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POVZETEK 

V teoretičnem delu naloge smo predstavili elektronski listovnik (e-listovnik) kot dokument, ki 

vsebuje potrdila oziroma dokazila o usvojenem znanju in veščinah posameznika. Ob 

natančnem in ažurnem vodenju lahko e-listovnik postane posameznikov stalni spremljevalec 

na trgu dela. Na podlagi teorije smo v empiričnem delu izvedli raziskavo o poznavanju 

pomena e-listovnika in njegovi razširjenosti za namene zaposlovanja in upravljanja s 

človeškimi viri (HRM). V raziskavo je bilo zajetih 125 srednje velikih in velikih slovenskih 

podjetij in organizacij. Rezultati raziskave so pokazali, da so slovenska podjetja zelo dobro 

opremljena z IKT, kar predstavlja dobro izhodišče za uporabo oziroma vpeljavo e-listovnika 

za upravljanje s človeškimi viri. Žal pa ni bilo mogoče preverjati uporabniške izkušnje, saj je 

raziskava pokazala izredno nizko stopnjo poznavanja in uporabe e-listovnika za namene 

zaposlovanja. Preverili smo dejavnike, ki vplivajo na slabo razširjenost e-listovnika in 

ugotovili, da prav pomanjkanje časa in osebna nezainteresiranost kadrovikov onemogočajo 

njegovo uporabo za potrebe HRM-ja. 

Ključne besede: e-listovnik, IKT, upravljanje s človeškimi viri (HRM), trg dela, 

vseživljenjsko učenje, uporabna vrednost. 

SUMMARY 

In the theoretical part of the thesis we have introduced electronic portfolio (e-portfolio) as a 

document, which contains confirmations and certificates of acquired knowledge and skills of 

an individual. E-portfolio may become an individual's permanent companion when accurately 

and consistently applied, especially when an individual is on a labour market. Based on the 

theory, the empirical part has been conducted in order to do the research on how well the term 

e-portfolio is known and to what extend it has been used for the purposes of human resource 

management (HRM). 125 medium-sized and large Slovene companies and organizations have 

taken part in this survey. The research results have been indicating that Slovene companies 

are ICT well equipped, what offers a good starting point for using e-portfolio for HRM 

purposes. Unfortunately, it has not been possible to check the user’s experience, since the 

results showed extraordinarily low rate of using e-portfolio for employment purposes. While 

checking the factors of e-portfolio’s non-usage we have found out that lack of time and 

personal indeference of HRM staff makes it impossible to use it for HRM purposes. 

Key words: e-portfolio, ICT, human resource management (HRM), labour market, lifelong 

learning, user’s value. 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Sodobna družba zahteva od posameznika nenehno prilagajanje in spreminjanje načina 

življenja. Z vstopom v obdobje komunikacijske revolucije so novi načini komuniciranja 

omogočili hitro širjenje informacij, ki jih narekuje tempo razvoja in globalizacija. Svet in 

družbeno razmišljanje kroji internet ter najrazličnejša socialna okolja. Prisotnost digitalizacije 

pa ni vidna le pri zasebni komunikaciji (sistemi za neposredno sporočanje, blogi, Twitter, 

Facebook), temveč se pojavlja na vseh ravneh družbe, tako v izobraževanju kot kasneje na 

poklicni poti. 

Pojem kariera predstavlja poklicno izbiro posameznika ter tudi napredek v učenju in delu 

(Bela knjiga 2011, 45). Kariera opisuje pot, ki jo posameznik prehodi skozi svoje življenje. 

Pri tem se je potrebno zavedati dejstva, da v obdobju globalnega trga kariera ne pomeni vedno 

želje posameznika, saj jo je, zaradi naglih sprememb, težko dolgoročno načrtovati. Prav 

zaradi tega je potrebno, tudi v času šolanja in kasneje praktičnega usposabljanja, načrtovati 

usvajanje veščin, ki bodo posamezniku v pomoč pri sprejemanju hitrih odločitev, ki jih 

prinaša svet globalizacije. 

Posamezniki žal pogosto ne znajo ustrezno prepoznati in ovrednotiti pridobljenega znanja, 

veščin in kompetenc, ki so jih usvojili v času izobraževanja. Tako imajo težave pri 

uveljavljanju in izkazovanju svojih spretnosti in znanj na trgu dela. Ustrezno poznavanje 

načina vrednotenja doseženega znanja in veščin lahko izboljša samopodobo posameznika ter 

poveča njegovo konkurenčnost pri iskanju zaposlitve.  

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) opredeljuje vrednotenje kot 

postopek, pri katerem ovrednotimo znanje, spretnosti in kompetence, ki jih je posameznik 

pridobil oziroma razvil v svojem življenju, bodisi skozi izobraževanje, usposabljanje ali 

poklicno kariero (Cedefop 2014). Podobno stališče zavzemata tudi Palomba in Banta (1999, 

4), ki opisujeta vrednotenje kot sistematično zbiranje, pregled in uporabo informacij skozi 

obdobje izobraževanja posameznika z namenom izboljšanja njegovih učnih dosežkov in 

razvoja. 

Ločimo dva temeljna namena vrednotenja (Mlinar 2013, 161): 

 sumativni in 

 formativni namen. 

Sumativni namen je formalno priznavanje znanj in je usmerjeno v učne dosežke. Rezultat 

sumativnega namena je formalna listina, ki izkazuje uradno pridobljeno izobrazbo. Temeljni 

namen formativnega vrednotenja so informacije posamezniku o njegovi uspešnosti pri 

usvajanju znanj, spretnosti in kompetenc, ki pa lahko tudi vodijo v pridobitev uradne listine 
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oziroma certifikata. Vendar bolj kot pomen certifikata, je potrebno izpostaviti tovrstno 

vrednotenje kot oblikovanje realne slike o lastnih trenutnih dosežkih in sposobnostih, kar pa 

je ključnega pomena tako za posameznika kot bodočega delodajalca. 

