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POVZETEK 

Vsi ljudje si prizadevamo pridobiti nova znanja, s katerimi smo konkurenčnejši na trgu dela. 

Z boljšo izobrazbo dobimo boljša delovna mesta in za opravljeno delo prejemamo boljšo 

plačo, s katero si zagotovimo poplačilo vseh dejanskih obveznosti, preostali del pa namenimo 

zadovoljevanju naših osebnih želja in interesov. Namen magistrskega dela je izmeriti vpliv 

izobraževanja odraslih na ekonomski položaj in socializacijo ljudi, ki so obiskovali Zavod za 

izobraževanje Črnomelj (ZIK). Osrednji del naloge zajema proučevanje literature s področja 

izobraževanja odraslih, ekonomskega položaja in socializacije. V empiričnem delu dognamo, 

da je ekonomski položaj po izobraževanju boljši/višji, vendar razlike niso velike. Razlika med 

ekonomskim položaju osebe glede na stopnjo pridobljene izobrazbe ni statistično značilna. Na 

področju socializacije so najbolj opazne razlike pri mladostnikih, katerih stopnja socializacije 

znatno upade v življenjskem obdobju, ko ti dopolnijo 26 let in več. Ne moremo pa trditi, da 

obstaja povezava med starostjo in spremembo socializacije zaradi izobraževanja. 

Ključne besede: izobraževanje, izobraževanje odraslih, ZIK, ekonomski položaj, socializacija. 

SUMMARY 

All people are striving to gain new knowledge that would set us apart from others and give us 

a competitive edge in the employment market. Better education ensures better employment 

opportunities and better pay for the work we do. We use our wages to pay our bills and we 

direct the res of our pay towards satisfying our wishes and interests. The aim of this MA 

dissertation is to measure the influence of adult education on the social and economic status 

of the people that attended the Institute for Education Črnomelj. The central part of the 

dissertation entails the study of literature on the education of adults, on economic status, and 

on socialization. The empirical part of the dissertation concludes that the economic status 

rises after completing the education but this rise is not significant. The differences between 

the economic statuses according to the completed level of education are not statistically 

significant. The biggest difference in socialization is observed among the youth where there is 

a significant drop in socialization when they enter the next period of life, after the age of 26 

and more. The claim that there is a correlation between age and the change in socialization 

because of education can not be substantiated.    

Key words: education, adult education, Institute for Education and Culture (ZIK), economic 

status, socialization. 

UDK: 316.6:374.7(043.2)
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1   UVOD 

Vsak posameznik se dobro zaveda, da s svojimi dejanji kroji svojo usodo, in da se je za uspeh 

treba potruditi v smislu nenehnega nadgrajevanja znanja in pridobivanja različnih kompetenc. 

Nenehno smo pod pritiskom družbe in okolice v smislu dokazovanja svojih vrlin. Izobrazba je 

pri tem seveda zelo pomembna, bolj ko smo namreč izobraženi, večje možnosti imamo pri 

pridobitvi boljšega in bolj plačanega delovnega mesta. Dobro delovno mesto ni samoumevno. 

Pri tem igrata pomembno vlogo še dobra organizacijska klima in delovni pogoji. Naša narava 

nam narekuje vedno nove želje in porajajo se nove ambicije. S svojim znanjem in 

prizadevanjem težimo k realizaciji želenega in od vsakega posameznika je odvisno, katero pot 

bo izbral za uresničitev ciljev.  

Ni moč prezreti dejstva, da je izobraževanje odraslih pomemben dejavnik, ki vpliva na 

ekonomski položaj posameznika, socializacijo, njegovo psihično in fizično počutje, različne 

spretnosti. Zatorej si skozi nalogo prizadevamo dognati, kaj, koliko in kako vpliva na 

posameznikov ekonomski položaj, socializacijo, različne veščine in splošno počutje. Barle 

(2007, 15) navaja, da imajo ljudje s pridobljeno višjo stopnjo izobrazbe boljše in uglednejše 

službe, bolj trdno oblikovano kariero in da zaslužijo več. 

Vsi rodovi se učimo in stremimo k nenehnemu izobraževanju, živimo v svetu znanja in brez 

njega ne bi mogli delovati skladno z normativi družbe. Ferjan (2005, 35) je zapisal, da ideja o 

znanju sega v 20. stoletje in da je proces učenja zelo prepleten z individualnim učenjem in 

učenjem v izobraževalnih ustanovah. Znanje pridobivamo s šolanjem, izobraževanjem in z 

življenjskimi izkušnjami.  

Osebnostni razvoj in pridobivanje novih znanj sta stalnici v posameznikovem življenju. 

Znanje je ključni dejavnik vsakršnega razvoja in ga opredeljujemo kot razumevanje in 

obvladovanje posameznih informacij in prepoznavanje ključnih informacij. Kakršnokoli 

znanje, izobrazba, tečaj, veščina ali spretnost so dodatna vrednost za posameznika, s katerim 

je konkurenčnejši na trgu dela. Zagorčeva (2010, 2) navaja, da organizacije in podjetja pri 

zaposlovanju novega kadra težijo k zaposlitvi posameznika s formalno izobrazbo in z vsemi 

dodatnimi izkušnjami. Zavedajo se, da so zaposleni in njihovo znanje gonilna sila dobro 

stoječega podjetja ali organizacije in da predstavljajo njihov intelektualni kapital. Vsako 

delovno orodje je nadomestljivo, med tem, ko je človeški dejavnik unikaten in nezamenljiv. 

Uspešna podjetja se zavedajo pomembnosti zadovoljstva svojih zaposlenih, zato jim 

posvečajo čedalje več pozornosti in si prizadevajo, da izkušen kader ostane v podjetju. Iščejo 

možnosti, na kakšen način jih stimulirati, dvigovati inovativnost in usklajevati njihove lastne 

interese z interesi podjetja oziroma organizacije. 

Eden ključnih dejavnikov pri odločanju za poklic je tudi plača. Je plačilo za opravljeno delo 

in je naš osnovni vir sredstev, s katerim preživljamo sebe in svojo družino. Plačilo naj bi bilo 

takšno, da nam omogoča dostojno življenje, vendar vemo, da žal vedno ni tako. Srečujemo se 
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z navzkrižjem interesov, ko delodajalec teži k čim boljšemu poslovanju, med tem ko delavec 

zahteva pošteno plačilo za opravljeno delo.  

Šoperjeva (2007, 1) navaja da je konkurenca pri izbiri kadrov zelo velika in da je eden od 

glavnih faktorjev pri zaposlovanju stopnja in smer izobrazbe. Sklepamo lahko, da bolj 

izobraženi ljudje zasedajo boljša delovna mesta in za svoje delo prejemajo večjo plačo. 

Vrednotenje dela in s tem pridobljene plače določa razporejanje in delitev sredstev, ki so 

namenjena za osebno porabo. Zadeva torej tisti del procesa, ko dohodek, ali del dohodka, ki je 

namenjen osebnim dohodkom, prehaja v osebno lastnino in je namenjen zadovoljevanju 

posameznikovih potreb in želja. Prav to prehajanje sredstev v osebno lastnino daje 

vrednotenju dela poseben pomen (Uhan 1989, 1). 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Izobraževanje odraslih predstavlja spremembo življenjskega sloga posameznika z vidika 

pridobivanja znanja, sposobnosti, stališč in veščin. Posledično je posameznik konkurenčnejši 

na trgu dela, se osebnostno razvija in sodeluje pri socialnem ter kulturnem razvoju družbe. 

Ličnova (2009, 17) trdi, da pod izobraževanje odraslih uvrščamo vse dejavnosti, v katerih 

sodelujejo odrasli z namenom pridobitve novega znanja, spretnosti, oblikovanja stališč in 

vrednot, in da je izobraževanje organizirano z namenom poučevanja starejših ljudi. Barletova 

(2007, 25) dodaja, da se ne glede na pomisleke odraslih venomer srečujemo z dejstvom, da je 

nadaljevanje šolanja pomemben dejavnik, ki vpliva na ekonomski položaj posameznika, 

socializacijo, njegovo psihično in fizično počutje, zdravje, znanje in različne spretnosti.  

Barletova (2007, 10) navaja, da se pojavljajo trije razlogi, ki potrjujejo dejstvo, da višina 

izobrazbe vpliva na posameznika oziroma na njegovo neposredno zadovoljstvo. Kot prvi 

dejavnik avtorica navaja socializacijsko perspektivo, ki podaja vpliv šole kot orodje za 

osvojitev kognitivnih orodij pri razumevanju sveta, uspešnejše reševanje problemov in lažje 

prilagajanje nastalim položajem. Drugi dejavnik je alokacijska perspektiva, ki podaja 

posamezniku boljši ekonomski položaj, dobro plačano delo in ustrezen družbeni položaj. Kot 

tretji dejavnik navaja Barletova (prav tam) institucionalno perspektivo, ki podaja relacijsko 

razmerje med šolanjem in družbenim položajem. Vse birokracije so namreč prepričane, da 

imajo bolj izobraženi ljudje bolj zaželene lastnosti.  

Ključni dejavniki ekonomskega položaja se kažejo v običajih posameznika, njegovi kulturi in 

religiji. Njegova etika predstavlja gonilno silo kapitalizma. Ekonomski položaj se začne 

slabšati, ko postane posameznik šibak in ne dovoljuje morebitnih sprememb (Samuelson in 

Nordhaus 2002, 544−545). Bergant (1995, 32) ga opredeljuje kot stanje v danem trenutku, 

gledano z vidika ustvarjanja finančnih ciljev. V širšem smislu bi lahko opredelili dober 

ekonomski položaj kot potencialno možnost v odnosu do okolja, ki se kaže v dobrem imenu 
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posameznika ali podjetja, kateremu je priznana kreditna sposobnost, uživanje ugleda 

posameznikov in poslovnih partnerjev. 

Setnikar Cankar in Hrovatin (2000, 223−224) opredeljujeta funkcijo denarja kot splošni 

menjalni posrednik, merilec vrednosti, zaklad ali hranilec vrednosti, plačilno sredstvo in 

svetovni denar. Obstaja v vsakem gospodarstvu in ga merimo v določenem obdobju. Potrebno 

količino denarja v obtoku uravnava centralna banka, poslovne banke in finančne institucije pa 

opravljajo finančne posle za prebivalstvo. Čelebič (2009) navaja, da položaj posameznika na 

trgu dela pomembno vpliva na njegov ekonomski in družbeni položaj. Brezposelnost vodi v 

socialno izključenost in povečuje stopnjo tveganja revščine. Kot poglaviten dejavnik tveganja 

revščine opredeljujemo nizko stopnjo izobraženosti, medtem ko vključevanje odraslih v 

nadaljnje izobraževanje posledično zmanjšuje verjetnost brezposelnosti, tveganje revščine in 

socialno izključenost. 

Stopnja izobrazbe ima velik vpliv na priložnosti, tako za vključevanje posameznika na trg 

dela, oblikovanje poklicnih poti, oblikovanje poklicnega statusa, kakor tudi ustvarjanje 

premoženja. Lahko rečemo, da imajo ljudje s pridobljeno višjo stopnjo izobrazbe boljše in 

uglednejše službe, bolj trdno oblikovano kariero in da zaslužijo več (Barle 2007, 15). 

Pojem socializacija obravnavamo z različnih vidikov in ga opredeljujemo kot kompleksen 

proces z vidika otroka in njegovega vključevanja v družbo in kulturo. Pri odraslih ljudeh si 

pojem interpretiramo kot proces mreženja odnosov, vključevanja v različne skupine, kjer se 

družbene vrednote v procesu odraščanja prenašajo na posamezne skupine, kjer socializacija 

poteka celo življenje. Haralambos in Holborn (2001, 12) pravita, da je socializacija proces, v 

katerem se posameznik nauči kulture družbe. Najpomembnejša je primarna oblika 

socializacije, ki poteka v otroštvu, navadno znotraj družine. Z odzivanjem na odobravanje in 

neodobravanje svojih staršev ter njihovo posnemanje se učimo jezika in vedenjskih vzorcev 

svoje družbe. V družbi poznamo znane izvajalce socialnih izobraževalnih sistemov v obliki 

raznovrstnih varstveno-izobraževalnih ustanov.  

Socializacijo opredeljujemo kot obliko interakcije, ki se odvija v različnih skupinah; najprej v 

družini, nato v šolskih skupnostih, kot druženje z vrstniki, znanci in prijatelji (Nastran Ule 

2000, 368). Kasneje nastopamo v delovnih skupinah, ustvarimo si svojo družino. Skozi 

socializacijo zadovoljujemo svoje osnovne potrebe, kot so potrebe po varnosti, zaupanju, 

druženju, pripadnosti, ljubezni in intimnosti. V tovrstnem socializacijskem procesu so 

značilni trajni medsebojni odnosi z močno emocionalno in efektivno dimenzijo. Svoje 

interese, kulturno specifične potrebe, porabo dobrin in potrebo po zabavi pa uresničujemo 

znotraj sekundarnih socializacijskih skupin, kjer dobijo naše potrebe in želje smisel. 

Socializacija je osnovna orientacija v družbeni stvarnosti, s katero se najpogosteje 

identificiramo. Na socializacijsko vpletenost v okolje se opiramo, oziramo in sklicujemo, ko 

skušamo pojasniti svoja dejanja, življenjske načrte in predstave o sebi (prav tam).  
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Socialna zavest (Goleman 2010, 84) zajema vrsto lastnosti, s katerimi čutimo notranje stanje 

druge osebe, razumemo njene občutke in misli. Zapletene družbene položaje dojemamo s 

pomočjo vedenja, kako družba deluje. Tovrstno socialno zavest imenujemo »poznavanje 

delovanja družbe« in predstavlja četrti vidik medosebnega zavedanja (prav tam, 89−99). Je 

vedenje o tem, kako družba pravzaprav sploh deluje. Ljudje s tovrstnim znanjem vedo, kaj se 

pričakuje v določeni družbeni situaciji, kako se je treba obnašati. Tovrstni ljudje so vešči 

semiotike, razbiranja družbenih znakov. Z lahkoto si pridobivajo nove prijatelje in sklepajo 

zavezništva, dojemajo ne izrečena pravila. Tovrstno poznavanje družbe se kaže tudi v 

sposobnosti reševanja družbenih zagat in razumevanju njenega delovanja. Pravilnost empatije 

je zasnovana na poslušanju in krepi poznavanje delovanja družbe.  

Socializacija oblikuje posameznikov socialni in družbeni značaj ter tudi posameznikovo 

celovito osebnost. Je sredstvo, ki zagotavlja družbeni napredek in vključevanje posameznika 

v družbo. Nanjo gledamo z vidika posameznika in z vidika družbe, kjer govorimo o razvoju 

posameznikove osebnosti, njegovem vključevanju v družbo in o procesu reprodukcije družbe. 

Socializacijo opredelimo kot celoto odnosov, ki v procesu usklajevanja posameznika z družbo 

uresničujejo razvoj posameznikove osebnosti in reprodukcije (Peček Čuk in Lesar 2009, 

26−27). 

Višina izobrazbe in z njo povezana pripadnost določenim aktivnostim in interesom je zelo 

pomemben dejavnik s stališča vključevanja v različne aktivnosti. Še vedno pa se ne da 

popolnoma ugotoviti, ali je večje vključevanje bolj izobraženih ljudi v različne aktivnosti 

posledica vpliva izobrazbe na dohodek ali povečane zavesti o kakovostnejšem preživljanju 

prostega časa (Petrovič idr. 1998, 17−18).   

1.2  Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je ugotoviti vpliv izobraževanja odraslih na njihov ekonomski položaj in 

socializacijo. 

Cilji naloge: 

- preučiti obstoječo literaturo s področja izobraževanja odraslih, 

- zbrati podatke o izobraževanju odraslih z uporabo anketnega vprašalnika, 

- preučiti vpliv izobraževanja odraslih na ekonomski položaj posameznika, 

- preučiti vplive izobraževanja odraslih na socializacijo posameznika, 

- podati predlog organizaciji za izboljšanje kakovosti izvedbe izobraževanja odraslih. 

V magistrskem delu preučujemo ekonomski položaj in vpliv socializacije na ljudi, ki so 

zaključili izobraževanje za odrasle. Tovrstno zanimanje za pridobitev zgoraj naštetih 

podatkov se namreč pojavlja že vrsto let, tako s strani organizacije in prebivalstva 

belokranjske regije, kakor tudi sodelujočih v izobraževanju. Pridobljeni podatki in njihova 
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analiza podajajo konkretne iztočnice o ekonomskem napredku in zadovoljstvu ljudi z vidika 

povečanja blaginje in družbenega napredka. Organizacija deluje v domačem okolju že 50 let, 

tovrstnih raziskav ni izvajal še nihče, zatorej lahko sklepamo, da je pridobitev teh podatkov 

več kot zaželena. 

1.3  Hipoteze raziskave 

V skladu s cilji magistrske naloge smo oblikovali tri hipoteze, katerih veljavnost bomo z 

raziskavo preverili: 

- Hipoteza 1: Udeleženci izobraževanja imajo po končanem šolanju boljši ekonomski 

položaj. 

- Hipoteza 2: Vpliv izobraževanja na ekonomski položaj je večji pri udeležencih 

višješolskih in visokošolskih programov, kakor pri srednješolskih programih. 

- Hipoteza 3: Z višanjem starosti udeležencev izobraževanja se manjša vpliv na 

socializacijo posameznika. 

1.4  Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Teoretični del naloge vsebuje preučevanje domačih in tujih avtorjev. Tematika preučevanja se 

nanaša na ekonomski položaj in socializacijo ljudi, ki so zaključili izobraževanje za odrasle na 

izbrani instituciji. Teoretični del naloge temelji na preučevanju izhodišč avtorjev, katerih 

mnenja smo uporabili pri preučevanju literature in metod. To se nanaša na zbiranje, iskanje in 

študij strokovne literature s področij, ki obravnavajo vpliv izobraževanja odraslih na njihov 

ekonomski položaj in socializacijo.  

Drugi del magistrske naloge je namenjen empiričnemu ugotavljanju vpliva izobraževanja 

odraslih na ekonomski položaj in socializacijo. Podatki, potrebni za raziskavo, so zbrani s 

pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa, in sicer z namenskim vzorcem, kar pomeni, da 

smo izbrali določen zavod za izobraževanje odraslih.  

Izobraževalni programi omogočajo različne smeri in stopnje izobraževanja odraslih, jezikovna 

in računalniška izobraževanja ter splošna izobraževanja. V zadnjem desetletju zaposleni 

ugotavljajo upad povpraševanja po izobraževalnih programih, medtem ko znatno narašča 

zanimanje za splošno izobraževalne programe in raznovrstne projekte. Določanje vzorca je 

potekalo v treh korakih. Najprej smo izbrali določeno inštitucijo kot priložnostni vzorec. Nato 

smo izbrali študijske programe kot namenski vzorec raziskave. V zadnjem koraku smo 

določili anketirane osebe kot enote vzorčenja (ljudi, ki so zaključili srednjo poklicno ali višjo 

strokovno šolo na izbrani organizaciji v zadnjih desetih letih). Znotraj organizacije smo 

opredelili namenski vzorec glede na srednješolski in višješolski študijski program. Ta zajema 

150 dijakov in študentov, ki so končali šolanje na omenjenem zavodu. Ob predhodni 
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privolitvi vodilnih iz organizacije smo v arhivu poiskali stike dijakov in študentov ter se 

dogovorili za sodelovanje s tridesetimi iz različnih programov. Izpolnili so anketni vprašalnik, 

sestavljen s pomočjo obdelanega gradiva. Vsakega od njih smo prosili za vzpostavitev stika še 

s petimi sošolci in posredovanje anketnega vprašalnika le tem. Ker postopek ni obrodil 

želenih sadov, smo v arhivu organizacije naknadno poiskali nove ljudi, s katerimi smo 

kontaktirali po telefonu. Prosili smo za njihov elektronski naslov, na katerega smo 

posredovali anketni vprašalnik. Tako znaša končni vzorec ankete 150 enot. V anketnem 

vprašalniku smo določili kazalnike, ki se nanašajo na merjenje ekonomskega položaja in 

socializacije (npr. za ekonomski položaj: višina dohodka, vrsta zaposlitve, pogoji na 

delovnem mestu, integracija v okolje…; za socializacijo: identifikacija posameznika, 

osebnostni razvoj, družbeno udejstvovanje v različnih aktivnostih, ozaveščanje, količina 

prostega časa…).  

Corwinova lestvica usmerjenega merjenja je namenjena merjenju zasnovanega in dejansko 

opaženega stanja na področju birokracije, storitev in strokovnosti (Taylor, Westcott in Barlett 

2001, 21−23). Tovrstno merjenje je večinoma kvantitativne narave in zajema tri obravnavane 

ravni. Meri vlogo socializacije v različnih časovnih obdobjih, ustreznost merjenja 

socializacije s tovrstno lestvico in ugotavlja, ali izobrazba vpliva na socializacijo. Vprašanja z 

različnih področij so strnjena v vprašalniku, katerega razdelimo med dijake in študente 

različnih stopenj študija, ki so zaključili izobraževanje v različnem časovnem obdobju. 

Anketirani ocenjujejo dani položaj s pomočjo pet stopenjske Likertove lestvice, kjer obkrožijo 

trditev, ki najbolj ustreza njihovim prepričanjem in stanju (prav tam). 

Anketni vprašalnik, katerega smo uporabili kot instrument zbiranja podatkov, je sestavljen iz 

vprašanj zaprtega tipa, kjer je značilna visoka stopnja standardizacije. S tako zastavljenimi 

vprašanji smo dobili enake vrste odgovorov, kar omogoča standardizirano obdelavo podatkov. 

S pomočjo pridobljenih odgovorov smo preverili hipoteze. Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 

(1995, 3) navajajo, da vprašalnik izvedemo s pomočjo merjenja. To se začne z opredelitvijo 

ključnih teoretičnih pojmov, ki jih skušamo oblikovati v dejanske spremenljivke. Vsako 

teoretično spremenljivko tudi ustrezno opisno definiramo in ji opredelimo merske postopke, s 

katerimi jo je mogoče opazovati.  

Statistična analiza podatkov je opisna in temelji na univariatni in bivariatni analizi (npr. 

opisne statistike, t-test za preverjanje aritmetičnih sredin med vzorcema, analiza variance za 

preverjanje aritmetičnih sredin med več vzorci in metodo glavnih komponent).  

1.5  Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Easterby Smith, Thorpe in Lowe (2007, 188−189) podajajo vsebinsko omejitev kot kakovost 

pridobivanja količine informacij in soočanja z merili uspešnosti raziskave. Splošna kakovost 
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raziskave je odvisna predvsem od tega, kako dobro smo povzeli literaturo, izluščili poglavitne 

informacije, strnili njihovo vsebino v celoto in kritično argumentirali spoznanja.  

V Sloveniji je veliko zavodov, ki nudijo izobraževanja in usposabljanja odraslim. V nalogi se 

osredotočamo na pridobivanje raziskovalnih podatkov Zavoda za izobraževanje in kulturo 

Črnomelj (ZIK) neposredno od ljudi, ki so tam zaključili izobraževanje.  

Omejitev raziskave se kaže kot omejitev pri vzorčenju. Za zbiranje podatkov smo uporabili 

namenski vzorec, ki zajema srednješolske in višješolske programe. Rezultatov raziskave ne 

posplošujemo, saj je način vzorčenja nenaključen. V nalogi ne proučujemo podatkov, 

pridobljenih na osnovnošolskem programu, kljub temu da Zavod za izobraževanje in kulturo 

Črnomelj izvaja tovrstno izobraževanje. Prav tako se s pomočjo anketnega vprašalnika 

osredotočamo na pridobivanje podatkov ljudi, ki so zaključili izobraževanje v preteklih 

desetih letih, medtem ko zavod izvaja izobraževanja že 50 let. Zaradi varovanja osebnih 

podatkov je bil prvi stik z dijaki in študenti zaupne narave. Na podlagi pridobljenih 

kontaktnih podatkov oseb smo izvzeli osebe, ki so se odselile, spremenile naslov bivanja, 

telefonsko številko ali umrle. 

Že pred samo izvedbo anketnega vprašalnika smo predpostavljali, da bo odziv anketiranih 

slabši, kakor bi želeli. V namenskem vzorcu je bilo nekaj oseb, ki niso bile pripravljene 

odgovoriti na posredovano anketo, prav tako je nekaj oseb odgovorilo na vprašalnik 

nepopolno. Vprašalnik je bil pred izvedbo tudi pilotsko testiran.  
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2  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Izobraževanje predstavlja temeljno družbeno dejavnost. Lahko trdimo, da je ta neposredno 

povezana s pogoji delovanja družbe in družbeno reprodukcijo. Izobraževanje in pridobljeno 

znanje sta vir bogastva sodobnih družb, izobraževanje samo po sebi pa posledica družbenega 

razvoja. Potreba po izobraževanju izhaja iz napredovanja družbe in interesa posameznika, 

medtem ko celotna družba stremi k nenehnemu razvoju in izobraževanju. Klemenčičeva 

(2012, 106) navaja, da gospodarstvo brez produkcije novega znanja ni konkurenčno in je 

obsojeno na propad. Pridobljena znanja veljajo za bistvene sestavine ekonomskega uspeha. 

Danes je postala produkcija znanja trgovska dejavnost in poseben vir dobička za podjetja, ki 

ta znanja uporabljajo.  

Izobraževanje samo po sebi ni zgolj pridobivanje znanja, ampak je uporabnost znanja. Glasser 

(2007, 208) definira znanje kot dejstvo ali zavest, da nekaj vemo. Navaja (prav tam), da 

moramo najprej nekaj vedeti, preden nam je dano znanje uporabiti. Izpostavlja televizijske 

kvize in toga vprašanja iz literature, kjer samo vedenje nečesa ne pomeni veliko. Vrednost 

znanja pridobimo šele takrat, ko se naučimo uporabljati v šoli pridobljeno znanje.  

Kulturni kapital predstavlja enega od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na izobraževalno 

uspešnost posameznika, njegovo samoumeščanje v družbi in samorazumevanje. Zgoraj našteti 

pojmi so odraz družbenih okoliščin in pogojev, v katerih posameznik živi. Prav tako so 

pogojeni s premoženjskim stanjem, ekonomskim kapitalom, z mrežo posameznikovih 

znanstev, s socialnim kapitalom, z izobrazbenimi dokazili in posameznikovim 

samorazumevanjem in nezavestnimi ravnanji (Vehovar idr. 2009, 53). 

 »Izobraževanje odraslih se giblje med spremembami življenjskega sloga v odraslost in 

spremembami izobraževanja«, prav tako lahko rečemo, da je navzoče na različnih področjih 

(Ličen 2009, 9). 

Po evidencah SURS je v šolskem letu 1997/1998 delovalo 370 organizacij, ki so izvajale 

izobraževanje odraslih. V šolskem letu 2007/2008 je delovalo 326 takih organizacij, med 

katerimi prevladujejo zasebne izobraževalne organizacije. V letu 2007 je bilo registriranih 

zgolj 32 javnih organizacij, in sicer kot ljudske univerze in osnovne šole za odrasle, katerih 

ustanoviteljice so občine (Čelebič idr. 2011, 13). 

