih, ravnanja z dokumentarnim 

gradivom ter hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri delu Zavoda. Ne 

nazadnje je potrebno tudi ozaveščanje zaposlenih, da se ne tiska več dokumentov, za katere to 

ni več potrebno in na ta način varčuje s papirjem, tonerji, električno energijo … 

Splošnemu izobraževanju je sledilo še usposabljanje za delo s konkretnimi programskimi 

rešitvami, ki jih uporabljajo pri svojem delu po posameznih področjih dela. Zaposlene v 

glavni pisarni, kjer sprejemajo in odpremljajo pošto, je bilo treba naučiti pravilno uporabo 
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optičnih čitalcev (skenerjev) dokumentov in pravilno zapisovanje meta podatkov k 

posameznim dokumentom. 

Z namenom predhodnega preverjanja delovanja posameznih programskih rešitev in njihovega 

testiranja so bile za vsa področja dela, kjer je bil ali še bo uveden EDS, razvite testne 

programske rešitve.  

Pri nastajanju oziroma integraciji EDS v obstoječe programske rešitve so poleg informatikov 

in izbranih izvajalcev sodelovali strokovni delavci s posameznega področja dela na nivoju 

centralne službe Zavoda. K sodelovanju pa so povabili tudi posamezne strokovne delavce, ki 

v praksi dnevno uporabljajo posamezne programske rešitve, da so lahko predlagali ustrezne 

rešitve in testirali njihovo delovanje.  

Usposabljanja so se izvajala v računalniških učilnicah na različnih lokacijah po Sloveniji. 

Izobraževanje so izvajali predstavniki zunanjega izvajalca (ponudnika EDS) ter strokovni 

delavci s posameznega področja dela, ki so sodelovali pri nastajanju nove programske rešitve, 

ter sodelavci iz prakse, ki so prav tako že sodelovali v času testiranja. Testiranje in 

usposabljanje je potekalo na testnih programskih rešitvah, do katerih imajo zaposleni, ki 

posamezno programsko rešitev uporabljajo, tudi sicer vseskozi zagotovljen dostop.  

Usposabljanje je potekalo na način, da so se izvajale vse operacije, ki jih tudi sicer pri 

vsakodnevnem delu izvajajo zaposleni. Ker nekateri zaposleni uporabljajo več programskih 

rešitev, so se udeležili različnih usposabljanj, tako da so lahko spoznali vse funkcionalnosti, ki 

jih za uporabo na različnih področjih dela potrebujejo. 

Večina izobraževanj je potekala pred pričetkom uporabe posamezne programske rešitve pri 

rednem delu, tako da so imeli udeleženci možnost testiranja programske rešitve na svojih 

delovnih mestih do integracije v delovni proces ter še dodatno zastaviti morebitna vprašanja v 

povezavi z novostmi. 

Za zaposlene na področju vseživljenjske karierne orientacije, ki je vsebinsko najbolj obsežno 

področje dela, je bilo poleg siceršnjega usposabljanja organiziranih še več dodatnih 

usposabljanj, prilagojenih na potrebe, ki so jih izrazili sodelavci. Ta dodatna izobraževanja so 

izvajali sodelavci, ki so sodelovali pri testiranjih programske rešitve. Prav tako so bili ti 

sodelavci na voljo tudi za dodatna vprašanja, pojasnila in predloge zaposlenih. 

Uvajanje EDS na področje vseživljenjske karierne orientacije, kjer gre za najbolj obsežno 

delovno področje, tako po številu uporabnikov kot tudi po vsebini, pa še ni končano, saj se je 

v času testiranja programske rešitve izkazalo, da obstoječa računalniška oprema ni dovolj 

zmogljiva za uporabo pri vsakodnevnem delu. Zato je treba najprej ustrezno dograditi opremo 

oz. jo nadomestiti z novo, šele potem bo možna uvedba nove storitve. To pa z vidika 
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izobraževanja in usposabljanja uporabnikov pomeni, da bo glede na časovno oddaljenost 

izobraževanja potrebno dodatno usposabljanje. 

V Zavodu je bilo tako za potrebe uporabe EDS za zaposlene vse od leta 2011 do leta 2015 

izvedenih več kot 320 različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. V vseh izobraževanjih in 

usposabljanjih je bilo skupaj vključenih 2105 oseb (nekateri so bili vključeni v več različnih 

izobraževanj oziroma usposabljanj). 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V okviru empiričnega dela naloge opišemo raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo 

strukturiranega anketnega vprašalnika na Območni službi Ljubljana. Tako dobljene podatke 

smo obdelali s statističnim programskim paketom SPSS in različnimi statističnimi metodami. 

Pojasnili smo uporabljene metode in rezultate, dobljene s pomočjo uporabe statističnih metod. 

Na ta način smo potrdili ali ovrgli postavljene hipoteze. Ob koncu zapišemo predloge in 

priporočila. 

7.1 Opredelitev vzorca raziskave 

Raziskavo smo opravili v Območni službi Ljubljana (v nadaljevanju OS), kjer je zaposlenih 

170 javnih uslužbencev. V raziskavo smo zajeli vse zaposlene OS Ljubljana. Anketa je bila 

posredovana po elektronski pošti. Predvidevali smo, da bomo na tak način pridobili do 80 % 

odgovorov. 

Na anketo je v celoti odgovorilo 126 oseb, kar predstavlja 74 odstotkov populacije. Vzorec 

predstavlja 126 anketirancev in je namenski. Tako smo dobili vpogled v stanje na ravni OS 

Ljubljana. 

7.2 Anketni vprašalnik 

Raziskavo smo opravili s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika, ki smo ga zasnovali 

sami.  

Anketni vprašalnik smo predhodno pilotsko testirali na manjšem vzorcu v enem od oddelkov 

OS Ljubljana. K sodelovanju smo povabili deset zaposlenih in jih prosili za izpolnitev 

vprašalnika ter komentar. Anketni vprašalnik smo sprva zasnovali v obliki vprašanj.  

Večina vprašanih je vprašanja razumela enako kot anketar. Je pa prevladalo enotno mnenje, 

da je bolj smiselno namesto vprašanj postaviti trditve. Mnenje smo upoštevali. 

Hkrati smo testirali tudi čas, potreben za izpolnitev, kar nam je kasneje služilo za seznanitev 

sodelavcev, koliko časa jim bo vzelo izpolnjevanje ankete. 

Anketiranje je potekalo s pomočjo spletne ankete 1KA na spletnem portalu www.1ka.si, od 8. 

do 15. oktobra 2015. Anketirali smo uporabnike različnih storitev EDS v OS, ki so različnih 

starosti, obeh spolov, različnih ravni izobrazbe in zaposleni na različnih delovnih mestih. 

Anketiranje je bilo anonimno, anketirani so bili predhodno seznanjeni z namenom raziskave. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov trditev: 
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· sklop: trditve s področja zadovoljstva zaposlenih s programsko rešitvijo (aplikativno 

podporo) in samo uvedbo EDS; 

· sklop: trditve s področja zadovoljstva zaposlenih z izobraževanjem; 

· sklop: trditve s področja strokovne usposobljenosti sodelavca, ki je sodeloval pri 

izobraževanju; 

· sklop: trditve s področja možnosti dodatnega usposabljanja. 

Trditve v anketnem vprašalniku so respondenti ocenjevali po Likertovi intervalni lestvici od 1 

(nikakor se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Z izjemo nekaterih vprašanj, kjer so se 

lahko opredelili z da ali ne.  

7.3 Uporabljene metode 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo statističnega paketa SPSS 19.0 z 

verodostojnimi statističnimi metodami.  

Zanesljivost vprašalnika smo ugotovili s testom konsistentnosti (koeficient Cronbach alfa). Z 

njim smo ugotavljali, ali imajo anketiranci: 

· enak odnos do vsebine vprašanj in 

· ali so vprašani razumeli vsebino vprašanja na enak način, kot ga je razumel oblikovalec 

vprašanja.  

S testom konsistentnosti – koeficientom Cronbach alfa, ki je poznan kot indeks zanesljivosti, 

smo ugotavljali, ali je posamezni sklop vprašanj primeren za ustvarjanje nove spremenljivke/ 

konstrukta (Benstat 2015). S tem testom ugotovimo notranjo konsistenco in oceno 

zanesljivosti. Notranja konsistenca nam pove, kako dobro vsaka posamezna trditev v sklopu 

vseh trditev meri isti latentni konstrukt. Ocena zanesljivosti pa nam pove količino merske 

napake, ki jo naredimo z oblikovanjem konstrukta. Iz nje tudi razberemo, kako dober oziroma 

zanesljiv za merjenje je konstrukt, ki smo ga oblikovali iz sklopa vprašanj ali trditev (Benstat 

2015).  

Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu od 0 do 1, pri tem pa višja vrednost pomeni 

boljšo zanesljivost konstrukta. V prvem stolpcu preberemo povezanost posamezne 

spremenljivke s celoto, pove nam, kakšna je zanesljivost lestvice. Za močno korelacijo gre pri 

vrednosti med 0,7 in 1,0. Pri vrednosti med 0,5 in 0,7 gre za zmerno korelacijo, pri vrednosti 

med 0,3 in 0,5 pa za šibko korelacijo. Spremenljivko, ki ima nižjo korelacijo od 0,3, je 

smiselno izločiti iz vprašalnika. V drugem stolpcu razberemo spremembo Cronbach alfe ob 

morebitni izključenosti spremenljivke (če so vrednosti manjše od vrednosti Cronbach alfe, je 

odlično) (preglednica 2). 
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Preglednica 2: Interpretacija koeficienta Cronbach alfa 

Cronbach alfa Zanesljivost konstrukta 

α ≥ 0,90 odlična 

0,70 ≤ α < 0,90 dobra 

0,60 ≤ α < 0,70 sprejemljiva 

0,50 ≤ α < 0,60 slaba 

α < 0,50 nesprejemljiva 

Vir: Benstat 2015. 

Kot osnovo za dokazovanja hipotez H1 in H2 smo uporabili novo spremenljivko 

»zadovoljstvo uporabnikov«, ki smo jo ustvarili z metodo glavnih komponent (PCA), ki je 

faktor korelacijske analize.  