Glede na namen vrednotenja je potrebno izbrati med različnimi metodami, ki omogočajo 

predstavitev posameznikovih dosežkov in napredka. Tako ločimo deklarativne metode, teste, 

izpite, preverjanja, opazovanje, refleksijo in listovnik (angl. portfolio). Listovnik omogoča 

uporabo različnih metod vrednotenja in pripomočkov za oblikovanje nabora dokazil, ki kažejo 

na posameznikovo usposobljenost. Sestavni del listovnika je refleksija, ki je pomemben del 

posameznikovega vrednotenja, saj mu omogoča identifikacijo celotne učne dejavnosti znotraj 

izobraževalnega sistema, dejavnosti na delovnem mestu v času usposabljanja in kasneje na 

karierni poti (Mlinar 2013, 162–163). 

Elektronski listovnik oziroma e-listovnik, kot elektronska oblika listovnika, predstavlja 

koncept digitalno usmerjenega učenja, refleksije, zapisa, razvoja, skratka individualen zapis 

lastnih učnih in poklicnih dosežkov (Tapscott 2009, 127).  

Večplastnost listovnika opredeljujejo tudi nekateri slovenski avtorji (Svetina  idr. 2011, v 

Mlinar 2013, 165), saj listovnik omogoča: 

 izkazovanje posameznikovih učnih dosežkov ne glede na to, kje so bili pridobljeni, 

 ozaveščanje znanja, spretnosti in kompetenc posameznika, pridobljenih predvsem 

neformalno in priložnostno (zaradi svoje reflektivne narave), 

 sistematično urejanje kandidatovih dosežkov in izdelavo posameznikovega »učnega« 

življenjepisa, 

 povečanje in utrjevanje posameznikove samozavesti in samopodobe ter spodbujanje k 

nadaljnjemu učenju in osebnostnemu razvoju, na družbeni in poklicni ravni, 

 vrednotenje lastnih učnih dosežkov in spodbujanje posameznika k nadaljnjemu učenju ter 

samostojnemu načrtovanju. 

V zadnjem desetletju je bil e-listovnik uporabljen v različnih oblikah na področju šolstva in 

izobraževanja. Posebej pomembno vlogo igra e-listovnik v anglosaških deželah na področju 

višješolskega in visokošolskega izobraževanja, hkrati pa nosi velik potencial za načrtovanje 

posameznikove profesionalne kariere. E-listovnik omogoča podporo učenju, ki presega okvire 

tradicionalnih izobraževalnih institucij ter omogoča nenehno izpopolnjevanje, dopolnjevanje 

in nadgradnjo ter kot takšen postane stalni sopotnik posameznika (Yancey 2009, 28). S 

spremljavo dosežkov in dela posameznika daje listovnik vpogled v transformacijo znanj in 

kompetenc iz obdobja študija v obdobje zaposlitve. S podobne perspektive opisuje e-listovnik 

tudi Cambridge (2008, 35), kjer e-listovnik opisuje kot cilj samoaktualizacije v obdobju 

vseživljenjskega učenja. Jafari in Kaufmanova (2006, 7) ter Mason, Pegler in Weller (2004, 

717) trdijo, da ima lahko e-listovnik dolgoročen učinek, pod pogojem, da ga pojmujemo kot 

dokazilo, ki ga je potrebno nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati skozi formalno in 
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neformalno pridobljena znanja, razgovore za delovno mesto ter naključne dosežke, ki jih 

prinaša vseživljenjsko učenje. 

Danes obstaja kar nekaj pobud, ki spodbujajo nastanek in uporabo e-listovnika. V ZDA je 

zelo poznana The REFLECT Iniciative (Researching Electronic portFolios: Learning, 

Engaging, Collaborating through Technology), ki ponazarja učinke vodenja e-listovnika na 

posameznikovo učenje, motivacijo in njegovo vpetost v procese dela (Barrett 2007). V Evropi 

naj izpostavimo EIfEL – European Institut for E-Learning (Evropski inštitut e-učenja) s 

projektom, leta 2003, »ePortfolio for all«. E-listovniki lahko predstavljajo novo uporabno 

vrednost za podjetje oziroma organizacijo, saj ima lahko natančno, uspešno vodenje ter razvoj 

kompetenc strokovnjaka na delovnem mestu pozitiven učinek pri ustvarjanju dodane 

vrednosti podjetja (EIfel 2012). Poglavitni razlog za vpeljavo projekta je izhajal iz dejstva, da 

je splošna raven IKT opismenosti danes kritična. Tako e-listovnik ponuja možnost usvajanja 

veščin zbiranja, organiziranja, interpretiranja in refleksije lastnih učnih dosežkov ter 

usposabljanja. Na drugi stani e-listovnik predstavlja orodje za profesionalnih razvoj 

posameznika, pri čemer spodbuja odgovornost vrednotenja lastnih dosežkov. E-listovnik 

omogoča vez med samoiniciativnim in organiziranim učenjem (prav tam). V Sloveniji je 

najbolj razširjen EUfolio, ki je usmerjen v uvajanje e-listovnika v procese učenja in 

poučevanja. Andragoški center Slovenije je v okviru projekta Razvoj pismenosti ter 

ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014 razvil t. i. zbirno mapo, ki so jo 

predstavili kot osnovno metodo za dokumentiranje in vrednotenje znanj, spretnosti in 

kompetenc odraslih (ACS 2014). 

Sklepamo lahko, da je pojavu e-listovnika botroval razvoj novih tehnologij, ki so povzročile 

velik razmah artefaktov, kot so video posnetki, blogi, e-konference, itd. Pri e-listovniku gre 

tako za informatizacijo listovnika v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Tako kot za 

druge poslovne procese je tudi na področju informatizacije listovnika potreben določen nivo 

informacijsko-komunikacijske (IKT) pismenosti. Informatizacija in digitalizacija družbe se ne 

odvija zgolj na ravni šolanja in pridobivanja izobrazbe, temveč je vidna na vsakem koraku 

profesionalnega razvoja, od pripravništva do redne zaposlitve. V zadnjih desetletjih so 

pripravništva postala pomembna vstopna točka na trg dela. Opravljanje pripravništva je v 

slovenski zakonodaji opredeljeno v 120. členu ZDR-1 (UR RS, št. 21, 2013). Kakovostno 

pripravništvo je odvisno od kakovosti učne vsebine, delovnih pogojev in razvoja posameznika 

kot pripravnika. Spodbujanje zaposljivosti in produktivnosti mladih lahko dosežemo v 

precejšnji meri z njihovo lastno iniciativo vrednotenja dela in razvoja kompetenc, kar jim 

omogoča konsistentno vodenje e-listovnika.  