Na diskurzivni ravni se skuša izobraževanje odraslih prikazati kot družbeno in kulturno 

pomembno dejavnost, saj se kaže pomembnost pridobljenega znanja tako na področju 

ekonomije konkurenčnega gospodarstva, kot za posameznike v smislu uporabnosti znanj in 

veščin na trgu delovne sile (Klemenčič 2012, 118). 
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2.1  Opredelitev izobraževanja odraslih 

Opredelitev pojma izobraževanja odraslih so sprejeli na zasedanju generalne skupščine 

Unesca, v Nairobiju leta 1976 (Bochl 2006, 10). Tudi Ličnova (2009, 16) povzema 

UNESCO-vo opredelitev izobraževanja odraslih, katerega so omenjeno leto definirali. 

Izobraževanje odraslih označujejo kot celoto organiziranih izobraževalnih procesov 

raznovrstnih vsebin, metod, stopenj in formalnosti. Procesi so namenjeni razvijanju osebnosti 

in znanj sodelujočih oseb, katerih želja je bogatenje izkušenj, pridobivanje novih znanj, vrlin, 

spretnosti in stališč. Osebe se osebnostno razvijajo in sodelujejo pri oblikovanju socialnega, 

kulturnega in gospodarskega razvoja. 

Izobraževanje odraslih lahko opredelimo kot celoto organiziranih procesov, s katerimi 

nadaljujemo ali nadomeščamo izobraževanje v šolah. Jelenc (1996, 13) navaja, da pojem 

"odrasli" opredeljuje ljudi, ki se po prekinitvi začetnega izobraževanja ponovno vključijo v 

organizirano izobraževanje, kjer v pristojnih organizacijah razvijajo in dopolnjujejo svoje 

zmožnosti in bogatijo pridobljeno znanje.  

Izobraževalne programe za odrasle izvajajo šole, lahko pa tudi javne in druge organizacije za 

izobraževanje odraslih, raziskovalno-razvojne organizacije za izobraževanje odraslih, 

visokošolski zavodi in druge organizacije ali posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje 

(Mirčeva idr. 2010, 8). Ugotavljamo, da je izvajalcev izobraževalnih programov v državi iz 

leta v leto več (Tušek 2008, 5). 

Razlika med izobraževanjem odraslih in drugimi vrstami izobraževanja se kaže predvsem pri 

oblikovanju učnega okolja za izvajanje programov. Namreč tovrstni programi so usmerjeni v 

izobraževanje odraslih vsebinsko in organizacijsko. Osredotočeni so na potrebe ciljnih skupin 

v smislu zmanjševanja socialnih, kulturnih, ekonomskih in političnih neenakosti (Mirčeva idr. 

2010, 8). 

Prvi program za izobraževanje odraslih je bil v Sloveniji uveden leta 1984 (Ličen 2008). Dve 

leti kasneje se je pojavila pobuda za ustanovitev Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki se 

je začela uresničevati pod okriljem Andragoškega društva. Tovrstna univerza je po naravi 

nepridobitna, velikokrat temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju in prispevanju. 

Udeleženci, mentorji in sodelujoči si izmenjujejo svoje znanje po najboljših močeh in tako 

prisostvujejo k ustvarjalnemu okolju in delovanju študijske skupine. Omogočajo nadaljnje 

izobraževanje tako odraslim v poznejših letih, kot dolgotrajno brezposelnim, ne glede na 

njihovo starost, stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost 

(Kump in Krašovec 2010, 93). 

Pod izobraževanje odraslih uvrščamo vse dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli z namenom 

pridobitve novega znanja, spretnosti, oblikovanja stališč in vrednot. Izobraževanje je 

organizirano z namenom poučevanja starejših ljudi (Ličen 2009, 17). 
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Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) pojasnjuje, da si udeleženci 

izobraževanja odraslih pridobivajo znanja, spretnosti in veščine po posebnih programih, ki so 

prilagojeni za odrasle. Zakon pojasnjuje (prav tam), da tovrstni programi zvišujejo splošno 

izobraženost in kulturno raven prebivalstva. Izpopolnjujejo že osvojeno znanje za delo in 

poklic. Izobražujejo brezposelne, poudarjajo temelje demokracije, učijo se tujih jezikov, 

slovenskega jezika za tujce, izobražujejo se za kakovostnejše življenje in za uveljavljanje 

posebnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi ali drugačnimi potrebami.  

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) nam v naslednjih alinejah podaja 

javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, katerega deli na splošni in posebni del:    

1. Splošni del vsebuje:  

- ime programa,  

- obseg izobraževanja po programu in  

- pogoje za vključitev v izobraževanje, za napredovanje in dokončanje izobraževanja.  

2. Posebni del vsebuje predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge, v katerih se navedejo:  

- standardi in vsebine znanj, spretnosti in veščin,  

- oblike in načini preverjanja znanja,  

- znanja, ki se preverjajo,  

- minimalno število ur organiziranega izobraževalnega dela in obseg obveznih oblik 

izobraževalnega dela za udeležence izobraževanja,  

- znanja, ki jih morajo imeti izvajalci programa in  

- javna veljavnost znanj, spretnosti in veščin, ki se pridobijo z izobraževanjem po 

programu.  

Ličnova (2006, 47−51) podaja, da je v dobi odraslosti moč ugotoviti področja, kjer 

posameznikova učinkovitost narašča. Opredelimo jih lahko s socialno sposobnostjo, 

presojanjem in izkušnjami. Srečujemo se tudi z dejstvom, da nekatera področja slabijo. 

Postajamo manj dovzetni, manj pozorni, spomin nam počasi peša in podaljša se čas 

odzivnosti. Naraščanje in upadanje sposobnosti je pogojeno s človekovo dejavnostjo in 

okoljem, v katerem odrašča.  

2.2  Cilji izobraževanja odraslih 

Odrasli se venomer srečujejo z dejstvom, da je nadaljevanje šolanja pomemben dejavnik, ki 

vpliva na socialno-ekonomski položaj posameznikov, njihovo psihično in fizično počutje, 

zdravje, znanje in različne spretnosti (Barle 2007, 25). Ličnova (2006, 107−108) navaja, da 

izobraževanje odraslih pripomore pri razvijanju lastnih potencialov. S pridobljenim znanjem 

postajajo posamezniki boljši ljudje in pripomorejo k izboljšanju družbe. V praksi je moč 

opaziti, da je večina izobraževanja namenjenega starejšim ljudem in je povezana z njihovim 
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delovnim mestom ter poklicnim delovanjem. Ključno vodilo je boljši zaslužek in 

napredovanje (prav tam).  

Država povezuje različne subjekte v usklajeno delujočo mrežo, katera presega okvire 

tradicionalnega izobraževanja, katerega najpomembnejši predstavnik je šola. Rečnik (1991, 

32−33) navaja cilje izobraževanja odraslih s strani države:  

- pospešujejo uresničitev družbenih ciljev, 

- zavzemajo se za popolno odpravo nepismenosti, 

- dvig splošne izobrazbene ravni celotnega prebivalstva in uveljavitev koncepta 

vseživljenjskega učenja, 

- prispevek k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju, 

- pripravlja odrasle za prevzemanje različnih vlog v spreminjajočem se družbenem 

življenju, 

- zavzema se za naraščanje števila in vrst nosilcev izobraževanj za odrasle, kar se odraža v 

večji raznovrstnosti programov in aktivnosti izobraževanj, 

- decentralizacija izobraževanja odraslih, povezana z različnostjo organizacij in izvedbo 

izobraževanj z namenom čim večjega števila vključenih udeležencev, 

- razvoj različnih organizacij namenjenih podpori, pospeševanju in usklajevanju dejavnosti 

izobraževanja odraslih, 

- naraščanje deleža neformalnega izobraževanja, 

- povezovanje izobraževanja odraslih s kulturnimi in umetniškimi ustanovami, 

- povezovanje šolskih in zunajšolskih oblik izobraževanja.  

Eden izmed ciljev izobraževanja odraslih je zmanjšati prepad med bolj in manj izobraženimi 

ljudmi ter ljudem ponuditi novo priložnost po izobraževanju. Ličnova (2006, 108) navaja, da 

ne moremo zanikati dejstva, da je večina tovrstnih izobraževalnih programov namenjenih že 

izobraženim ljudem. Bolj ko so ljudje izobraženi, večja je verjetnost, da bodo kot odrasli 

svoje znanje dopolnjevali in se naknadno izobraževali. Tako se razlike med sloji le še 

povečujejo.  

Odrasli se najpogosteje vključujejo v programe neformalnega izobraževanja, usposabljanja in 

izpopolnjevanja, ki so posledica povezanosti s poklicnim napredovanjem. Praviloma tovrstno 

izobraževanje ni ovrednoteno v razmerju do formalnega izobraževanja in ne daje jasnih 

informacij o učnih dosežkih (Čelebič idr. 2011, 11). 

2.3  Možnosti nadaljnjega izobraževanja odraslih 

Pomembno vlogo pri izobraževanju starejših ljudi imajo univerze za tretje življenjsko 

obdobje, katere so se v obliki študijskih krožkov zelo hitro uveljavile in razširile. V Sloveniji 

je univerza za tretje življenjsko obdobje zelo močna organizacija, ki si prizadeva izboljšati 
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kakovost izobraževanja odraslih na vseh področjih (Kump in Krašovec 2010, 97−100). Med 

ponudbo izobraževanja starejših uvrščamo tudi medgeneracijski izobraževalni program, ki 

vključuje izmenjavo spretnosti, znanj, izkušenj in sodelovanja med sodelujočimi. Programi, ki 

so lahko formalne ali neformalne narave, krepijo socialna omrežja in spodbujajo k učenju, 

osebnostnemu razvoju in dejavnemu družabnemu življenju. Velikokrat prevzamejo starejši 

sodelujoči v izobraževanju vlogo mentorjev mlajšim, jim pomagajo pri učenju in na ta način 

krepijo medsebojno samozavest in občutek pomembnosti (prav tam). 

Kump in Krašovec (2010, 97−101) navajata, da so se možnosti in pomen izobraževanja 

starejših v zadnjih dveh desetletjih drastično spremenile. Eden izmed poglavitnih razlogov je 

hitro rastoče starejše prebivalstvo, za katerega je značilna daljša življenjska doba. Drugi 

razlog je povečano formalno izobraževanje, ki je glavni kazalec udejstvovanja v nadaljnjem 

izobraževanju odraslih in odraža njihov družbeni položaj.  

V Sloveniji je v zadnjih desetih letih dosežena velika porast izobraževanja odraslih. V letu 

2007 smo zabeležili 41-odstotno vključenost odraslih v izobraževanja, medtem ko beležimo 

tri leta poprej (2004) 37-odstotno vključenost. Bistveno prevladuje neformalno izobraževanje 

odraslih. V izobraževanja pa se v najmanjši meri vključujejo najmanj izobraženi odrasli in 

višje starostne kategorije ljudi (Čelebič idr. 2011, 10). 

Ponudba izobraževanja starejših, ki je zagotovljena s strani novih medijev, npr. interneta, je v 

Sloveniji dokaj slabo razvita. Široko dostopnega računalniškega izobraževanja pri nas tako 

rekoč nimamo (Kump in Krašovec 2010, 100).   

2.4  Vidiki motivacije za nadaljevanje izobraževanja odraslih 

Na poti do znanja premagujejo ljudje različne težave, katere jim jemljejo energijo in čas. Za 

dosego želenega cilja je potrebna motivacija, ki se razlikuje glede na usmerjenost ciljev, 

aktivnost učenja in samopodobo posameznika. Motiviranost posameznika je odvisna tudi od 

vrste izobraževalnih programov in okolja, v katerem izobraževanje poteka. Prav tako je 

odvisna od starosti posameznika, saj se v določenih starostnih skupinah v posamezniku 

rojevajo določene potrebe, katere skuša zadovoljiti. Te potrebe se transformirajo na potrebe 

po novem znanju. 

Nivo motiviranosti je odvisen od množice med seboj se prepletajočih dejavnikov. Puklek 

Levpuščkova in Zupančičeva (2009, 12) navajata, da med fiziološke dejavnike motivacije po 

nadaljnjem izobraževanju uvrščamo splošno telesno počutje, raven energije posameznika, 

stanje čutil, delovanje živčnega sistema, hormonsko ravnovesje in zaznavno-gibalno 

delovanje. Avtorici navajata psihološke dejavnike kot dejavnike intelektualne sposobnosti za 

motiviranost učenja, pod katere uvrščamo splošno inteligentnost in specifične inteligenčne 

sposobnosti. Psihološki dejavniki so še razvojna stopnja mišljenja, govorne veščine, 
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priznavanje, osebnostne značilnosti, motivacija in prizadevanje za učenje, učna samo 

učinkovitost, uporaba spoznavnih znanj in strategij pri učenju ter čustvovanje in vedenje 

posameznika (prav tam). 

Hoyerjeva (1987, 132) navaja, da je glavni motivacijski dejavnik za nadaljevanje 

izobraževanja pridobivanje novega znanja. Sledijo dejavniki veselja do poklica, strokovna 

izpopolnitev in kakovostnejše opravljanje svojega dela. Nekateri ljudje navajajo (prav tam), 

da s pridobljenim znanjem lažje pomagajo drugim in da želijo postati čim boljši član družbe 

in se osebnostno izpopolniti. Ličnova (2009, 52) povzema po Lengrandu (1970), ki opisuje 

dejavnike potrebe po nadaljnjem izobraževanju. Med prvimi dejavniki avtorica povzema hitre 

spremembe, ki si sledijo v zelo kratkih časovnih obdobjih. Posameznik jim le s težavo sledi, 

zatorej se pojavi želja po nadgradnji že obstoječih znanj. Prav tako smo priča vedno novi 

količini znanja, novim tehnologijam, naraščajočemu številu razpoložljivih informacij, 

demografski ekspanziji, političnim spremembam in svetovni krizi. Posledično je moč opaziti 

bolj izrazite potrebe po izobraževanju za lagodnejše življenje v skupnosti, bolj demokratične 

odnose in dejavno življenje. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK 2012b) 

pojasnjuje motive izobraževanja odraslih kot potrebo po druženju, zadovoljevanju občutka po 

pripadnosti, lastno željo po novem izobraževanju in kakovostnejšem preživljanju prostega 

časa. Seveda so pri odločanju pomembne tudi privlačne izobraževalne vsebine in želja iti s 

časom naprej. 

Petar (2006, 246−247) pravi, da imajo odjemalci izobraževanj radi prijazne, iskrene in 

svojemu delu predane ljudi. Želijo si takojšnje jasne odgovore in dobro podkovano osebje. Če 

jim strokovno osebje pokaže interes za njihove želje in potrebe, posluh za obravnavanje 

problemov in dobre nasvete, je to nedvomno odlična poteza za dobro ime organizacije in 

večjo motivacijo posameznika.  

Ličnova (2006, 47−51) navaja, da je v dobi odraslosti moč ugotoviti področja, kjer 

posameznikova motiviranost narašča. Opredelimo jih lahko s socialno sposobnostjo, 

presojanjem in izkušnjami. Srečujemo se tudi z dejstvom, da nekatera področja slabijo. 

Postajamo manj dovzetni, manj pozorni, spomin nam počasi peša in podaljša se čas 

odzivnosti. Naraščanje in upadanje sposobnosti je pogojeno s človekovo dejavnostjo in 

okoljem, v katerem posameznik odrašča. ZIK (2012c) vidi glavne ovire pri upadu 

motiviranosti pri izobraževanju odraslih predvsem v starosti in zdravstvenih težavah, slabši 

motorični sposobnosti, medtem ko so tudi kognitivni procesi počasnejši. Posamezniki lahko 

dojemajo lastne sposobnosti kot neustrezne in pojavi se občutek pomanjkanja časa. Srečamo 

se tudi s slabšo mobilnostjo, strahom pred neuspehom, pomanjkanjem interesa in 

zagrenjenostjo, pogosto pa se pojavijo tudi nizki finančni prihodki, ki posamezniku 

onemogočajo realizacijo zastavljenih ciljev. Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009, 12) 

navajata motivacijske dejavnike posameznika kot dobre intelektualne sposobnosti, pod katere 

uvrščamo splošno inteligentnost in specifične inteligenčne sposobnosti pri izobraževanju. 
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Mogoče je tudi govoriti o psiholoških motivacijskih dejavnikih, in sicer kot stopnji 

razvojnega mišljenja, govorni kompetentnosti, priznavanju, prizadevanju za učenje, učni 

samoučinkovitosti, uporabljanju spoznavnih znanj in strategij pri učenju ter čustvovanju in 

vedenju posameznika (prav tam).  
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3   EKONOMSKI POLOŽAJ 

Ekonomski položaj ima zelo široko področje delovanja, saj predstavlja kakovost življenja 

posameznika z vidika razpoložljivih materialnih in finančnih sredstev. Ekonomski položaj 

posameznika ima močan vpliv na družbeno dogajanje, saj je skrbno ravnanje s prihodki 

pomembno za razvoj slovenske družbe, blaginjo in kakovost življenja vsakega posameznika.  

3.1  Opredelitev ekonomskega položaja 

Grubiša (2008, 9) navaja, da se pri opredelitvi ekonomskega položaja srečamo z nekaterimi 

osnovnimi pojmi, ki ga podrobneje interpretirajo: 

- Finančna neodvisnost presega zunanje dejavnike, kateri vplivajo na naše dohodke. 

Opredeljujemo ga s stanjem, ko nismo več odvisni od sprotnega služenja denarja oziroma 

plače, pokojnine, štipendije itd. To se zgodi, ko dohodki trajno presegajo naše finančne 

potrebe, kot je plačilo vseh materialnih obveznosti. Največkrat si finančno neodvisnost 

zagotovimo s pasivnimi dohodki ali trajnimi aktivnimi dohodki v obliki pogodb o 

avtorskih pravicah in z dolgoročnimi pogodbami. 

- Blagostanje je stanje, v katerem imamo dovolj finančnih in materialnih sredstev za 

poravnavo vseh obveznosti, vzdrževanje standarda in naložb na področju osebnega 

izražanja.  

- Osebne finance opredeljujemo kot vsa finančna sredstva in osebno premoženje, s katerim 

razpolagamo. Sem sodijo plača, pokojnine ali drugi prihodki posameznika. Samuelson in 

Nordhaus (2002, 343) dodajata, da so to preostali denar ali sredstva, ko odštejemo plačane 

davke. 

- Aktivni dohodki so redni ali izredni dohodki, ki jih ustvarjamo z aktivnim delom. 

Najpogostejši so plača, pokojnina (dohodek, ki temelji na preteklem delu) ali honorar. 

Sem sodijo tudi denarne nagrade, regresi in podobno.  

- Pasivni dohodki so prihodki, ki so posledica zbranega premoženja, kot so bančne obresti, 

dividende, najemnine itd. 

Pernek in Škof (1995, 203) opredeljujeta ekonomski položaj v ožjem smislu kot življenjske 

razmere prebivalstva, v širšem smislu pa kot delovne in družbene razmere. Razumemo ga kot 

osebno in javno porabo prebivalstva. Osebna poraba je del življenjskih razmer, ki so 

posledica osebnega dohodka. S svojim osebnim dohodkom zadovoljujemo svoje osebne 

potrebe in potrebe svojih družin, katere oblikujemo glede na družinski proračun. Avtorja 

povzemata (prav tam), da je posledično ekonomski položaj posameznika odvisen od 

finančnega prihodka, prehrane, oblačil, trajnega potrošnega blaga in zadovoljevanja kulturnih 

potreb.  

Novak (1996, 12) navaja, da je ekonomski položaj posameznika sestavljen iz področja 

temeljnih potreb (hrana, prebivališče), temeljnih kulturnih potreb (izobrazba, prosti čas in 
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rekreacija) in višjih potreb (neporabljeni dohodek). V najširšem smislu opredeljujemo 

ekonomski položaj kot osebno porabo (Pernek in Škof 1995, 204). 

Ekonomski položaj posameznika lahko opredeljujemo tudi s količino vloženih sredstev v 

dejavnost, ki teži k čim večjemu zaslužku. Vendar če hočemo zaslužiti, moramo izdelovati 

nekaj, kaj tržišče potrebuje. Izobraženost in pridobljena znanja se zrcalijo skozi 

posameznikovo prizadevanje po izdelovanju dobrin ali storitev, ki se prilagajajo potrebam 

drugih ljudi. Za vzdrževanje dobrega ekonomskega položaja sta nujna sodelovanje in pomoč 

drugih ljudi (West idr. 2012, 4−5). 

SURS (2012b) je opredelil iztočnice za merjenje ekonomskega položaja družbe, kakovosti 

življenja in napredka v družbi. Opredeljujejo, da večina slovenskih gospodinjstev preživi 

mesec s svojimi mesečnimi dohodki z manjšimi težavami. Pojasnjujejo, da si večina 

gospodinjstev lahko privošči enotedenske počitnice ali nepričakovane izdatke. Dohodke 

opredeljujejo kot precej enakomerno porazdeljene in dodajajo, da večino dohodkov 

gospodinjstva porabijo za nakupe hrane, transport in poravnavanje mesečnih stroškov 

stanovanja (voda, elektrika, plin ipd.). Stanovanjski stroški gospodinjstev predstavljajo v 

povprečju nekaj več kot 14 % razpoložljivega dohodka.  

3.2  Politika plač 

Plača oziroma osebni dohodek predstavlja poglaviten pomen za kakovostno življenje in 

napredek družbe, zatorej se mnogi odrasli odločajo za nadaljevanje izobraževanja v smislu 

pridobitve boljšega delovnega mesta, in s tem prejemanja boljšega plačila za opravljeno delo. 

Plače naj bodo konkurenčne in naj se večajo sorazmerno s povečanjem produktivnosti. 

Določanje višine plače in njeno obračunavanje naj čim bolj natančno izmeri zahtevnost dela 

in delovni rezultat zaposlene osebe. Zaposleni želijo dobro plačilo za opravljeno delo, 

dodatno izobraževanje jim omogoča prejemanje višje plače in boljši zaslužek, to pa povzroči 

zvišanje njihove življenjske ravni in povečanje kakovosti življenja. Podjetja želijo z 

ustreznimi plačilnimi politikami in nagrajevanji vplivati na uspešnost poslovanja podjetja, s 

plačami pa stimulirati zaposlene k čim večji efektivnosti. Kajzer (2008, 57) navaja, da v 

praksi prihaja do razlik med rastjo izhodiščnih in dejansko izplačanih plač, ki se določajo v 

okviru niza dogovorjenih mehanizmov. Na rast plače vplivajo tudi nadaljnja izobraževanja, 

napredovanja, nagrajevanja, dobri poslovni rezultati in izplačila na podlagi panožnih, 

podjetniških in individualnih pogodb (Kajzer 2008, 57−58).  

Plača ima motivacijski učinek, ko je določena v skladu z uspešnostjo in učinkovitostjo 

posameznika, nadaljnjim izobraževanjem, njegovimi znanji in kompetencami. Plača naj bi 

bila določena v skladu z uspešnostjo in učinkovitostjo celotne organizacije in njenim 

intelektualnim kapitalom, pogojena pa je tudi s stopnjo izobrazbe posameznika (Mihalič 

2008, 38). Zavod Republike Slovenije za poslovanje (ZRSZ 2012a) navaja, da je višina plače 
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odvisna od ravni izobrazbe udeleženca, odvisna pa je tudi od vrste dela, katerega oseba 

opravlja. 

Mihaličeva (2008, 37) zatrjuje:  

Plača zaposlenega bo delovala motivacijsko, če se bo povečala ob posameznikovi večji uspešnosti 

in pridobitvi ter porabi novih znanj ter zmanjšala ob nižji uspešnosti in na primer ob odklonitvi 

učenja. 

V okviru plačne politike ima zasnova variabilnega dela plače velik vpliv na stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih. Razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače naj bi znašalo 70 : 

30. Radikalen vpliv na stopnjo uspešnosti zaposlenih še dodatno povečamo z variabilnim 

delom plače. Namenjen je plačilu za dodatno izobraževanje odraslih, uspešnost, učinkovitost 

pri delu in na delovnem mestu, za raznovrstne dosežke, inovacije in plačilu znanja ter drugih 

izkazanih kompetenc (Mihalič 2008, 39). 

Brezposelnost je eden najpomembnejših perečih problemov s področja ekonomskih, socialnih 

in političnih vidikov državnega gospodarstva (Žižmond 2003, 30), katerega posledico je moč 

prepoznati v prenasičenosti kadrov ali v pomanjkanju ustrezne izobrazbe. Poznamo frikcijsko, 

strukturno in ciklično brezposelnost. Na trgu dela je moč zaslediti tudi prikrito ali latentno 

brezposelnost ter sezonsko in tehnološko brezposelnost (Boosworth, Dawkins in Stromback 

1996, 410). Država spodbuja dodatna izobraževanja in usposabljanja zgoraj naštetih skupin 

brezposelnih ljudi, saj bi ti postali konkurenčnejši in si z dodatnim izobraževanjem zagotovili 

boljše kompetence, katerebi jim omogočile zaposlitev. Scarpetta, Sonnet in Manfredi (2010, 

4−5) navajajo, da je v zadnjih letih za visoko stopnjo brezposelnosti v posameznih regijah 

kriva gospodarska kriza, zaradi katere število brezposelnosti narašča. Prišlo je namreč do 

mnogih odpuščanj zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti in stečaja mnogih podjetij. Na 

splošno gospodarsko stanje vpliva tudi slabši odnos državljanov do aktivnega udeleževanja v 

gospodarstvu, padec zanimanja za dodatna izobraževanja pa je moč pripisati dragim 

študijskim programom. McClelland in MacDonald (2011) pa pravita, da je s stališča 

posameznika moč čutiti posledice brezposelnosti na celotni družbi, in sicer z materialnega, 

socialnega in psihološkega vidika, ki se zrcalijo kot negativni učinki na na odnos do dela, 

občutek pripadnosti in dolžnosti. Posledično posameznik postane pasiven in izgubi zanimanje 

za vsa nadaljnja izobraževanja in izpopolnjevanja v smislu pridobivanja novih kompetenc, 

veščin in strokovnih znanj za pridobitev boljšega ekonomskega položaja. 

3.3  Ekonomski položaj in izobraževanje 

Znanje predstavlja vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti, kar se odraža na povečanem 

vlaganju v človeški kapital. Naša družba postaja vedno bolj izobražena in vlaganja v 

izobraževanje predstavljajo povečano konkurenčno sposobnost gospodarstva (SURS 2011). 

Podjetniški način razmišljanja in ustvarjanja premoženja je vpet v program izobraževalnih 
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institucij in se odraža skozi realizacijo izvedbe nekaterih strokovnih predmetov. Uspešno 

ustvarjanje novih idej, ustvarjanje in vodenje podjetij zahteva od posameznika vrsto znanj, 

sposobnosti in kompetenc, ki pa jih ni moč pridobiti brez potrebne izobrazbe. Posledično se 

mnogi zaposleni odločajo za izobraževanja, ki jim ponujajo pridobitev potrebnih znanj in 

kompetenc. 