Metoda glavnih komponent je ena najpogosteje uporabljenih multivariatnih metod (Jerebic 

2011). Je statistična metoda, ki analizira medsebojno soodvisnost spremenljivk z namenom, da 

se njihovo število zmanjša. Pri tem osnovni nabor spremenljivk spremenimo v nov nabor 

spremenljivk, glavnih komponent, ki so med seboj nepovezane in razvrščene tako, da jih 

prvih nekaj ohrani večji del variabilnosti osnovnih spremenljivk. Nove spremenljivke so 

razvrščene od najpomembnejše do najmanj pomembne. Analiza glavnih komponent omogoča 

povzeti podatke tako, da izgubimo čim manj informacij na ta na čin, da zmanjšamo razsežnost 

podatkov (Jerebic 2011). 

Glavnih komponent je toliko, kolikor je osnovnih spremenljivk in so med seboj neodvisne 

(pravokotne). Glavne komponente se izražajo kot linearna kombinacija osnovnih 

spremenljivk in ohranjajo njihovo skupno variabilnost (Miklavčič 2010, 76). Ker je glavna 

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

do 5. Prva glavna komponenta je določena tako, da pojasni kar se da velik del celotne 

variance osnovnih spremenljivk. Druga glavna komponenta je določena tako, da je 

neodvisna od prve in pojasni kar se da velik del še nepojasnjene variance. Tretja glavna 

komponenta je neodvisna od prve in od druge glavne komponente in pojasni kar se da velik 

del še nepojasnjene variance itd. (Košmelj 2007, 159). Zaporedne glavne komponente so 

urejene po padajoči velikosti variance. Bolj kot so izhodiščne spremenljivke med seboj 

povezane, bolj uspešna bo redukcija (Košmelj 2007, 160).  

V našem primeru zahtevamo, da prva glavna komponenta nosi glavni del pojasnjene celotne 

variance oziroma da je prostor vhodnih spremenljivk enodimenzionalen.  

Za ugotavljanje smiselnosti metode glavnih komponent smo uporabili dva najpogosteje 

uporabljena testa, in sicer Bartlettov test in Kaiser-Meyer-Olkinovo mero (KMO). Z 

Bartlettovim testom homogenosti varianc (značilnost < 0,5) preizkušamo ničelno domnevo, in 

sicer če ima več neodvisnih slučajnih vzorcev iz populacije z normalnimi porazdelitvami 

enako varianco. Ugotavljamo, ali je povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno 
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nadomestiti izhodiščne spremenljivke z glavnimi komponentami. Ničelna domneva pravi, da 

je populacijska variančno-kovariančna matrika diagonalna oz. da je populacijska 

korelacijska matrika ρ enaka enotni matriki. Metoda glavnih komponent je smiselna, če H0 

zavrnemo pri dovolj majhnem tveganju (Košmelj 2007, 163).  

Kaiser-Meyer-Olkinova mera (KMO) temelji na vrednostih korelacijskih koeficientov in 

parcialnih korelacijskih koeficientov. Na podlagi KMO ugotovimo, ali bi spremenljivke lahko 

združili v skupine in posamezno skupino spremenljivk nadomestili z glavno komponento. 

Vrednost KMO mere je med 0 in 1, vrednosti blizu 1 kažejo, da bo redukcija uspešna, vrednosti 

pod 0,6 pa nakazujejo, da gre za nekoreliranost spremenljivk in neprimernost uporabe te 

metode (Košmelj 2007, 163). 

Določanje števila glavnih komponent je do določene mere subjektivno, a vendar upoštevamo 

nekatere pogoje: 

· izbrano število glavnih komponent naj pojasni vsaj 60 % skupne variabilnosti osnovnih 

spremenljivk; 

· Kaiserjevo pravilo, število glavnih komponent, je enako številu lastnih vrednosti, 

katerih vrednost je vsaj 1; 

· graf lastnih vrednosti, ki prikazuje velikost lastne vrednosti glede na njeno zaporedno 

mesto. Lokacija »kolena« nakazuje število potrebnih komponent: do kolena vrednosti 

»strmo« padajo in pripadajoče glavne komponente upoštevamo, od kolena dalje so 

spremembe manjše in pripadajoče glavne komponente ne upoštevamo več.  

Za dokazovanje hipotez H1 in H2 smo uporabili test korelacije (povezanosti dveh 

spremenljivk). Test je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu testiramo hipotezo o 

povezanosti, v drugem delu (če zavrnemo Ho) pa interpretiramo Pearsonov koeficient 

korelacije, in sicer smer povezanosti in moč povezanosti. 

Za dokazovanje hipoteze H3 smo uporabili osnovno statistiko (prikaz povprečij, t-test 

neodvisnih skupin in test korelacij). 

S t-testom za dva neodvisna vzorca smo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med vzorčno in populacijsko aritmetično sredino. 

Oblikujemo ničelno hipotezo (H0), ki pravi, da med vzorčno in populacijsko aritmetično 

sredino ni značilnih razlik. Osnova za primerjavo obeh skupin je izračun vrednosti t-statistike 

in odločitev o stopnji značilnosti α (0,05). Če ugotovimo stopnjo značilnosti, ki je nad 0,05, 

ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne moremo zavrniti. 

S testom razlike aritmetičnih sredin (ANOVA) smo preverjali obstoj razlik med povprečji v 

populaciji v več skupinah. Test izvedemo v dveh korakih: 
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· Z Levenovim testom – testom enakosti varianc ugotovimo stopnjo značilnosti. V 

primeru, da bo ta enaka ali manjša od 0,05, jo zavrnemo, če bo večja od 0,05, pa je ne 

moremo zavrniti. 

· Če je stopnja značilnosti manjša od 0,05, je uporaben Robust Welch test, v nasprotnem 

primeru pa je veljaven test ANOVA. 

V kolikor je iz testa ANOVA ugotovljena stopnja značilnosti pod 0,05, hipotezo zavrnemo in 

sklepamo, da so povprečja skupin različna. 

V dispoziciji smo predvideli, da bo osnova naše analize multivariatna regresijska analiza. 

Ker z regresijsko analizo nismo dobili zadovoljivih odgovorov, smo jo nadomestili s 

kanonično korelacijsko analizo (KKA). KKA omogoča statistično analizo v raziskovalnih 

projektih, v katerih se nek konstrukt (hipoteza) meri z dvema nizoma spremenljivk, 

raziskovalec pa želi izvedeti, v kakšnem odnosu sta ta dva niza (Cirkvenčič 2014, 97).  

S kanonično korelacijsko analizo torej raziskujemo odnose med dvema nizoma spremenljivk.  

En niz so lahko odvisne spremenljivke, v našem primeru sklop vprašanj zadovoljstvo 

uporabnikov EDS. Drugi niz so lahko neodvisne spremenljivke, v našem primeru sklopi 

vprašanj: kakovost izobraževanja, strokovna usposobljenost izvajalcev izobraževanja, 

podpora prehodu na elektronsko poslovanje. »V kanonični korelacijski analizi obstajajo 

spremenljivke in pari kanoničnih variat/kovariat, ki jim rečemo kanonične rešitve. 

Kanonična rešitev je sestavljena iz para, kjer je ena variata linearna kombinacija 

neodvisnih, druga variata pa linearna kombinacija odvisnih spremenljivk. Takih 

kanoničnih rešitev je lahko več, in sicer toliko, kolikor je spremenljivk v manjši skupini/nizu. 

Običajno je nekaj prvih kanoničnih rešitev statistično značilnih, ostale pa niso« (Cirkvenčič 

2014, 98).  

KKA pozna tri teste: Pillai, Hotelling in Wilks. Ti različni testi testirajo statistično značilnost 

prve kanonične rešitve. Stopnja značilnosti, pri kateri zavrnemo Ho, je 0,05. Relativna 

velikost lastnih vrednosti odraža, koliko variance v kanoničnih rešitvah (variatah) je 

možno pojasniti z ustreznim izračunom kanonične korelacije. Odstotek celotne pojasnjene 

variance obeh nizov vhodnih spremenljivk nam kaže pomembnost posamezne kanonične 

rešitve. 

Testiramo vse kanonične rešitve (pare variat/kovariat). V analizi uporabljamo s pomočjo 

Wilks' lambda statistike strogi Bartlettov test, za katerega velja, da so statistično značilne 

samo tiste rešitve, kjer je značilnost manjša od 0,01. S preizkušanjem teh različnih parov 

kanoničnih rešitev dobimo informacijo, koliko dimenzij je potrebnih za opis odnosa med 

dvema nizoma spremenljivk. Kanonične rešitve so povezane z največjimi lastnimi 
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vrednostmi (Wilks' lambde), ki morajo biti čim nižje. Pri čemer velja, da se interpretirajo 

uteži nad 0,5 oziroma nekoliko pod to mejo. 

7.4 Rezultati raziskave 

V nadaljevanju bomo rezultate raziskave predstavili po posameznih sklopih.  

Sklop 1: Področje programske rešitve (aplikativne podpore) in uvedbe EDS 

Rezultati analize, razvidni iz preglednice 3, nam pokažejo, da se večina anketiranih (81 %) 

strinja s prehodom na elektronsko poslovanje. Manjši delež (19 %) je neodločenih oziroma se 

s prehodom ne strinja. Predvidevamo, da bodo zaradi tega (deleža neodločenih anketirancev) 

nekoliko slabši rezultati (manjši koeficienti korelacije), kajti znano je, da ljudje ne maramo 

vsiljenih rešitev, ne glede na to, ali so in kako dobre so. 

Preglednica 3: Delež podpore prehodu na EDS 

 Frekvenca Delež (v %) 

Nikakor se ne strinjam 1 0,8 

Delno se ne strinjam 5 4,0 

Niti eno niti drugo 18 14,2 

Delno se strinjam 33 26,2 

Popolnoma se strinjam 69 54,8 

Skupaj 126 100,0 

 

V prvem delu analize podatkov smo z analizo prvega sklopa vprašanj: »trditve s področja 

programske rešitve (aplikativne podpore) in uvedbe EDS« ustvarili novo spremenljivko 

»Zadovoljstvo uporabnikov EDS«, ki bo osnova za dokazovanje hipotez.  

Ta sklop je sestavljen iz dveh delov. Prvi del predstavlja trditev »Podpiram prehod na 

elektronsko poslovanje«, v katerem ugotavljamo, ali so uporabniki zadovoljni z obstoječim 

oziroma prejšnjim stanjem ali želijo spremembo.  

Drugi del pa predstavljajo trditve: »programske rešitve EDS mi je/bo v pomoč pri delu«, 

»programske rešitve EDS je pregledno organizirana«, »S pomočjo programske rešitve EDS so 

dokumenti hitreje dostopni«, »S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti laže 

dostopni«, v katerem uporabniki ocenjujejo vse vidike uporabnosti sistema EDS ter hkrati 

izražajo svoje zadovoljstvo z njim. Zato smo ta del uporabili za konstrukcijo nove 

spremenljivke, ki smo jo poimenovali »Zadovoljstvo uporabnikov EDS«. 