Raziskovalni problem, ki ga bomo reševali v okviru magistrske naloge, izhaja iz dejstev, da: 

 je, kljub mnogim nespornim primerjalnim prednostim, ki jih e-listovniki zagotavljajo pred 

ustaljenimi oziroma klasičnimi metodami vrednotenja usposobljenosti potencialnih 

kandidatov za zasedbo in opravljanje določenega delovnega mesta, njihova uporaba še 
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vedno relativno redka, ob čemer se postavlja vprašanje, ali so delodajalci sploh seznanjeni 

z e-listovnikom in njegovimi značilnostmi, 

 niso znani dejavniki, ki v podjetjih vplivajo na (ne)uvedbo e-listovnikov kot dodane 

vrednosti pri zaposlovanju novih kadrov, 

 ne obstajajo raziskave o uporabniški vrednosti e-listovnika pri izbiri ustreznega kandidata 

oziroma izkazovanju kandidatove usposobljenosti za delovno mesto ter upravljanja s 

človeškimi viri. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Obstoječe raziskave uporabe e-listovnikov se pojavljajo predvsem v tujih državah, kjer je 

uporaba e-listovnika zelo razširjena na področju visokošolskega izobraževanja in postaja 

ustaljena oziroma obvezna sopotnica vsakega posameznika na trgu dela, saj predstavlja 

dodano vrednost za delodajalca in za iskalca zaposlitve. V Sloveniji zasledimo pobude 

oziroma poskuse vpeljave e-listovnikov, vendar so le-te omejene na izobraževalne institucije. 

Ker želimo prispevati k razširitvi uporabne vrednosti e-listovnikov v času izobraževanja na 

nadaljnjo dopolnitev z delovnimi izkušnjami ter razvojem profesionalnih kompetenc in 

specifičnih znanj posameznika, bomo v magistrski nalogi raziskali dejavnike, ki onemogočajo 

širšo uporabo e-listovnika ter njegovo prepoznavnost v vsakdanji praksi pri izbiri ustreznega 

kadra. 

V teoretičnem delu smo: 

 preučili osnovne pojme, vrste ter značilnosti e-listovnika, 

 opredelili pojem vseživljenjske karierne orientacije v informacijski dobi, 

 raziskali uporabne vrednosti e-listovnika na različnih področjih, od izobraževanja do 

programov usposabljanja oziroma skrbi za kadre v podjetju, 

 predstavili in primerjali tehnologije za izdelavo in vsebinsko sestavo e-listovnika. 

V empiričnem delu smo: 

 raziskali razširjenost poznavanja e-listovnika v slovenskih podjetjih, 

 raziskali dejavnike, ki vplivajo na (ne)uporabo e-listovnika kot orodja za pridobivanje 

ustreznih kandidatov za zasedbo delovnih mest, 

 raziskali usposobljenost kadrovskih služb v podjetjih oziroma v organizacijah za uporabo 

e-listovnika kot metode vrednotenja znanja in veščin oziroma kompetenc kadra, pri čemer 

je potrebna določena stopnja IKT pismenosti,  

Glede na zastavljene cilje smo preverili sledeče hipoteze: 
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Hipoteza 1: Slovenska podjetja oziroma organizacije so pomanjkljivo seznanjena z e-

listovnikom kot orodjem za izbiro kadrov in ga v programih usposabljanja ne uporabljajo, pri 

čemer je seznanjenost odvisna od velikosti podjetja. 

Hipoteza 2: Stopnja spretnosti direktorjev oz. vodij kadrovskih služb pri uporabi IKT vpliva 

na poznavanje e-listovnika kot metode vrednotenja novega kadra. 

Hipoteza 3: Izbira metode zaposlovanja v podjetjih je povezana z (ne)poznavanjem e-

listovnika kot metode izbire ustreznega kadra. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavljamo, da so viri in literatura, uporabljeni v raziskavi, dovolj relevantni za naše 

raziskovalno področje. Čeprav termin e-listovnika ni popolnoma nov, so koncepti in njihova 

zasnova še relativno slabo poznani. Raziskave in literatura predvsem beležita njihovo uporabo 

na ravni izobraževalnih institucij, zelo malo pa je zapisanega o njihovi konkretni uporabi v 

podjetjih oziroma organizacijah z vidika zaposlovanja delovne sile. Osnovna predpostavka, iz 

katere izhajamo je, da se e-listovnik počasi uvaja v slovensko prakso, saj je njegova 

uporabnost premalo poznana. Predvsem v manjših podjetjih, ki so bila iz raziskave izločena. 

V raziskavo smo tako vključili srednje velika in velika podjetja, za katera smo predpostavljali, 

da so bolje seznanjena s trendi na področju managementa in uporabe IKT za podporo 

poslovnih procesov. Raziskavo e-listovnika v srednje velikih in velikih podjetjih smo omejili 

le na proučevanje poznavanja in uporabe e-listovnika za potrebe zaposlovanja. 

Predpostavljali smo, da bomo pri direktorjih oziroma vodjih kadrovskih služb, na katere smo 

naslovili prošnjo za izpolnitev vprašalnika, uspeli doseči vsaj 30-odstotni odziv na  

posredovane anketne vprašalnike. S tem odstotkom bi lahko zagotovili predvideno statistično 

obdelavo prejetih podatkov. Hkrati pa smo predpostavljali, da so anketni vprašalniki vestno 

izpolnjeni. 

1.4 Predstavitev raziskovalnih metod 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo, za 

predstavitev osnovnih pojmov uporabili metodo deskripcije. Pri tem smo uporabili domačo in 

tujo literaturo in vire, v tiskani in digitalni obliki, katere namen je predstaviti razvoj in vrste e-

listovnikov, ki so že v uporabi. Z metodo analize in sinteze smo želeli e-listovnik vsebinsko 

opredeliti s pedagoškega in poslovnega vidika ter analizirati tehnični vidik njihove izvedbe. 