Izobraževanje in gospodarski razvoj se navezujeta in povezujeta. Oba sta tesno povezana z 

znanjem in izobrazbo prebivalstva. V globalnem gospodarstvu se odražata kot ključna 

konkurenčna prednost posameznika. V globalnih vojnah vrednotenja znanja naj bi preživeli le 

najsposobnejši, zato se na trgu dela ponujajo mnoge osnovne in srednje šole, visoke šole in 

fakultete. Možnost izbire šolanja naj bi povišala izobraževalne standarde, saj bi posledično 

bile primorane izboljšati standarde šole, ki ne dosegajo zadovoljivih meril. Zato se tudi vedno 

bolj ponuja dejavnost izobraževanja odraslim ljudem, ki želijo izpopolniti svoje znanje in 

pridobiti nove kompetence. Z izobraževanjem posedujemo več znanja in smo posledično 

konkurenčnejši na trgu dela in dosegamo boljši gospodarski razvoj (Vehovar idr. 2009, 

29−31). Še posebej pri izobraževanju odraslih je moč opaziti visoko stopnjo sodelovanja med 

strokovnim kadrom v smislu podružničnega učenja, kjer izvajajo izobraževalne programe 

usposobljeni kadri, in s tem dosegajo višjo kakovost izobraževanja (Brogan b. l.).  

Barletova (2007, 10−11) povzema po Mayerju (1977, 83), ki navaja organizacijo družbe na 

način povezovanja šolanja in doseženega položaja na delovnem mestu. Delodajalci so 

prepričani, da bolj izobraženi ljudje posedujejo večje znanje in več kompetenc, potrebnih za 

dobro opravljeno delo. Izobraženi ljudje zasedajo boljša delovna mesta, prejemajo boljšo 

plačo in si s tem zagotovijo boljši ekonomski položaj. Lahko povzamemo, da je zelo 

pomembno koliko znanja in kakšno izobrazbo ima posameznik, saj naj bi ta izražala 

pričakovano kakovost opravljenega dela. Tovrstna predpostavka je vgrajena v družbo šolanja, 

kjer je možnost pridobitve določenega delovnega mesta povezana s stopnjo pridobljene 

izobrazbe in nadaljnjim izobraževanjem zaposlenih. Sposobnosti določenega posameznika s 

pridobljeno stopnjo izobrazbe delodajalci navadno ne preverjajo, saj velja predpostavka, da je 

moč preveriti le različne sposobnosti, ki se nanašajo na veščine in dodatna znanja med 

kandidati z doseženo isto stopnjo izobrazbe. 

Hosnik Kališkova (2011, 5) poudarja, da dolgotrajna pasivnost in neurejen ekonomski položaj 

vodita v revščino. Slednja povzroča izključenost revnih ljudi iz družbenega življenja, zato ti 

postanejo socialno, kulturno in politično marginalizirani, kar lahko privede do njihove 

socialne izključenosti. Avtorica poudarja nujnost povezovanja socialne, davčne in družinske 

politike v smeri pozitivnega vpliva na družine. 
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3.4  Ekonomski položaj in alokacija 

Pojem alokacija se uvršča v področje ekonomije, ki se ukvarja z razporeditvijo surovin in 

sredstev za povečanje učinkovitosti (SSKJ 2013). Z izobraževanjem lahko dosegamo 

transparentnejše razporejanje sredstev, dobrin in zalog v smislu optimalnega povezovanja 

posameznikovih znanj in posledično doseganja boljših poslovnih rezultatov. Več 

pridobljenega znanja in s tem bolj ekonomično ravnanje omogoča posamezniku povečanje 

učinkovitosti in boljši socialno-ekonomski položaj. Nedvomno je alokacija in njeno 

uresničevanje želja mnogih, ki se udejstvujejo v izobraževanju za odrasle v smislu doseganja 

njenih pozitivnih učinkov na njihov ekonomski položaj; tudi Samuelson in Nordhaus (2002, 

544−545) opozarjata, da se ekonomski položaj posameznika začne slabšati, ko postane ta bolj 

šibak in se več ni v toliki meri sposoben prilagajati spremembam in hitremu življenjskemu 

tempu. 

Alokacija se odraža skozi ekonomski položaj posameznika v običajih in pridobljenem znanju 

posameznika. Ti predstavljajo odraz posameznikovih odločitev, ki se kažejo v poslovni 

uspešnosti na podlagi izkušenj. Ekonomski položaj se lahko začne slabšati, ko posameznik ne 

dovoljuje morebitnih sprememb in se ne zaveda pomembnosti alokacije in ni sposoben 

ustrezno reagirati na določeno stanje (Samuelson in Nordhaus 2002, 544−545).  

Pojem alokacija je moč v gospodarstvu povezati z razporeditvijo ali dodelitvijo sredstev, 

oziroma iz nje razbrati tržno shemo finančnega dodeljevanja. Nanaša se tudi na dodelitev 

stroškov na različne veje, med drugim tudi za strateško načrtovanje in raziskovanje (Collins 

English Dictionary, 2009). Ekonomski položaj in alokacijo povezujemo z vidika ekonomije, 

kjer je materialni položaj posameznika v relaciji z razporejanjem sredstev in surovin. S temi 

veščinami lahko povečujemo učinkovitost in dosegamo boljše rezultate. Posamezniku 

omogoča boljši ekonomski položaj, dobro plačano delo in ustrezen položaj v družbi. 

Družbena vključenost pa je pomemben dejavnik za realizacijo in ovrednotenje družbenega 

položaja. 

Dejavnike alokacije povezujemo z možnostjo nadzorovanja, organiziranja in upravljanja z 

delovnimi procesi na določenem delovnem mestu, kjer je moč opaziti večjo mero 

zadovoljstva z opravljanjem dela. Slabo izobraženi namreč ne morejo nadzirati svojega dela, 

delovnega procesa, saj je stopnja odtujitve pri teh delavcih mnogo večja (Barle 2007, 16−17). 

Povzamemo lahko, da je alokacija odlično vodilo in motivacija odraslim osebam po novem 

izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju. Le z izobraževanjem si namreč pridobimo 

boljše organizacijske in vodstvene sposobnosti. Hazlitt (2013, 14−15) navaja, da s 

pridobivanjem novih znanj težimo k polni zaposlenosti. Praksa nakazuje, da brez polne 

zaposlenosti ni polne proizvodnje, medtem ko je polna zaposlenost brez polnega zasedanja 

proizvodnih kapacitet povsem mogoča. Usmerimo se na rast proizvodnje, kjer stroji, ki 

varčujejo s človeškim delom, ne povzročajo brezposelnosti ljudi, temveč omogočajo nova in 

kakovostnejša delovna mesta.  
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Za delovno in poklicno kariero je v današnjem času značilno spreminjanje in mobilnost. To 

pomeni, da navadno večkrat zamenjamo delovno mesto in tudi poklic, zato so dodatna 

izobraževanja stalno prisotna in so vodilo ljudem v izobraževanju odraslih. Jelenc Krašovec 

in Jelenc (2009, 238) navajata, da v prihodnosti zaposlitev več ne bo tako zagotovljena in 

stabilna, kakor je bila do sedaj, temveč bo mnogo bolj negotova in nestabilna. Alokacija 

namreč poteka po različnih modelih, ki omogočajo raznolikost in kombinacijo danih 

možnosti. Ker potekajo spremembe skozi celo življenje, zahtevajo konstantno učenje in 

aktivno sodelovanje človeka pri oblikovanju delovne in poklicne poti. Oblikovanje ne 

vključuje le ozkega delovnega okolja, temveč celotno okolje, v katerem deluje posameznik. 

Pridobivanje novih znanj in dodatna izobraževanja zaposlenih so zaželena (Jelenc Krašovec in 

Jelenc 2009, 238). Zatorej Mihaličeva (2008, 86) opozarja na sprostitev, razvedrilo in 

rekreacijo na delovnem mestu. Alokacija predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov 

motiviranja zaposlenih in je pred pogoj za zadovoljstvo zaposlenega, njegovo sposobnost 

opravljanja dela, zmožnost doseganja dobrih rezultatov, željo po dodatnem izobraževanju in 

tudi ohranjanja dobrega zdravja, počutja in podobno. Zaposlenim naj bi omogočili vsaj eno 

uro rekreacije na teden, s čimer bi omejili visoke stopnje stresa. Zaposlenim naj bi omogočili 

občasne kulturne, športne in druge prireditve, s čimer bi ublažili izvajanje previsokih pritiskov 

in jih dodatno motivirali k strokovnemu opravljanju zadolžitev. Prav tako moramo biti 

pozorni na kratke odmore in omejitev števila nadur.  

Povzamemo, da je alokacija z vidika izobraževanja odraslih zelo pomembna. Konstantno 

pridobivanje novih znanj in kompetenc je osnova za boljše opravljanje nalog delovnega mesta 

in boljše razumevanje sheme finančnega dodeljevanja, katerih posledica je doseganje boljših 

poslovnih rezultatov. Sposobnost transparentnejšega razporeja sredstev in surovin z namenom 

povečanja učinkovitosti omogoča odraslim v izobraževanju odraslih boljši ekonomski 

položaj, boljše plačano delo z možnostjo nadzorovanja delovnih procesov, organiziranja in 

upravljanja z delovnimi procesi na določenem delovnem mestu. Znotraj opredelitve pojma 

alokacije zasledimo tudi prijazno delovno mesto v smislu dobrega počutja zaposlenih, veselja 

do izobraževanja odraslih in pozitivnega pristopa k strokovnemu opravljanju dela. 
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4   SOCIALIZACIJA 

Gudjons (1994, 124) navaja, da je pojem socializacija na začetku 20. stoletja uvedel francoski 

sociolog Emile Durkheim, s katerim je želel označiti vpliv družbenih dejavnikov na 

oblikovanje človekove osebnosti. Peček Čuk in Lesar (2009, 27−28) navajata, da navadno 

analiziramo socializacijo s treh zornih kotov, in sicer kot osrednje socialno vprašanje, ki se 

glasi, kako sploh postane posamezen član neke družbe? Posameznika navadno analiziramo z 

vidika njegovega odziva na socialno okolje in z vidika posredovanja lastnih vrednot. Kot tretji 

zorni kot obravnavanja posameznika je vidik posameznikove kulture, ki določa, kaj ljudi neke 

družbe ali kulture veže med seboj, kaj jih naredi podobne, in določi, kaj sploh je njihova 

kultura. 

Človeške potrebe razvrščamo po biološki moči ali psihosocialni pomembnosti in so del 

opredeljevanja socializacije, kot družbenega pojma. Biološka razvrstitev je bolj ali manj 

statična, medtem ko je psihosociološki vrstni red odvisen od okoliščin, ki vplivajo na 

zadovoljevanje določenih potreb. Po biološki razvrstitvi spada na prvo mesto nagon 

samoohranitve, iz katere izhaja potreba po preživetju, ki se odraža v potrebi po zraku, hrani, 

vodi, počitku in spanju, ohranjanju telesne temperature in obrambi. V našem času in prostoru 

bivanja ne doživljamo duševnih stisk in konfliktnih situacij, ki izhajajo iz pomanjkanja zgoraj 

naštetih dejavnikov. Tudi naša življenja niso ogrožena in vojna nas neposredno ne ogroža. 

Zatorej lahko postavimo samoohranitveni nagon na lestvici psihosocialne pomembnosti zelo 

nizko. To pa ni veljalo v vseh časih, kakor tudi ne velja za mnoge dežele sveta, katere žive na 

robu lakote in v bedi vojnih spopadov (Kogej 1990, 9−10). 

Musek in Pečjak (2001, 95−96) opisujeta stopnjo potreb, ki se nanaša na Maslowo lestvico 

potreb. Navajata, da so vse potrebe in njihovo zadovoljevanje med seboj tesno povezane. 

Takoj ko zadovoljimo osnovne fiziološke potrebe po hrani, kisiku, vodi in spanju, se že pojavi 

potreba po varnosti, ki se nanaša na fizično varnost in zaščito. Sledi potreba po pripadnosti in 

ljubezni, kmalu za njo pa je moč zaslediti potrebo po materialni varnosti. Sledita potrebi po 

ugledu in spoštovanju. Ob pomikanju po lestvici navzgor zasledimo spoznavne potrebe, ki 

opredeljujejo potrebe po spoznavanju, razumevanju in znanju. Sledijo jim estetske potrebe po 

doživljanju lepote in harmonije. Kot zadnjo potrebo podajata avtorja težnjo po 

samoaktualizaciji in samouresničevanju, ki teži k uresničevanju svojih sposobnosti in 

potencialov, razvijanje katerih je posledica osebnostne rasti (prav tam). Izobraževanje 

odraslih in izobraževanje nasploh spada v vrh piramide, saj predstavlja osebnostno 

samouresničitev in splošno zadovoljstvo. 
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Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

Vir: Velosimed 2012. 

Kot zatrjuje Zajčeva (2010), se opredelitev potreb skozi čas ni bistveno spremenila, saj 

dejavniki socializacije ostajajo nespremenjeni. Ugotovimo, da se venomer srečujemo z 

dejavniki zdravja, ustvarjalnega dela, ljubezni, družine, prijateljev in uresničevanja lastnih 

ambicij. Na notranji ravni najdemo dejavnike zadovoljstva, izpolnitve in umirjenosti. 

Avtorica meni (prav tam), da dogodek, ki se zgodi brez našega sodelovanja, brez uporabe 

lastnih sposobnosti in motiviranosti, ne ustvarja dolgotrajne sreče. Za zadovoljitev svojih 

potreb in ohranitev dolgotrajne sreče potrebujemo občutek obvladovanja, nadzora in občutek, 

da se je nekaj dobrega zgodilo zaradi našega prizadevanja. Lahko povzamemo, da ima vložen 

trud in prizadevanje za dosego želenega učinka mnogo večji učinek na naše zadovoljstvo, 

hkrati pa nam tudi prinese dolgotrajno korist in motiviranost po ponovnem izpopolnjevanju. 

4.1  Pomen socializacije 

Musek in Pečjak (2001, 282) definirata pojem socializacija sledeče:  

Je proces učlovečenja oz. nastajanja človeka kot družbenega bitja. Poteka v glavnem v otroštvu in 

mladosti, sestoji iz različnih oblik učenja. Pri socializaciji gre za oblikovaje osebnosti pod 

vplivom družbe in družbenih norm, za povzemanje družbeno in moralno primernih načinov 

obnašanja in presojanja. 

Bergantova (1994, 16) pravi, da je socializacija človeka proces, ko mlado bitje od prvih dni 

življenja vključujemo v družbeno skupino, preko katere se ustvarja kultura kot način 

mišljenja, govora, načina medsebojnega komuniciranja, znanja, prepričanja, čustvovanja, 

vrednotenja in uporabe materialnih dobrin. Čuk in Lesar (2009, 26−27) pravita, da 

socializacija oblikuje posameznikov socialni in družbeni značaj, kakor tudi posameznikovo 
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celovito osebnost. Je sredstvo, katero zagotavlja družbi napredek in vključevanje 

posameznika v družbo. Nanjo gledamo z vidika posameznika in z vidika družbe, kjer 

govorimo o razvoju posameznikove osebnosti, njegovem vključevanju v družbo in o procesu 

reprodukcije družbe. Socializacijo opredelimo kot celoto odnosov, ki v procesu usklajevanja 

posameznika z družbo uresničujejo razvoj posameznikove osebnosti in reprodukcije.  

Kogej (1990, 9) meni, da je jedro človekove osebnosti nagon, iz katerega izvira večina 

človekovih potreb. In ravno potrebe povzročajo aktivnost in odnose do soljudi in sveta okoli 

nas. Zatorej je smiselno poznavanje lastnih potreb, katerih cilj je izražanje aktivnosti. Avtor 

ugotavlja, da je zadovoljitev nekaterih potreb lažje, medtem ko je zadovoljitev drugih težja. 

Njihovo zadovoljevanje je odvisno predvsem od časa in kraja, kjer živimo. Človek je namreč 

sposoben svoje potrebe, želje in interese zavestno preusmerjati (prav tam). 

Socializacijo posameznika opredeljujemo kot oblike interakcij, ki se odvijajo v različnih 

skupinah: najprej v družini, nato v šolskih skupnostih, pri druženju z vrstniki, znanci in 

prijatelji. Kasneje nastopimo v delovnih skupinah, ustvarimo si družino. Skozi socializacijo 

zadovoljujemo svoje osnovne potrebe, kot so potrebe po varnosti, zaupanju, druženju, 

pripadnosti, ljubezni in intimnosti. V tovrstnem socializacijskem procesu so značilni trajni 

medsebojni odnosi z močno emocionalno in efektivno dimenzijo. Svoje interese, kulturno 

specifične potrebe, porabo dobrin in potrebo po zabavi pa uresničujemo znotraj sekundarnih 

socializacijskih skupin, kjer dobijo naše potrebe in želje neki smisel. So osnovna orientacija v 

družbeni stvarnosti, nanje smo trajno navezani in se z njimi najpogosteje identificiramo. So 

osnovni model identifikacij in našega ravnanja. Na tovrstno socializacijsko vpletenost v 

okolje se opiramo, oziramo in sklicujemo, ko skušamo pojasniti svoja dejanja, življenjske 

načrte in predstave o sebi (Nastran Ule 2000, 368).  

Socializacijo razumemo kot človeško dejavnost, ki je posledica različnih ustaljenih reakcij in 

dražljajev iz okolja. Posameznik je podrejen družbi, njegovo obnašanje lahko v veliko 

okoliščinah napovemo, saj so posledica nagrajevanja in kazni. Človeško vedenje se spreminja 

glede na posameznikove razloge, videnja, želje in glede na druge notranje dejavnike (Nastan 

Ule 2000, 40−41). 

Posameznik postane psihološki subjekt, ko se objektivno in subjektivno umesti v socialni 

svet, katerega sprejema kot polje svojih dejanj, namer, kognicij in doživljanja. Razvija svojo 

sposobnost razumevanja in prepoznavanja samega sebe, govornih dejanj, nastalih socialnih 

situacij, medčloveških odnosov, institucij in subjektivnih doživljanj posameznika (Nastan Ule 

2000, 471). 

Posameznik nastopa v socialnem okolju skozi lastno identiteto, saj si mora zagotavljati 

občutek zavestne kontinuitete kljub spremembam v različnih življenjskih obdobjih. Ta se 

neprestano spreminja in njena odsotnost povzroča oteženo koordinacijo in razumevanje stvari, 

ki se odvijajo okoli nas in presojo z različnih zornih kotov. Posledično je oteženo opazovanje 
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in razumevanje samega sebe (Nastan Ule 2000, 473−474). Med najpomembnejše dejavnike 

zadovoljevanja človekovih potreb v današnjem času in okolju uvrščamo nagon po 

uveljavljanju. V nas sproža močno potrebo po uveljavljenosti in željo po uspešnosti na vseh 

področjih v vseh življenjskih obdobjih. Uveljavljanje se začne skozi igro s sovrstniki, kasneje 

se srečamo z uspehom v šoli, športnih udejstvovanjih, v poklicu in pri delu. Velikokrat je 

želja po uveljavljanju močno povezana s socializacijo in izobraževanjem odraslih, skozi 

izobraževanje postane posameznik namreč bolj socializiran v smislu druženja z vrstniki in 

posledično bolj izobražen. Rezultat izobraževanja je večja socializacija posameznika in uspeh, 

katerega poznamo kot merilo kakovosti človekovega zadovoljstva in ugleda, ki mu je 

potreben prav tako, kakor zrak in voda (Kogej 1990, 10). 

Uspešnost pri izobraževanju odraslih je posamezniku najboljše merilo za uresničevanje 

njegovih želja in ambicij. Je spodbuda pri splošnem delovanju in opravljanju dela. Uspeh in 

pridobitev novih znanj in kompetenc posameznika osrečujeta. Dobro počutje je pomemben 

element izobraževanja odraslih, saj uspešnost pri opravljanju študijskih obveznosti spremlja 

občutek pozitivnega in dobrega občutja. V primeru neuspeha doživljamo globoke notranje 

krize, nezadovoljstvo, umaknemo se vase, mnogokrat pa smo tudi agresivni do okolice (Kogej 

1990, 11).  

Hosnik Kališkova (2011, 109) navaja, da je Vlada Republike Slovenije opredelila politiko 

socialnega vključevanja kot enega izmed svojih pomembnejših ciljev že leta 2000, nakar je 

18. decembra 2003 z Evropsko komisijo podpisala skupni momorendum o socialnem 

vključevanju, kar pomeni še bolj okrepljeno uresničevanje navedene politike in neposredno 

povezanost s politiko socialnega vključevanja na ravni Evropske unije. Cilja socialnega 

sporazuma sta uravnotežen socialno-ekonomski razvoj in doseganje skupnih parcialnih ciljev 

na področju visoke zaposlenosti in ustrezne politike plač. Sporazum se nanaša tudi na aktivno 

socialno, družinsko in stanovanjsko politiko. Z navedenimi cilji skušajo doseči povečanje 

blaginje prebivalstva. 

4.2  Dejavniki socializacije 

Da ugotovimo nivo posameznikovih socializacijskih veščin, moramo ugotoviti in prepoznati 

individualni psihološki profil posameznika v določeni situaciji. Kristančič (2002, 110−111) 

navaja, da moramo prepoznati in ugotoviti profitnost prosocialnih veščin, moči in šibkosti. 

Ugotavlja, da nam pri odkrivanju omenjenih sestavin pomaga vedenjsko analitični model, ki 

analizira situacijo, pogostost odzivanj, evalvacijo in pregled odzivnosti. Dejavniki se delijo na 

pet stopenj posameznega obravnavanega pojma: 

- neverbalna komunikacija, 

- verbalna komunikacija, 

- zaznavanje čustev drugih ljudi, 
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- vzpostavljanje stikov, 

- učne sposobnosti, 

- motorika, 

- približevanje vlogi staršev, 

- stiki z družino, 

- izražanje osebnih čustev. 

Musek in Pečjak (2001, 246) navajata, da so pomembni dejavniki socializacije identifikacija s 

skupinami, kot so družina, šola, prijatelji, verske skupine, družbeni razredi in politične 

skupine. Skupina je vir posameznikovih mnenj, stališč in vrednot, skozi katere se posameznik 

družbeno vključuje ali socializira. Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009, 12−13) 

opredeljujeta socialne dejavnike kot značilnosti družbenega okolja. Pod družbeno okolje 

spadajo dejavniki značilnosti družine, med katere uvrščamo socialno-ekonomski položaj 

družine, vedenje staršev do učenca, vrednote in vzgojo. Prav tako uvrščamo med socialne 

dejavnike učne uspešnosti značilnosti šole in učiteljev, interakcijo med učenci, razredno 

vzdušje, metode poučevanja, učiteljeva prepričanja in kompetence, značilnost vrstniškega 

konteksta in značilnost družbenega okolja. Avtorici navajata (prav tam), da uvrščamo pod 

značilnosti učne uspešnosti družbenega okolja predvsem šolske politike, ki vplivajo na 

vsebine učnih načrtov, organizacijo pouka, razpoložljivost učne tehnologije in izbor 

razpoložljivih učnih pripomočkov.  

Če šolski sistem ne upošteva formiranja in poosebljanja, postane izobraževanje politična ali 

ideološka indoktrinacija, pomasovljenje vedenjskih drž in deformiranje osebne rasti 

posameznika. Zato ponujajo organizacijski modeli in strukture šolstva več različnih možnosti 

za sodobno osebno izbiro izobraževanja in poudarjajo pomembnost izobraževanja odraslih. 

Organizacijski modeli šol bodo morali poudarjati tiste oblike, ki bodo dajale čim večji spekter 

možnosti osebni izbiri in najprimernejšemu prostoru. Današnji učitelji morajo poslušati svoje 

učence, da bi razumeli njihove potrebe in jih dojeli kot osebe. Obstoječih odnosov med 

različnimi okolji ni moč zanemariti, saj jih prepleta komunikacijska mreža, v kateri se odvija 

vzgoja. V tem smislu je mnogo krat izobraževanje odraslih deležno podružnic Univerz, saj je 

le na tak način omogočeno zadovoljevanje ustrezno izobraženega kadra v smislu 

izobraževanja in nadgrajevanja znanj pri izobraževanju odraslih (Bajzek idr. 2003, 21−22). 

4.3  Vidiki motivacije za socializacijo 

Motivacijo je moč opaziti pri vseh živih bitjih, medtem ko je pri človeku najbolj razvita. Pri 

človeku se pojavljajo poleg vgrajenih motivov tudi druge oblike motiviranega obnašanja, ki 

se jih naučimo z življenjskimi izkušnjami. Svoje obnašanje zavestno spodbujamo, usmerjamo 

in vodimo. Postavljamo si cilje, omejitve, katere dosegamo s svojo voljo in z zavestnim 
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nadziranjem. Kakovost dosežkov je odvisna od stopnje motiviranosti posameznika (Musek in 

Pečjak 2001, 86−87). 

Musek in Pečjak (2001, 96) prav tako zatrjujeta, da se hierarhija motiviranosti ujema z 

razvojem motivacije v posameznikovem življenju. Z vstopanjem v medosebne in socialne 

odnose sovpada naraščanje vloge socializacije in pomen socialnih potreb. Izražajo se kot 

motiviranost po samopotrjevanju in družbenem ugledu. 

Barletova (2007, 18−19) zatrjuje, da je eden izmed pozitivnih dejavnikov daljšega šolanja in 

posledično socializacije boljše psihično zdravje in dobro počutje. Bolj izobraženi vidijo večji 

smisel življenja, imajo občutek, da lažje nadzorujejo svoje življenje, so manj jezni in 

nezadovoljni. Glede na dejstvo, da so bolj vključeni v različne socialne mreže in aktivnosti 

posledično vzdržujejo boljše duševno zdravje in večjo mero zadovoljstva.  

Puklek Levpuščkova in Zupančičeva (2009, 95) razvrščata socialne dejavnike učne motivacije 

po Bronfenbrennerjevi teoriji na sledeče štiri ravni: 

- raven mikrosistema (slog vzgoje staršev, poudarjanje pomena izobrazbe kot vrednote, 

učiteljeve osebnostne značilnosti in način poučevanja, stališča vrstnikov do šole in 

učenja), 

- raven mezosistema (stopnja sodelovanja med starši in učitelji na področju vključevanja v 

otrokovo vedenje in učenje, pomen izobraževanja kot vrednote v skupnosti), 

- raven makrosistema (usmerjenost šolskega sistema v razvojnoprocesno učenje, učinki 

preverjanja znanja na kakovost in trajnost znanja), 

- raven ekosistema (vrednote in prepričanja kot kulturni sistem vrednot, pomembnost 

družbenega izobraževanja). 

Florida (2005, 189) opozarja na razsežnost vključevanja pripadnikov aktivnega, tako 

imenovanega ustvarjalnega razreda v športne in fizične aktivnosti. Vedno bolj je pričakovano, 

da se predstavniki višjih razredov in uveljavljenih delovnih mest, ki so srednjih in poznih let, 

vključujejo v dejavnosti, ki so nekoč štele za dejavnosti za mlade. Prav tako lahko zasledimo 

vedno več organizacij in podjetij, ki zagotavljajo svojim zaposlenim zmogljivosti za tovrstno 

fizično dejavnost.  