Iz tabele faktorskih uteži (preglednica 4) oziroma korelacijskih koeficientov vidimo, da imajo 

vse navedene spremenljivke v tem sklopu trditev velik vpliv na zadovoljstvo uporabnikov 
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EDS (visoki koeficienti) ter da sta za zadovoljstvo uporabnikov sistema EDS najbolj odločilni 

lastnosti hitra dostopnost dokumentov in lažja dostopnost dokumentov. Najmanj pomembna 

za uporabnike je njena preglednost.  

Preglednica 4: Vrednosti faktorskih uteži oz. korelacijskih koeficientov 

 Komponenta 1 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti hitreje 

dostopni. 

0,880 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti lažje dostopni. 0,856 

Programska rešitev EDS mi je/bo v pomoč pri delu. 0,814 

Programska rešitev EDS je pregledno organizirana. 0,749 

 

S testom Cronbach alfa smo ugotovili, ali je sklop vprašanj »trditve s področja programske 

rešitve (aplikativne podpore) in uvedbe EDS« sploh primeren za ustvarjanje konstrukta, nove 

spremenljivke »Zadovoljstvo uporabnikov EDS«. Ugotovimo, ali je znotraj sebe konsistenten, 

da so anketiranci imeli v mislih isti konstrukt, hkrati pa potrjuje zanesljivost odgovorov. S 

tem smo preverili tudi zanesljivost vprašalnika. 

Koeficient Cronbach alfa znaša 0,843, zato ocenjujemo, da je vprašalnik v prvem sklopu 

trditev dober (preglednica 5). Sklepamo lahko, da bo iz teh spremenljivk ustvarjen konstrukt 

(nova spremenljivka) »Zadovoljstvo uporabnikov EDS« dober. 

Preglednica 5: Vrednost koeficienta Cronbach alfa 

Cronbach alfa Število enot 

0,843 4 

 

V preglednici 6 razberemo povezanost spremenljivk s celoto. Ta je dovolj visoka, saj se vse 

vrednosti gibljejo nad vrednostjo 0,5, zato nobene spremenljivke ni treba izključiti iz 

nadaljnje analize. 
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Preglednica 6: Skupna statistika za trditve 
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S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti hitreje 

dostopni. 

0,754 0,767 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti lažje 
dostopni. 

0,710 0,787 

Programska rešitev EDS mi je/bo v pomoč pri delu. 0,670 0,804 

Programska rešitev EDS je pregledno organizirana. 0,584 0,842 

 

Smiselnost uporabe metode PCA preverimo s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero (KMO) in 

Bartlettovim testom sferičnosti. 

Iz naslednjih treh preglednic (7, 8 in 9) ter grafa (slika 5) vidimo, da so izpolnjeni vsi pogoji 

za redukcijo v eno glavno komponento; KMO mera je nad 0,6 (0,722), značilnost 

Bartlettovega testa pa pod 0,05, komunalitete oziroma deleži pojasnjenosti posamezne 

spremenljivke so nad 0,5 (50 %), delež pojasnjene variance izbrane glavne komponente je nad 

60 %. 

Preglednica 7: KMO in Bartlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti 0,722 

Bartlettov test sferičnosti Približek hi-kvadrat 242,468 

 Stopnja prostosti 6 

 Stopnja značilnosti 0,000 

 

Preglednica 8: Komunalitete oziroma prikaz deležev pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk  

 Komponenta 1 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti hitreje 

dostopni. 

0,775 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti lažje dostopni. 0,732 

Programske rešitev EDS mi je/bo v pomoč pri delu. 0,662 

Programska rešitev EDS je pregledno organizirana. 0,561 
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Preglednica 9: Skupna pojasnjena varianca po metodi PCA 

 Vsota kvadratov faktorskih uteži 

Komponenta Vsota Delež variance Kumulativni delež 

1 2,730 68,251 68,251 

 

 

Slika 5: Graf lastnih vrednosti 

Na podlagi dobljenih rezultatov sklepamo, da bo glavna komponenta dober predstavnik 

vhodnih spremenljivk ter da bodo testi, opravljeni na njej, dali enakovredne rezultate kot testi 

na posameznih spremenljivkah. 

Iz preglednice 10 razberemo deleže posameznih spremenljivk prvega sklopa trditev, s 

pomočjo katerih dobimo koeficiente linearne kombinacije. Linearno kombinacijo shranimo 

pod imenom »Zadovoljstvo uporabnikov EDS«.  

Preglednica 10: Deleži posameznih spremenljivk prvega sklopa trditev 

 Komponenta 1 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti hitreje 

dostopni. 

0,322 

S pomočjo programske rešitve EDS so dokumenti lažje dostopni. 0,313 

Programska rešitev EDS mi je/bo v pomoč pri delu. 0,298 

Programska rešitev EDS je pregledno organizirana. 0,274 

 

V grafu (slika 6) je vidna sredinska umeščenost glavne komponente – Zadovoljstvo 

uporabnikov EDS. 
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Slika 6: Graf povprečnih vrednosti sklopa trditev s področja programske rešitve 

(aplikativne podpore) 

Iz grafa je razvidno, da imata prva dva faktorja (lažja in hitrejša dostopnost dokumentov) 

visoko oceno in tudi pomoč pri delu je relativno visoko (nad 3,5) ocenjena. Kaže, da gre za 

ključne elemente, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. Uporabniki od novih storitev 

pričakujejo, da jim delo olajšajo in omogočijo, da ga hitreje izvedejo. Pri opredelitvi glede 

preglednosti pa se kaže neodločnost respondentov. Organiziranost programske rešitve ocenijo 

z oceno, ki je v povprečju nekoliko nad 3, na kar lahko vpliva dejstvo, da programske rešitve 

še ne poznajo dovolj dobro. To nam potrdi tudi tabela faktorskih uteži oz. korelacijskih 

koeficientov. 

Zanima nas, kako je zadovoljstvo uporabnikov EDS odvisno od podpore prehoda na EDS 

Na začetku raziskave smo ugotovili razliko v podpori prehoda na elektronsko poslovanje 

(preglednica 3), zato smo s testom razlike aritmetičnih sredin (ANOVA) ugotovili, kako je 

zadovoljstvo uporabnikov EDS odvisno od podpore prehoda na EDS. Z Levenovim testom 

ugotovimo, ali je osnovni pogoj za ANOVO, enakost varianc skupin, izpolnjen. 

Značilnost testa je nad 0,05 (0,634), zato ničelno hipotezo o enakosti varianc ne moremo 

zavrniti (preglednica 11). Za test razlike aritmetičnih sredin je veljaven test ANOVA. 

Preglednica 11: Levenov test enakosti varianc – zadovoljstvo uporabnikov EDS 

Levenova statistika Stopnja prostosti 1 Stopnja prostosti 2 Stopnja značilnosti 

0,573 3 120 0,634 

 

Ker je značilnost testa pod 0,05 (preglednica 12), ničelno hipotezo zavrnemo. Sklepamo, da 

so povprečja skupin različna, tako kot kaže graf povprečnih vrednosti glede na stopnjo 

podpore prehodu na EDS. 
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Preglednica 12: ANOVA – zadovoljstvo uporabnikov EDS 

 
Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 
kvadratov 

Frekvenca 
Stopnja 

značilnosti 

Med skupinami 20,164 3 6,721 14,864 0,000 

Znotraj skupine 54,263 120 0,452   

Skupaj 74,427 123    

 

Iz grafa (slika 7) je razvidno, da podpora prehodu na EDS močno vpliva na zadovoljstvo 

uporabnikov. 

 

Slika 7: Graf povprečnih vrednosti glede na stopnjo podpore prehoda na EDS 

Večja ko je stopnja strinjanja prehoda na elektronsko poslovanje, večja je tudi stopnja 

zadovoljstva s sistemom EDS oziroma višja je ocena uporabnosti tega sistema. Razvidno je 

tudi, da smo zadovoljni samo takrat, ko podpiramo prehod – meja strinjanja je pri oceni nad 

3,5. 

Sklop 2: Zadovoljstvo s pogoji izobraževanja 

V drugem sklopu smo anketirance vprašali, kaj menijo o pogojih izobraževanja. Iz grafa 

povprečnih vrednosti (slika 8) je razvidno, da anketiranci dobro ocenjujejo predstavitveno 

dokumentacijo (PPT), menijo, da je bila nazorna in v pomoč pri razumevanju.  
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Slika 8: Graf povprečnih vrednosti sklopa trditev s področja izobraževanja 

Prav tako z oceno dobro ocenjujejo ustreznost opremljenih prostorov, metode izobraževanja 

ter menijo, da so jim bile na izobraževanju dobro predstavljene vse ključne funkcionalnosti 

programske rešitve EDS. Slabše pa ocenjujejo dolžino izobraževanja in termin izobraževanja 

glede na pričetek uporabe EDS. 

Tretji sklop: Trditve s področja usposobljenosti sodelavca 

Anketiranci so izvajalca v povprečju ocenili z oceno blizu 4 (slika 9). 

 

Slika 9: Graf povprečnih vrednosti trditev, ki opisujejo komponente usposobljenosti 

izvajalca izobraževanja 

Menijo, da je predavatelj vsebinsko dobro poznal vsebino njihovega dela, da so bile 

informacije podane na razumljiv način, nekoliko slabše, a še vedno zelo dobro, pa so ocenili, 

kako strokovno je znal odgovoriti na strokovna vprašanja slušateljev. 

Dokazovanje hipotez 

V nadaljevanju bomo potrdili ali ovrgli zastavljene hipoteze. 
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Hipoteza 1: Kakovostno predhodno izobraževanje pozitivno vpliva na zadovoljstvo 

uporabnikov EDS. 

Za dokazovanje hipoteze smo uporabili test korelacije (povezanosti dveh spremenljivk). Poleg 

spremenljivke »Zadovoljstvo uporabnikov EDS« smo v test vključili trditve drugega sklopa, 

ki opisujejo vse komponente kakovostnega izobraževanja: na izobraževanju sem spoznal/a 

vse ključne funkcionalnosti programske rešitve EDS, dolžina izobraževanja je bila ustrezna, 

metode izobraževanja so bile ustrezne, termin izobraževanja je bil ustrezen glede na pričetek 

uporabe EDS, izobraževanje se je izvajalo v ustrezno opremljenih prostorih, predstavitvena 

dokumentacijo (PPT) je bila zelo nazorna in mi je bila v pomoč pri razumevanju delovanja 

programske rešitve EDS. 