Pregled obstoječega stanja oziroma vpeljave uporabe e-listovnika v posameznih državah pa 

smo izvedli s primerjalno metodo.  
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V empiričnem delu naloge smo opravili raziskavo, ki je temeljila na podatkih, zbranih z 

anketnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega in zaprtega tipa na 

podlagi Likertove lestvice. Vprašalnik je bil anonimen. 

V raziskavo smo zajeli srednje velika in velika slovenska podjetja, pri čemer smo upoštevali 

kriterij za opredelitev velikosti podjetja (število zaposlenih
1
) in strukturo podjetij v Sloveniji. 

Po podatkih SURS-a za leto 2015 je bilo v Sloveniji registriranih 1969 srednje velikih in 314 

velikih podjetij (SURS 2015). Da bi zagotovili enako pokritost obeh skupin podjetij, smo v 

naključni vzorec, ki smo ga oblikovali s pomočjo evidence poslovnega imenika Bizi.si., 

vključili 20% podjetij obeh skupin. Povabilo za izpolnitev vprašalnika smo tako poslali na 

393 naslovov srednje velikih in 63 naslovov velikih podjetij.  

Vprašalnik je bil sestavljen elektronsko in je bil poslan, skupaj s povabilom za izpolnitev in 

sodelovanje v raziskavi, direktorjem izbranih podjetij. Direktorje velikih in srednje velikih 

podjetij smo prosili, da anketo posredujejo vodjem kadrovskih služb. 

Z anketiranjem pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Osnovne 

značilnosti vzorca smo prikazali z metodo opisne statistike. Za preverjanje postavljenih 

hipotez smo uporabili t-test neodvisnih vzorcev. Ker smo želeli proučiti tudi dejavnike, ki 

vplivajo na (ne)uporabo e-listovnika, smo povezanost posameznih spremenljivk proučili s 

kontingenčnimi tabelami za preverjanje soodvisnosti posameznih parov spremenljivk. 

Na podlagi rezultatov raziskave smo predlagali ukrepe za postopno uvajanje e-listovnika kot 

dokazila znanj, veščin in dodane vrednosti posameznika v času usposabljanja, iskanja 

zaposlitve ter ustvarjanju kariere. Rezultate smo prikazali opisno, grafično in tabelarično. 

Raziskavo lahko uvrstimo med statične raziskave, saj je bila izvedena v razmeroma kratkem 

časovnem obdobju. Z rezultati smo želeli prikazati trenutno stanje poznavanja in uporabe e-

listovnika pri zaposlovanju kadrov v velikih slovenskih podjetjih. Hkrati pa so lahko rezultati 

izhodišče za nadaljnjo dolgoročno analizo, ki bi omogočila natančnejšo ugotovitev stanja in 

trenda sprememb pri uvajanju e-listovnika v prakso. 

1.5 Potencialni prispevek dela k razvoju znanosti 

Ključni prispevek k razvoju znanosti prispevajo rezultati in dognanja izvedene raziskave. V 

času nastajanja tega znanstvenega dela nismo zasledili nobene podobne raziskave in 

ugotavljamo, da gre sploh za prvo celovito raziskavo obravnavanega področja na področju 

Slovenije. Menimo, da so ugotovitve raziskave doprinesle k boljšemu poznavanju 

                                                 

1
 Po zakonodaji Evropske Unije (EU) in definiciji Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 

ima veliko podjetje 250 ali več zaposlenih ter srednje veliko več kot 50 zaposlenih. 
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preučevanega področja in širši uporabi e-listovnikov v praksi. Rezultati raziskave so 

prispevali k razvoju znanosti na področju poslovne informatike. Ugotovitve raziskave bi 

lahko imele tudi uporabno vrednosti, saj bi jih bilo možno uporabiti kot osnovno izhodišče za 

postavitev baze e-listovnikov na spletnem portalu EURES – The European Job Mobility 

Portal, ki služi kot vir iskanja zaposlitve ter hkrati delodajalcem omogoča vpogled na trg dela 

v Sloveniji in državah Evropske unije (EURES 2014). 
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2 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN KARIERNA ORIENTACIJA 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

Spreminjajoče se okoliščine trga dela, vse večja gospodarska razpršenost ter ekonomske 

razlike globalne družbe vplivajo na delovno silo, ki mora za ohranjanje zaposlitve nenehno 

pridobivati nova znanja in usvajati nove veščine (Bela knjiga 2011, 21). O spremembah v 

družbi, gospodarstvu in posledično v izobraževalnih sistemih razmišlja tudi Korunovski 

(2011, 4), ki pravi, da se morajo organizacije hitro prilagajati spremembam, če želijo uspešno 

konkurirati na trgu dela. Vse večje so potrebe po strokovno kvalificiranem kadru, ki pa je 

lahko uspešen le, če mu sistem zagotavlja praktično usposabljanje. Praktično usposabljanje 

predstavlja stičišče med usvojeno teorijo (šolo) in praktičnim preizkusom v šoli pridobljenega 

znanja (potencialnim delodajalcem) (prav tam).  

Praktično usposabljanje z delom ali PUD, po opredelitvi Centra RS za poklicno 

izobraževanje (CPI), predstavlja delo, ki ga posameznik opravi pri delodajalcu ter kot tako 

sodi v obvezni del izobraževanja (CPI 2015). PUD posamezniku omogoča usvajanje veščin, 

ki jih ni mogoče usvojiti zgolj skozi klasičen način izobraževanja, kot je npr. izvajanje pouka, 

ki temelji na teoretičnem usvajanju znanja (prav tam). Po mnenju Korunovskega (2011, 4–5) 

posameznik, pri združevanju teorije (šola) s praktičnim delom (usposabljanje pri delodajalcu 

v avtentičnem delovnem okolju), pridobi izkušnjo realnega delovnega procesa in okolja, 

razvija socialno-komunikacijske veščine ob interakciji s sodelavci, usvaja in nadgrajuje 

veščine stroke ter posledično, vsaj deloma, prevzema odgovornost do opravljenega dela. Z 

usvojitvijo poklicnih kompetenc lahko posameznik uspešno konkurira na trgu dela (prav tam). 