4.4  Socializacija in izobraževanje 

Socializacija odraslih je proces v odraslosti učnih praks in pričakovanj, povezanih z družbeno 

vlogo. Socializacija odraslih pojasnjuje, kako se odrasli prilagajajo novim razmeram, kako se 

učijo in prilagajajo. Moč jo je opredeliti tudi kot pojav prevzemanja novih delovnih mest in 

pristojnosti (Cheney 2009). Z našega vidika je zanimiva predvsem kot družbeni pojav, ki je v 

današnjem času dobil veliko naklonjenost ljudi, ki težijo k pridobivanju novih znanj, veščin in 

kompetenc. Vse več ljudi posega po dodatnih izobraževanjih v smislu intelektualne 
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nadgradnje, ki posamezniku pomaga pri pridobitvi boljšega delovnega mesta in posledično k 

boljšemu ekonomskemu položaju. Povezanost med socializacijo človeka in izobraževanjem je 

moč prepoznati v volji človeka po obvladovanju okolja, duše in narave. Človek potrebuje za 

svoje delovanje znanje, namenjeno ustvarjalnosti, predvidevanju in spreminjanju. Ob vstopu v 

svet socialnih odnosov in veščin je znanje iztočnica, na podlagi katere posameznik deluje bolj 

uravnovešeno in predvidevajoče. Socializacija deluje po nevidnih predpisanih ustaljenih 

vzorcih, katere prepoznamo skozi niz spoznanj in znanj, pridobljenih skozi odraščanje. Več 

znanja posedujemo, lažje se uveljavimo v družbenem prostoru, v katerem znanje predstavlja 

družbeno vrednoto.  

Šola predstavlja temelj socializacije, saj se v izobraževalnem sistemu posameznik sreča tako z 

izobraževanjem, kot s kulturo. Šola je prostor, kjer posameznik spoznava zdrave napotke za 

graditev in urejanje svoje človečnosti skozi faze odraščanja, kjer najde dostojanstvo in lastno 

vrednost (Bajzek idr. 2003, 23). Tako na primer tudi Glasser (2007, 209−210) navaja, da je 

naša kultura zelo raznolika in da se razkorak v njej konstantno povečuje. Otrok, ki prihaja iz 

družine, v kateri znanje samo po sebi ni dovolj cenjeno, v šoli dosega slabše rezultate. 

Izobrazbo zavrača in jo sčasoma opusti iz svojega sveta kakovosti. Če hočemo v šolah 

zmanjšati razkorak med dobrim in slabim imenom šole, moramo vpeljati prijaznejši sistem 

učenja do otrok. Učenje naj bo negospodovalno in brez prisile, naučeno znanje naj bo 

uporabno in ohranjeno. Ličnova (2006, 186−187) navaja, da kulturne ustanove organizirajo 

neformalno izobraževanje, katerega del je priložnostno učenje. Knjižnice, muzeji, gledališča 

in galerije sodelujejo pri prenosu kulture, oblikujejo pripadnost, razvijajo kritično mišljenje in 

učno okolje, katerega predstavlja kulturni kapital. S pomočjo kulturnih dobrin izobražujemo 

posameznika in skupnost, saj iz kulture posledično ustvarjamo izobrazbo. Izobražen človek je 

oblikoval strukturo osebnosti, ki jo usposablja za dejavno družbeno življenje. 

Kulturne ustanove predstavljajo človekov razvoj v načinu vedenja, vrednotah in običajih. 

Spremembe v kulturi so posledica preobrazbe posameznika, katerega odražajo umetniška 

dela, obrtniški izdelki, predmeti, navade, zgodbe, moda, šport in zabava. Posledično lahko 

povzamemo, da je zgodovina učenja odrasla v muzejih in gledališčih (Ličen 2006, 195).  

Kultura zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami poda prepoznavnost njene 

identitete. Kultura je pomembna za notranji razvoj skupnosti, za razvijanje kulture 

medsebojnih odnosov, zaupanja in pozitivnega razvoja. Ljudem ponuja osebno rast in trdno 

podlago za duhovni in materialni napredek prebivalstva. Iz navedenega je smiselno, da se 

večkrat odpravimo na kulturno prireditev in se nadihamo duhovne hrane. Tovrstni obiski so 

družbene narave, zatorej ni zanemarljivo, da srečamo prijatelja ali znanca, s katerim bomo 

izmenjali nekaj prijetnih besed, in si z ogledom polepšali dan. 

Ličnova navaja (2006, 203), da sodobna družba kot družba znanja odkriva tradicionalne 

kulturne ustanove kot izobraževalne ustanove:  
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Učenje v muzejih je del sistema. Med pomembnejše cilje sodi kulturni transfer, učenje ljudi o 

kulturi in v kulturi. Muzeji postajajo središča za srečevanje judi, ki so pomembna za razvoj 

skupnih medsebojnih odnosov. 

Vpliv socializacije v izobraževanju je moč opaziti že pri manjših otrocih, kateri so pravkar 

prestopili šolske pragove. Bajzek in drugi (2003, 46) navajajo, da imajo otroci do šole kot 

institucije in šolskega sistema sproščen in pozitiven odnos, saj so bolj občutljivi na socialna 

dogajanja znotraj razreda kot na pouk in metode poučevanja. Še posebej so pozorni na 

odnose, bodisi med sošolci bodisi z učitelji.  

Način, na katerega se posameznik integrira v okolju, je mnogokrat moč povezati s 

posameznikovim ekonomskim položajem. Socialno-ekonomski položaj temelji na družinskem 

dohodku in ravni izobrazbe staršev, skozi katera se odraža tudi socialni status v skupnosti. 

Flere in drugi (2009, 27) navajajo, da družine z visokim ekonomskim položajem navadno 

dosegajo boljše rezultate pri odpravi otrok v šolo, saj jih znajo bolj motivirati, spodbujati in 

usmerjati. Zaradi višje izobraženosti so bolj prilagodljivi in znajo izbrati pomembne 

informacije za dosego najboljše učinkovitosti (prav tam). Omenimo lahko tudi, da družine z 

visokim socialno-ekonomskim položajem pogosto iščejo informacije, s katerimi bi pridobile 

čim boljše odgovore na zastavljena vprašanja. Prav tako jim dober finančni položaj omogoča 

nakup vseh potrebnih dobrin in pripomočkov za spodbujanje in doseganje najboljših 

rezultatov na želenih področjih. 

Barletova (2007, 11) trdi, da posamezniki s pridobljeno višjo stopnjo izobrazbe in ljudje, ki se 

dodatno izobražujejo, posedujejo več trajnega znanja in znanja o aktualnih dogodkih. Bolj 

izobraženi ljudje imajo večjo kognitivno prilagodljivost, večjo sposobnost in spretnost 

reševanja nastalih problemov. Bolj izobraženi tudi učinkoviteje uporabljajo različna sredstva 

za nadgrajevanje svojega znanja, kot so množični mediji namenjeni za učenje.  

Kažejo se spodbudni rezultati večanja stopnje socializacije pri starejših ljudeh, na kar 

opozarja veliko zanimanje za vpis v različne izobraževalne programe, tečaje in usposabljanja. 

Treba je doseči višjo stopnjo zaposlenosti v starostni skupini od 50 let naprej, kakor tudi 

zagotoviti starejšim ljudem več usposabljanja. Višjo stopnjo zaposljivosti starejših ljudi lahko 

dosežemo z intenzivnim vključevanjem starejših v vseživljenjsko učenje, da bi povečali 

njihove spretnosti, stopnjo izobrazbe in s tem pridobljene kompetence. Posledično dosežemo 

višjo produktivnost in konkurenčnost z vključitvijo vseh potencialnih kadrov v trg dela, s 

posebnim poudarkom na dobri izobrazbi starejših zaposlenih. Prav tako bo višja stopnja 

zaposlenosti starejših pripomogla k dolgoročni fiskalni in pokojninski vzdržnosti (Drobnič 

2009, 264).   

Vključenost posameznika v vseživljenjsko učenje in širjenje osebnih interesov je pogoj za 

konkurenčnost in produktivnost delavca na trgu dela v sklopu življenjskega cikla. 

Vseživljenjsko učenje in usposabljanje zagotavlja socialno vključenost, kar je eden od ciljev 
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sodobne družbe. Tisti ljudje, ki bodo neizobraženi in hkrati starejši, bodo v primeru 

neukrepanja v prihodnosti brezposelni in nezaposljivi. Več kot bo takšnih ljudi, večjo oviro 

bodo predstavljali sebi in slovenskemu gospodarstvu (Drobnič 2009, 264−265). 

Statistični urad republike Slovenije (SURS 2012a) je opredelil, da se življenjska doba 

posameznika podaljšuje. Najmanj srednješolsko izobrazbo ima 83 % oseb, medtem ko 

najmanj en tuji jezik govori 92 % odraslih, in sicer sta najpogosteje govorjena tuja jezika 

angleščina in nemščina. Slovenci imamo s sorodniki v veliki večini dobre odnose, povezanost 

med sosedi in prijatelji je dobra (prav tam). V obdobju enega leta je obiskalo vsaj eno 

kulturno prireditev ali znamenitost 40 % oseb, nekaj manj pa kinematografe in športne 

prireditve. Polovica slovenskega prebivalstva se vsaj enkrat v letu udeleži vsaj enega 

turističnega potovanja, in sicer so najpogosteje potovali na Hrvaško, v Italijo in Grčijo (SURS 

2012a).  

4.5  Socializacija in prosti čas 

Aktivno izkoriščanje prostega časa daje udeležencu veliko mero razvedrila in priložnosti za 

osebno izpolnitev, uveljavitev in samoizražanje. Rekreacija in aktivno izkoriščanje prostega 

časa ni dejavnost, s katero se bogati samo posameznik, ampak celotna družba. Je proces 

usklajevanja, socializacije in ustvarjanja boljših medsebojnih odnosov. Socializacija koristno 

zapolnjuje prosti čas, izpopolnjuje osebno in družbeno življenje, ga dela bolj polnega, 

bogatega in zadovoljnega. Preprečuje odtujevanje od soljudi in zapiranje vase. Združuje ljudi 

na različnih stopnjah izobrazbe in življenjskih ravneh (Pediček 2013, 75−76). 

Poleg šole obstajajo še druge neformalne institucije, prostori in okolja, v katerih se 

posameznik informira, deluje in razvija. To so prostori izven družine, kjer posameznik 

preživlja svoj prosti čas, ki ima zanj zelo dragoceno vrednost v smislu socialne vključenosti v 

okolje. Prav prosti čas postaja danes zelo cenjena vrednota, saj pripada le nam in ga lahko 

izrabimo po svoji volji in sami z njim razpolagamo. Navadno je prosti čas sestavljen iz mnogo 

drobnih reči in dogodkov, vendar ima vsak drobec v tej zgodbi svoj globoki pomen. V tem 

času se namreč odvija neformalna, a zelo pomembna socializacija. 

Florida (2005, 190) povzema vrsto aktivnosti prebivalcev glede na njihov razpoložljiv 

dohodek po Robinsonu in Godbeyu (1997, 343):  

Dvakrat bolj verjetno je, da bo povprečna oseba iz skupine ljudi z visokimi dohodki starih med 

osemnajst in štirideset leti (s prihodki nad 75.000 dolarjev) smučala, potovala, igrala tenis, 

pogosto poletela z letalom, tekla ali se potapljala. Oseba iz skupine z nizkimi dohodki (z letnim 

prihodkom ne več kot 30.000) bo verjetneje igrala video igrice, jahala, se igrala z elektroniko, 

taborila, vozila motocikle ali se sukala okoli avtomobila.  

Avtor odkriva pridobljene rezultate intervjujev (Florida 2005, 191), kjer podaja visoko 

veljavnost rekreacije v prostem času pri višje izobraženih ljudeh. Privlačnost rekreacije na 
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prostem pojasnjuje z dovzetnostjo po odprtem in ustvarjalnem življenjskem slogu, kjer 

predstavniki razreda sodelujejo v različnih aktivnih športih (prav tam). Kakovostno 

razporejanje prostega časa je gonilo mnogih ljudi, ki se odločajo za nadaljnje izobraževanje. S 

pridobitvijo novih znanj in posledično z boljšim delovnim mestom si bodo pridobili boljši 

ekonomski položaj, posledica katerega sta kakovostnejše preživljanje prostega časa in boljši 

življenjski slog. 

Preglednica 1: Kako Američani koristijo svoj prosti čas, 1965-1995 

Aktivnost    1965    1995 Sprememba Sprememba v % 

Gledanje televizije 10,4 16,5 + 6,1 + 58,6 

Druženje 8,2 7,3 - 1,5 - 18,5 

Komunikacija 3,6 3,7 + 0,1 + 2,8 

Aktivni športi in vaje 1,0 3,0 + 2,0 + 200,0 

Konjički 2,2 2,6 + 0,4 + 18,2 

Religija 0,9 0,9 0,0 0,0 

Druge organizacije 1,3 0,9 - 0,4 - 30,8 

Športni in kulturni dogodki 1,2 1,3 + 0,1 + 8,3 

Vseživljenjsko izobraževanje 1,8 2,7 + 0,9 + 50,0 

Skupaj prosti čas 34,8 41,0 + 6,2 + 17,8 

Vir: Robinson in Godbey 1997, 343. 

Iz zgornje tabele je moč razbrati podatek, da smo v povprečju pridobili 6,2 ure tedensko, 

namenjene prostemu času. Čeprav je veliko pridobljenega prostega časa namenjenega 

gledanju televizije, so aktivni športi in telovadba pridobili največji odstotek od vseh naštetih 

dejavnosti v prostem času.  

Vsi vemo, da je šport zdravilo za številne tegobe in bolezni našega časa. Vsi želimo živeti 

zdravo in biti dobre volje. Ko pomislimo na šport, pomislimo na pozitivne lastnosti, kot so 

zdravje, vitkost, lepota, samozavest. Ampak vedno se poraja vprašanje, zakaj se tako malo 

ljudi ukvarja s športom? Predpostavljamo, da bi večina ljudi na to vprašanje odgovorila, da 

nima časa. Ker imajo v življenju pomembnejše stvari in jim za šport enostavno zmanjka časa. 

Tukaj se srečamo s perečim problemom, namreč volja za udejstvovanje športnih aktivnosti je 

poglavitna sestavina za realizacijo gibanja. Večina anketiranih se poslužuje športnih 

aktivnosti pred izobraževanjem v enaki meri kot po izobraževanju. Vendar če smo utrujeni, 

pasivni ali depresivni je rekreacija odlično vodilo za doseganje boljšega počutja in 

razpoloženja.  

Način koristenja prostega časa je moč povezati tudi z zdravjem posameznika. Janssen idr. 

(2009) menijo, da so odrasli ljudje z nižjim socialno-ekonomskim statusom manj telesno 

dejavni, kakor ljudje z boljšim socialno-ekonomskim položajem. Posledično je moč opaziti 

tudi neenakosti v zdravstvenem stanju vpletenih ljudi. Ljudje z nižjim socialno-ekonomskim 
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statusom pogosteje obolevajo za različnimi kroničnimi boleznimi, katere je moč enačiti s 

telesno nedejavnostjo. Ljudje z boljšim socialno-ekonomskim položajem opredeljujejo 

telesno dejavnost za bistveno bolj koristno in prijetno v primerjavi s tistimi, ki imajo slabši 

socialno-ekonomski položaj in navajajo, da pri tem prejemajo bistveno več podpore s strani 

družine in prijateljev (prav tam). Ker predstavlja ekonomski položaj iztočnico za aktivnejše 

preživljanje prostega časa in večjo socializacijo posameznika, predstavlja izobraževanje 

veliko vlogo pri izboljšanju našega trenutnega socialno-ekonomskega položaja. Bolj ko smo 

izobraženi, boljši je naš socialno-ekonomski položaj, ki nam omogoča boljše in kakovostnejše 

preživljanje prostega časa. 
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5   ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) je organizacija za izobraževanje odraslih v 

Črnomlju, ki je bila ustanovljena pred petdesetimi leti kot ljudska univerza. Vestno sledi 

svojemu poslanstvu, izobraževanju odraslih in vseživljenjskemu učenju. Žagar, Bohte in 

Babič Ivaniš (2010, 23) navajajo, da se lahko ZIK pohvali z več kot 50-letno tradicijo, katera 

poudarja stalno vpletenost v okolje, razvoj celovite ponudbe študijskih programov, razvoj 

izobraževanja za odrasle in računalniško izobraževanje. 

5.1  Kratka zgodovina zavoda 

ZIK deluje na področju Bele krajine, ki leži na jugo-vzhodu Slovenije. Ima slabe prometne 

povezave z osrednjo Slovenijo, katere odražajo manj razvito geografsko področje. Z vidika 

izobraževanja odraslih gre za proces nastajanja novih izobraževalnih programov in 

pridobivanja neformalnih znanj namenjenih starejšim ljudem. 

ZIK je bil ustanovljen leta 1959. Ustanovitelj je bila Občina Črnomelj, z namenom 

pospeševanja razvoja izobraževanja odraslih in razvoja kinematografske in kulturne 

dejavnosti. ZIK se deli na dve enoti, in sicer na enoto Ljudske univerze in enoto Kulturnega 

doma. Sedež zavoda se nahaja v stavbi Kulturnega doma Črnomelj, ki je kulturni spomenik 

državnega pomena (Žagar, Bohte in Babič Ivaniš 2010, 22). Organizacija ima v domačem 

okolju razpoznavno ime z dolgotrajno tradicijo, saj z razpoznavnimi projekti in raznovrstnimi 

pobudami za parterska sodelovanja ozavešča širšo javnost o pomembnosti aktivizma in 

miselnega napredka.  

ZIK je v Beli krajini razpoznavna organizacija in ima pomembno vlogo v okolju. 

Organizacija je pobudnik za mnoge projekte, spodbuja partnersko sodelovanje in prispeva k 

razvoju vseživljenjskega učenja. Prav tako so vedno ozaveščali o kulturah različnih 

narodnosti, kakor tudi o spoštovanju slehernega posameznika. Organizacija ponuja niz 

aktivnosti za pridobitev kakovostnih znanj in njihove uporabnosti v praksi. Izobraževanja so 

dostopna vsem ljudem, še posebej pa so osredotočeni na ranljive skupine in manjšine (Žagar, 

Bohte in Babič Ivaniš 2010, 22−23). Leta 2007 je ZIK prejel priznanje Andragoškega centra 

Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih in sicer v 

kategoriji organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. 

Žagar, Bohte in Babič Ivaniš (2010, 22) navajajo, da ZIK Črnomelj zaposluje 10 ljudi, med 

katerimi je osem strokovnih delavcev. Ostala dva zaposlena sta tehnična delavca. Vsako leto 

se zaposlenim pridružijo še javni delavci, ki so vključeni v različna dela, ki koristijo tako 

udeleženim brezposelnim osebam, kakor tudi izvajalski organizaciji na širši lokalni skupnosti. 

Prav tako zaposlujejo od 40 do 60 honorarnih sodelavcev, kateri posedujejo potrebna znanja, 

sposobnosti, veščine in izkušnje (2010). ZIK deluje na področju celotne Bele krajine, na 
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območju občin Črnomelj, Metlike in Semiča. Žagar, Bohte in Babič Ivaniš (2010, 22) 

poudarjajo: 

Ukvarjamo se z razvojem novih izobraževalnih programov, svetovanjem odrasli populaciji, 

posredovanjem kulturnih dogodkov in razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. 

5.2  Programi in dejavnosti organizacije 

Pomemben del izobraževalne ponudbe na ZIK-u predstavlja jezikovno izobraževanje in 

računalniško usposabljanje za odrasle. ZIK je prav tako verificirana organizacija za izvajanje 

javnoveljavnih programov iz angleškega, nemškega, italijanskega in francoskega jezika, 

kakor tudi iz računalniške pismenosti za odrasle. Žagar, Bohte in Babič Ivaniš (2010, 22−23) 

navajajo:  

ZIK je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani in pooblaščena izpitna organizacija Državnega izpitnega centra za izvedbo 

zunanjega preverjanja znanja tujih jezikov po javnoveljavnih izobraževalnih programih za 

odrasle. ZIK izvaja tečaje tujih jezikov (predvsem nemščine in angleščine) za posameznike in 

večja javna podjetja v Beli krajini.  

ZIK prav tako ponuja splošnoizobraževalne programe za različne ciljne skupine, kot so 

starejši odrasli, in sicer v sklopu Univerze za III. življenjsko obdobje. Zasledimo lahko še 

izobraževanja namenjena odraslim s posebnimi potrebami, Romom, brezposelnim, 

priseljencem, podeželskemu prebivalstvu, predvsem podeželskim ženam (ZIK 2012a). 

Programi za pridobitev izobrazbe so se na ZIK-u začeli izvajati leta 1960, takoj po ustanovitvi 

univerze in sicer v sodelovanju z matičnimi šolami. Med prvimi je bil organiziran oddelek 

ekonomske šole iz Novega mesta. V sedemdesetih letih 20. st. so ponudbo izobraževalnih 

programov razširili in izbirati je bilo moč med programi poklicnega šoferja, avtotehnične in 

kovinarske šole, poslovodske šole, šole za varuške in strojno-tehniške šole. Programe so 

izvajali pod okriljem matičnih šol iz Brežic, Novega mesta in Ljubljane, saj niso imeli 

verifikacije za samostojno izvajanje programov. V letu 1989 so začeli z izvajanjem 

programov trgovski poslovodja, gradbinec, prodajalec, ekonomsko-komercialni tehnik, in 

sicer pod okriljem matičnih šol. Največjega vpisa sta bila deležna programa trgovec in 

ekonomsko-komercialni tehnik, kar je bilo posledica sprejetja pravilnika o minimalni 

izobrazbi zaposlenih v trgovski dejavnosti. Najvišji vpis v programe beleži zavod v šolskem 

letu 1994/1995, za tem letom pa je število vpisanih postopoma upadalo. Verifikacijo za 

samostojno izvajanje programov je organizacija pridobila leta 1998, in sicer za pridobitev 

izobrazbe trgovec, trgovski poslovodja, ekonomsko-komercialni tehnik in strojni tehnik. V 

letu 2012 so odprli program vzgojitelj predšolskih otrok pod okriljem Centra za izobraževanje 

in kulturo Trebnje, tri leta kasneje pa so pridobili verifikacijo za samostojno izvajanje 

omenjenega programa (Žagar, Bohte in Ivaniš 2010, 79−82). 
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V šolskem letu 1976/1977 so začeli izvajati program proizvodno-organizacijske usmeritve 

pod okriljem Visoke šole za organizacijo dela Kranj Univerze v Mariboru. Dve leti za tem so 

pričeli z aktivnostjo vpisa v Višjo upravno šolo Univerze v Ljubljani. Leta 1993 postane ZIK 

študijsko središče Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, program višja poslovna šola, ki 

se je leta 1997 preoblikoval na Visoko poslovno šolo. Neprekinjen vpis je potekal deset let, 

ko je interes za vpis začel upadati. Posledično je leta 2005 Ekonomska fakulteta Univerze v 

Ljubljani izvedla postopek akreditacije ZIK-a. V študijskem letu 2002/2003 so na podlagi 

interesov v okolju odprli oddelek Šolskega centra Velenje, in sicer višješolski program 

elektronik, leto kasneje pa še višješolski program komercialist pod okriljem Inter-esa, višje 

šole iz Ljubljane. V študijskem letu 2008/2009 so začeli še z izvajanjem programa za 

pridobitev naziva ekonomist. Od leta 2006 je postal ZIK nova akreditirana dislocirana enota 

Pedagoške fakultete v Ljubljani za izvajanje visokošolskega študijskega programa predšolska 

vzgoja (Žagar, Bohte in Ivaniš 2010, 89−93). 

V obdobju 1990 do 2009 je uspešno zaključilo programe za pridobitev izobrazbe 948 

udeležencev, od tega je spričevalo o zaključku šolanja ZIK izdal 344 udeležencem (Žagar, 

Bohte in Ivaniš 2010, 83). 

Danes je ZIK-ovo področje dela neločljivo povezano s sodelovanjem različnih partnerjev, 

tako na lokalni, kot na nacionalni ravni. Partnersko sodelovanje je predvideno v razpisnih 

pogojih številnih projektov, katere zavod izvaja. Projekti so se izkazali za najbolj kakovostno 

obliko izmenjave medsebojnih znanj, dobrih rezultatov in izkušenj. Uspešno sodelujejo na 

različnih področjih, kar je še posebej okrepilo vključitev organizacije v nacionalne in 

mednarodne projekte (Žagar, Bohte in Ivaniš 2010, 128−129). 

V zadnjih letih zaposleni ugotavljajo upad zanimanja za izobraževalne programe in porast 

zanimanja za splošnoizobraževalne programe in raznovrstne projekte. ZIK tako danes izvaja 

le še program osnovne šole za odrasle, medtem ko so opustili izvajanje programov za 

pridobitev srednješolske in višješolske izobrazbe. Pridobitev osnovnošolske izobrazbe je 

brezplačna, saj je financirana s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Brezposelne osebe 

spodbujajo k izobraževanju s pomočjo posebnih ukrepov, kot so štipendije, povrnitev potnih 

stroškov in enkratna pomoč za nakup učbenikov in učnih pripomočkov. 

Ena izmed dejavnosti organizacije ZIK je tudi projekt Pokolpje, ki pospešuje zaposlovanje v 

naši regiji. Organizacija sodeluje z zavodom za zaposlovanje, in sicer kot zunanji sodelavec 

za izobraževanje na področju brezposelnosti. ZIK je izvajalec programa »Usposabljanje za 

dvig konkurenčnosti brezposelnih oseb« v Beli krajini, in sicer v Črnomlju in Metliki. 

Program poteka v okviru projekta »Za Pokolpje – aktivno in dejavno!«, ki ga vodi Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje za področji Bele krajine in Kočevskega z Loškim 

Potokom. Namen programa je aktivacija brezposelnih oseb in dvig konkurenčnosti na trgu 

dela. Program je namenjen brezposelnim osebam, ki so prijavljene na ZRSZ, iskalcem 
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zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, in neaktivnim prebivalcem, ki niso zaposleni in 

niso prijavljeni na ZRSZ (ZIK 2012b). 

5.3  Pomen zadovoljstva odjemalcev z organizacijo ZIK 

Zadovoljstvo udeležencev izobraževalnih programov je eden poglavitnih dejavnikov za 

presojanje kakovosti delovanja organizacije, kjer zaposleni proučujejo pričakovanja 

udeležencev izobraževanja, razčlenjujejo vpletene dejavnike v učni proces in jih spremljajo 

tudi po končanem šolanju. Posledično dobimo celotno sliko o kompleksnosti pojavov, ki so 

med seboj močno povezani. 