Rezultate prikazujemo v preglednici 13. 

Preglednica 13: Korelacija med spremenljivkami tretjega sklopa trditev – s področja 

izobraževanja 

 Zadovoljstvo 

uporabnikov EDS 

Na izobraževanju sem spoznal/a vse 
ključne funkcionalnosti programske 

rešitve EDS. 

Pearsonova korelacija 0,462 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,000 

Število 126 

Dolžina izobraževanja je bila ustrezna. Pearsonova korelacija 0,419 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,000 

Število 126 

Metode izobraževanja so bile ustrezne. Pearsonova korelacija 0,288 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,001 

Število 126 

Termin izobraževanja je bil ustrezen glede 
na pričetek uporabe EDS. 

Pearsonova korelacija 0,326 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,000 

Število 126 

Izobraževanje se je izvajalo v ustrezno 
opremljenih prostorih. 

Pearsonova korelacija 0,351 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,000 

Število 126 

Predstavitvena dokumentacija (PPT) je 

bila zelo nazorna in je bila v pomoč pri 
razumevanju delovanja programske 

rešitve EDS. 

Pearsonova korelacija 0,409 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,000 

Število 126 

 

Ker so vse značilnosti vseh spremenljivk manjše od 0,05, sklepamo, da je korelacija 

statistično značilna. Vsi koeficienti so pozitivni, zato sklepamo, da je vpliv (vseh opredeljenih 

spremenljivk) pozitiven. To pomeni, da kakovostnejše izobraževanje pomeni bolj zadovoljne 

uporabnike EDS oziroma njihovo večjo uporabnost. Srednje močne korelacije pa nam 



56 

povedo, da poleg kakovostnega izobraževanja obstajajo še drugi vzroki za zadovoljstvo 

uporabnikov EDS.  

Hipoteza 1 je v celoti dokazana. 

Hipoteza 2: Strokovna usposobljenost izvajalcev izobraževanja pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov EDS. 

Za dokazovanje hipoteze smo uporabili test korelacije. Poleg spremenljivke »Zadovoljstvo 

uporabnikov EDS« smo v test vključili trditve tretjega sklopa, ki opisujejo vse komponente 

usposobljenosti izvajalca izobraževanja; predavatelj je vsebinsko dobro poznal področje 

vašega dela, predavatelj izobraževanja je znal strokovno odgovoriti na vaša strokovna 

vprašanja, povezana z EDS, informacije so bile podane na razumljiv način. 

Rezultate prikazujemo v preglednici 14. 

Preglednica 14: Korelacija med spremenljivkami tretjega sklopa trditev – s področja 

usposobljenosti sodelavca 

 Zadovoljstvo 

uporabnikov EDS 

Predavatelj je vsebinsko dobro poznal 

področje vašega dela. 
Pearsonova korelacija 0,149 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,096 

Število 126 

Predavatelj izobraževanja je znal 
strokovno odgovoriti na vaša strokovna 
vprašanja, povezana z EDS, 

Pearsonova korelacija 0,245 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,006 

Število 126 

Informacije so bile podane na razumljiv 

način. 
Pearsonova korelacija 0,358 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,000 

Število 126 

 

Iz testa korelacij razberemo, da je značilnost testa pri trditvi »Predavatelj je vsebinsko dobro 

poznal področje vašega dela« nad 0,05, kar pomeni, da korelacije ni. Ne glede na to, ali so 

slušatelji zaznali razlike v poznavanju področja dela, je stopnja zadovoljstva, ter hkrati ocena 

uporabnosti EDS, ostala ista. Kaže na to, da je bil predavatelj dobro pripravljen, zato ni bilo 

variabilnosti v ocenah – vsi so enako zaznali kakovost predavanja. Kakovost pa razberemo iz 

preglednice opisne statistike (preglednica 15). Iz tabele je razvidno, da so anketiranci 

kakovost predavanj ocenili zelo dobro, med 3,7 in 3,9. 
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Preglednica 15: Opisna statistika 

 Povprečje 
Standardni 

odklon 

Predavatelj je vsebinsko dobro poznal področje vašega dela. 3,83 1,010 

Predavatelj izobraževanja je znal strokovno odgovoriti na vaša 
strokovna vprašanja, povezana z EDS, 

3,75 1,019 

Informacije so bile podane na razumljiv način. 3,92 0,882 

 

Pri ostalih dveh trditvah je značilnost testa pod 0,05. Korelacije so pozitivne ter šibke do 

srednje močne. Sklepamo, da sta razumljivost podajanja informacij in kakovost odgovorov na 

strokovna vprašanja tista faktorja, ki povečujeta zadovoljstvo uporabnikov EDS in hkrati 

njihovo večjo uporabnost. 

Ker so anketiranci odgovarjali na vprašanje: »Je pri izvedbi izobraževanja sodeloval/a 

sodelavec/ka, ki dobro pozna vaše strokovno področje dela«, smo raziskali, ali prisotnost 

sodelavca vpliva na zadovoljstvo uporabnikov EDS. Uporabili smo test razlike aritmetičnih 

sredin na dveh neodvisnih skupinah (glede na odgovor da/ne). 

Iz preglednice 16 opisne statistike po skupinah vidimo, da je bil pri večini anketirancev (98 

oz. 77,8 %) prisoten sodelavec, ki dobro pozna strokovno področje dela. 

Preglednica 16: Opisne statistike po skupinah 

Ali je pri izvedbi izobraževanja sodeloval/a 
sodelavec/ka, ki dobro pozna vaše strokovno 

področje dela? 

Število Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Zadovoljstvo uporabnikov EDS Da 98 3,7230 0,77590 0,08225 

 Ne 18 3,6594 0,72896 0,17680 

 

Zadovoljstvo oziroma njegova povprečna vrednost se po skupinah zelo malo razlikuje. 

Neznačilnost razlike med skupinama potrdi t-test za neodvisne vzorce. 

Ker je značilnost t-testa nad 0,05 (preglednica 17), ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne 

moremo zavrniti. Sklepamo, da prisotnost sodelavca, ki dobro pozna strokovno področje dela, 

nima vpliva na zadovoljstvo uporabnikov EDS.  
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Preglednica 17: T-test za neodvisna vzorca 

 
Levenov test 

enakosti varianc 
t-tast za enakost varianc 
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Zadovoljstvo 

uporabnikov 

EDS 

Enakost varianc 

domnevamo 

0,002 0,963 0,313 124 0,755 0,06360 0,20351 

Enakosti varianc 

ne domnevamo 

  0,326 27,474 0,747 0,06360 0,19499 

 

Ker med skupinama ni razlike, smo v nadaljnjo analizo vključili samo tiste anketirance, ki so 

na zgornje vprašanje (Je pri izvedbi izobraževanja sodeloval/a sodelavec/ka, ki dobro pozna 

vaše strokovno področje dela?) odgovorili pritrdilno. 

Povprečne ocene dodatnega sodelavca so zelo visoke (nad 4), iz tega lahko sklepamo, da je 

prisotni sodelavec izpolnil svojo nalogo, poznal je odgovore na postavljena vprašanja 

(preglednica 18). Anketiranci so ocenili, da je njegovo sodelovanje na izobraževanju zelo 

koristno.  

Preglednica 18: Opisna statistika – tabela povprečnih vrednosti 

 Število Povprečje 
Standardni 

odklon 

Sodelavec/ka, ki je sodeloval/a pri izvedbi izobraževanja je 
dobro razumel/a vaša strokovna vprašanja. 

98 4,26 0,680 

Da je na izobraževanju sodeloval/a sodelavec/ka, ki dobro 

pozna vaše strokovno področje dela, je zelo koristno. 
98 4,60 0,577 

 

Iz dodatnih dveh analiz, t-testa in analize povprečij, sklepamo, da je bil predavatelj dobro 

pripravljen in usposobljen, da je znal odgovoriti na strokovna vprašanja anketirancev ter da je 

informacije podajal na razumljiv način. Dodaten sodelavec se je izkazal kot zelo koristen, 

vendar pa ni prinesel nove kakovosti izobraževanja.  

Hipoteza 2 je v celoti dokazana. 

Hipoteza 3: Možnost dodatnega usposabljanja po izobraževanju pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov EDS. 

Ker so anketiranci odgovarjali na vprašanje »Ali ste po izobraževanju, ki je bilo organizirano 

za vse zaposlene, imeli možnost dodatnega usposabljanja?«, smo analize izvedli za vsako 
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skupino posebej; za skupino, ki je imela možnost dodatnega usposabljanja (odgovor DA) in 

za skupino, ki ni imela možnosti dodatnega usposabljanja (odgovor NE). 

Analiza za skupino, ki je imela možnosti dodatnega usposabljanja (odgovor DA) 

Iz preglednice 19 je razvidno, da so anketiranci v skupini, ki je imela na voljo možnost 

dodatnega usposabljanja, v povprečju to možnost zelo dobro ocenili (4,32). 

Preglednica 19: Opisna statistika za skupino, ki je ima možnost dodatnega 

usposabljanja 

Dodatno usposabljanje je zelo koristno.  

Število 64 

Povprečje 4,32 

Standardni odklon 0,880 

a. Ali ste po izobraževanju, ki je bilo organizirano za vse zaposlene, imeli možnost dodatnega 
usposabljanja? = Da. 

Večina anketirancev potrjuje koristnost dodatnega usposabljanja. Zato smo v naslednji analizi 

raziskali, ali dodatno izobraževanje vpliva na zadovoljstvo uporabnikov EDS. V preglednici 

20 podajamo rezultate izvedene analize. 

Preglednica 20: Korelacija med koristnostjo in zadovoljstvom 

 Zadovoljstvo 

uporabnikov EDS 

Dodatno usposabljanje je zelo koristno. Pearsonova korelacija 0,310 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,018 

Število 64 

a. Ali ste po izobraževanju, ki je bilo organizirano za vse zaposlene, imeli možnost dodatnega 
usposabljanja? = Da. 

Značilnost testa korelacije je pod 0,05, s tem je povezanost potrjena. Korelacija je pozitivna in 

šibka. Na podlagi tega sklepamo, da dodatno usposabljanje povečuje zadovoljstvo 

uporabnikov EDS in hkrati njegovo večjo uporabnost. 