Kohont idr. (2011, 5) pa menijo, da praktično usposabljanje v času šolanja žal danes ne 

zadostuje več in poudarjajo pomen karierne oziroma vseživljenjske orientacije, ki bo 

posamezniku omogočila obstoj in konkurenčnost na trgu dela. 

Poklicna orientacija kot pojem sega v 50.-a leta, ko so Zavodi za zaposlovanje pričeli z 

izvajanjem svetovalne dejavnosti oziroma z usmerjanjem brezposelnih (Grcić 2011, 45). Hitre 

družbene spremembe in razvoj so povzročile tudi spremembo pomena pojma poklicna 

orientacija. Tako v literaturi, kot navaja Grcić (2011, 45), zasledimo več različnih izrazov: 

poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje, karierno svetovanje, poklicna orientacija, 

vseživljenjska orientacija idr. 

Leta 2005 se je v Sloveniji uveljavil pojem karierna orientacija, ki je nastal kot posledica 

Resolucije o karierni orientaciji leta 2004 v sklopu Evropske unije. Po Kohontu idr. (2011, 5) 

je karierna orientacija proces vseživljenjskega učenja, skozi katerega posameznik, ne glede na 

starostno obdobje, opredeli oziroma uzavesti svoje znanje, sposobnosti in interese, kar vpliva 

na izbiro poklica in na njegov nadaljnji profesionalni razvoj. 
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Simonič (2012, 25) karierno orientacijo pojmuje kot orodje oziroma pomoč pri izbiri med 

delom in kariero, medtem ko Ruparjeva (2012, 19) pojem razširi v vseživljenjsko karierno 

orientacijo, ki pokriva različne oblike pomoči in svetovanja posamezniku, od izbire šole 

oziroma načina izobraževanja, izbire ustreznega poklica in vse do načrtovanja želene karierne 

poti. 

Ker je pojmovanj in opredelitev karierne orientacije veliko, se je v Evropi uveljavil izraz 

vodenje (angl. guidance), s katerim opredeljujemo različne oblike pomoči posamezniku z 

namenom uspešnega izobraževanja za ustrezno zaposlitev in nadaljevanja karierne poti 

(Kohont idr. 2011, 10).  

Kohont idr. (2011, 10–11) tako razlikujejo: 

 poklicno vodenje (angl. vocational guidance), ki predstavlja vodenje posameznika pri 

izbiri ustrezne šole oziroma vrste izobraževanja, ki vodi k želenemu poklicu; 

 izobraževalno vodenje (angl. educational guidance), s katero se posamezniku pomaga 

reševati težave (npr. učne), do katerih prihaja na poti do želenega cilja;  

 osebno vodenje (angl. personal guidance), s katero posamezniku pomagamo pri reševanju 

osebnih kriz, kot so ekonomski in socialni status, zdravstvene težave, težave psihičnega 

narave. 

Slovenski strokovnjaki te delitve pojma vodenje niso sprejeli, saj se po mnenju Kohonta idr. 

(2011, 11) posamezne vrste vodenja močno prepletajo. Kljub deljenim mnenjem o različnih 

vrstah vodenja, so si strokovnjaki enotni pri opredelitvi dejavnosti pomoči posamezniku ob 

načrtovanju kariere po Watts-u (1993, 11), ki sodijo v okvir karierne orientacije: 

 informiranje (angl. information), 

 ovrednotenje (angl. assessment), 

 svetovanje (angl. advice), 

 posvetovanje in razgovor s posameznikom (angl. counselling), 

 poklicna vzgoja (angl. career education), 

 namestitve (angl. placement), 

 zastopanje (angl. advocacy), 

 zbiranje povratnih informacij (angl. feed back), 

 spremljava napredka (angl. follow up). 
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2.2 Značilnosti praktičnega usposabljanja 

Veščine praktičnega usposabljanja, kot so interakcija in sodelovanje med posamezniki v 

delovnem okolju, spoznavanje realnega delovnega procesa in prevzem odgovornosti za 

opravljeno delo, je mogoče doseči zgolj skozi PUD (CPI 2015). PUD mora biti sestavni del 

izobraževanja, saj prek PUD posameznik (Korunovski 2011, 5):  

 pridobiva praktične izkušnje ter povezuje izobraževanje in delo;  

 nadgrajuje v šoli pridobljena znanja ter teoretična znanja prenaša v prakso; 

 razvija specifične spretnosti ter kompetence poklica; 

 spoznava nove učne situacije in tehnološke procese; 

 spoznava nova delovna sredstva, naprave, pripomočke, materiale; 

 se uči sodelovanja in timskega dela ter komunikacije in nastopa pred strankami; 

 razvija odgovornost za lastno delo, kakovost, ob upoštevanju predpisov iz varnosti in 

zdravja pri delu ter varovanja okolja. 

V času PUD-a mora vsak posameznik voditi t. i. dnevnik dela, ki ga ob koncu usposabljanja 

potrdi mentor delodajalec (Korunovski 2011, 6). Vsebina dnevnika obsega opis delovnih 

nalog in dolžnosti na delovnem mestu, število ur opravljenega dela, opredeljeno usvojeno 

znanje, vrednotenje in odnos do dela, oceno mentorja na delovnem mestu ter lastno refleksijo 

napredka (CPI 2015). Dnevnik dela bi lahko nadomestil e-listovnik, saj kot meni Svetina s 

sodelavci (2011 v Mlinar 2013, 165), e-listovnik omogoča izkazovanje učnih dosežkov 

posameznika, razvoj spretnosti in kompetenc ter spodbuja refleksijo osebnostnega in 

profesionalnega razvoja. 