Zadovoljstvo odjemalcev lahko enačimo s čustveno reakcijo, ki se razvije kot reakcija na 

pričakovanja in dosedanje izkušnje. Je pozitivna izkušnja ponakupnega obnašanja in pozitiven 

odnos do proizvajalca ali vršitelja pridobljene izkušnje. Zadovoljstvo kot celota pa ni 

posledica zgolj enega dejavnika ali doživete izkušnje, temveč jo sestavlja niz zaporednih 

pozitivnih izkušenj (Musek Lešnik 2007, 21). Zatorej tudi Bird (2008, 41) navaja, da bodo 

odjemalci zadovoljni, če bomo odkrili njihove potrebe in uvideli pravo distribucijsko pot. 

Bezljaj (2002, 35) poudarja, da je vsa skrivnost v načinu obravnavanja odjemalca. Odjemalce 

moramo znati pravilno obravnavati in opredeljevati. Za svoje odjemalce moramo skrbeti, jim 

svetovati in jim biti v oporo, ko nas potrebujejo. Avtor navaja kot pravilo dobre odnose in 

prijateljsko prodajo ter dober položaj, ki nam odpira nove strateške pozicije. Zelo pomembna 

je tudi skrb za obstoječo stranko. Kot tretje pravilo navaja izdelek oziroma storitev samo in 

pomembnost dopolnjevanja in vzdrževanja asortimenta izdelkov. Musek Lešnik (2007, 20) 

pravi, da lahko zadovoljnega odjemalca prepoznamo po njegovem vračanju k podjetju in 

pripovedovanju drugim o svojih pozitivnih izkušnjah. Zatorej Beckwith (2005, 90−91) 

zatrjuje, da boljša kot je organizacija, več odjemalec pričakuje od nje. Pričakovanje, ki vzbuja 

zadovoljstvo pa dobi sindrom povečanega pričakovanja. Zatorej je edina rešitev konstantno 

izpopolnjevanje in odjemalcu ponuditi znova več. 

Tudi v organizaciji ZIK se zavedajo pomena zadovoljstva odjemalcev za organizacijo, saj se 

slednji vračajo in verjamejo v njene kakovostne storitve. Za organizacijo pa pomeni vračanje 

odjamelcav nov vir dohodkov in nadaljevanje trženja storitev. Zadovoljni odjemalci pa 

podjetju nižajo stroške oglaševanja, saj svoje zadovoljstvo prenašajo na nove potencialne 

odjemalce. Musek Lešnik (2007, 16−17) opozarja, da od zadovoljnih odjemalcev mnoge 

organizacije in podjetja pogosto pričakujejo preveč. Zgolj zadovoljstvo ni zagotovilo, da se bo 

odjemalec vračal, saj zadovoljni odjemalec še ni zvesti odjemalec. Tudi ne pomeni, da se bo 

vračal. Previsoka pričakovanja pa nemalokrat vodijo v razočaranja in podajajo občutek 

nemoči. In za podjetja je mnogo bolj smiselno prepričati nezadovoljnega odjemalca, naj 

ostane, kakor pridobiti novega, saj je pridobivanje novih odjemalcev šestkrat dražje kot 

ohranjevanje obstoječih. 
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Žagarjeva (2004, 22−23) zatrjuje, da je v organizaciji ZIK zadovoljstvo pomemben kazalnik 

kakovosti v izobraževanju odraslih. Nanj vpliva dobra priprava in izvedba izobraževanih 

programov, konstantno prilagajanje željam odjemalcev in evalvacije. Žagarjeva (prav tam) 

opisuje evalvacije kot zaključno fazo androgoškega ciklusa, ki podaja odgovore na vprašanja, 

kje in kaj je možno izboljšati za dosego večje uporabnosti pridobljenih znanj. 

Devetak in Vukovič (2002, 295) opozarjata na pomembnost vzajemnosti odnosov med 

izvajalci in odjemalci izobraževanj za odrasle. Vrhunski učitelji ne predstavljajo zadovoljstva 

odjemalcev, če niso sposobni ustvariti ustreznih odnosov z udeleženci. Izvajalci usposabljanj 

in izobraževanj odraslih oseb se morejo prilagajati spremembam, željam in navadam 

odjemalcev izobraževanj. 

V organizaciji ZIK se zavedajo pomembnosti vseh elementov, ki tvorijo zadovoljstvo 

odjemalcev. Konstantno spremljanje učinkovitosti organizacije in snovanje strateških poti 

zagotavlja pozitiven pristop organizacije do okolja, njene aktivnosti se odražajo tako v 

domačem okolju, kot v tujini. Zrcalijo se skozi niz uspešno zaključenih projektov, kakovostna 

izobraževanja in dobrodelnost, ki so postali razpoznavno ime za organizacijo. 
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6   EMPIRIČNI DEL: VPLIV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NA NJIHOV 

EKONOMSKI POLOŽAJ IN SOCIALIZACIJO 

V empiričnem delu naloge se poglobimo v proučevanje vpliva izobraževanja odraslih na 

njihov ekonomski položaj in socializacijo. Podatki, potrebni za raziskavo, so bili zbrani s 

pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa in namenskim vzorcem, katerega sem izvedla 

med ljudmi, ki so zaključili izobraževanje na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj. V 

nadaljevanju bodo predstavljene še osnove kvantitativne raziskave, natančen postopek 

pridobivanja podatkov, definiranje spremenljivk, razvoj anketnega vprašalnika in analiza 

podatkov s predstavljenimi pridobljenimi rezultati raziskave. V zaključku poglavja sledi še 

preverjanje podanih hipotez. 

6.1  Kvantitativno raziskovanje 

Dobra raziskava je odvisna od jasne in dolgoročne, avtonomne raziskovalne usmeritve. Zelo 

pomembni so formalni pogoji, kot so urejen formalni status raziskovalne organizacije, 

neposredni vir financiranja, avtonomni dolgoročni in srednjeročni raziskovalni program ter 

strokovno in tolerantno vodenje raziskovalne organizacije. Pomemben je tudi stik z ostalimi 

raziskovalci sorodnih raziskav (Shushtarshich 2003). 

Raziskovanja smo se lotili s pomočjo kvantitativne metodologije, metoda se osredotoča le na 

dejansko stanje in stanje, katero je minilo pred kratkim. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

(2007, 60-62) opozarjajo na morebitno zmedenost sodelujočih v anketnem vprašalniku, saj 

anketirani ne znajo izbrati njim najprimernejšega odgovora za nadaljevanje raziskave ob cilju 

največje efektivnosti in najracionalnejših podatkov. Dejstvo je, da nam večina pridobljenih 

podatkov v osnovi sploh ne bo koristila za dejansko odločanje, lahko pa jih uporabimo za 

podporo ciljev tistih ljudi, ki dejansko sprejemajo odločitve vezane na raziskavo in 

pridobljene podatke. 

Manojlov (2013) navaja, da gre pri kvantitativnih metodah večinoma za številčne oziroma 

numerične podatke (npr. starost v letih, izobrazba, strinjanje z poljubno trditvijo na lestvici od 

1 do 5, (kjer 1 pomeni − popolnoma ne drži, 2 − ne drži, 3 − delno drži, 4 − drži in 5 − 

popolnoma drži). Če pri kvantitativnih metodah ne gre za številčne podatke kot je npr. spol 

(moški/ženski), so običajno ti podatki šifrirani s številko in vneseni v razpredelnico, kjer 

vrstice običajno predstavljajo enote, stolpci pa spremenljivke. Na podlagi tako pripravljene 

tabele je možno s pomočjo raznih statističnih in drugih metod te podatke analizirati. Easterby 

Smith, Thorpe in Lowe (2007, 163) navajajo, da morajo biti anketna vprašanja in metode 

sestavljeni premišljeno in strukturirano. 

Raziskovanje "vpliva izobraževanja na ekonomski položaj in socializacijo" predstavlja 

poglaviten pomen za dobro poslovanje organizacije ZIK, saj so podatki v raziskavi posledica 

mnogih izboljšav različnih sistemov in uvajanja novosti. Velikokrat si raziskovanje 
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predstavljamo kot nekaj enostavnega, vendar se ne zavedamo dejanske pomembnosti 

obdelovanja podatkov, ki podajajo jasnejši in učinkovitejši pogled v rezultate, na katerih je 

moč raziskavo, rešitev ali spoznanje okrepiti z boljšimi in oprijemljivejšimi argumenti. 

6.2  Potek raziskave 

Raziskavo smo izvedli z željo po minimalnih stroških raziskave in istočasno dosego določenih 

meril kakovosti. Menimo, da mora imeti vsak raziskovalec izoblikovano veščino osebnostnih 

vrednot in osnovo psihološkega znanja, ki se opira na prepoznavanje priložnosti. Zastavljeni 

cilj si moramo natančno opredeliti in predvideti ovire. Področje raziskave naj bi predhodno 

raziskali in si strukturirali niz vprašalnikov, katerih kakovost bi potrdili ali prilagodili z 

dobljenimi spoznanji o področju dela. Raziskave naj bi bile v osnovi enostavne in prirejene 

kot konkretna naloga, saj bi s tem zmanjšali odklon nejasnosti in približali njihov namen 

slehernemu posamezniku. Pogosto so pravila raziskovanj zapletena in nejasna, zato zahtevajo 

pravi pristop in razčlenitev pomembnih vprašanj, selektivnost, omejitev kompleksnosti 

vprašanj in izbor pravega pristopa. Dojemljivost posameznika in prepoznavanje priložnosti 

sta ključnega pomena za dobro, inovativno raziskovanje. Inovativnost raziskav je ključnega 

pomena za dobro raziskavo, dosego novih odkritij, spoznanj in hipotez. Zgoraj navedene 

dejavnike smo preučili in jih upoštevali pri sestavi anketnega vprašalnika, ki je osnova za 

pridobivanje želenih podatkov. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. To je inštrument zbiranja podatkov, 

sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, kar omogoča standardizirano obdelavo podatkov. 

Vprašalnik smo razdelili na tri dele; medtem ko v uvodu zajamemo niz vprašanj, ki se 

nanašajo na spol, starost in vrsto izobrazbe anketirane osebe. Prvi sklop vprašanj smo 

poimenovali "Zadovoljstvo z organizacijo ZIK", kjer anketirani ocenjujejo organizacijo s 

trditvami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni − popolnoma ne drži, 2 − ne drži, 3 − delno drži, 4 − 

drži in 5 − popolnoma drži. Vprašanja se nanašajo na prepoznavnost organizacije, njihovo 

učinkovitost, potek izvajanja učnih načrtov in interakcijo odnosov. Drugi sklop anketnega 

vprašalnika se nanaša na zaposlitev in ekonomski položaj. Vprašanja so zajemala dva sklopa 

vprašanj, in sicer stanje posameznika pred končanim izobraževanjem in stanje posameznika 

po končanem izobraževanju. Razlika v oceni nakazuje na spremembo ekonomskega položaja 

udeležencev izobraževanja v določenem časovnem obdobju. Zanimala nas je njihova 

zaposlitev, ekonomski položaj in klima v organizaciji. Tudi te trditve so anketiranci 

ocenjevali s trditvami od 1 do 5. Zadnji sklop anketnih vprašanj se je dotaknil pojma 

socializacije, katerega so anketiranci vrednotili s stališča svojega prostega časa, vrednot, 

športnih aktivnosti, samopodobe in interakcije odnosov. 

Anketo smo izvedli z namenskim vzorcem. Zaradi poenostavitve obdelovanja podatkov smo 

anketo sklenili izvesti v elektronski obliki. Uporabili smo orodje za spletne ankete, z imenom 

"1KA". Orodje omogoča brezplačno zbiranje podatkov in statistično obdelovanje. Predhodno 
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pilotsko testiran vprašalnik smo vnesli v elektronsko obliko in ga razdelili na tri sklope. 1KA 

je orodje za spletno anketiranje oziroma za izdelovanje anket, ki se izvajajo na internetu. Kot 

vsa sodobna orodja na področju anketiranja, tudi 1KA omogoča in združuje komponente 

podpore za razvoj vprašalnika, namige za izdelavo in oblikovanje spletnega vprašalnika, 

izvedbo spletne ankete in zbiranje podatkov. Na koncu je podatke moč preveriti s spletno 

statistično analizo in izdelavo različnih poročil. Podatke je moč tudi izvoziti.  

Na začetku pridobivanja oseb smo izvedli 10 osebnih stikov, kjer smo apelirali na piramidni 

sistem pridobivanja ljudi po načelu, da vsaka oseba razpošlje anketni vprašalnik še petim 

sošolcem. Tako smo nameravali zapolniti kvoto 150 ljudi. Ker se je sistem izkazal za 

neučinkovit in ker smo komaj dosegli kvoto trinajstih izpolnjenih vprašalnikov, uvedemo 

drugačno metodo pridobivanja kontaktnih oseb. V organizaciji ZIK poprosimo za pridobitev 

podatkov o naslovih bivših udeležencev, podpišemo listino o varovanju osebnih podatkov in s 

tem dobimo dostop do arhiviranih listin o udeležencih. Izpišemo si njihova imena in priimke 

ter telefonske številke. Po številnih opravljenih klicih in razposlanih prošnjah na več kot 300 

elektronskih naslovov smo pridobili 153 ljudi. 

6.3  Analiza rezultatov anketiranja 

To poglavje vključuje ugotovitve o opravljeni raziskavi med udeleženci domače organizacije 

in predstavitev ključnih stališč, katere smo pridobili po številnih telefonskih pogovorih in še 

številčnejših poslanih elektronskih sporočilih. Obdelovanje podatkov začnemo s 153 

anketami. Pod te ankete opredeljujemo tiste, ki so v celoti ali delno izpolnjene. Pod delno 

izpolnjene ankete opredeljujemo ankete, ki so bile zaključene predčasno ali pa ne vsebujejo 

vseh odgovorov, ker anketirana oseba ni želela odgovoriti na vprašanje ali pa ni vedela 

odgovora. V celoti in pravilno je bilo oddanih 127 anketnih vprašalnikov, medtem ko je 

raziskavo predčasno zaključilo 15 ljudi, 8 ljudi pa ni podalo vseh odgovorov na zastavljena 

vprašanja, bodisi zaradi nepoznavanja odgovora bodisi na vprašanje niso hoteli odgovoriti. 

Kot zanimivost navajamo dejstvo, da je bilo na nagovor naloge kliknjeno 341-krat, anketno 

izvajanje pa je trajalo štiri mesece in pol (od 4. 5. 2012 in do 22. 10. 2012). 

6.3.1  Skupine predstavnikov udeležencev raziskave 

Za opredelitev statistične značilnosti vzorca smo proučevali podatke pridobljene s strani 

SURS-a, ki so zapisani za terciarno izobraževanje glede na število vpisov v izobraževanje po 

spolu. Izobraževanje odraslih spada pod terciarni sektor izobraževanja, zato so navedeni 

podatki najprimernejši za določitev reprezentativnosti vzorca.  

SURS (2012c) navaja, da je v Sloveniji vedno več terciarnega izobraževanja. Vpisov v 

terciarno izobraževanje je iz leto v leto več (prav tam), ženske pa se udeležujejo tovrstnih 
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izobraževanj v večji meri. Na ravni Slovenije je leta 2007 med tovrstnimi vpisi moč opredeliti 

58,14 % žensk in 41,86 % moških.  

Preglednica 2: Študenti terciarnega izobraževanja v Sloveniji 2004-2007 

Spol 2004 2005 2006 2007 

Moški 47343 47784 48356 48322 

Ženske 64885 67010 67588 67123 

Skupaj 112228 114794 115944 115445 

Vir: SURS 2012b. 

Statistični urad Republike Slovenije (2012c) navaja, da je v občini Črnomelj leta 2007 

registriranih v terciarnem izobraževanju 486 žensk in 320 moških. Ženske so se izobraževale 

v večji meri kot moški. Procentualna porazdelitev kaže, da se je leta 2007 v Beli krajini 

terciarno izobraževalo 60,3 % žensk, medtem ko so moški predstavljali 39,7 % populacije.  

Preglednica 3: Študenti terciarnega izobraževanja v Beli krajini 2004-2007 

Spol 2004 2005 2006 2007 

Moški 301 323 321 320 

Ženske 421 438 487 486 

Skupaj 722 761 808 806 

Vir: SURS 2012b. 

V spodnji tabeli je na podlagi pridobljenega vzorca podan spol anketiranih, ki so se 

izobraževali na ZIK-u. Opazimo poudarek na znatno večjem vpisu ženske populacije, saj  

predstavljajo kar 67 %, 33 % je bilo moških. Glede na dejstvo, da je vzorec anketiranih na 

ZIK-u izveden naključno in zajema ljudi iz področja celotne Bele krajine, zapišemo, da 

vzorec ni reprezentativen in ga ni moč posplošiti na celotno populacijo, saj obstajajo 

odstopanja. Omenimo še, da je leta 2000 ZIK izvajal predvsem programe trgovske in 

ekonomske smeri, na kar opozarja množičen vpis oseb ženskega spola.  

Preglednica 4: Pregled anketirancev po spolu 

Spol Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Moški 49 32 % 33 % 33 % 

Ženski 100 65 % 67 % 100 % 

Skupaj 149 97 % 100 %  

Spodnja preglednica ponuja vpogled v deleže anketirancev po starosti. V povprečju so stari od 

26 do 35 let. Kot razlog za nadaljevanje šolanja so v večini navedli željo po višji izobrazbi (54 

%) in željo po spremembi delovnega mesta (25 %). Prav v tej starostni dobi so ljudje najbolj 

ustvarjalni in imajo največ motivacije in zagona za izboljšanje kakovosti življenja. 
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Preglednica 5: Starostna opredelitev anketiranih po letih 

V katero starostno skupino spadate? Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

od 15 do 25 let 8 5 % 5 % 5 % 

od 26 do 35 let 99 65 % 66 % 71 % 

od 36 do 45 let 39 25 % 26 % 97 % 

od 46 do 55 let  4 3 % 3 % 99 % 

56 in več 1 1 % 1 % 100 % 

Skupaj 151 99 % 100 %   

Skozi spodaj navedeno sliko je moč razbrati veliko prevlado vpisa v srednješolske programe 

na ZIK-u, kar je posledica prevladujočega izvajanja srednješolskih programov. Slika 

prikazuje pridobljeno stopnjo izobrazbe na ZIK-u in zajema pridobljene podatke 151 

anketiranih. 

 

Slika 2: Pridobljena stopnja izobrazbe na ZIK-u 

6.3.2  Zadovoljstvo z organizacijo ZIK 

Iz rezultatov statistične obdelave podatkov pridobljenih s pomočjo ankete, lahko ugotovimo, 

da se večina ocen glede zadovoljstva z organizacijo giblje tik pod oceno štiri, kar kaže na 

pozitiven odnos do ZIK-a. 

Iz pridobljenih podatkov je moč razbrati, da anketirani poznajo ZIK in da ta v veliki meri 

zadovoljuje pričakovanja udeležencev. Pri navezujočih se vprašanjih glede zadovoljitev 

pričakovanj o študijskem programu in kakovosti izvajanja se povprečne ocene gibljejo med 

3,8 in 3,9 (s standardnim odklonom 0,71 do 0,78). S povprečno oceno 3,1 (in standardnim 

odklonom 0,89) so udeleženci ocenili možnost vplivanja na študijski program, sicer pa so 

program ocenili kot dokaj neobremenjujoč, saj so mu dali oceno 3,2 (s standardnim odklonom 

0,80). Istočasno lahko vidimo, da je ocena 3,1, ki opisuje trditev "delno drži", najnižje 

povprečno dodeljena ocena v preglednici. 
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Anketirani so najboljše ocenili odnose v organizaciji, tako med zaposlenimi, kot tudi med 

sošolci. Ocenili so jih z ocenama 4,0 in 4,1 (standardni odklon od 0,63 do 0,80). Iz navedenih 

podatkov lahko sklepamo, da je organizacija prijazna ljudem in da spodbuja pozitivno 

interakcijo med zaposlenimi ter med udeleženci izobraževanja. 

Večina anketiranih udeležencev meni, da je pridobljeno znanje na ZIK-u uporabno in so z 

njim zadovoljni. Povprečna vrednost, ki utemeljuje ta podatek, znaša 3,8 (s standardnim 

odklonom od 0,61 do 0,67). Anketirani so mnenja, da so splošno razgledani (s povprečno 

vrednostjo 3,9) in da so po končanem izobraževanju bolj aktivni (povprečna vrednost 

odgovorov je 3,4 s standardnim odklonom 0,89). Prav tako se v večini poraja želja po 

nadaljevanju šolanja, trditev so ovrednotili s povprečno vrednostjo 3,6 in standardnim 

odklonom 1,03. V nekoliko manjši meri se še vedno udeležujejo različnih delavnic, 

usposabljanj in seminarjev. Z ocenami od 3,1 do 3,3 (in standardnimi odkloni od 0,9 do 0,55) 

pa opisujejo, da so bolj samozavestni, avtoritativni in da končana izobrazba v njih vzbuja 

večje zanimanje za okolje in dogajanje okoli njih. 

Preglednica 6: Pregled povprečnih vrednosti o pridobljeni izobrazbi 

Ocenite, v kolikšni meri spodaj navedene 

trditve o pridobljeni izobrazbi držijo za vas: Veljavni 

Št. 

enot Povprečje 

St. 

odklon 

S količino pridobljenega znanja sem ob 

zaključku šolanja zadovoljen/ zadovoljna.  153 153 3.8 0.61 

Pridobljeno znanje je uporabno.   141 153 3.8 0.67 

Sem splošno razgledan/-a. 137 153 3.9 0.56 

Imam željo po nadaljevanju šolanja. 139 153 3.6 1.03 

Po pridobljeni izobrazbi sem bolj aktiven/-vna.  141 153 3.4 0.89 

Udeležujem se dodatnih seminarjev, delavnic in 

usposabljanj.  141 153 2.8 1.09 

Z višjo izobrazbo sem bolj družaben/-bna.   139 153 3 0.94 

S končano izobrazbo sem bolj samozavesten/-

tna.  139 153 3.3 0.9 

S končano izobrazbo sem bolj avtoritativen/-

vna.  139 153 3.1 0.95 

Končana izobrazba je v meni vzbudila večje 

zanimanje za okolje in dogajanje okoli mene.  139 153 3.1 0.95 

6.3.3  Vpliv izobrazbe na zaposljivost anketiranih 

Zaposlenim v organizaciji ZIK se je vedno porajalo vprašanje, kaj se dogaja z ljudmi, ki so 

zaključili izobraževanje na njihovem zavodu. Spremljanje ljudi skozi čas je namreč najboljši 

kazalnik njihovega osebnega napredka. Napredek je moč razbrati iz spodnje tabele, ki 
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prikazuje zaposlenost anketirancev pred izobraževanjem, takoj po končanem izobraževanju in 

danes.   

Preglednica 7: Status  zaposlitve 

Status o zaposlitvi: 

Nezap

oslen-a 

Na 

čakanju Zaposlen-a 

Upokojen-

a 

Še nikoli 

zaposlen-

a Skupaj 

Status zaposlitve pred 

izobraževanjem  

34 2 91 1 9 137 

25 % 1 % 66 % 1 % 7 % 100 % 

Status zaposlitve ob 

končanem izobraževanju    

21 1 109 1 3 135 

16 % 1 % 81 % 1 % 2 % 100 % 

Trenutni status zaposlitve  23 2 108 1 1 135 

17 % 1 % 80 % 1 % 1 % 100 % 

Zgoraj navedeni podatki prikazujejo zaposlenost ljudi, ki so obiskovali izobraževanje za ZIK-

u Črnomelj. Razpredelnica pojasnjuje, kako se je spremenila njihova zaposlenost pred 

izobraževanjem in po končanem izobraževanju. Pred začetkom izobraževanja je bilo 

zaposlenih 66 % anketirancev, danes pa ima zaposlitev 80 % ljudi, ki so obiskovali 

izobraževanje odraslih. Lahko rečemo, da boljša zaposlenost ljudi med drugimi dejavniki 

nakazuje smer pridobitve boljše izobrazbe na zavodu, ki potrjuje njihova znanja in 

pridobljene veščine.  

Lahko razberemo, da je bilo ob začetku šolanja brezposelnih kar 25 % anketirancev, medtem 

ko je bila ob zaključku šolanja stopnja znižana na 16 %. Danes je brezposelnih 17 %, kar je 

odraz gospodarske krize, ki se na belokranjskem območju kaže vedno bolj izrazito. 

Brezposelnost v Beli krajini je poleg Pomurja s 17-odstotno brezposelnostjo in Zasavja (16 

%) največja v Sloveniji (SURS 2012b). Odkar se srečujemo s svetovno gospodarsko krizo, je 

Bela krajina deležna upada zaposljivosti na trgu dela. V Aktivi (2012) navajajo, da je danes v 

belokranjski regiji več kot 15-odstotna brezposelnost. Prav tako so zapisali: 

Po podatkih koordinatorja analitike novomeške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje 

Jožeta Giodanija je bila v prvem polletju stopnja brezposelnosti najvišja v Beli krajini. V 

Črnomlju je s 14,3 odstotka zrasla na 15,2 odstotka in v Metliki s 14,2 odstotka na prav tako 15,2 

odstotka. V Novem mestu je z devetih odstotkov zrasla na 9,9 odstotka, v Trebnjem pa se je za 

odstotek znižala na 9,2 odstotka. V omenjenem obdobju je brezposelnost v Sloveniji padla z 12,3 

odstotka na 11,5 odstotka.  

Poudarjajo še, da so poglavitni razlog takšnega stanja na belokranjskem trgu dela presežni in 

stečajni delavci, ki so bili zaposleni pretežno v tekstilni, lesno-predelovalni, pohištveni in 

avtomobilski dejavnosti (prav tam 2012).  
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Preglednica 8: Delež registriranih brezposelnih oseb po stopnji izobrazbe, 2012 

  Stopnja izobrazbe   

 I. II. III. IV. V. VI. VII.+VIII. B. Š. Skupaj 

Slovenija 31,89 5,08 0,89 24,28 25,96 3,44 8,24 0,22 100 

Jugovzhodna 

Slovenija 41,91 7,69 0,72 21,50 18,64 2,85 6,56 0,13 100 

Pokolpje 43,49 7,77 0,65 23,85 16,80 2,58 4,76 0,10 100 

Vir: ZRSZ 2012c. 

Glede na stopnjo izobrazbe je bilo v Pokolpju največ brezposelnih oseb s I. stopnjo izobrazbe, 

ki označuje nedokončano osnovno šolo. Predstavljajo kar 43,49 % vseh brezposelnih v 

Pokolpju. Ta delež je višji kot na ravni Slovenije, kjer znaša vrednost 31,89 %. V Pokolpju je 

23,85 % brezposelnih s IV. stopnjo izobrazbe ter 16,80 % s V. stopnjo izobrazbe. Delež 

brezposelnih s VII. in VIII. stopnjo izobrazbe v Pokolpju znaša 4,76 %, kar je 3,48 % manj 

kot na ravni Slovenije in 1,8 % manj kot na ravni Jugovzhodne Slovenije. Najnižji delež med 

brezposelnimi v Pokolpju pripada osebam s III. stopnjo izobrazbe (0,72 %), ki predstavlja 

nižjo poklicno izobrazbo (ZRSZ, 2012c). Nekateri ljudje, zajeti v analizi, so pridobili višjo 

izobrazbo na ZIK-u, saj je le-ta edina organizacija na področju Bele krajine, ki izvaja 

izobraževanje odraslih.  