Analiza za skupino, ki ni imela možnosti dodatnega usposabljanja (odgovor NE)  

Tudi tokrat iz preglednice 21 ugotovimo zelo visoko povprečje (4,23). 
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Preglednica 21: Opisna statistika za skupino, ki ni imela možnosti dodatnega 

usposabljanja 

Dodatno usposabljanje je bilo nujno potrebno.  

Število 62 

Povprečje 4,23 

Standardni odklon 1,095 

a. Ali ste po izobraževanju, ,ki je bilo organizirano za vse zaposlene, imeli možnost dodatnega 
usposabljanja? = Ne. 

Skupina, ki ni imela možnosti dodatnega usposabljanja, ocenjuje, da bi bilo to nujno 

potrebno. Nakazujejo močno željo po dodatnem usposabljanju. To izjavo potrjuje test 

korelacije, ki je razviden iz preglednice 22. 

Preglednica 22: Korelacija med koristnostjo in zadovoljstvom skupine, ki ni imela 

možnosti dodatnega usposabljanja 

 Zadovoljstvo 

uporabnikov EDS 

Dodatno usposabljanje je bilo nujno 

potrebno. 

Pearsonova korelacija –0,378 

Stopnja značilnosti (dvostranska) 0,012 

Število 62 

a. Ali ste po izobraževanju, ,ki je bilo organizirano za vse zaposlene, imeli možnost dodatnega 
usposabljanja? = Ne. 

Značilnost testa je pod 0,05, s tem je povezanost potrjena. Korelacija je srednje močna in 

negativna. Sklepamo, da se zaradi nezmožnosti dodatnega usposabljanja zmanjšuje 

zadovoljstvo uporabnikov EDS oziroma njihova uporabnost. 

Ker so anketiranci odgovarjali na vprašanje »Ali ste imeli po zaključku izobraževanja na 

voljo sodelavca/ko, ki vam je pomagal/a pri reševanju vprašanj s področja uporabe EDS v 

povezavi z vašo osnovno programsko rešitvijo?«, smo raziskali, ali ima prisotnost ustreznega 

sodelavca vpliv na zadovoljstvo uporabnikov EDS (preglednica 23). Uporabili smo test razlike 

aritmetičnih sredin na dveh neodvisnih skupinah (glede na odgovor da/ne).  

Preglednica 23: Osnovne statistike po skupinah 

Ali ste imeli po zaključku izobraževanja na voljo sodelavca/ko, ki 

vam je pomagal/a pri reševanju vprašanj s področje uporabe EDS v 
povezavi z vašo osnovni programsko rešitvijo? 

Število Povprečje 

Zadovoljstvo uporabnikov EDS Da 103 3,7481 

 Ne 23 3,5441 

 

Vidimo, da so razlike v povprečjih zelo majhne. To nam potrdi tudi test (preglednica 24). 
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Preglednica 24: T-test za neodvisna vzorca 
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Zadovoljstvo 

uporabnikov 

EDS 

Enakost varianc 

domnevamo 

0,951 0,331 1,106 124 0,271 0,20400 0,18438 

Enakosti varianc 

ne domnevamo 

  1,006 29,135 0,323 0,20400 0,20288 

 

Značilnost t-testa je nad 0,05, zato ničelno hipotezo o enakosti povprečij ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da možnost, da se po zaključku usposabljanja obračajo po pomoč na sodelavca, 

nima vpliva na zadovoljstvo uporabnikov EDS. Za udeležence je bilo torej ključno dodatno 

usposabljanje.  

Hipoteza je v celoti dokazana. 

Celostna analiza 

Hipoteze, ki smo jih parcialno testirali, smo dokazali. Ker pa smo v dosedanjih analizah 

testirali povezave med zadovoljstvom, kakovostjo izobraževanja in strokovno 

usposobljenostjo izvajalcev izobraževanja parcialno, smo želeli v zadnjem delu dokazovanja 

hipotez izvesti celostno analizo. To je model, ki je povezal vse elemente izobraževanja z 

zadovoljstvom oz. uporabnostjo sistema elektronskega poslovanja. Hkrati smo povezali 

kakovost izobraževanja, zadovoljstvo uporabnikov EDS, strokovno usposobljenost izvajalcev 

izobraževanja in podporo prehodu na elektronsko poslovanje. 

Primerna metoda je kanonična korelacijska analiza (KKA). 

Opredelimo odvisne in neodvisne spremenljivke. Sklop zadovoljstvo uporabnikov EDS je 

odvisna spremenljivka/variata. Sklop kakovost izobraževanja EDS, strokovna usposobljenost 

izvajalcev, podpora pa so neodvisne spremenljivke/variate. Ker smo ugotovili, da je 

zadovoljstvo zelo odvisno od podpore dodatnega sodelavca, smo ga umestili v drugi sklop – 

med neodvisne spremenljivke. Doseči želimo, da so kombinacije neodvisnih in kombinacije 

odvisnih spremenljivk v največji možni korelaciji, preko latentnih dimenzij ali parov 

kanoničnih variat/kovariat (slika 10). 
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Slika 10: Koncept metode KKA 

Da bi ugotovili, ali obstaja kakšna rešitev, smo izvedli F-teste značilnosti. Dobljene rezultate 

smo prikazali v preglednici 25. 

Preglednica 25: F-test značilnosti 

Ime testa Vrednost Povprečje F Hipotetična 
stopnja 

prostosti 

Napaka 

stopnje 

prostosti 

Stopnja 

značilnosti za 
F 

Pillais 0,86656 3,04206 40,00 440,00 0,000 

Hotellings 1,27692 3,36788 40,00 422,00 0,000 

Wilks 0,35388 3,21134 40,00 407,59 0,000 

 

Ker je stopnja značilnosti vseh treh testov pod 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo H1. To 

nam nakaže, da je kanonična korelacijska analiza smiselna. 

Lastna vrednost, ki ustreza prvi kanonični rešitvi, je največja (0,75625), nato pa so pri 

nadaljnjih kanoničnih rešitvah vse manjše lastne vrednosti. Delež celotne pojasnjene 

variance obeh nizov vhodnih spremenljivk nam kaže pomembnost posamezne kanonične 

rešitve. Iz preglednice 26 lahko razberemo, da 59 % anketirancev pripada prvi kanonični 

rešitvi, kar je grafično pojasnjeno na sliki 11 (v nadaljevanju). 
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Preglednica 26: Prikaz vseh pomembnih podatkov, vezanih na posamezne kanonične 

rešitve 

Zaporedna 

številka 
kanonične 

rešitve 

Lastna 

vrednost 

Delež celotne 
pojasnjene 

variance obeh 

števil 

Kumulativni 

delež celotne 
pojasnjene 

variance 

Kanonična 
korelacija 

Koeficient 

kanonične 
korelacije 

1 0,75625 59,22422 59,22422 0,75620 0,57184 

2 0,24410 19,11619 78,34041 0,54295 0,29479 

3 0,18703 14,64686 92,98726 0,39694 0,15759 

4 0,08955 7,01274 100,00000 0,28668 0,08219 

 

Koeficienti kanonične korelacije nam kažejo moč povezave med variatama (latentnima 

spremenljivkama) znotraj posamezne kanonične rešitve. Ker želimo ugotoviti, katera 

kanonična rešitev je uporabna za interpretacijo, jo moramo najprej testirati. Uporabimo 

strogi Bartlettov test in ugotovimo, da sta za nas pomembni samo prvi dve kanonični rešitvi, 

prikazani v preglednici 26, katerih statistična značilnost je pod 0,01. 

Preglednica 27: Statistične značilnosti kanoničnih rešitev 

Kanonična 
rešitev 

Wilks F 

Hipotetična 
stopnja 

prostosti 

Napaka 

stopnje 

prostosti 

Standardna 

značilnost za 
F 

1 TO 4 0,35388 3,21134 40,00 407,59 0,000 

2 TO 4 0,62150 2,07040 27,00 316,06 0,002 

3 TO 4 0,77320 1,86995 16,00 218,00 0,024 

4 TO 4 0,91781 1,40717 7,00 110,00 0,210 

 

Za nas je najpomembnejša prva kanonična rešitev, saj je v njej največ informacij o dveh nizih 

spremenljivk. Vsaka naslednja kanonična rešitev ima manj informacij kot tista pred njo. 

Dobili smo dve rešitvi, ki imata značilnost pod 0,01 (preglednica 27). Njune lastnosti oziroma 

korelacijski koeficienti (uteži) so prikazani v naslednjih dveh preglednicah (28 in 29). 

Preglednica 28: Faktorske oz. kanonične uteži znotraj odvisnih variat 

Korelacija med variatami in kanoničnimi spremenljivkami 

Variate 1 2 

Q2b 0,78471 –0,01080 

Q2c 0,79107 –0,55546 

Q2d 0,85081 –0,03094 

Q2e 0,85395 0,65908 
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Preglednica 29P: Faktorske oz. kanonične uteži znotraj neodvisnih kovariat 

Korelacija med kovariatami in kanoničnimi spremenljivkami 

Variate 1 2 

Q2a 0,78468 0,05385 

Q4a 0,68019 0,18877 

Q4b 0,62380 –0,59791 

Q4c 0,26597 –0,65616 

Q4d 0,52272 –0,11076 

Q4e 0,57870 –0,10458 

Q4f 0,62195 –0,12403 

Q6a 0,22937 –0,50569 

Q6b 0,35798 0,03560 

Q6c 0,56629 0,00621 

 

Ker so v preglednicah spremenljivke opisane samo s svojim kratkim imenom, so rezultati 

premalo pregledni, zato jih predstavimo tudi grafično (slika 11 in slika 12). 

Prva kanonična rešitev 

Prva kanonična rešitev ustreza 59,2 % anketirancev. Na grafu smo prikazali samo pomembne 

lastnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov EDS, zložene so po pomembnosti. Velja 

pravilo, da se interpretirajo uteži nad 0,5 oziroma nekoliko pod to mejo.  
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Slika 11: Struktura prve kanonične rešitve 

Struktura prve kanonične rešitve nam pokaže, da ima največji vpliv na zadovoljstvo podpora 

prehodu na elektronsko poslovanje. Večja kot je pripravljenost za sprejemanje novega, večji 

je učinek učenja in posledično zadovoljstva. Zelo pomembno za anketirane je spoznavanje 

ključnih lastnosti programske rešitve. Udeleženci želijo nazorno in učinkovito predstavitev, ki 

jim bo v pomoč pri delu. Sledita ustrezna predstavitvena dokumentacija in razumljiv način 

predavanj. Zelo pomemben je pravilno izbrani čas izobraževanja in njegovo trajanje ter 

ustrezni prostori. Takšna kombinacija pogojev izobraževanja bo imela močan vpliv (0,756) na 

zadovoljstvo uporabnikov in njihovo oceno kakovosti programske rešitve EDS, v kateri bodo 

najbolj cenili lažjo in hitrejšo dostopnost do potrebnih podatkov. Nekoliko manj jim bo 

pomembna preglednost. Strinjajo se, da jim je/bo programska rešitev EDS v pomoč pri delu. 