2.3 Pomen karierne orientacije v informacijski družbi 

V strokovnem slovarju informatike (ISlovar 2016) je informacijska družba opredeljena kot 

skupnost posameznikov, kjer predstavljata razvoj znanja in informacijska tehnologija 

najpomembnejša člena razvoja sodobne družbe. V strokovni literaturi, kot navaja Šercar 

(2001, 2), obstajajo različni koncepti pojmovanja informacijske družbe, od ekonomije znanja, 

post-industrijske ali post-moderne družbe, družbe omrežij, vse do informacijskega 

kapitalizma. Raznolikost konceptov nas vodi do ključnih vprašanj sodobne družbe, in sicer 

kako pomembno vlogo ima tehnologija in dostopnost do informacij (prav tam). Tudi 

Sulčičeva (2011, 147) ugotavlja, da neomejena dostopnost tehnologije in informacij, ob 

predhodni računalniški in internetni pismenosti, bistveno vpliva na delovanje posameznika ter 

hkrati zahteva prilagajanje spremembam pri iskanju in ohranitvi delovnega mesta ter 

ohranjanju socialnega statusa. Temu mnenju pritrjuje tudi Simonič (2012, 25), ki zagovarja 

stališče, da v informacijski družbi ni mogoče opravljati le enega poklica, saj se trg dela 

izredno hitro spreminja. Po avtorjevem mnenju bi morala prav karierna orientacija služiti 
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namenu usvajanja znanja in veščin za uspešno obvladovanje karierne poti posameznika (prav 

tam). 

Zaradi velike konkurence na trgu dela, mora imeti posameznik razvito zmožnost 

prepoznavanja bistva iz množice podatkov in izbiro ustreznih strategij za pridobitev in 

ohranitev delovnega mesta ob izjemno raznolikih možnosti, ki so na voljo. Karierna 

orientacija tako deluje kot pripomoček oziroma sredstvo za zmanjševanje osipa v času  

izobraževanja in za preprečevanje razvijanja neustreznih veščin, kar posamezniku omogoča 

boljše zaposlitvene možnosti. Razen tega pa karierna orientacija izboljšuje mobilnost 

posameznikov in socialno kohezijo (ELGPN 2013). Strategija Evropa 2020 (EC 2015),  

naslednica Lizbonske strategije, kot enega izmed svojih ciljev navaja zmanjševanje osipa pri 

izobraževanju za 10 % in zagotavljanje, da 40 % mlade generacije konča študij. Strategija tudi 

načrtuje dvig stopnje zaposlenosti na 75 % populacije med 20. in 64. letom starosti. 

Omenjena strategija daje tudi pobude za izboljševanje vstopa mladih na trg dela, upoštevanje 

formalnega in neformalnega učenja, izboljševanje učnih dosežkov in odpiranje ter 

izboljševanje ustreznosti izobraževalnih sistemov. Pri tem strategija predvideva večanje 

privlačnosti programov poklicnega izobraževanja in zagotavljanje, da posamezniki razvijejo 

ustrezne kompetence, ki so potrebne za nadaljnje izobraževanje in vstop na trg dela v vseh 

življenjskih obdobjih (prav tam). 

Povečanje deleža ustrezno pridobljene izobrazbe in dvig stopnje zaposlenosti sta v 

soodvisnosti z drugimi gospodarskimi cilji, saj ustrezna izobrazba omogoča ustrezno 

zaposlitev, kar ugodno vpliva na socialni status posameznika (Rupar 2012, 22). Posameznik, 

kot del družbe, prispeva h gospodarski rasti, kar omogoča rast podjetij, posledično pa se veča 

povpraševanje po dodatnih človeških virih (prav tam). 

O vlogi karierne orientacije v sodobni postindustrijski družbi razmišlja tudi Simonič (2012, 

25), ki pravi, »da so za ustrezno usposobljenost zaposlenih najbolj zainteresirani delodajalci«. 

Hkrati pa opozarja, da ima pri tem pomembno vlogo predvsem država, ki bi lahko del 

proračuna, ki je namenjen prestrukturiranju podjetij, namenila posameznikom s slabšim 

ekonomsko-socialnim statusom za dokončanje izobraževanja in s tem ohranitev zaposlitve 

(prav tam).  
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3 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIM VIRI (HRM) 

Karierna pot je oblikovanje in delovanje posameznika, ki se odvija skozi poklicne odločitve v 

času delovne dobe (Cvetko 2002, 23). Pred zaposlitvijo mora posameznik skozi postopek 

izbire, ki je strokovno in vsebinsko zahteven postopek za iskalca zaposlitve in za 

potencialnega delodajalca (Ivanuša Bezjak 2006, 85). Tradicionalni postopek upravljanja s 

človeškimi viri, po mnenju Nayaba (Bright Hub Inc. 2011), vključuje dejavnosti kadrovske 

službe, kot so načrtovanje obsega zaposlenih, analize delovnih mest, iskanje ustreznega kadra, 

izobraževanje in razvoj zaposlenih v organizaciji. Žal pa danes zgolj tradicionalne metode 

izbire kadra ne ustrezajo več (Ensher, Nielson in Grant-Vollone 2002, 224), saj terjajo preveč 

časa in povzročajo dodatne stroške organizaciji. Poznavanje in uvedba IKT v procese 

zaposlovanja in upravljanja s kadri predstavlja dodatno vrednost pri organizaciji dela (prav 

tam). Podobnega mnenja so tudi Ulrich, Brockbank in Johnson (2009, 31) ki pravijo, da se 

doprinos na času lahko usmeri v učinkovito povezovanje kadra s poslovnimi cilji 

organizacije. Sposoben in visoko kvalificiran kader pomeni konkurenčno prednost 

organizacije na trgu poslovanja (prav tam). 

3.1 Elektronsko upravljanje s človeškimi viri (e-HRM) 

Z vidika velike koncentracije podatkovnih baz zaposlenih postaja področje upravljanja s 

človeškimi viri (angl. human resource management – HRM) vse bolj odvisno od IKT. Po 

mnenju nekaterih strokovnjakov (Shilpa in Gopal 2011, 11) so prav globalne spremembe 

organizacije prisilile v intenzivno rabo IKT tudi na področju HRM, saj uporaba IKT omogoča 

povečanje produktivnosti ob zmanjševanju stroškov upravljanja s človeškimi viri, kar 

predstavlja tudi doprinos k zmanjševanju stroškov celotne organizacije (Bussler in Davis 

2002, 18). Kakovostna infrastruktura je osnova za gradnjo informacijskega sistema (IS) 

organizacije, ki je temelj za nemoteno delo e-HRM-ja (Laudon in Laudon 2016, 54). IS je 

tehnična podpora organizaciji, ki omogoča njeno nemoteno delovanje, razvoj, nadgradnjo in 

prenos informacij med različnimi nivoji managementa in zaposlenimi. Je podpora vsem 

procesom v organizaciji od proizvodnje oziroma opravljanja storitev, trženja in prodaje, 

računovodstva ter vse do e-HRM-ja (Laudon in Laudon 2016, 48). 