6.3.4  Delovno mesto in ekonomski položaj anketiranih 

Anketirani se strinjajo, da jim je izobrazba omogočila pridobitev boljšega delovnega mesta. 

Trditev ocenjuje z oceno 3,4 in standardnim odklonom 1, medtem ko je bila pred 

izobraževanjem povprečna ocena 3,1 in standardni odklon 0,9. Stabilnost ekonomskega 

položaja so pred izobraževanjem v povprečju ocenili s 3, medtem ko je po izobraževanju 

ocena narasla na 3,5 in je odraz boljšega ekonomskega položaja. Anketirani opredeljujejo tudi 

boljšo klimo v organizaciji, medsebojne odnose in njihov status v organizaciji.  
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Preglednica 9: Pregled razlik v ekonomskem položaju pred izobraževanjem in po 

izobraževanjem 

  Pred 

izobraževanjem

/ po njem Povprečje N Std. odklon Std. napaka 

Pair 1 Izobrazba mi omogoča pridobitev 
ustrezne oz. želene zaposlitve.  

Pred 

Po 

3,15 

3,40 

122 

122 

0,933 

0,976 

0,084 

0,088 

Pair 2 Izobrazba mi je omogočila pridobitev 
boljšega delavnega mesta.  

Pred 

Po 

2,72 

3,25 

122 

122 

0,911 

1,116 

0,083 

0,101 

Pair 3 Moje delovno mesto zahteva natančno 
mojo stopnjo izobrazbe.  

Pred 

Po 

2,65 

3,20 

121 

121 

1,014 

1,100 

0,092 

0,100 

Pair 4 Rad/a opravljam svoje delo.  Pred 3,35 121 1,062 0,097 

 Po 3,85 121 0,937 0,085 

Pair 5 Delovno mesto se mi zdi zanimivo.  Pred 3,26 122 1,011 0,092 

 Po 3,76 122 0,928 0,084 

Pair 6 Na delu mi je omogočeno lastno 
organiziranje dela.  

Pred 

Po 

3,01 

3,52 

119 

119 

1,013 

1,088 

0,093 

0,100 

Pair 7 Delovno mesto mi omogoča 
napredovanje.  

Pred 

Po 

2,75 

3,24 

117 

117 

0,973 

1,104 

0,090 

0,102 

Pair 8 Z razmerjem med prostim časom in 

delom sem zadovoljen/ zadovoljna.  

Pred 

Po 

3,11 

3,54 

120 

120 

0,924 

0,986 

0,084 

0,090 

Pair 9 Moj ekonomski položaj je stabilen.  Pred 3,04 121 0,907 0,082 

 Po 3,46 121 0,992 0,090 

Pair 10 Po poravnanih obveznostih mi ostane del 

plače.  

Pred 

Po 

3,05 

3,39 

120 

120 

0,995 

0,990 

0,091 

0,090 

Pair 11 S plačilom, katerega prejemam za 
opravljeno delo, sem 

zadovoljen/zadovoljna.   

Pred 

Po 

2,76 

3,12 

121 

121 

0,966 

1,115 

0,088 

0,101 

Pair 12 Prizadevam si za strokovno 

izpopolnjevanje.  

Pred 

Po 

3,34 

3,70 

118 

118 

0,998 

0,890 

0,092 

0,082 

Pair 13 Delo mi ponuja razvoj kompetenc in 

veščin.  

Pred 

Po 

3,10 

3,64 

119 

119 

0,978 

0,954 

0,090 

0,087 

Pair 14 Bonitete me stimulirajo pri delu.  Pred 3,16 119 1,058 0,097 

 Po 3,56 119 1,022 0,094 

Pair 15 Klima v organizaciji je prijetna.  Pred 3,25 119 0,913 0,084 

 Po 3,56 119 0,945 0,087 

Pair 16 S sodelavci se dobro razumem.    Pred 3,62 119 1,008 0,092 

 Po 3,97 119 0,843 0,077 

Pair 17 Status, ki ga  imam v organizaciji je 

zadovoljujoč.  

Pred 

Po 

3,16 

3,64 

118 

118 

0,915 

0,872 

0,084 

0,080 

Pair 18 Sodelavci me spoštujejo.  Pred 3,52 117 0,857 0,079 

 Po 3,83 117 0,735 0,068 

Pair 19 V javnosti ščitim interese organizacije.  Pred 3,50 118 1,036 0,095 

 Po 3,84 118 0,915 0,084 

Ali je razlika v ekonomskem položaju pred izobraževanjem in po njem statistično značilna, 

smo preverili še s t-testom za odvisna vzorca. 



 46 

Preglednica 10: T-test ekonomskega položaja pred izobraževanjem in po njem 
 Pari razlik 

t Df 

Sig. 2-

dvosmern

a stopnja 

značilnost
i 

 

95% interval 

zaupanja 

Povprečna 
razlika 

Std. 

odklon 

Std. napaka 

povprečne 
razlike 

Zgornja 

meja 

Spodnja 

meja 

Pair 1 Izobrazba mi omogoča 
pridobitev ustrezne oz. želene 
zaposlitve.   

-0,254 0,877 0,079 -0,411 -0,097 -3,199 121 0,002 

Pair 2 Izobrazba mi je omogočila 
pridobitev boljšega delavnega 
mesta.   

-0,525 0,955 0,086 -0,696 -0,353 -6,065 121 0,000 

Pair 3 Moje delovno mesto zahteva 

natančno mojo stopnjo 
izobrazbe.   

-0,545 0,992 0,090 -0,724 -0,367 -6,051 120 0,000 

Pair 4 Rad/-a opravljam svoje delo.   -0,504 0,941 0,086 -0,673 -0,335 -5,893 120 0,000 

Pair 5 Delovno mesto se mi zdi 

zanimivo.   

-0,500 0,911 0,083 -0,663 -0,337 -6,060 121 0,000 

Pair 6 Na delu mi je omogočeno 
lastno organiziranje dela.   

-0,513 0,955 0,088 -0,686 -0,339 -5,852 118 0,000 

Pair 7 Delovno mesto mi omogoča 
napredovanje.   

-0,487 0,877 0,081 -0,648 -0,327 -6,008 116 0,000 

Pair 8 Z razmerjem med prostim 

časom in delom sem 

zadovoljen/ zadovoljna.   

-0,433 0,914 0,083 -0,599 -0,268 -5,192 119 0,000 

Pair 9 Moj ekonomski položaj je 
stabilen.   

-0,421 0,901 0,082 -0,584 -0,259 -5,143 120 0,000 

Pair 

10 

Po poravnanih obveznostih mi 

ostane del plače.  

-0,342 0,903 0,082 -0,505 -0,178 -4,146 119 0,000 

Pair 

11 

S plačilom, katerega 
prejemam za opravljeno delo, 

sem zadovoljen/zadovoljna.    

-0,364 0,806 0,073 -0,509 -0,219 -4,961 120 0,000 

Pair 

12 

Prizadevam si za strokovno 

izpopolnjevanje.  

-0,364 0,874 0,080 -0,524 -0,205 -4,530 117 0,000 

Pair 

13 

Delo mi ponuja razvoj 

kompetenc in veščin.  

-0,538 0,964 0,088 -0,713 -0,363 -6,088 118 0,000 

Pair 

14 

Bonitete me stimulirajo pri 

delu.  

-0,403 0,942 0,086 -0,574 -0,232 -4,673 118 0,000 

Pair 

15 

Klima v organizaciji je 

prijetna.   

-0,311 0,890 0,082 -0,473 -0,149 -3,810 118 0,000 

Pair 

16 

S sodelavci se dobro 

razumem.   

-0,345 0,807 0,074 -0,491 -0,198 -4,657 118 0,000 

Pair 

17 

Status, ki ga  imam v 

organizaciji je zadovoljujoč.   

-0,483 0,949 0,087 -0,656 -0,310 -5,527 117 0,000 

Pair 

18 

Sodelavci me spoštujejo.   -0,308 0,835 0,077 -0,461 -0,155 -3,985 116 0,000 

Pair 

19 

V javnosti ščitim interese 
organizacije.  

-0,339 0,869 0,080 -0,497 -0,180 -4,235 117 0,000 

Ker je točna stopnja značilnosti pri vseh parih trditev (pred izobraževanjem/po izobraževanju) 

nižja od 0,05, zaključimo, da so razlike po posamezmih trditvah, ki se nanašajo na ekonomski 

položaj pred izobraževanjem/po izobraževanju, statistično značilne. Pri vseh navedenih 
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trditvah je moč opaziti napredek ali izboljšavo, kar je moč pripisati pridobljenem znanju, 

veščinam in kompetencam po končanem izobraževanju za odrasle.  

Izboljšanje ekonomskega položaja nazorno prikazuje spodaj navedeni graf, kjer rdeča črta 

pojasnjuje stanje pred izobraževanjem in modra po izobraževanju. V vsaki navedeni 

spremenljivki je moč razbrati izboljšave na ekonomskem področju anketirancev in njihovem 

boljšem ekonomskem položaju. Trditve o zaposlitvi se nanašajo na čas pred izobraževanjem 

in po končanem izobraževanju.      
 

 

*(1- popolnoma ne drži, 2- ne drži, 3- delno drži, 4- drži in 5- popolnoma drži) 

Slika 3: O delovnem mestu v obdobju pred izobraževanjem in po končanem šolanju 

Na podlagi zgoraj navedene slike lahko razberemo, da sta se delovno mesto in zadovoljstvo z 

njim po izobraževanju znatno izboljšali. Ljudje so po izobraževanju bolj zadovoljni s svojim 

delovnim mestom in ocenjujejo, da je njihov ekonomski položaj kar zadovoljiv. Tudi odnosi 

med zaposlenimi so na podlagi podatkov iz analize anket zadovoljujoči in prijetni. Anketirani 

so mnenja, da jim delo v večji meri ponuja razvoj kompetenc in veščin. Izboljšala se je klima 

v organizaciji in status posameznika. Anketirani se bolj zavzemajo za organizacijo, v kateri so 

zaposleni in ščitijo njene interese. Lahko zaključimo, da so anketirani po končanem 

izobraževanju bolj usposobljeni, zasedajo boljša delovna mesta in za opravljeno delo 

prejemajo boljše plačilo.  
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6.3.5  Vpliv izobrazbe na socializacijo anketiranih 

Anketirani ocenjujejo svoje življenje po končanem izobraževanju kot bolj kakovostno.  

Najmanjšo razliko v napredku je moč razbrati v trditvah, ki opisujejo športne aktivnosti. Po 

izobraževanju ostajajo interesi za športne prireditve, športno aktivnost in izlete skoraj 

nespremenjeni, kar je moč prepisati ustaljenem življenjskemu slogu.  

Izvedli smo t-test za odvisna vzorca glede socializacije pred izobraževanjem in po njem, s 

pomočjo katerega smo dokazali višjo stopnjo socializacije anketiranih po izobraževanju v 

primerjavi z obdobjem pred tem. Anketirani opredeljujejo večjo stopnjo socializacije v vsaki 

zastavljeni postavki. Lahko razberemo, da v povprečju svoj prosti čas preživljajo 

kakovostnejše, so bolj šporno aktivni, več potujejo, berejo in v večji meri obiskujejo javne 

prireditve. Izboljšavo je moč zaznati tudi na področju medsebojnih odnosov, anketirani 

navajajo pogostejše druženje s prijatelji in podajajo večji pomen udejstvovanju v različnih 

aktivnostih z vidika kakovostnejšega preživljanja prostega časa. Iz analize smo izpustili 

postavke, ki se nanašajo na zaupne pogovore s prijatelji, branje knjig in obdelovanje 

kmetijskih površin, namreč postavke niso odraz spremenjene stopnje socializacije. Dodali 

smo  Par 10 (Socializacija pred izobraževanjem/socializacija po izobraževanju), ki predstavlja 

povprečno razliko vseh trditev, ki se nanašajo na obdobje pred izobraževanjem in po njem, saj 

s tem dobimo boljši vpogled v spremembo socializacije pred izobraževanjem in po njem. 

Preglednica 11: Povprečne vrednosti socializacije pred izobraževanjem in danes 

  Pred 

izobraževa-

njem/ po njem Povprečje N Std. odklon Std. napaka 

Par 1 Svoj prosti čas preživljam kakovostno.                                         Pred 

Po 

3,64 

3,87 

126 

126 

0,721 

0,649 

0,064 

0,058 

Par 2 Udejstvovanje v različnih aktivnostih mi 

predstavlja kakovostnejše življenje.  

Pred 

Po 

3,08 

3,81 

123 

123 

0,946 

0,705 

0,085 

0,064 

Par 3 Udeležujem se raznih športnih prireditev. Pred 

Po 

3,06 

3,22 

125 

125 

0,940 

0,999 

0,084 

0,089 

Par 4 Sem športno aktiven/-vna. Pred 3,11 123 0,968 0,087 

 Po 3,33 123 0,979 0,088 

Par 5 Enkrat mesečno grem na daljši izlet. Pred 

Po 

2,91 

3,17 

126 

126 

0,988 

1,041 

0,088 

0,093 

Par 6 Obiskovanje kulturnih prireditev mi 

predstavlja večjo mero socializacije. 

Pred 

Po 

3,33 

3,56 

127 

127 

0,918 

0,905 

0,081 

0,080 

Par 7 Obiskujem javne prireditve. Pred 3,17 126 0,895 0,080 

 Po 3,44 126 0,825 0,073 

Par 8 Obiskujem tečaje, delavnice, krožke. Pred 

Po 

2,68 

3,02 

127 

127 

0,959 

0,992 

0,085 

0,088 

Par 9 Pogosto se dobivam s prijatelji. Pred 3,86 127 0,879 0,078 

 Po 3,94 127 0,749 0,066 

Par 10 Socializacija pred izobraževanjem. Pred 3,254 130 0,55670 0,04883 
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  Pred 

izobraževa-

njem/ po njem Povprečje N Std. odklon Std. napaka 

Par 1 Svoj prosti čas preživljam kakovostno.                                         Pred 

Po 

3,64 

3,87 

126 

126 

0,721 

0,649 

0,064 

0,058 

Par 2 Udejstvovanje v različnih aktivnostih mi 

predstavlja kakovostnejše življenje.  

Pred 

Po 

3,08 

3,81 

123 

123 

0,946 

0,705 

0,085 

0,064 

Par 3 Udeležujem se raznih športnih prireditev. Pred 

Po 

3,06 

3,22 

125 

125 

0,940 

0,999 

0,084 

0,089 

Par 4 Sem športno aktiven/-vna. Pred 3,11 123 0,968 0,087 

 Po 3,33 123 0,979 0,088 

Par 5 Enkrat mesečno grem na daljši izlet. Pred 

Po 

2,91 

3,17 

126 

126 

0,988 

1,041 

0,088 

0,093 

Par 6 Obiskovanje kulturnih prireditev mi 

predstavlja večjo mero socializacije. 

Pred 

Po 

3,33 

3,56 

127 

127 

0,918 

0,905 

0,081 

0,080 

Par 7 Obiskujem javne prireditve. Pred 3,17 126 0,895 0,080 

 Po 3,44 126 0,825 0,073 

Par 8 Obiskujem tečaje, delavnice, krožke. Pred 

Po 

2,68 

3,02 

127 

127 

0,959 

0,992 

0,085 

0,088 

Par 9 Pogosto se dobivam s prijatelji. Pred 3,86 127 0,879 0,078 

 Po 3,94 127 0,749 0,066 

Par 10 Socializacija pred izobraževanjem. Pred 3,254 130 0,55670 0,04883 

Socializacija po izobraževanju. Po 3,389 130 0,60234 0,05283 

Napredek na področju socializacije anketiranih pred izobraževanjem in po njem je lepo 

razviden iz spodnje slike, kjer rdeča barva označuje trditve podane pred izobraževanjem in 

modra barva trditve po izobraževanju. 
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*(1- popolnoma ne drži, 2- ne drži, 3- delno drži, 4- drži in 5- popolnoma drži) 

Slika 4: Ocena stopnje socializacije pred izobraževanjem in po njem 

Iz spodnje tabele je moč razbrati, da izobraževanje in s tem pridobljena boljša izobrazba 

pozitivno vplivata na ljudi in njihovo samopodobo. V veliki meri ti ljudje občutijo večjo mero 

samozavesti (v povprečju so podali oceno 3,5 s standardnim odklonom 0,85) in bolj 

verjamejo vase. Navajajo, da so sicer med samim izobraževanjem res pridobili nove prijatelje, 

vendar da z njimi ohranjajo stike v nekoliko manjši meri. S pozitivnim prizvokom pa 

obravnavajo pojme, ki se dotikajo socializacije. V nekoliko večji meri se družijo z ljudmi, 

obiskujejo socialna omrežja in obiskujejo različne javne prireditve. 
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Preglednica 12: T-test socializacije pred izobraževanjem in danes 

 Pari razlik 

t Df 

Sig. 2-

dvosmern

a stopnja 

značilnost

i 

 

95% interval 

zaupanja  

Povprečna 
razlika 

Std. 

odklon 

Std. napaka 

povprečne 
razlike 

Zgornja 

meja 

Spodnja 

meja 

Pair 1 Svoj prosti čas preživljam 
kakovostno.    

-0,222 0,725 0,065 -0,350 -0,094 -3,439 125 0,001 

Pair 2 Udejstvovanje v različnih 

aktivnostih mi predstavlja 

kakovostnejše življenje.  

-0,732 1,041 0,094 -0,917 -0,546 -7,797 122 0,000 

Pair 3 Udeležujem se raznih športnih 
prireditev.   

-0,160 0,756 0,068 -0,294 -0,026 -2,367 124 0,019 

Pair 4 Sem športno aktiven/-vna.   -0,211 0,681 0,061 -0,333 -0,090 -3,445 122 0,001 

Pair 5 Enkrat mesečno grem na daljši 
izlet.   

-0,254 0,656 0,058 -0,370 -0,138 -4,342 125 0,000 

Pair 6 Obiskovanje kulturnih prireditev 

mi predstavlja večjo mero 
socializacije.   

-0,228 0,789 0,070 -0,367 -0,090 -3,263 126 0,001 

Pair 7 Obiskujem javne prireditve.   -0,262 0,683 0,061 -0,382 -0,141 -4,303 125 0,000 

Pair 8 Obiskujem tečaje, delavnice, 
krožke.   

-0,339 0,737 0,065 -0,468 -0,209 -5,177 126 0,000 

Pair 9 Pogosto se dobivam s prijatelji.   -0,087 0,826 0,073 -0,232 0,059 -1,181 126 0,240 

Pair 10 Socializacija PRED 

izobraževanjem - Socializacija 

PO izobraževanju 

-,15087 0,66904 0,05409 -0,25773 -0,04401 -2,789 152 0,006 

Vse razlike pri posameznih navedenih trditvah so statistično značilne, manjše odstopanje je 

opaziti le pri paru 9, kjer razlika ni statistično značilna. Splošna skupna razlika nakazuje pri 

večini primerov višje vrednosti (z izjemo para 9), zato zaključimo, da imajo anketirani boljši 

položaj glede socializacije, kot so ga imeli pred začetkom izobraževanja. 
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Preglednica 13: Samopodoba anketirancev in socializacija 
Ocenite, v kolikšni meri 
po vašem mnenju držijo 
spodaj navedene trditve: 

Popoln

oma ne 

drži Ne drži 
Delno 

drži Drži 
Zelo 

drži Skupaj 

Povpre

-čje 

Std. 

odklon 

Po končanem 
izobraževanju se počutim 
samozavestnejše.  

2 13 44 60 12 131 3.5 0.85 

2 % 10 % 34 % 46 % 9 % 100 % 

Po končanem 
izobraževanju bolj 
verjamem vase.  

3 10 44 63 11 131 3.5 0.84 

2 % 8 % 34 % 48 % 8 % 100 % 

Pridobil/-a sem nove 

prijatelje.  
3 3 35 74 15 130 3.7 0.79 

2 % 2 % 27 % 57 % 12 % 100 % 

Z novimi prijatelji 

ohranjam stik/-e.  
3 11 54 51 11 130 3.4 0.85 

2 % 8 % 42 % 39 % 8 % 100 % 

Po končanem 
izobraževanju se 

pogosteje družim z 
ljudmi.  

7 21 55 38 9 130 3.2 0.96 

5 % 16 % 42 % 29 % 7 % 100 % 

Pogosteje obiskujem 

socialna omrežja.  
6 20 50 44 10 130 3.2 0.96 

5 % 15 % 38 % 34 % 8 % 100 % 

Pogosteje obiskujem 

razne prireditve.  
5 26 52 37 9 129 3.1 0.95 

4 % 20 % 40 % 29 % 7 % 100 % 

Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri 

presojanju in razvijanju kakovosti izobraževalnih organizacij. Prav tako je zelo pomemben 

dejavnik pri samoocenjevanju posameznika in doseganju zastavljenih idealov. Po 

izobraževanju se v človeku porajajo pozitivna čustva in dodatna motivacija po izboljšanju 

svojega življenja s sprejemanjem določenih ukrepov za dosego zastavljenih ciljev. Anketirani, 

ki so zaključili izobraževanje na ZIK-u, pozitivno ocenjujejo pridobljeno izkušnjo z 

izobraževanjem in z organizacijo. Učni načrti so bili izvedeni korektno in dosledno, od 

organizacije pa so pridobili vse potrebne informacije za nemoteno izobraževanje. Po 

končanem izobraževanju so anketirani navedli boljše zaposlitve, opredeljujejo tudi boljši 

ekonomski položaj in večjo mero zadovoljstva na delovnem mestu. Anketirani tudi opisujejo 

večjo mero socializacije v kontekstu večjega druženja s soljudmi, pogostejšega obiskovanja 

različnih prireditev in večjo stopnjo zanimanja za dogajanje okoli sebe. Lahko trdimo, da so 

zgoraj navedene trditve posledica spremembe mišljenja o njih samih, kar kaže na pozitiven 

odnos do zaključenega šolanja in s tem pridobljene višje izobrazbe, kar je odlično vodilo do 

boljšega počutja, večje mere samozavesti in samokritičnosti. 

6.3.6 Preverjanje hipotez 

Hipoteza 1: Udeleženci izobraževanja imajo po končanem šolanju boljši ekonomski položaj. 

Za preverjanje prve hipoteze smo primerjali spremenljivki ekonomski položaj pred 

izobraževanjem in ekonomski položaj po njem. Spremenljivki smo dobili z izračunom 
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povprečja 19 indikatorjev, ki so merili ekonomski položaj pred izobraževanjem in ekonomski 

položaj po njem s pomočjo programskega stavka Compute.  

Verjamemo, da so vse spremenljivke enako pomembne in nimamo razloga, da bi mislili 

drugače, zato smo vzeli povprečje vseh spremenljivk. Da navedba drži, smo dokazali tudi z 

metodo glavnih komponent, ki je potrdila, da so vse spremenljivke vključene v 1 

komponento.  Ker z omenjeno metodo izgubimo nekaj variabilnosti komponent, ostajamo pri 

povprečju. 

Izračun z metodo glavnih komponent potrjuje vključenost vseh spremenljivk, saj imajo 

odgovori na vseh 19 vprašanj enako težo (z eno komponento pojasnjenih kar 88,594 % 

variabilnosti podatkov ekonomskega položaja pred izobraževanjem (glej prilogo, preglednica 

2) in 89,840 % variabilnosti podatkov za ekonomski položaj po izobraževanju (glej prilogo, 

preglednica 3). Večja faktorska utež po absolutni vrednosti pomeni večjo pojasnjenost 

spremenljivke s faktorjem (Gomezelj Omerzel 2008, 56). Ob upoštevanju komunalitet 

posameznih spremenljivk nismo izločili nobene spremenljivke, saj je njihova vrednost srednje 

močna, na splošno namreč veljajo statistično značilne tiste uteži komponent, ki so večje od +/- 

0,5. 

Tudi test zanesljivosti Cronbach α kaže na visoko notranjo konsistentnost odgovorov na vse 

indikatorje, ki merijo ekonomski položaj pred izobraževanjem (α=0,954, N=19) in po njem 

(α=0,954, N=19), zato je bila uporaba izračuna novih spremenljivk s programskim stavkom 

Compute utemeljena.  

Pri preverjanju prve hipoteze smo postavili ničelno domnevo Hₒ katera predpostavlja, da je 

ekonomski položaj pred končanim izobraževanjem manjši ali enak ekonomskemu položaju 

anketirancev po končanem izobraževanju.  

Za ugotavljanje značilnosti razlik med omenjenima spremenljivkama smo uporabili t-test za 

odvisna vzorca.  

Preglednica 14: Opisne statistike za ekonomski položaj pred izobraževanjem in 

ekonomski položaj po njem, N = 125 

  Povprečje N Std. odklon Std. napaka 

Par 1 Ekonomski položaj pred 

izobraževanjem 

3,0999 125 0,72668 0,06500 

Ekonomski položaj po 

izobraževanju 

3,5119 125 0,74411 0,06656 

Zgornja tabela pokaže, da je ekonomski položaj po izobraževanju (µ = 3,10 ± 0,73) v 

povprečju  nekoliko višji od ekonomskega položaja pred izobraževanjem (µ = 3,51 ± 0,74).  
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Preglednica 15: Povezanost med ekonomskim položajem pred izobraževanjem in 

ekonomskim položajem po njem, N = 125 

  N Korelacija Sig. 

Par 1 Ekonomski položaj pred 

izobraževanjem in ekonomski 

položaj po izobraževanju 

125 0,569 0,000 

Med omenjenima spremenljivkama je sicer statistično značilna srednje močna in pozitivno 

usmerjena povezanost. Višji kot je ekonomski položaj pred izobraževanjem, višji je tudi po 

izobraževanju. 

Preglednica 16: T-test za odvisna vzorca razlik med ekonomskim položajem pred 

izobraževanjem in ekonomskim položajem po njem, N = 125 

  Razlike parov 

t df 

Sig. (2-

smern) 

  

Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja 

  

Minimum 

Maksimu

m 

Par 1 Ekonomski položaj 

pred izobraževanjem - 

Ekonomski položaj po 

izobraževanju 

-0,41204 0,68304 0,06109 -0,53296 -0,29112 -

6,745 

124 0,000 

T-test za odvisna vzorca pokaže, da je razlika med ekonomskim položajem pred 

izobraževanjem in ekonomskim položajem po izobraževanju statistično značilna  (t = -6,75, p 

< 0,001) in v povprečju znaša -0,41 enote na 5-stopenjski lestvici. Na podlagi rezultatov t-

testa lahko potrdimo prvo hipotezo in zapišemo, da je ekonomski položaj po izobraževanju 

boljši/višji, vendar je pri tem treba dodati, da razlike niso velike. Če pa upoštevamo še 

gospodarske razmere, recesijo, izgubo številnih delovnih mest ipd., lahko zaključimo, da bi 

izobraževanje na povišanje ekonomskega položaja ob nespremenjenih gospodarskih razmerah 

zelo močno vplivalo. 