Lahko rečemo, da so opisane lastnosti pomembne za 59,2 % anketirancev. 

Pozitivne vednosti nam nakazujejo pozitiven vpliv in nujnost vseh elementov izobraževanja 

in pomembnost vseh elementov zadovoljstva oziroma uporabnosti programske rešitve. S tem 

lahko znova potrdimo, da so hipoteze dokazane. 

Druga kanonična rešitev 

Druga kanonična rešitev je manj pomembna od prve in ustreza 19,1 % anketirancev. Zaradi 

prevladujočih negativnih uteži ji lahko rečemo »senčna stran izobraževanja«. Predstavlja 

populacijo, ki je nekoliko nezadovoljna in ve, kaj je krivo za to. 
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Iz slike 12 vidimo, da ta del anketirancev s pomočjo programske rešitve EDS zaznava lažjo 

preglednost dokumentov, vendar meni, da ni pregledno organizirana. Razloge za to vidi 

predvsem v neustreznosti metod in neustrezni dolžini izobraževanja (verjetno prekratek čas). 

 

Slika 12: Struktura druge kanonične rešitve 

Ocenjujejo, da predavatelji niso dobro poznali vsebine področja dela, ki so ga poučevali. Ta 

skupina anketirancev ne vidi vseh ponujenih rešitev, ampak samo dve. Pozitivno ocenjujejo 

lažjo dostopnost, medtem ko preglednost ocenjujejo izrazito negativno. Vidijo samo en plus 

in en minus. To se zgodi zaradi vseh treh lastnosti, ki jih interpretirajo negativno.  

Na začetku raziskave smo sicer ugotovili, da velik del anketirancev podpira prehod na EDS, 

manjši del pa ne. S KKA pa smo dokazali, zakaj je temu tako. Ugotovili smo vzroke, zaradi 

katerih je ta del anketirancev nezadovoljen. 

Kakovost izobraževanja 

V zadnjem delu analize smo s t-testom ugotovili, ali obstajajo statistično pomembne razlike v 

kakovosti izobraževanja glede na to, ali so imeli anketiranci v času izobraževanja na voljo 

sodelavca, ki je pomagal/a pri reševanju vprašanj s področja uporabe EDS, sodelavca, ki 

dobro pozna strokovno področje dela, možnost dodatnega usposabljanja. 

V tem delu analize podatkov smo z analizo drugega sklopa vprašanj »trditve s področja 

izobraževanja«, ki ga tvorijo trditve: na izobraževanju sem spoznal/a vse ključne 

funkcionalnosti programske rešitve EDS, dolžina izobraževanja je bila ustrezna, metode 

izobraževanja so bile ustrezne, termin izobraževanja je bil ustrezen glede na pričetek uporabe 

EDS, izobraževanje se je izvajalo v ustrezno opremljenih prostorih, predstavitvena 

dokumentacijo (PPT) je bila zelo nazorna in mi je bila v pomoč pri razumevanju delovanja 

programske rešitve EDS, ustvarili novo spremenljivko »Kakovost izobraževanja«, ki bo 

osnova za analizo. 

Z metodo Cronbach alfa smo ugotovili, ali je sklop vprašanj primeren za ustvarjanje 

konstrukta, nove spremenljivke »Kakovost izobraževanja« (preglednica 30). 

 

KAKOVOST IZOBRA EVANJA 
STROKOVNOST IZVAJALCEV 

PODPORA 

ZADOVOLJSTVO 

UPORABNIKOV 
EDS 

0,543 

S pomo jo aplikacije EDS so 

dokumenti la je dostopni 

(Q2e)         0,659 

Aplikacija EDS je pregledno 

organizirana 

(Q2c)              -0,555 

Metode izobraževanja so 

bile  ustrezne 

(Q4c)         -0,656 

Dolžina izobra  je 

bila ustrezna 

(Q4b)        -0,598 

Predavatelj je vsebinsko 

dobro poznal podro je  

vašega dela 

(Q6a)         -0,506 
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Preglednica 30: Test Cronbach alfa 

Cronbach alfa Število enot 

0,872 6 

 

Koeficient Cronbach alfa je zelo dober, sklepamo, da bo iz teh spremenljivk ustvarjen 

konstrukt (nova spremenljivka) »Kakovost izobraževanja« dober.  

V preglednici 31 razberemo povezanost spremenljivk s celoto. Korelacije so dovolj visoke, 

vse se gibljejo nad vrednostjo 0,5, zato ni treba izključiti nobene spremenljivke iz analize. 

Preglednica 31: Skupna statistika za trditve drugega sklopa vprašanj 
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Na izobraževanju sem spoznal/a vse ključne funkcionalnosti programske 

rešitve EDS. 

0,697 0,846 

Dolžina izobraževanja je bila ustrezna. 0,748 0,836 

Metode izobraževanja so bile ustrezne. 0,763 0,834 

Termin izobraževanja je bil ustrezen glede na pričete uporabe EDS. 0,615 0,860 

Izobraževanje se je izvajalo v ustrezno opremljenih prostorih. 0,516 0,877 

Predstavitvena dokumentacija (PPT) je bila zelo nazorna in mi je bila v 

pomoč pri razumevanju delovanja programske rešitve EDS. 

0,724 0,843 

 

Smiselnost uporabe metode PCA preverimo s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero (KMO) in 

Bartlettovim testom sferičnosti.  

Iz preglednic (32, 33, 34) ter grafa (slika 13) vidimo, da so vsi pogoji za redukcijo v eno 

glavno komponento izpolnjeni; značilnost Bartlettovega testa je pod 0,05, KMO mera je nad 

0,6 (0,722), komunalitete oziroma deleži pojasnjenosti posamezne spremenljivke so nad 0,5 

(50 %), delež pojasnjene variance izbrane glavne komponente je nad 60 %. 

Preglednica 32: KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera primernosti 0,857 

Bartlettov test sferičnosti Približek hi-kvadrat 351,536 

 Stopnja prostosti 15 

 Stopnja značilnosti 0,000 
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Preglednica 33: Komunalitete oz. prikaz deležev pojasnjene variance posameznih 

spremenljivk 

 Ekstrakcija 

Na izobraževanju sem spoznal/a vse ključne funkcionalnosti programske 

rešitve EDS. 

0,644 

Dolžina izobraževanja je bila ustrezna. 0,720 

Metode izobraževanja so bile ustrezne. 0,728 

Termin izobraževanja je bil ustrezen glede na pričete uporabe EDS. 0,538 

Izobraževanje se je izvajalo v ustrezno opremljenih prostorih. 0,508 

Predstavitvena dokumentacija (PPT) je bila zelo nazorna in mi je bila v pomoč 
pri razumevanju delovanja programske rešitve EDS. 

0,676 

 

Preglednica 34: Skupna pojasnjena varianca 

 Vsota kvadratov faktorskih uteži 

Komponenta Vsota Delež variance Kumulativni delež 

1 3,714 61,905 61,905 

 

 

Slika 13: Graf lastnih vrednosti 

Na podlagi teh rezultatov sklepamo, da bo glavna komponenta dober predstavnik vhodnih 

spremenljivk ter da bodo testi, opravljeni na njej, dali enakovredne rezultate kot testi na 

posameznih spremenljivkah. To je razvidno iz tabele faktorskih uteži (korelacijskih 

koeficientov) (preglednica 35). 
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Preglednica 35: Faktorske uteži oz. korelacijski koeficienti 

 Komponenta 1 

Na izobraževanju sem spoznal/a vse ključne funkcionalnosti programske 

rešitve EDS. 

0,803 

Dolžina izobraževanja je bila ustrezna. 0,849 

Metode izobraževanja so bile ustrezne. 0,853 

Termin izobraževanja je bil ustrezen glede na pričete uporabe EDS. 0,734 

Izobraževanje se je izvajalo v ustrezno opremljenih prostorih. 0,639 

Predstavitvena dokumentacija (PPT) je bila zelo nazorna in mi je bila v pomoč 
pri razumevanju delovanja programske rešitve EDS. 

0,822 

 

Večina trditev je enakovredna glede pomembnosti. Manjši pomen imata le pravilno izbrani 

termin začetka izobraževanja ter ustrezno opremljeni prostori. Z izjemo slednjih dveh imajo 

vse trditve velik vpliv na zadovoljstvo uporabnikov. 

Preglednica 36 prikazuje deleže posameznih spremenljivk, iz katerih dobimo koeficiente 

linearne kombinacije. Linearno kombinacijo shranimo pod imenom »Kakovost 

izobraževanja«.  

Preglednica 36: Deleži posameznih spremenljivk drugega sklopa trditev 

 Komponenta 1 

Na izobraževanju sem spoznal/a vse ključne funkcionalnosti programske 

rešitve EDS. 

0,216 

Dolžina izobraževanja je bila ustrezna. 0,228 

Metode izobraževanja so bile ustrezne. 0,230 

Termin izobraževanja je bil ustrezen glede na pričete uporabe EDS. 0,197 

Izobraževanje se je izvajalo v ustrezno opremljenih prostorih. 0,172 

Predstavitvena dokumentacija (PPT) je bila zelo nazorna in mi je bila v pomoč 
pri razumevanju delovanja programske rešitve EDS. 

0,221 

 

Iz grafa (slika 14) razberemo umestitev nove spremenljivke »kakovost izobraževanja«. V 

povprečju dosega nekaj manj kot oceno dobro. 
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Slika 14: Graf povprečnih vrednoti trditev s področja kakovosti izobraževanja 

Rezultati testov razlik aritmetičnih sredin 

V prvem testu analiziramo, kako je na kakovost izobraževanja vplivala prisotnost 

sodelavca/ko, ki je pomagal/a pri reševanju vprašanj s področja uporabe EDS. 

Iz tabele osnovne statistike (preglednica 37) vidimo, da skupina, v kateri je bil prisoten 

sodelavec, kakovost izobraževanja ocenjuje višje. Ali je ta razlika statistično značilna, nam 

pokaže t-test. 