O e-HRM-ju lahko govorimo takrat, ko s pomočjo IKT obdelujemo velike količine podatkov 

za potrebe upravljanja s človeškimi viri. V literaturi se pojavljajo številne opredelitve e-

HRM-ja. Avtorji DeSanctis (1986, 18) ter Ngai in Wat (2006, 302) zagovarjajo stališče, da je 

pojem e-HRM izmenljiv s pojmom HRIS (angl. human resource information system). Lepak 

in Snell (1998, 216) sta ga označila kot virtualni HRM. Virtualni ali navidezni HRM omogoča 

posredniško mreženje zunanjih in notranjih akterjev, ki nudijo storitve HRM. Podjetje na tak 

način ne potrebuje klasične kadrovske službe, kar pomeni, da je njihovo delovanje virtualno. 

Sledijo opredelitve spletni HRM (Rüel, Bondarouk in Looise 2004, 365), medmrežni HRM 
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(Bondarouk in Rüel 2009, 506), B2E sistemi (angl. business-to-employee systems) (Huang 

idr. 2004, 19) ter HRIT (angl. human resource information technology) (Florkowski in 

Olivas-Lujan 2006, 685). B2E sistemi zožijo koncept notranjih udeležencev procesa 

upravljanja s človeškimi viri v dve kategoriji, in sicer na »business« (B), kar opredeljuje 

vodstvo in kadrovika ter na »employee« (E), na zaposlene oziroma delovno silo.  

Avtorske pravice na nastanek in obstoj do danes uveljavljenega in razširjenega pojma e-HRM 

si pridružuje svetovalno podjetje Watson Wyatt (Florkowski in Olivas-Lujan 2006, 686).  

Žal ne obstaja splošna opredelitev pojma e-HRM, a sta opredelitvi po Strohmeierju (2007, 20) 

in Bondarouk in Rüelu (2009, 507) do sedaj najbolj izčrpni. Boundarouk in Rüel (2009, 507) 

zavzemata stališče, da je e-HRM kombinacija HRM in IKT, pri čemer e-HRM ustvarja 

dodano vrednost za udeležence procesa zaposlovanja in upravljanja s kadri. Za Strohmeierja 

(2007, 20) pa e-HRM predstavlja uporabo IKT za potrebe upravljanja s človeškimi viri. 

Strohmeier (2009, 530) v e-HRM vidi vzpodbujevalca oziroma pospeševalca vsakodnevnih 

delovnih procesov HRM-ja, ki so se v preteklosti opravljali ročno, in so posledično trajali dalj 

časa. Med drugim avtor izpostavlja zmanjšanje stroškov, povečanje storilnost ter doprinos k 

vrednotenju statusa oziroma pomenu HRM-ja znotraj organizacije. 

V skladu s to trditvijo je Strohmeier (2009, 535) preučil dejavnike, ki vplivajo na uveljavitev 

e-HRM-ja  v evropskih organizacijah. Raziskava
2
 (prav tam) je pokazala, da je 2/3 organizacij 

že vpeljalo sistem e-HRM-ja. Pri tem je ima največji vpliv velikost podjetja, organizacijska 

struktura ter oblika HRM-ja. Pri tem so bile izpostavljene države Vzhodne Evrope, ki so 

vodilne v vpeljevanju e-HRM-ja v delovanje organizacije. 

Podobno kot Strohmeier sta e-HRM opredelila tudi Rayport in Sviokla (1996, 79), in sicer kot 

ključno sestavino v verigi virtualnih procesov v podjetju. Pri tem dodano vrednost e-HRM-ja 

vidita predvsem v hitrosti in učinkovitosti prenosa informacij na področju HRM-ja. E-HRM 

je torej način vpeljave načel, prakse in strategij HRM-ja v organizacijo ob popolni podpori 

IKT (Rüel, Bondarouk in Looise 2004, 365), pri čemer Martin in Reddington (2010, 1560)  

izpostavljata naslednje prednosti: 

 E-HRM lahko skrajša čas prenosa podatkov in stroške dela, če nadomestimo pisno 

informacijo z virtualno (s pomočjo prenosa preko računalnika); 

 E-HRM omogoča opravljanje pripravništva ter vrednotenje dela pripravnika ob ničnih 

oziroma izjemno nizkih stroških; 

 E-HRM izboljšuje komunikacijo na nivoju delodajalec–zaposleni ter ponuja zaposlenim 

številne dodatne možnosti na nivoju upravljanja s človeškimi viri, kot so npr. možnosti 

                                                 

2
 V raziskavo je bilo zajetih 2.336 organizacij iz 23 evropskih držav. 
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gradnje kariere, spletne raziskave o delovni klimi v organizaciji, iskanje nove delovne 

sile, itd. 

Z e-HRM-jem se povečuje tudi pomen znanja o upravljanju s človeškimi viri, spodbuja se 

nastanek novih struktur za delovanje, opravljanje nalog dela organizacije ter inovacije (prav 

tam).  