Hipoteza 2: Vpliv izobraževanja na ekonomski položaj je večji pri udeležencih višješolskih in 

visokošolkih programov, kakor je pri srednješolskih programih. 

Postavili smo ničelno domnevo Hₒ, v kateri predvidevamo, da je vpliv izobraževanja na 

ekonomski položaj pri udeležencih srednješolskih programov manjši ali enak kot pri 

udeležencih višješolskih in visokošolkih programov, medtem ko v domnevi Hı predvidevamo, 

da je vpliv izobraževanja na ekonomski položaj večji pri udeležencih višješolskih in 

visokošolkih programov, kakor pri srednješolskih programih. Analiziramo spremembo 

spremenljivk med ekonomskim položajem po izobraževanju in vrsto pridobljene izobrazbe. 
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S programskim stavkom Compute smo izračunali spremembo ekonomskega položaja tako, da 

smo od prej izvedene spremenljivke ekonomski položaj po izobraževanju odšteli vrednosti 

spremenljivke ekonomski položaj pred izobraževanjem.  

 

Slika 5: Histogram spremembe ekonomskega položaja  

Histogram nove spremenljivke sprememba ekonomskega položaja kaže, da pri največjem 

deležu anketirancev spremembe ni bilo, sledijo tisti z izboljšanjem ekonomskega položaja 

(desno od 0), nekaj pa je tudi takšnih, ki se jim je položaj poslabšal (levo od 0). 

Drugo hipotezo smo preverjali s t-testom za neodvisna vzorca, ki omogoča preverjanje 

domnev o povprečnih vrednostih številskih spremenljivk med dvema skupinama (v našem 

primeru po izobrazbi).  

Preglednica 17: Opisne statistike za spremembo ekonomskega položaja glede na stopnjo 

izobrazbe (primerjava srednješolske in višješolske izobrazbe), N=118 

 Pridobljena stopnja 

izobrazbe na ZIK-u: N Povprečje Std. odklon 

Std. napaka 

povprečij 

Sprememba ekonomskega 

položaja 

Srednješolska 91 0,4641 0,66147 0,06934 

Višješolska, 

visokošolska 

27 0,1330 0,49787 0,09581 

Sprememba ekonomskega položaja je v povprečju višja pri skupini 91 anketirancev, ki je na 

ZIK-u pridobivala srednješolsko izobrazbo (µ = 0,46 ± 0,66), kot pri tistih, ki so pridobivali 

višješolsko izobrazbo (µ = 0,13 ± 0,50).  
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Preglednica 18: T-test za neodvisna vzorca: Sprememba ekonomskega položaja glede na 

stopnjo pridobljene izobrazbe (srednješolska vs. višješolska izobrazba), 

N = 118 

  Levenov test 

enakosti varianc 

T-test enakosti povprečij 

   95 % interval zaupanja 

  

F Sig. t df Sig.dvosmerna 

Povprečna 

razlika 

Std. 

Napaka Najnižja Najvišja 

Sprememba 

ekonomskega 

položaja 

Predpostavlja

nje enakosti 

varianc 

0,001 0,973 -0,068 93 0,946 -0,02278 0,33685 -0,69171 0,64615 

Neenakost 

varianc 
  

-0,075 3,337 0,945 -0,02278 0,30447 -0,93868 0,89312 

Zaradi enakosti varianc (kar pokaže Levenov test) uporabimo t-test iz prve vrstice. Iz zgornje 

tabele je razvidno, da druge hipoteze o razliki ekonomskega položaja glede na stopnjo 

pridobljene izobrazbe ne moremo potrditi in posplošiti na celotno populacijo, saj razlika v 

spremembi ekonomskega položaja med tistimi, ki so pridobili srednješolsko, in tistimi, ki so 

pridobili višješolsko izobrazbo, ni statistično značilna. 

T-test za neodvisna vzorca pokaže, da razlika med ekonomskim položajem glede na stopnjo 

pridobljene izobrazbe (srednješolska vs. višješolska in visokošolska izobrazba) ni statistično 

značilna, zatorej druge hipoteze ne sprejmemo.  

Hipoteza 3: Z višanjem starosti udeležencev izobraževanja se manjša vpliv na socializacijo 

posameznika. 

S programskim stavkom Compute smo z izračunom povprečja najprej izračunali posamezni 

spremenljivki socializacija pred izobraževanjem in socializacija po izobraževanju. Nato pa 

smo z izračunom razlike socializacija po izobraževanju minus socialiacija pred 

izobraževanjem ustvarili novo spremenljivko sprememba socializacije.  

Vpliv na socializacijo posameznika smo preverjali s Pearsonovim koeficientom korelacije, ki 

pokaže, da med starostno skupino in spremembo socializacije ni statistično značilne razlike. 

Ob tem izračunu smo predhodno vzeli v obzir metodo glavnih komponent, s katero smo 

dokazali, da so vse spremenljivke združene v eni glavni komponenti. 

Test zanesljivosti Cronbach alfa je pokazal na relativno visoko notranjo konsistentnost 

odgovorov tako pri indikatorjih, ki merijo socializacijo pred izobraževanjem (α = 0,81, N = 

12) kot tudi indikatorjih, ki merijo socializacijo po izobraževanju (α = 0,841, N = 12); 

(priloga 3, preglednici 10 in 12 ). 

Tretjo hipotezo "Z višanjem starosti udeležencev izobraževanja se manjša vpliv na 

socializacijo posameznika" smo preverjali z enosmerno analizo variance (One-way Anova), s 
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katero smo preverili, kakšne so razlike v spremembi socializacije glede na različne starostne 

skupine. 

Preglednica 19: Test homogenosti varianc spremembe socializacije 

Levenova 

statistika df1 df2 Sig. 

1,075 3 123 ,362 

Preglednica 20: Anova spremembe socializacije 

 
Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

Med skupinami ,596 3 ,199 ,910 ,438 

Znotraj skupine 26,849 123 ,218   

Skupaj 27,445 126    

 

F-statistika in njena stopnja značilnosti pokažeta, da razlike v socializaciji med posameznimi 

starostnimi razredni NISO statistično značilne (F = 0,910, p = 0,438). 

Preglednica 21: Sprememba socializacije glede na starostne skupine 

 

N Povprečje 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95% interval zaupanja za 

srednjo vrednost 

Minimum 

Maksimu

m 
 

Spodnja meja Zgornja meja 

od 15 do 25 let 7 0,4643 0,55665 0,21039 -0,0505 0,9791 0,00 1,17 

od 26 do 35 let 84 0,1932 0,46037 0,05023 0,0933 0,2931 -1,17 2,00 

od 36 do 45 let 33 0,2835 0,47666 0,08298 0,1145 0,4525 -0,92 1,64 

 od 46 do 55 

let  

3 0,2702 0,25244 0,14574 -0,3569 0,8973 0,00 0,50 

Skupaj 127 0,2334 0,46671 ,04141 0,1515 0,3154 -1,17 2,00 

V starostnem razredu od 15 do 25 let je moč opaziti največje spremembe v socializaciji. V 

tem obdobju se posamezniki izobražujejo in tkejo različne sociale vezi. Pri starostni skupini 

od 26 do 35 let zaznamo najmanjše spremembe. Tolikšno razliko v spremembi je moč 

pripisati spremembi življenjskega sloga, ko se začne posameznik ustaljevati, si iskati 

primerno delovno mesto in ustvarjati družino. V obdobju od 36 do 45 socializacija raste, nato 

pa začne počasi upadati. 
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Slika 6: Sprememba socializacije glede na starostni razred 

Prikazan imamo Means plot spremembe socializacije glede na starostni razred anketiranih 

oseb. V starostnem razredu od 15 do 25 let lahko razberemo največjo spremembo 

socializacije glede na opredeljene starostne razrede. Pojav je moč pojasniti v mladostni dobi 

posameznikov, ko je v ospredju interes druženja z vrstniki, uveljavitev lastne integritete v 

okolju in v veliki meri brezskrbno življenje. Starostni razred od 15 do 25 let zajema obdobje, 

ko se večina mladostnikov izobražuje oziroma stremi k različnim izpopolnjevanjem. V 

starostnem razredu od 26 do 35 je moč opaziti drastičen padec na področju socializacije, kar 

je moč prepisati postopnemu umirjanju posameznikov in začetku snovanja družin, gradnje 

domov in iskanju prve redne zaposlitve. Omenjeno starostno obdobje prikazuje dejansko 

najnižjo stopnjo socializacije med starostnimi razredi, kar lahko pojasnimo tudi z najemom 

kreditov in nakupom nepremičnin. V tem starostnem obdobju se ljudje v veliki meri 

posvečajo odplačevanju obveznosti in pridobivanju materialnih dobrin za nadaljnje življenje. 

V starostnem razredu od 36 do 45 stopnja socializacije naraste, kar lahko pripišemo 

umerjenemu življenskemu načinu in finančni neodvisnosti. V ljudeh se ponovno pojavi želja 

po druženju, družbenem udejstvovanju in socialnem povezovanju. V starostnem obdobju od 

46 do 55 socialna aktivnost nekoliko upade. Pojav bi lahko pripisali zdravstvenim tegobam ali 

usmerjenosti posameznikov v druge oblike povezovanja. 
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Povzamemo lahko, da so na področju spremembe socializacije najbolj opazne drastične 

razlike pri mladostnikih, katerih stopnja socializacije znatno upade v naslednjem življenjskem 

obdobju, ko dopolnijo 26 let in več. 

Preglednica 22: Sprememba socializacije glede na starostne skupine 

Starostna 

skupina 

Starostna 

skupina 

Povprečna 

razlika Std. napaka Sig. 

95% interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

od 15 do 25 let od 26 do 35 let 0,27112 0,18380 0,856 -0,2218 0,7640 

od 36 do 45 let 0,18077 0,19442 1,000 -0,3406 0,7021 

 od 46 do 55 let  0,19408 0,32240 1,000 -0,6705 1,0586 

od 26 do 35 let od 15 do 25 let -0,27112 0,18380 0,856 -0,7640 0,2218 

od 36 do 45 let -0,09035 0,09599 1,000 -0,3477 0,1670 

 od 46 do 55 let  -0,07703 0,27452 1,000 -0,8132 0,6591 

od 36 do 45 let od 15 do 25 let -0,18077 0,19442 1,000 -0,7021 0,3406 

od 26 do 35 let 0,09035 0,09599 1,000 -0,1670 0,3477 

 od 46 do 55 let  0,01331 0,28174 1,000 -0,7422 0,7688 

 od 46 do 55 let  od 15 do 25 let -0,19408 0,32240 1,000 -1,0586 0,6705 

od 26 do 35 let 0,07703 0,27452 1,000 -0,6591 0,8132 

od 36 do 45 let -0,01331 0,28174 1,000 -0,7688 0,7422 

Preglednica 23 pokaže statistično značilne razlike v spremembi socializacije glede na 

primerjavo različnih starostnih skupin.  

Vrednosti povprečnih razlik, ki kažejo spremembo socializacije, so majhne, kar pomeni, da 

med starostnimi skupinami ni velikih sprememb v socializaciji. Ker je signifikanta povsod 

visoka, zaključimo, da med skupinami ni statistično značilnih razlik.  

Izračuni ne pokažejo statistično značilnih razlik, da se z višanjem starosti udeležencev 

izobraževanja manjša vpliv na socializacijo posameznika. Največja razlika v socializacije je 

sicer med najmlajšimi, a je zelo majhna. Povzamemo, da statistični test ni potrdil, da obstaja 

povezava med starostjo in spremembo socializacije zaradi izobraževanja in tretje hipoteze ne 

sprejmemo. 
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7  PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJE, EKONOMSKEGA POLOŽAJA 

IN POVEČANJE SOCIALIZACIJE 

Lovelock in Wright (2002, 87) navajata, da so kadri ključnega pomena za dobro stoječo 

organizacijo, saj so povezani z lojalnostjo podjetju. Zaposleni širijo dober glas o podjetju in s 

tem privabljajo nove odjemalce. S tem znižujejo stroške oglaševanja in pridobivajo nove 

stranke. Posledično zadovoljni odjemalci lažje spregledajo napako pri opravljeni storitvi, 

medtem ko bi novi odšli drugam in podali slabo mnenje o podjetju. Lahko trdimo, da so 

navdušeni odjemalci manj dovzetni za konkurenčne ponudbe kot manj zadovoljni odjemalci. 

Petar (2006, 246−247) zatrjuje, da imajo odjemalci radi prijazne, iskrene in svojemu delu 

predane ljudi. Želijo si dobro podkovano osebje in jasne odgovore na zastavljena vprašanja. 

Če pa zaposleni v organizaciji izrazijo interes za odjemalčeve želje, potrebe in interese, jim 

posredujejo dobre nasvete in jim prisluhnejo, je to nedvomno odlična poteza za dobro ime 

organizacije in posledično boljše poslovanje (prav tam). Ljudje se bodo lažje in v večji meri 

odločali za izobraževanje odraslih v domačem okolju, kjer bodo izobraževanja opravljali v 

prijazni organizaciji. Starejši ljudje imajo različne potrebe, katerih realizacija je cilj vsake 

organizacije.  

7.1  Predlogi za izboljšanje delovanja organizacije ZIK 

Uspešnost je odvisna od stopnje usklajenosti temeljnih proizvodnih dejavnikov, kot so kadri, 

tehnologija in organizacija. Že od nekdaj poznamo in občutimo tesno povezanost med 

uspešnostjo organizacije in človeškimi viri. V organizaciji ZIK se tega zavedajo, saj 

izkoriščajo talente in sposobnosti zaposlenih, ki so jim na voljo. To se odraža na dobrih 

rezultatih organizacije, dobri klimi v delovnem okolju, dobrih medsebojnih odnosih s 

soudeleženci in prepoznavnostjo organizacije v domačem okolju. 

Izboljšave v organizaciji so vedno dobrodošle in imajo pozitiven vpliv na vse vpletene, zato 

vsaka organizacija teži k analiziranju različnih predpostavk z namenom natančne analize 

pridobljenih podatkov. Pri izvajanju analize se še posebej osredotočimo na dejstva, ki vplivajo 

na boljše delovanje organizacije, in k dejavnikom, katerim anketirani pripisujejo največji 

pomen (Devetak in Vukovič 2002, 305). 

Kohli in Jaworski (1990 v Bodlaj 2009, 11) opredeljujeta izboljšave v organizaciji skozi niz 

aktivnosti, ki jih povezujeta skozi pridobivanje informacij o sedanjih in preteklih odjemalcih, 

širjenju pridobljenih informacij v organizaciji med oddelki in odzivanju celotnega podjetja 

nanje. Podjetje si na ta način naredi profile svojih odjemalcev. 

Ugotovitve, pridobljene na podlagi ankete, kažejo, da sodelovanje udeležencev pri izvajanju 

izobraževalnega procesa prispeva k izboljšanju delovanja organizacije. To je moč zagotoviti 

tako, da se med udeležence izobraževanj razdeli anketni vprašalnik, nakar rezultate objavijo 
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na oglasnih deskah. Oblikuje se analiza, razdeljena na posamezne predmete, kjer vsak 

profesor poda mnenje in predloge za izboljšavo. Pridobljeni podatki se uporabijo kot osnova 

predlogov za izboljšavo v nadaljnjem izobraževalnem procesu (Žagar 2004, 90). 

Da je bil program na ZIK-u kakovosten, je odgovorila pozitivno velika večina anketiranih. 

Povprečna ocena znaša 3,8 (od možnih 5). Žagarjeva (2004, 96) navaja, da strokovni 

sodelavci ugotavljajo, da razpoložljivi učni viri in gradiva, namejeni odraslim, večinoma niso 

primerni za odrasle. Zato je ZIK sprejel sklep izboljšave, da zagotovi udeležencem po en 

izvod učbenikov v Središču za samostojno učenje (SSU) in delovno gradivo prilagodi pri 

predmetih, kjer je to potrebno. Organizacija objavi pripravljeno gradivo tudi na svoji spletni 

strani, dostop do gradiva pa je brezplačen. Je podpora udeležencem za učinkovitejše učenje in 

pridobivanje znanja. Povzemamo, naj zavod še naprej spremlja usmeritve in prehode 

programov, ki vključujejo uporabna znanja za vse nove odjemalce. O dostopnosti gradiva naj 

ZIK obvešča svoje odjemalce na spletni strani in osebno ob prvem stiku. Sledi tudi iztočnica, 

ki narekuje prijavo na projekte za pridobitev sredstev, namenjenih podpori raziskavam v 

poučevanju in pridobivanju prilagojenih učinih gradiv. 

V anketnem vprašalniku smo zastavili trditev, ki se nanaša na učinkovitost informiranja 

organizacije ZIK (priloga 2, preglednica 2). Dodeljena jim je bila povprečna ocena 3,8 (od 

možnih 5) kar opozarja na nekatere pomanjkljivosti v obveščanju oz. na nezadovoljstvo 

nekaterih anketirancev. Organizacija naj dosledno posodablja internetno stran, na kateri je 

moč izbrati vse aktivnosti, ki potekajo v organizaciji. Informacije je mogoče izpostavili tudi 

na oglasni deski organizacije. Organizacija naj še dosledneje posreduje informacije preko 

baze elektronskih naslovov. Na takšen način pride odjemalec do vseh informacij takoj in brez 

stroškov. Lahko predvidevamo, da je internet dostopen vsakomur, informacije pa preverjene 

in pridobljene takoj. 

Na podlagi anketnega vprašalnika, ki se nanaša na vprašanje strokovnosti in usposobljenosti 

učiteljev (priloga 2, preglednica 2). ugotavljamo, da več kot polovica anketiranih (58 %) 

meni, da so leti strokovni. Predlagamo, da zaposljeni nadaljujejo s prakso z anketnimi 

vprašalniki, govorilnimi urami in posvetovanji. Udeleženim v izobraževanju naj ponudijo 

pomoč, da ti vedo, da se lahko vedno zanesejo na učitelja.  

Ena izmed odličnih rešitev za izboljšanje kakovosti delovanja organizacije ZIK je ustanovitev 

komisije za presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno 

izobraževanje, ki zajema naslednje kazalnike: zadovoljstvo udeležencev, načini informiranja, 

obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja, gospodarjenje z denarjem za 

izobraževanje odraslih. Komisija naj nadzoruje delovanje organizacije, ugotavlja potrebe v 

okolju in razvija nove programe. Prav tako se v organizaciji prijavljajo na različne projekte in 

si s tem večajo možnosti za pridobitev dodatnih finančnih virov. Ustanovitev komisije 

pozdravljamo in spodbujamo nadaljnje delovanje v smislu izboljšanja delovanja organizacije 

in širitve njenih aktivnosti. 
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7.2  Predlogi za izboljšanje ekonomskega položaja in povečanja socializacije 

Predlog za izboljšanje ekonomskega položaja brezposelnim osebam je nedvomno zaposlitev. 

Na Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ, 2012b) posredujejo brezposelnim osebam vse potrebne 

informacije za aktivno iskanje zaposlitve. Brezposelne osebe naj redno spremljajo objave 

prostih delovnih mest in se pravočasno prijavljajo nanje v skladu z zaposlitvenimi cilji. Pred 

zaposlitvenim razgovorom naj si osebe pridobijo poglavitne informacije o podjetju in 

njegovem delovanju. Udeležujejo naj se zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, 

zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov. 

Če smo mnenja, da nam trenutno delovno mesto ne odgovarja oziroma za opravljeno delo ne 

prejemamo ustreznega plačila, je čas za ukrepanje. Redno spremljajmo trg dela, predstavitve 

in oglase podjetij, saj imamo kot izkušeni kandidat več različnih možnosti za zaposlitev in 

zato odlično priložnost za karierni napredek. Začnemo z iskanjem ustreznih delodajalcev, in 

sicer naredimo analizo želenih delovnih mest z namenom, da se pridobi izčrpna predstava o 

vsakem delovnem mestu. Na podlagi pridobljenih podatkov dobimo oris natančno določenih 

pogojev, katere moramo kot potencialni kandidat izpolnjevati. V samih razpisih pa dobimo še 

več podatkov o vrsti dela, zahtevnosti delovnega mesta in karakterističnih lastnostih. Položaj 

na trgu delovne sile je vse prej kot idealen, vendar prosta delovna mesta so. In na sedanje 

stanje na trgu dela moramo gledati kot na pozitiven izziv in potegniti iz njega največ; z 

vloženim trudom bomo postali še boljši in konkurenčnejši. 

Na podlagi pridobljenih podatkov iz raziskave priporočamo, da je otrok čim bolj samostojen 

in da ga na njegovi poti usmerjamo. Igranje z vrstniki in miselne igre so dobrodošle, hkrati pa 

je druženje otroka zunaj družine tudi lepa iztočnica za aktivno preživljanje časa staršev. Stres 

blažimo s sprehodi, naužijmo se svežega zraka, začnimo telovaditii. Socializacija nas osrečuje 

in v nas vzbuja občutek sreče, zatorej postanimo družbeno dejavnejši. 

Priporočila za prakso izvajajmo s spodbujanjem odraslih k vključevanju v nadaljnja 

izobraževanja in usposabljanja. Lahko bi jih dosegali z večjim povezovanjem vseh potrebnih 

akterjev za izvajanje izobraževanja. Z določitvijo ukrepov za učinkovitejše črpanje finančnih 

sredstev namenjenih izobraževanju bi izboljšali kakovost izobraževalnih programov. 

Povežemo se s pripravljalci ukrepov za standardizacijo usposabljanj in predlagamo ukrepe za 

njihovo izboljšavo. Spodbujamo lokalne investitorje in delodajalce k vsesplošnemu 

spodbujanju vpletenih v nadaljnja izobraževanja in usposabljanja. Tukaj omenimo še 

izvajalce usposabljanj, katerih glavna pristojnost je spremljanje in uravnavanje zgoraj 

navedenih procesov. Transparentnost izobraževalnih procesov lahko zagotovimo s pomočjo 

"osebne mape", ki je odraz naših dosežkov in dokazil s podrobnejšim opisom naših dosežkov, 

kompetenc in znanj. Uvedemo lahko nove in privlačnejše načine za spodbujanje odraslih za 

vključitev v izobraževalne programe. Odraslim zagotovimo pravico do brezplačnega 

svetovanja in informiranja, ki naj bo prilagojeno glede na življenjsko obdobje posameznika. 

Pri tem ne smemo zanemariti ranljivih skupin, katerim mora biti program izobraževanja še 
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dostopnejši. Za ranljive skupine naj se prilagodita tudi študijsko gradivo in način poučevanja. 

Uvedemo promocijske dejavnosti, ki na različnih ravneh vrednotijo in poudarjajo učinkovitost 

izobraževalnih programov, posledica česar je učinkovitost in razpoznavnost. Delodajalce 

spodbujamo in poučujemo o možnostih koriščenja državnih sredstev, namenjenih 

izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Poseben poudarek namenimo ljudem, ki so 

obravnavani kot tehnološki višek ali/in jim grozi brezposelnost. 

Dobra izobrazba in dodatne spretnosti ter veščine so ključne kompetence, potrebne za 

izboljšanje nadaljnjih ekonomskih možnosti posameznika. Socializacija kot druženje z ljudmi 

in obiskovanje različnih kulturnih prireditev pa bo v posameznika vnesla občutek sreče, 

zadovoljnosti in dobrega počutja. 
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8   SKLEP 

Magistrska naloga temelji na ugotavljanju vpliva izobraževanja odraslih na njihov ekonomski 

položaj in socializacijo. Raziskava o vplivu izobraževanja je bila omejena le na ljudi, ki so 

zaključili izobraževanje na ZIK-u Črnomelj, in predstavlja zanimive iztočnice za celotno 

populacijo Bele krajine in organizacijo ZIK. Tovrstne raziskave ni delal še nihče, med tem, ko 

so se vedno porajala ugibanja, kaj se dogaja z ljudmi, ki so zaključili tovrstno izobraževanje. 

V raziskavi je sodelovalo 153 oseb, v celoti in pravilno pa je bilo oddanih 127 anketnih 

vprašalnikov. Raziskavo je predčasno zaključilo 15 ljudi, 8 pa jih ni podalo vseh odgovorov 

na zastavljena vprašanja, bodisi zaradi nepoznavanja odgovora bodisi na vprašanje niso hoteli 

odgovoriti. Anketni vprašalnik je izpolnilo 33 % moških in 67 % žensk, kar je posledica vrste 

izvajanih programov. Ljudje, ki so se odločili za nadaljevanje šolanja, so v povprečju stari od 

26 do 35 let in kot razlog za nadaljevanje šolanja v večini navajajo željo po višji izobrazbi (54 

%) in željo po spremembi delovnega mesta (25 %). Odnos do organizacije ZIK je v očeh 

anketiranih pozitiven. Ti so mnenja, da je organizacija v domačem okolju prepoznavna in da v 

veliki meri zadovoljuje pričakovanja udeležencev. Anketirani so v anketnem vprašalniku 

najboljše ocenili odnose v organizaciji, tako med zaposlenimi, kot med sošolci. 

Najbolj zanimivi so pridobljeni rezultati raziskave o zaposlitvi pred izobraževanjem in po 

njem. Pred začetkom izobraževanja je bilo zaposlenih 66 % anketirancev, danes pa ima 

zaposlitev 80 % ljudi. Lahko rečemo, da je boljša zaposlenost ljudi odraz pridobitve boljše 

izobrazbe na ZIK-u. Anketirani se strinjajo, da jim je izobrazba omogočila pridobitev boljšega 

delovnega mesta z oceno 3,4 (na 5-stopenjski lestvici) medtem ko je bila pred izobraževanjem 

povprečna ocena 3,1. Izboljšali sta se tudi delovno mesto in zadovoljstvo z njim. 

Anketirani ocenjujejo svoje življenje po končanem izobraževanju kot bolj kakovostno in 

navajajo, da se v večji meri udeležujejo različnih prireditev. Po končanem izobraževanju 

ostaja interes za športne prireditve, športno aktivnost in izlete v večini skoraj nespremenjeni 

oz. nekoliko večji, medtem ko se poveča zanimanje za branje knjig. Anketirani so mnenja, da 

pridobljena izobrazba pozitivno vpliva na njihovo samopodobo, občutijo večjo mero 

samozavesti in bolj verjamejo vase. Izboljšavo zaznavajo tudi na področju medsebojnih 

odnosov, opredeljujejo pogostejše druženje s prijatelji in podajajo večji pomen udejstvovanju 

v različnih aktivnostih z vidika kakovostnejšega preživljanja prostega časa. 

Pod prvo hipotezo smo predpostavljali, da imajo udeleženci izobraževanja po končanem 

šolanju boljši ekonomski položaj. Na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo prvo hipotezo 

in ugotovimo, da je ekonomski položaj po izobraževanju boljši/višji, vendar je pri tem treba 

dodati, da razlike niso velike. 