Preglednica 37: Statistika za skupini 

Ali ste imeli po zaključku izobraževanja na voljo 
sodelavca/ko, ki vam je pomagal/a pri reševanju 
vprašanj s področja uporabe EDS v povezavi z 

vašo osnovno programsko rešitvijo? 

Število Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Kakovost izobraževanja Da 101 3,1857 0,74614 0,07424 

 Ne 25 2,3465 0,93764 0,20461 

 

Ker je značilnost t-testa pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo (preglednica 38). 



71 

Preglednica 38: T-test za neodvisna vzorca 

 
Levenov test 

enakosti varianc 
t-tast za enakost varianc 
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Kakovost 

izobraževanja 

Enakost varianc 

domnevamo 

1,313 0,254 4,478 124 0,000 0,83921 0,18739 

Enakosti varianc 

ne domnevamo 

  3,856 26,525 0,001 0,83921 0,21766 

 

Sklepamo, da prisotnost sodelavca, ki je pomagal/a pri reševanju vprašanj s področja uporabe 

EDS, vpliva na kakovost izobraževanja. Skupina, v kateri je bil prisoten sodelavec, ki je 

pomagal pri reševanju vprašanj s področja EDS, je kakovost izobraževanja ocenila z višjo 

oceno. 

V drugem testu analiziramo, kako je na kakovost izobraževanja vplivala prisotnost 

sodelavca/ko, ki dobro pozna strokovno področje dela.  

Iz tabele osnovne statistike (preglednice 39) vidimo, da skupina, v kateri je bil prisoten 

sodelavec, kakovost izobraževanja ocenjuje višje. Ali je ta razlika statistično značilna, nam 

pokaže test. 

Preglednica 39: Osnovna statistika za skupini 

Ali je pri izvedbi izobraževanja sodeloval/a 
sodelavec/ka, ki dobro pozna vaše strokovno 

področje dela? 

Število Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Kakovost izobraževanja Da 98 3,1496 0,78003 0,08315 

 Ne 28 2,4980 0,800274 0,20068 

 

Ker je značilnost t-testa pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo 

(preglednica 40). Sklepamo, da prisotnost sodelavca, ki dobro pozna strokovno področje dela, 

vpliva na kakovost izobraževanja. Anketiranci ocenjujejo, da je kakovost izobraževanja višja 

v tisti skupini, v kateri so imeli strokovnega sodelavca z dobrim poznavanjem strokovnega 

področja. 
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Preglednica 40: T-test za neodvisna vzorca 

 
Levenov test 

enakosti varianc 
t-tast za enakost varianc 
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Kakovost 

izobraževanja 

Enakost varianc 

domnevamo 

0,090 0,756 3,060 126 0,003 0,65155 0,21291 

Enakosti varianc 

ne domnevamo 

  2,999 20,488 0,007 0,65155 0,21723 

 

V tretjem testu analiziramo, kako je možnost dodatnega usposabljanja vplivala na kakovost 

izobraževanja. 

Iz tabele osnovne statistike (preglednica 41) vidimo, da skupina, ki je imela možnost 
dodatnega usposabljanja, kakovost izobraževanja ocenjuje višje. 

Preglednica 41: Osnovna statistika za skupini 

Ali ste po izobraževanju, ki je bilo organizirano za 
vse zaposlene, imeli možnost dodatnega 

usposabljanja? 

Število Povprečje 
Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

povprečja 

Kakovost izobraževanja Da 67 3,2867 0,77534 0,09692 

 Ne 59 2,7603 0,82913 0,10794 

 

Ali je ta razlika statistično značilna, nam pokaže test (preglednica 42).  

Preglednica 42: T-test za neodvisna vzorca 

 
Levenov test 

enakosti varianc 
t-tast za enakost varianc 
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Kakovost 

izobraževanja 

Enakost varianc 

domnevamo 

0,718 0,398 3,638 126 0,000 0,52637 0,11467 

Enakosti 

varianc ne 

domnevamo 

  3,628 118,379 0,000 0,52637 0,14507 
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Ker je značilnost t-testa pod 0,05, ničelno hipotezo o enakosti povprečij zavrnemo. Sklepamo, 

da možnost dodatnega usposabljanja vpliva na kakovost izobraževanja. V tisti skupini, kjer so 

imeli možnost dodatnega usposabljanja, je tudi kakovost izobraževanja višja. 

Rezultati vseh treh t-testov nam pokaže, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

kakovosti izobraževanja glede na to, ali so imeli anketiranci v času izobraževanja na voljo: 

sodelavca, ki je pomagal/a pri reševanju vprašanj s področja uporabe EDS, sodelavca, ki 

dobro pozna strokovno področje dela, možnost dodatnega usposabljanja. Analiza nam torej 

pokaže, da vsi trije dejavniki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov EDS. 

7.5 Ugotovitve raziskave in priporočila 

V magistrski nalogi smo raziskovali pomen predhodnega izobraževanja za zadovoljstvo 

uporabnikov ob uvedbi elektronskega dokumentarnega sistema v izbranem javnem zavodu. 

Raziskava temelji na naslednjih predpostavkah: 

· zadovoljstvo uporabnikov z usposabljanjem oziroma izobraževanjem je v tesni povezavi 

s kakovostjo storitve oz. izvedbe izobraževanja; 

· dejavniki poslovanja z EDS sistemom so ključnega pomena za dolgoročno učinkovitost 

javnih zavodov; 

· z anketiranjem pridobljeni podatki so omogočali obdelavo s predvidenimi kvantitativnimi 

metodami;  

· omogočen je bil dostop do relevantnih virov in rezultatov raziskav, ki se nanašajo na 

področja naše raziskave. 

Raziskava temelji na naslednjih omejitvah: 

· v raziskavo je bila vključena le ena območna služba Zavoda, OS Ljubljana; 

· raziskava temelji na subjektivnem mnenju anketirancev; 

· odzivnost anketirancev zaradi nove storitve, ki jo še niso povsem usvojili, bi bila lahko 

relativno nizka; 

· EDS še ni integriran v vsa delovna področja Zavoda v enaki meri, na področju 

vseživljenjske karierne orientacije, kjer nastaja skoraj polovica vseh dokumentov, je še v 

postopku uvedbe. 

V uvodu smo opisali raziskovalni problem. Predstavili smo teoretična izhodišča raziskave, 

njen namen ter cilje in hipoteze. Opredelili smo metodologijo, ki smo jo v raziskavi uporabili, 

ter predpostavke in omejitve, ki smo jih upoštevali pri raziskavi. 

V drugem poglavju smo opisali motivacijo, motivacijske teorije in dejavnike motivacije ter 

zadovoljstvo in kako ga merimo. V tretjem poglavju smo opredelili izobraževanje in 

usposabljanje. V četrtem poglavju smo opredelili pojme s področja arhiviranja in predpise, ki 
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to področje urejajo. Opisali smo elektronsko arhiviranje ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni 

za zagotavljanje varne in dolgoročne hrambe. V petem poglavju smo opisali elektronski 

dokumentarni sistem, njegove prednosti in slabosti ter postopke, kako ga uvajati v podjetje 

oziroma organizacijo. 

V šestem poglavju smo predstavili Zavod RS za zaposlovanje, opredelili namen in cilje 

uvedbe EDS v Zavodu ter opisali izobraževanje in usposabljanje uporabnikov EDS.  

V teoretičnem delu smo s pomočjo metode povzemanja ali kompilacije povzeli relevantna 

teoretična izhodišča različnih avtorjev ter z metodo opisovanja opisali raziskovano področje. 

V empiričnem delu smo opisali anketno raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo 

strukturiranega anketnega vprašalnika. Z njo smo želeli ugotoviti, kakšen pomen ima 

predhodno izobraževanje in usposabljanje za zadovoljstvo uporabnikov z novo storitvijo – 

EDS. Zanimalo nas je, ali na zadovoljstvo uporabnikov EDS pozitivno vplivajo predhodno 

izobraževanje, strokovna usposobljenost izvajalcev izobraževanja in možnost dodatnega 

usposabljanja.  

Anketno raziskavo smo izvedli s pomočjo spletne ankete, ki je potekala na portalu 

www.1ka.si, in na ta način zagotovili anonimnost. K sodelovanju smo povabili 170 javnih 

uslužbencev preko interne elektronske pošte, v okviru katere smo jim pojasnili namen 

raziskave. V raziskavi je sodelovalo 126 anketirancev, ki so predstavljali vzorec. Vzorec je bil 

namenski. Anketa je bila sestavljena iz štirih sklopov trditev zaprtega tipa, na katere so 

anketiranci odgovarjali po Likertovi lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 (nikakor se ne 

strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Pri nekaterih vprašanjih pa so se opredelili z da ali ne. 

Podatke, zbrane s pomočjo spletne ankete, smo obdelali s statističnim paketom SPSS ter jih 

analizirali z različnimi statističnimi metodami.  

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s testom konsistentnosti (Cronbach alfa test).  

Kot osnovo za dokazovanja hipotez H1 in H2 smo uporabili novo spremenljivko 

»zadovoljstvo uporabnikov«, ki smo jo ustvarili z metodo glavnih komponent (PCA), ki je 

faktor korelacijske analize. Za dokazovanje hipoteze H3 smo uporabili osnovno statistiko 

(prikaz povprečij, t-test neodvisnih skupin in test korelacij). Za ugotavljanje smiselnosti 

uporabe metode glavnih komponent (PCA) smo uporabili Bartlettov test in Kaiser-Meyer-

Olkinovo mero (KMO). Odvisnost med dvema spremenljivkama smo ugotavljali z Levenovim 

testom enakosti varianc in testom razlik aritmetičnih sredin (ANOVA).  

V zadnjem delu dokazovanja hipotez smo izvedli celostno analizo, v kateri smo povezali vse 

elemente izobraževanja z zadovoljstvom oziroma uporabnostjo sistema EDS. Za analizo smo 

uporabili kanonično korelacijsko analizo (KKA). 



75 

Evalvacija rezultatov nam pokaže, da se večina anketiranih (81 %) strinja s prehodom na 

elektronsko poslovanje, 55 % vprašanih v celoti podpira prehod na EDS. Manjši delež (19 %) 

je neodločenih oziroma se s prehodom ne strinja. 

S pomočjo raziskave pridemo do pomembne ugotovitve, da je zadovoljstvo uporabnikov s 

predhodnim izobraževanjem v močni povezavi s podporo prehodu na elektronski 

dokumentarni sistem. Večja kot je stopnja strinjanja s prehodom na elektronski sistem, večje 

je zadovoljstvo uporabnikov s predhodnim izobraževanjem.  

Anketiranci so izvedbo predhodnega izobraževanja ocenili dobro. Menijo, da so bile 

informacije podane na razumljiv način, da je predavatelj vsebinsko dobro poznal področje 

njihovega dela ter da je znal strokovno odgovoriti tudi na njihova strokovna vprašanja, 

povezana z EDS. Povprečna ocena tega sklopa trditev je bila med 3,7 in 3,9. 

Kot dobro so anketiranci ocenili tudi predstavitveno dokumentacijo (PPT), menijo da so bili 

prostori, kjer se je izobraževanje izvajalo, ustrezno opremljeni, da so bile metode 

izobraževanja ustrezne ter da so na izobraževanju spoznali vse ključne funkcionalnosti 

programske rešitve EDS. Večina anketirancev ocenjuje, da jim je/bo programska rešitev EDS 

v pomoč pri delu, da so z njeno pomočjo dokumenti hitreje in lažje dostopni, nekoliko slabše 

pa ocenjujejo njeno preglednost. Najslabše pa so anketiranci ocenili ustreznost dolžine 

izobraževanja in termin izobraževanja glede na pričetek uporabe EDS. 

S pomočjo raziskave smo potrdili vse tri zastavljene hipoteze, da na zadovoljstvo 

uporabnikov pozitivno vplivajo kakovostno predhodno izobraževanje, strokovna 

usposobljenost izvajalcev izobraževanja in možnost dodatnega usposabljanja po 

izobraževanju. 

Bolj kot je izobraževanje kakovostno, večja je njegova uporabnost in posledično večje 

zadovoljstvo uporabnikov. Tako na kakovost izobraževanja kot zadovoljstvo uporabnikov 

vplivata razumljivost in kakovost podanih informacij, medtem ko dejstvo, kako dobro 

predavatelj pozna strokovno področje dela slušateljev, ni bistveno vplivalo na stopnjo 

zadovoljstva.  

Na izobraževanju in usposabljanju je pri nekaterih skupinah sodeloval sodelavec, ki je dobro 

poznal strokovno področje dela udeležencev, zato nas je zanimalo, ali njegova prisotnost 

vpliva na zadovoljstvo uporabnikov EDS. Rezultati analize nam pokažejo, da obstajajo zelo 

majhne razlike v zadovoljstvu med udeleženci glede na prisotnost sodelavca. Iz tega lahko 

sklepamo, da je bil predavatelj dobro usposobljen in dodaten sodelavec ni prinesel višje 

kakovosti izobraževanja. Nadaljnja raziskava pa pokaže, da je v skupini udeležencev, pri 

kateri je sodeloval sodelavec, ki pozna strokovno področje, ta dobro opravil svoje delo, saj je 

poznal odgovore na zastavljena vprašanja. Anketiranci pa ocenjujejo, da je njegovo 

sodelovanje na izobraževanju in usposabljanju zelo koristno. 
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V skupini, ki je imela na voljo dodatno usposabljanje, se izkaže, da to povečuje zadovoljstvo 

uporabnikov EDS. Skupina, ki te možnosti ni imela, pa ocenjuje z visoko oceno, da je 

dodatno usposabljanje nujno potrebno. 

V zadnjem delu dokazovanja hipotez smo izvedli še celostno analizo, v katero smo povezali 

vse elemente izobraževanja z zadovoljstvom uporabnikov EDS. Tudi ta raziskava pokaže, da 

je treba obravnavati dve skupini udeležencev, tiste, ki prehod na EDS podpirajo in tiste, ki 

prehoda ne podpirajo. Raziskava nam je pokazala, da dobrih 59 odstotkov anketirancev v več 

kot 75 odstotkih podpira način predhodnega izobraževanja. Ocenjujejo, da le ustrezno 

predhodno izobraževanje prinaša ustrezno zadovoljstvo. Za ustrezno predhodno izobraževanje 

se izkaže model izobraževanja, kjer udeleženci spoznajo vse ključne funkcionalnosti 

programske rešitve, kjer je predstavitev nazorna, dolžina usposabljanja ustrezna, da se izvaja 

v ustrezno opremljenih prostorih ter da je ustrezen tudi termin izvedbe. Ključna za 

zadovoljstvo uporabnikov pa je podpora prehodu na elektronski sistem.  

V kolikor udeleženci ne podpirajo prehoda na nov sistem, je tudi zadovoljstvo z 

izobraževanjem manjše. Tako se izkaže tudi ob celostni analizi skupine 19 odstotkov 

udeležencev, ki prehoda na EDS ne podpirajo. Ta skupina udeležencev ne prepozna vseh 

ponujenih rešitev kot prednost, pač pa dobro ocenjuje le lažjo dostopnost do dokumentov s 

pomočjo nove programske rešitve. Medtem ko preglednost ocenjujejo izrazito negativno. To 

pa je posledica njihove negativne ocene metod izobraževanja, po njihovem mnenju neustrezne 

dolžine izobraževanja in ocene predavatelja, češ da ne pozna dovolj dobro njihovega 

strokovnega področja dela. 

Ob upoštevanju dejstev: 

· da je lahko omejitev pri raziskavi dejstvo, da EDS še ni integriran v vsa delovna področja 

Zavoda v enaki meri;  

· da je na področju vseživljenjske karierne orientacije, kjer nastaja skoraj polovica vseh 

dokumentov, EDS še v postopku uvedbe;  

· da je od usposabljanja sodelavcev na področju vseživljenjske karierne orientacije minilo 

že več kot leto dni; 

· da na OS Ljubljana na področju vseživljenjske karierne orientacije (VKO) dela več kot 

60 odstotkov anketirancev; 

ocenjujem, da je za uporabnike smiselno izvesti dodatna usposabljanja. Glede na časovno 

oddaljenost od izobraževanja in usposabljanja pa do uvedbe na področju VKO predlagam 

izvedbo osvežitvenih izobraževanj tik pred uvedbo EDS. Možnost pa ponuditi tudi 

sodelavcem na področjih, kjer se novi način dela že uporablja, pa zaposleni še niso povsem 

usvojili vseh funkcionalnosti programske rešitve. Ob tem pa je treba zagotoviti primerno 

dolžino usposabljanja, glede na potrebe uporabnikov. 
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Za področja, kjer se v prihodnosti še načrtuje uvedba novih storitev, pa je smiselno izsledke 

raziskave upoštevati že pred samo izvedbo izobraževanj in usposabljanj. 
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8 SKLEP 

Zavod RS za zaposlovanje je javni zavod, ki deluje na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. 

Pri izvajanju svojih storitev mora upoštevati številne zakonske in podzakonske podlage, ob 

tem pa nastajajo velike količine dokumentarnega in arhivskega gradiva. Gradivo nastaja v 

fizični in elektronski obliki. S tako nastalim gradivom mora Zavod ravnati v skladu z 

veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.  

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih nalaga vsem javnopravnim 

oseba, ki ustvarjajo in hranijo gradivo v digitalni obliki, da uvedejo sistem za njegovo varno 

in dolgoročno hrambo do predaje gradiva pristojnemu arhivu. Upoštevati morajo določbe 

glede infrastrukture, strojne in programske opreme, prostorov in osebja, ki z gradivom ravna. 

Javnopravna oseba, ki se odloči za digitalno hrambo dokumentarnega gradiva, mora sprejeti 

notranja pravila zajema in hrambe, ki jih potrdi Arhiv Republike Slovenije. Zavod se je 

odločil za novi način evidentiranja, dokumentiranja in arhiviranja. Da bi dosegli namen in 

zastavljene cilje, je treba poleg uskladitve internih aktov z zakonodajo »uskladiti« oziroma 

ustrezno prilagoditi računalniško podporo (strojno in programsko), ki podpira delovanje 

Zavoda. Vse to pa prinese tudi novi način dela in drugačno porazdelitev dela.  

Če želimo, da bo uvajanje novosti uspešno in da bodo ob tem zadovoljni tudi zaposleni, je 

treba zaposlene ustrezno izobraževati in usposabljati.  

Za razvoj vsake družbe, organizacije in posameznika je izobraževanje ključnega pomena. 

Izobraževanje poteka od otroštva, ko se posameznik uči izkustveno, v času rednega šolanja in 

šolanja ob delu. Ob tem pa ne smemo zanemariti usposabljanja kot načina pridobivanja 

dodatnega znanja za uporabo ali izboljšanje uporabe že naučenega. Ker pa je v dobi hitrega 

napredka znanosti in tehnologije znanje tista vrednost posameznika, ki zelo hitro »zastari«, je 

potrebno vseživljenjsko učenje. Le na tak način lahko posameznik kot individuum ali pa kot 

del neke organizacije ostaja konkurenčen v globalnem svetu. Z izobraževanjem in uporabo 

znanja povečuje lastno in dodano vrednost ter konkurenčno prednost podjetja.  

To je še posebej pomembno, kadar podjetje uvaja novost, ki korenito poseže v način dela in 

spremeni organizacijo dela. 

Managerji, ki se zavedajo pomena znanja zaposlenih, bodo uporabili ustrezne strategije za 

načrtovanje izobraževanja, uporabili ustrezne motivacijske metode, s katerimi bodo 

spodbudili interes po pridobivanju in uporabi novega znanja. Z izvedbo internih izobraževanj 

pa poskrbijo za prenos znanja med zaposlenimi. Nikakor pa management ne sme zanemariti 

evalvacije izvedenih izobraževanj in uporabe v praksi, kot tudi učinkov izobraževanja. 

Zaposlene pa mora za uporabo novega znanja tudi ustrezno nagraditi. 
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Raziskava je pokazala, da mora biti izobraževanje organizirano tako, da udeleženci pridobijo 

vse ključne informacije, ki jih potrebujejo, da je dolžina izobraževanja ustrezno dolga, v 

ustreznem terminu, da so informacije podane na razumljiv način in v ustrezno opremljenih 

prostorih, če želimo, da bodo udeleženci zadovoljni z izobraževanjem. Seveda pa je ključni 

dejavnik zadovoljstva podpora udeležencev prehodu na novo storitev. Večja ko bo 

pripravljenost za sprejem novosti, večji bo učinek zadovoljstva. 

Ustrezno in učinkovito izobraževanje ter usposabljanje zaposlenih povečuje občutek 

zadovoljstva in pripadnosti organizaciji. Ustrezno usposobljeni zaposleni pa lahko 

zagotavljajo kakovost opravljenih storitev in dosegajo zastavljene cilje. 
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