Pod drugo hipotezo predvidevamo, da je vpliv izobraževanja na ekonomski položaj večji pri 

udeležencih višješolskih in visokošolskih programov, kakor je pri srednješolskih programih. 
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Pridobljeni rezultate ankete prikazujejo najvišji ekonomski položaj tistih anketiranih oseb, ki 

so pridobili dodatna znanja v obliki neformalnih izobraževanj, kot so računalniški tečaji, 

tečaji tujih jezikov in različnih delavnic (povprečna ocena 4,047). Sledijo anketirani, ki so 

pridobili visokošolsko izobrazbo (povprečna ocena 3,928). Takoj za njimi so se uvrstili 

anketirani s srednješolsko izobrazbo (povprečna ocena 3,453), ki opisujejo boljši ekonomski 

položaj od anketiranih z višješolsko izobrazbo (povprečna ocena 3,214). Pojav je mogoče 

razložiti kot nezadovoljstvo ljudi z višješolsko izobrazbo glede na prejeto plačo in visoko 

stopnjo brezposelnosti v regiji. T-test za neodvisna vzorca pokaže, da razlika med 

ekonomskim položajem glede na stopnjo pridobljene izobrazbe (srednješolska vs. višješolska 

in visokošolska izobrazba) ni statistično značilna, zatorej druge hipoteze ne sprejmemo.  

V tretji hipotezi predvidevamo, da se z višanjem starosti udeležencev izobraževanja manjša 

vpliv na socializacijo posameznika. Prišli smo do ugotovitve, da so na področju spremembe 

socializacije najbolj opazne razlike pri mladostnikih.  V naslednjem življenjskem obdobju, ko 

dopolnijo 26 let in več, pa je stopnja socializacije nižja. Vendar izračuni ne kažejo statistično 

značilnih razlik, da se z višanjem starosti udeležencev izobraževanja manjša vpliv na 

socializacijo posameznika. Zatorej alternativno domnevo H1 zavrnemo in sklenemo, da sta 

povprečji vsaj dveh skupin statistično značilno različni in da ni statistično značilnih razlik. Z 

višanjem starosti udeležencev izobraževanja se ne manjša vpliv na socializacijo posameznika. 

Spodbujanje manj izobraženih k vključevanju v izobraževalne programe za odrasle in 

pridobivanje neformalnih znanj na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj postaja 

nujnost, katerega vodilo je vztrajno ozaveščanje ljudi in prizadevanje za njihovo čim 

pogostejše vključevanje. Posledica izobraženosti ljudi, ki so zaključili izobraževanje na 

Zavodu za izobraževanje in kulturo v Črnomlju je boljši ekonomski položaj in boljša 

integriranost v družbo, kar smo tudi dokazali z opravljeno analizo anketnega vprašalnika. Bolj 

izobraženi lažje razumejo tokove odnosov in nenapisana pravila, ki so v sodobnem svetu 

stalnica. Ekonomska kriza se je dotaknila vseh, trg delovne sile je nasičen, vendar lahko 

opazimo boljšo zaposljivost anketiranih ljudi. Z individualnim pristopom in selekcijo 

informacij je naše bivanje lažje, kakor tudi dosega zastavljenih ciljev, naš pogled v jutrišnji 

dan pa bolj jasen. In če v sleherni dan vključimo še kanček razgibavanja in druženja z ljudmi, 

postane naše življenje odraz sreče, ki je posledica pozitivnih misli in naše naravnanosti. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

 

Zaključujem magistrsko delo na temo »Vpliv izobraževanja odraslih na njihov ekonomski položaj in 

socializacijo«. Ker se naloga nanaša na obiskovalce Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (krajše ZIK-a), 

Vas iskreno naprošam za vaš čas in izpolnitev tega anketnega vprašalnika. Vprašalnik je anonimen, predvidoma 

traja 5 minut in bo uporabljen izključno v raziskovalne namene. 

 

Hvala za Vaš čas in prav lep pozdrav! 

 

Petra Roginič 

 

Q1 Spol:  

 

 moški  

 ženski  

 

 

Q2 - V katero starostno skupino spadate?   

 

 od 15 do 25 let  

 od 26 do 35 let  

 od 36 do 45 let  

 od 46 do 55 let  

 56 in več  

 

 

Q3 - Pridobljena stopnja izobrazbe na ZIK-u:  

 

 srednješolska  

 višješolska  

 visokošolska  

 drugo:  

 

Q4 - Prosim navedite program, katerega ste obiskovali:   

 

  

 



Priloga 1 

 

 

Q5 - ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZACIJO ZIK  

 

Izberite trditev, ki najbolj odraža razlog vašega nadaljevanja šolanja:   

 

 želja po višji izobrazbi   

 zahteve organizacije, kjer sem zaposlen-a   

 želja po spremembi delovnega mesta  

 želje partnerja, staršev, prijateljev  

 drugo (prosim, dopišite):  

 

Q6 - Ocenite, v kolikšni meri držijo po vašem mnenju spodaj navedene trditve za organizacijo ZIK:  

 

 popolno

ma ne 

drži 

ne drži delno 

drži 

drži zelo drži 

ZIK je v našem okolju razpoznavno ime s tradicijo.      

Oddaljenost od šole ima velik vpliv za nadaljevanje 

šolanja. 
     

Na splošno sem z organizacijo 

zadovoljen/zadovoljna. 
     

ZIK je zadovoljil moja pričakovanja.       

Z vsebino izobraževalnih programov sem 

zadovoljen/-na.  
     

Izobraževanje je bilo kakovostno.       

Program je bil zahteven.       

Učna gradiva so bila dostopna.       

Vplivali smo na oblikovanje učnega programa.       

Šolanje je bilo obremenjujoče.       

Predavatelji so usposobljeni in strokovni.      

Predavatelji so nas motivirali.      

Predavatelji so dobro razložili snov.       

Predavatelji so se posluževali individualnega 

pristopa. 
     

Predavatelji so bili pripravljeni prisluhniti našim 

vprašanjem. 
     

V organizaciji so nas seznanili z možnostjo pomoči 

in svetovanja. 
     

ZIK ima učinkovit način informiranja.      
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 popolno

ma ne 

drži 

ne drži delno 

drži 

drži zelo drži 

ZIK ponuja široko paleto interesnih dejavnosti in 

aktivnosti.  
     

Zaposleni v organizaciji so bili vedno prijazni.       

Odnosi so bili korektni.      

Pozitivna stran izobraževanja je druženje.       

V šoli sem se počutil/-a dobro.       

Pridobil/a sem nove prijatelje.      

 

Q7 - IZOBRAZBA  

Ocenite, v kolikšni meri spodaj navedene trditve o pridobljeni izobrazbi držijo za vas:   

 

 popolnoma 

ne drži 

ne drži delno 

drži 

drži zelo drži 

 S količino pridobljenega znanja sem ob zaključku 

šolanja zadovoljen/ zadovoljna. 
     

Pridobljeno znanje je uporabno.      

Sem splošno razgledan/-a.      

Imam željo po nadaljevanju šolanja.      

Po pridobljeni izobrazbi sem bolj aktiven/-vna.      

Udeležujem se dodatnih seminarjev, delavnic in 

usposabljanj. 
     

Z višjo izobrazbo sem bolj družaben/-bna.       

S končano izobrazbo sem bolj samozavesten/-tna.      

S končano izobrazbo sem bolj avtoritativen/-vna.      

Končana izobrazba je v meni vzbudila večje 

zanimanje za okolje in dogajanje okoli mene. 
     

 

Q8 - ZAPOSLITEV in EKONOMSKI POLOŽAJ  

 

 nezapo

slen-a 

na 

čakanju 

zaposlen

-a 

upokoj

en-a 

še nikoli  

zaposlen-a 

Status o zaposlitvi pred izobraževanjem      

Status o zaposlitvi ob končanem izobraževanju       

Trenuten status o zaposlitvi      
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Q9 - Ocenite navedene trditve o zaposlitvi, ki se nanašajo na čas pred izobraževanjem in po končanem 

izobraževanju:   

 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 popolnom

a ne drži 

ne drži delno drži drži zelo drži popolno

ma ne 

drži 

ne drži delno 

drži 

drži zelo drži 

Izobrazba mi omogoča pridobitev 

ustrezne oz. želene zaposlitve. 
          

Izobrazba mi je omogočila pridobitev 

boljšega delovnega mesta. 
          

Moje delovno mesto zahteva natančno 

mojo stopnjo izobrazbe. 
          

Rad/a opravljam svoje delo.           

Delovno mesto se mi zdi zanimivo.           

Na delu mi je omogočeno lastno 

organiziranje dela. 
          

Delovno mesto mi omogoča 

napredovanje. 
          

Z razmerjem prostega časa in delom 

sem zadovoljen/ zadovoljna. 
          

Moj ekonomski položaj je stabilen.           

Po poravnanih obveznostih mi ostane 

del plače. 
          

S plačilom, katerega prejemam za 

opravljeno delo, sem 

zadovoljen/zadovoljna.  

          

Prizadevam si za strokovno 

izpopolnjevanje. 
          

Delo mi ponuja razvoj kompetenc in 

veščin. 
          

Bonitete me stimulirajo pri delu.           

Klima v organizaciji je prijetna.           

S sodelavci se dobro razumem.            

Status, ki ga imam v organizaciji je 

zadovoljujoč. 
          

Sodelavci me spoštujejo.           

V javnosti ščitim interese organizacije.           
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Q10 - SOCIALIZACIJA Ocenite, kako za vas držijo spodaj navedene trditve glede socializacije pred 

izobraževanjem in po končanem izobraževanju:   

 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 popolnoma 

ne drži 

ne drži delno 

drži 

drži zelo drži popolno

ma ne 

drži 

ne drži delno 

drži 

drži zelo 

drži 

Svoj prosti čas preživljam 

kakovostno. 
          

Udejstvovanje v različnih aktivnostih 

mi predstavlja kakovostnejše 

življenje.  

          

Udeležujem se raznih športnih 

prireditev. 
          

Sem športno aktiven/-vna.           

Enkrat mesečno grem na daljši izlet.           

Obiskovanje kulturnih prireditev mi 

predstavlja večjo mero socializacije. 
          

Obiskujem javne prireditve.           

Obiskujem tečaje, delavnice, krožke.           

Rad-a berem.           

Obdelujem vrtiček, njivo, sadovnjak.           

Pogosto se dobivam s prijatelji.           

Imam osebo, s katero lahko vedno 

govorim o intimnih in osebnih 

stvareh. 

          

 

Q11 - Ocenite, v kolikšni meri po vašem mnenju držijo spodaj navedene trditve:   

 

 popolnoma 

ne drži 

ne drži delno drži drži zelo drži 

Po končanem izobraževanju se počutim 

samozavestnejše. 
     

Po končanem izobraževanju bolj verjamem vase.      

Pridobil/-a sem nove prijatelje.      

Z novimi prijatelji ohranjamstik/-e.      

Po končanem izobraževanju sepogosteje družim z 

ljudmi. 
     

Pogosteje obiskujem socialna omrežja.      

Pogosteje obiskujem razne prireditve.      
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Q12 - VAŠ KOMENTAR OB ZAKLJUČKU ANKETE:   
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ANALIZA ANKETE 

Preglednica 1: Analiza ankete 

 

 

Spol anketiranih oseb 

 

Q1 Spol Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  1 (moški) 49 32 % 33 % 33 % 

  2 (ženski) 100 65 % 67 % 100 % 

 Skupaj 149 97 % 100 %   

  Povprečje 1.7 Std. Odklon 0.5 

 

Starostna skupina anketiranih 

  

 Q2 V katero starostno skupino spadate?  Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  1 (od 15 do 25 let) 8 5 % 5 % 5 % 

  2 (od 26 do 35 let) 99 65 % 66 % 71 % 

  3 (od 36 do 45 let) 39 25 % 26 % 97 % 

  4 (od 46 do 55 let) 4 3 % 3 % 99 % 

  5 (56 in več) 1 1 % 1 % 100 % 

 Skupaj 151 99 % 100 %   

  Povprečje 2.3 Std. Odklon 0.6 

 

Pridobljena stopnja izobrazbe na ZIK-u 

   

 Q3  Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  1 (srednješolska) 112 73 % 74 % 74 % 

  2 (višješolska) 29 19 % 19 % 93 % 

  3 (visokošolska) 7 5 %  5 % 98 % 

  4 (drugo) 3 2 % 2 % 100 % 

 Skupaj 151 99 % 100 %   

  Povprečje 1.3 Std. Odklon 0.7 

  

 Q3_2 Drugi podani odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  poklicna, trgovska 1 1 % 33 % 33 % 

  prekvalifikacija 1 1 % 33 % 67 % 

  npk 1 1 % 33 % 100 % 

 Skupaj 3 2 % 100 %   

      

Programi, katere so anketirani obiskovali 

 Q4 Navedite program, katerega ste 

obiskovali:   

Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  strojni tehnik 9 6 % 6 % 6 % 

  ekonomist 8 5 % 5 % 12 % 

  ekonomski tehnik 32 21 % 22 % 34 % 
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  komercialist 7 5 % 5 % 38 % 

  trgovec 6 4 % 4 % 42 % 

  prodajalec, ekonomski tehnik 1 1 % 1 % 43 % 

  socialna oskrbovalka na domu 1 1 % 1 % 44 % 

  ekonomist/ komerciala 1 1 % 1 % 45 % 

  ekonomija 1 1 % 1 % 45 % 

  predšolska vzgoja 2 1 % 1 % 47 % 

 Skupaj 146 95 % 100 %   

 

Q5 ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZACIJO ZIK    

Izberite trditev, ki najbolj odraža razlog vašega nadaljevanja šolanja:  
  Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  1 (želja po višji izobrazbi) 83 54 % 58 % 58 % 

  2 (zahteve organizacije, kjer sem 

zaposlen-a) 

7 5 % 5 % 63 % 

  3 (želja po spremembi delovnega 

mesta) 

39 25 % 27 % 90 % 

  4 (želje partnerja, staršev, prijateljev) 4 3 % 3 % 93 % 

  5 (dugo (prosim, dopišite) 10 7 % 7 % 100 % 

 Skupaj 143 93 % 100 %   

  Povprečje 2.0 Std. Odklon 1.3 

 

  Q5 (Dugo, prosim, dopišite) Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

  poklicna rehabilitacija 1 1 % 11 % 11 % 

  cilj dokončanje v redni srednji šoli 
začetega programa 

1 1 % 11 % 22 % 

  dopolnitev oz. oplemenitev obstoječe 
izobrazbe 

1 1 % 11 % 33 % 

  želja po dodatnem znanju 1 1 % 11 % 44 % 

  status študenta 1 1 % 11 % 56 % 

  prenehanje rednega izobraževanja 1 1% 11 % 67 % 

  zavod za zaposlovanje 1 1 % 11 % 78 % 

  šolanje v domačem kraju 1 1 % 11 % 89 % 

  izguba zaposlitve 1 1 % 11 % 100 % 

 Skupaj 9 6 % 100 %   
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Q11 

  

  

Ocenite, v kolikšni meri po vašem mnenju držijo spodaj navedene trditve:  

  popolnoma 

ne drži 

ne 

drži 

delno 

drži 

drži zelo 

drži 

Skupaj Veljavni Št. 

enot 

Pov

preč

je 

Std. 

odklo

n 

Po končanem izobraževanju 

se počutim samozavestnejše.  

2 13 44 60 12 131 131 153 3.5 0.85 

2 % 10 % 34 % 46 % 9 % 100 % 

Po končanem izobraževanju 

bolj verjamem vase.  

3 10 44 63 11 131 131 153 3.5 0.84 

2 % 8 % 34 % 48 % 8 % 100 % 

Pridobil/-a sem nove 

prijatelje.  

3 3 35 74 15 130 130 153 3.7 0.79 

2 % 2 % 27 % 57 % 12 % 100 % 

Z novimi prijatelji ohranjam 

stik/-e.  

3 11 54 51 11 130 130 153 3.4 0.85 

2 % 8 % 42 % 39 % 8 % 100 % 

Po končanem izobraževanju 

se pogosteje družim z ljudmi.  

7 21 55 38 9 130 130 153 3.2 0.96 

5 % 16 % 42 % 29 % 7 % 100 % 

Pogosteje obiskujem socialna 

omrežja.  

6 20 50 44 10 130 130 153 3.2 0.96 

5 % 15 % 38 % 34 % 8 % 100 % 

Pogosteje obiskujem razne 

prireditve.  

5 26 52 37 9 129 129 153 3.1 0.95 

4 % 20 % 40 % 29 % 7 % 100 % 
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Povprečne vrednosti o organizaciji ZIK in študijskih programih  

Ocenite, v koliki meri držijo po 

vašem mnenju spodaj navedene 

trditve za organizacijo ZIK: 

Popolno-

ma ne 

drži ne drži 

delno 

drži drži 

zelo 

drži Skupaj 

Pov- 

prečje 

Std. 

Od-

klon 

ZIK je v našem okolju razpoznavno 

ime s tradicijo.  

3 3 19 91 27 143 4.0 0.77 

2 % 2 % 13 % 64 % 19 % 100 % 

Oddaljenost od šole ima velik vpliv 

za nadaljevanje šolanja.  

4 10 36 59 34 143 3.8 0.99 

3 % 7 % 25 % 41 % 24 % 100 % 

Na splošno sem z organizacijo 

zadovoljen/zadovoljna.  

2 5 25 87 24 143 3.9 0.77 

1 % 3 % 17 % 61 % 17 % 100 % 

ZIK je zadovoljil moja pričakovanja. 

   

1 3 32 83 23 142 3.9 0.72 

1 % 2 % 23 % 58 % 16 % 100 % 

Z vsebino izobraževalnih programov 

sem zadovoljen/-na.    

2 8 28 88 17 143 3.8 0.78 

1 % 6 % 20 % 62 % 12 % 100 % 

Izobraževanje je bilo kakovostno.    1 4 37 81 19 142 3.8 0.73 

1 % 3 % 26 % 57 % 13 % 100 % 

Program je bil zahteven.    0 19 53 59 8 139 3.4 0.80 

0 % 14 % 38 % 42 % 6 % 100 % 

Učna gradiva so bila dostopna.    0 5 30 84 23 142 3.9 0.71 

0 % 4 % 21 % 59 % 16 % 100 % 

Vplivali smo na oblikovanje učnega 

programa.    

1 39 58 34 9 141 3.1 0.89 

1 % 28 % 41 % 24 % 6 % 100 % 

Šolanje je bilo obremenjujoče.    5 39 49 39 10 142 3.1 0.99 

4 % 27 % 35 % 27 % 7 % 100 % 

Predavatelji so usposobljeni in 

strokovni.  

2 3 34 83 20 142 3.8 0.75 

1 % 2 % 24 % 58 % 14 % 100 % 

Predavatelji so nas motivirali.  2 7 43 73 15 140 3.7 0.79 

1 % 5 % 31 % 52 % 11 % 100 % 

Predavatelji so dobro razložili snov.    2 4 58 59 16 139 3.6 0.79 

1 % 3 % 42 % 42 % 12 % 100 % 

Predavatelji so se posluževali 

individualnega pristopa.  

1 14 57 56 11 139 3.4 0.81 

1 % 10 % 41 % 40 % 8 % 100 % 

Predavatelji so bili pripravljeni 

prisluhniti našim vprašanjem.    

0 4 43 70 23 140 3.8 0.74 

0 % 3 % 31 % 50 % 16 % 100 % 

V organizaciji so nas seznanili z 

možnostjo pomoči in svetovanja.  

1 6 36 76 21 140 3.8 0.78 

1 % 4 % 26 % 54 % 15 % 100 % 

ZIK ima učinkovit način 

informiranja.    

1 5 38 80 18 142 3.8 0.74 

1 % 4 % 27 % 56 % 13 % 100 % 

ZIK ponuja široko paleto interesnih 

dejavnosti in aktivnosti.    

0 4 42 75 19 140 3.8 0.71 

0 % 3 % 30 % 54 % 14 % 100 % 

Zaposleni v organizaciji so bili vedno 

prijazni.    

1 4 27 72 37 141 4.0 0.80 

1 % 3 % 19 % 51 % 26 % 100 % 

Odnosi so bili korektni.  1 3 27 79 32 142 4.0 0.75 

1 % 2 % 19 % 56 % 23 % 100 % 

Pozitivna stran izobraževanja je 

druženje.    

1 1 23 80 36 141 4.1 0.71 

1 % 1 % 16 % 57 % 26 % 100 % 

V šoli sem se počutil/-a dobro.    0 0 26 85 31 142 4.0 0.63 

0 % 0 % 18 % 60 % 22 % 100 % 

Pridobil/-a sem nove prijatelje.  0 3 21  88 30 142 4.0 0.67 

0 % 2 % 15 % 62 % 21 % 100 % 
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PRILOGE K HIPOTEZAM 

Preglednica 2: Metoda glavnih komponent in pojasnjena varianca za ekonomski položaj 

PRED izobraževanjem 

Faktor 

Lastne vrednosti Vsote kvadratov 

Skupaj 

Delež 

variance 

Komulativa 

(%) Skupaj 

Delež 

variance 

Komulativa 

(%) 

1 16,833 88,594 88,594 16,833 88,594 88,594 

2 0,506 2,662 91,255    

3 0,234 1,234 92,489    

4 0,223 1,173 93,663    

5 0,191 1,004 94,666    

6 0,145 0,766 95,432    

7 0,133 0,701 96,133    

8 0,126 0,661 96,794    

9 0,098 0,516 97,310    

10 0,087 0,456 97,766    

11 0,076 0,399 98,165    

12 0,063 0,330 98,495    

13 0,061 0,319 98,814    

14 0,052 0,271 99,086    

15 0,048 0,253 99,339    

16 0,044 0,232 99,571    

17 0,035 0,182 99,752    

18 0,030 0,156 99,908    

19 0,018 0,092 100,000    

Pridobljena metoda: Analiza glavnih komponent 
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Preglednica 3: Metoda glavnih komponent in pojasnjena varianca za ekonomski položaj 

po izobraževanju 

Faktor 

Lastne vrednosti Vsote kvadratov 

Skupaj 

Delež 

variance 

Komulativa  

(%) Skupaj 

Delež 

variance 

Komulativa  

(%) 

1 17,070 89,840 89,840 17,070 89,840 89,840 

2 0,423 2,224 92,064    

3 0,232 1,221 93,285    

4 0,203 1,069 94,354    

5 0,165 0,870 95,224    

6 0,138 0,728 95,951    

7 0,115 0,604 96,555    

8 0,104 0,549 97,103    

9 0,090 0,472 97,575    

10 0,079 0,414 97,989    

11 0,075 0,393 98,382    

12 0,063 0,333 98,715    

13 0,057 0,298 99,013    

14 0,048 0,253 99,266    

15 0,042 0,220 99,486    

16 0,033 0,172 99,658    

17 0,028 0,147 99,805    

18 0,023 0,123 99,928    

19 0,014 0,072 100,000    

Pridobljena metoda: Analiza glavnih komponent 
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Preglednica 4: Faktorske uteži ekonomskega položaja PRED izobraževanjem 

 Faktor 

 1 

Izobrazba mi omogoča pridobitev ustrezne oz. želene zaposlitve. 0,889 

Izobrazba mi je omogočila pridobitev boljšega delovnega mesta.  0,883 

Moje delovno mesto zahteva natančno mojo stopnjo izobrazbe.  0,902 

Rad/-a opravljam svoje delo.  0,947 

Delovno mesto se mi zdi zanimivo.  0,967 

Na delu mi je omogočeno lastno organiziranje dela.  0,952 

Delovno mesto mi omogoča napredovanje.  0,931 

Z razmerjem prostega časa in delom sem zadovoljen/ zadovoljna. 0,952 

Moj ekonomski položaj je stabilen.  0,964 

Po poravnanih obveznostih mi ostane del plače.  0,952 

S plačilom, katerega prejemam za opravljeno delo, sem zadovoljen/zadovoljna.   0,962 

Prizadevam si za strokovno izpopolnjevanje.  0,930 

Delo mi ponuja razvoj kompetenc in veščin.  0,953 

Bonitete me stimulirajo pri delu.  0,941 

Klima v organizaciji je prijetna.  0,962 

S sodelavci se dobro razumem.    0,950 

Status, ki ga  imam v organizaciji je zadovoljujoč.  0,955 

 Sodelavci me spoštujejo.  0,941 

V javnosti ščitim interese organizacije.  0,943 

Pridobljena metoda: Analiza glavnih komponene 
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Preglednica 5: Faktorske uteži ekonomskega položaja po izobraževanju 

 Faktor 

 1 

Izobrazba mi omogoča pridobitev ustrezne oz. želene zaposlitve.  0,908 

Izobrazba mi je omogočila pridobitev boljšega delavnega mesta.  0,916 

Moje delovno mesto zahteva natančno mojo stopnjo izobrazbe.  0,933 

Rad/-a opravljam svoje delo.  0,956 

Delovno mesto se mi zdi zanimivo.  0,969 

Na delu mi je omogočeno lastno organiziranje dela.  0,940 

Delovno mesto mi omogoča napredovanje.  0,940 

Z razmerjem prostega časa in delom sem zadovoljen/ zadovoljna.  0,965 

Moj ekonomski položaj je stabilen.  0,958 

Po poravnanih obveznostih mi ostane del plače.  0,960 

S plačilom, katerega prejemam za opravljeno delo, sem 

zadovoljen/zadovoljna.   

0,949 

Prizadevam si za strokovno izpopolnjevanje.  0,934 

Delo mi ponuja razvoj kompetenc in veščin.  0,963 

Bonitete me stimulirajo pri delu.  0,944 

Klima v organizaciji je prijetna.  0,956 

S sodelavci se dobro razumem.    0,953 

Status, ki ga  imam v organizaciji je zadovoljujoč.  0,965 

Sodelavci me spoštujejo.  0,955 

V javnosti ščitim interese organizacije.  0,942 

Pridobljena metoda: Analiza glavnih komponene 

Preglednica 6: Test zanesljivosti Cronbach α za indikatorje spremenljivke ekonomski 

položaj pred izobraževanjem 

  N % 

Primeri Veljavni 113 73,9 

Neveljavni 40 26,1 

Skupaj 153 100,0 

 



Priloga 3 

 

 

Preglednica 7: Zanesljivost statistik 

Cronbach Alfa N postavke 

0,952 19 

 

Preglednica 8: Test zanesljivosti Cronbach α za indikatorje spremenljivke ekonomski 

položaj po izobraževanju 

  N % 

Primeri Veljavni 109 71,2 

Neveljavni 44 28,8 

Skupaj 153 100,0 

 

Preglednica 9: Test zanesljivosti Cronbach α za socializacijo pred izobraževanjem 

  
N % 

Primeri Veljavni 116 75,8 

Neveljavni 37 24,2 

Skupaj 153 100,0 

Preglednica 10: Zanesljivostna statistika Cronbach  α za socializacijo pred 

izobraževanjem 

Cronbach  Alfa N 

0,810 12 

 

Preglednica 11: Test zanesljivosti Cronbach α za socializacijo po izobraževanju 

  
N % 

Primeri Veljavni 115 75,2 

Neveljavni 38 24,8 

Skupaj 153 100,0 

 

Preglednica 12: Zanesljivostna statistika Cronbach α za socializacijo po izobraževanju 

Cronbach Alfa N 

0,841 12 

 

 