3.2 e-HRM v organizaciji 

E-HRM je po mnenju Marlerjeve (2009, 516) strategija podjetja, ki uporablja IKT kot orodje  

za notranjo povezavo med procesom dela in delavci, z namenom dosega ciljev delovanja in 

uresničevanja vizije organizacije. Podobnega mnenja so tudi Stone, Lukaszewski in Stone-

Romero (2003, 66), ki dodajajo, da je vpliv e-HRM-ja v veliki meri odvisen od vseh 

udeležencev v procesu delovanja HRM. S prenosom dela e-HRM-ja na nivo vodstva se 

sprosti čas, ki je lahko bistveno bolje uporabljen za prednostne naloge, ki omogočajo 

organizaciji večjo konkurenčnost na trgu (Lawler, Levenson in Boudreau 2004, 29). Avtorice 

Tansley, Newell in Williams (2001, 369) so izvedle študijo primera, kjer so preučevale 

implementacijo e-HRM v velikih britanskih podjetjih. Eden izmed glavnih ciljev je bil prenos 

odgovornosti za opravljeno delo na nivo vodij posameznih oddelkov znotraj podjetja, kar 

velja za dodano vrednost HRM. Vendar študija v obdobju 10 mesecev žal ni prinesla 

vidnejših rezultatov. Na drugi sta Haines in Lauferjeva (2008, 539) skozi svojo študijo opazila 

pozitivne učinke e-HRM v primerjavi s klasičnim HRM, saj se je z e-HRM povečala 

učinkovitost delovanja kadrovikov. 

Ena izmed zgodnejših raziskav, ki jih je opravil Martinsons (1994, 305), govori o adaptaciji 

HRIS-a (angl. human resource information systems) v podjetjih po Kanadi in Hong Kongu. 

Raziskava je pokazala, da je vpeljava in uporaba HRIS-a omogočila kadrovski službi več časa 

za strateško pomembne naloge podjetja. Martinsons (1994, 315) ugotavlja, da so politične in 

kulturne razlike glavni dejavniki, ki vplivajo na stopnjo vpeljave HRIS-a. K temu kriteriju pa 

Hannon, Jelf in Brandes (1996, 269) dodajajo še opremljenost podjetja z visoko razvito 

tehnologijo in osebnim interesom zaposlenih za IKT kot ključnim dejavnikom, ki odločilno 

vpliva na stopnjo uspešnosti implementacije e-HRM-ja. Podobnega mnenja sta tudi Deryjeva 

in Wailes (2005, 271), ki v svoji študiji ugotavljata, da na stopnjo uspešnosti vpeljave e-

HRM-ja vplivajo kulturne vrednote končnega uporabnika. Študija primera, ki je vključevala 

kadrovike različnih oddelkov znotraj podjetja, je ugotovila, da je bila stopnja vpeljave odvisna 

od osebnih prepričanj vodij posameznih oddelkov. Avtorji Stone, Stone-Romero in 

Lukaszewski (2006, 242) rezultate predhodno omenjenih študij primerov obravnavajo kot 

funkcionalne posledice uvedbe e-HRM-ja, ki so povezani z nameni in cilji končnega 

uporabnika e-HRM-ja. Avtorji (prav tam) opredelijo štiri dejavnike, ki vplivajo na 

funkcionalne posledice uvedbe e-HRMja: 
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 tok prenosa informacij (ker se informacije prenašajo hitreje, se poveča ažurnost 

podatkov), 

 vzorec socialne interakcije med uporabniki sistema (učinkovitost uvedbe elektronskega 

sistema v kadrovsko službo je odvisen od dobro razvite organizacijske klime), 

 kakšna je stopnja zaznavnosti nadzora nad posameznikom oziroma zaposlenim 

(elektronski sistem omogoča stalen in povečan nadzor nad opravljenim delom 

posameznika ter sledenje njegovemu profesionalnemu napredku), 

 sprejemanje oziroma uveljavitev sistema e-HRM-ja (stopnja uveljavitve elektronskega 

sistema upravljanja s človeškimi viri je odvisna od stopnje osebnega interesa zaposlenih 

ter stopnjo razvite tehnologije). 

V raziskavi CedarCrestone, ki se že 18 let ukvarja z analizo področja upravljanja s človeškimi 

viri, so v letih 2009–2010 preučevali različne vrste aplikacij HRM-ja, ki so jih vpeljala (in 

kasneje uporabljala) ameriška podjetja. Rezultati so pokazali, da je bila več kot polovica 

podjetij v fazi preverjanja smiselnosti uvedbe e-HRM sistema. Druga polovica pa je 

izkazovala delujoč, licenciran in spletno vzpostavljen sistem HRM-ja, ki se je pokazal v 

avtomatizaciji poslovnih procesov (CedarCrestone 2010).  

Nadaljnje raziskave, opravljene v letih 2013–2014, izkazujejo dodano vrednost v organizaciji 

podjetja, ki jo prinaša uveljavljen in dobro vpeljan sistem e-HRM-ja. V letu 2014 je še 

posebej prepoznaven porast uporabe mobilne tehnologije za elektronsko upravljanje s 

človeškimi viri (CedarCrestone 2015). 

Do zelo podobnih rezultatov prihajamo tudi pri obravnavi oziroma razširjenosti elektronskega 

upravljanja s človeškimi viri v slovenskih podjetjih, kjer je polovica vzorca podjetij 

uporabljala e-HRM (Boštjančič in Markočič, 2014, 10–12). Najbolj je razširjena uporaba 

spleta za primere iskanja nove delovne sile, sledi e-prijava in e-izobraževanje. Manj pa se 

kadroviki poslužujejo e-analize delovnega mesta in e-intervjuja kot metodi izbire ustreznega 

kandidata (prav tam). Na podlagi tega dejstva, bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi e-

listovnika kot obveznem delu izobraževanja, saj ta združuje dokazila o posameznikovem 

usvojenem znanju in veščinah, in je podprt z IKT. Z možnostjo vzpostavitve baze e-

listovnikov, npr. po vzoru Rusije, kar podrobneje predstavljamo v poglavju 4.3.4, bi ta imela 

uporabno vrednost za e-HRM v organizaciji.  

Kljub številnim prednostim IKT, lahko na podlagi predhodno predstavljenih študij primerov 

in raziskav zaključimo, da je upravljanje s človeškimi viri najuspešnejše ob kombinaciji 

klasičnih metod kadrovanja z elektronskimi (Stone, Lukaszewski in Stone-Romero 2006, 

240). 

Da bi organizacije lažje uvedle e-HRM v svoje poslovanje, je potrebno predstaviti prednosti, 

ki jih prinaša uvedba e-HRM-ja. Te so (Ensher, Nielson in Grant-Vallone 2002, 238): 
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 zmanjšanje stroškov in porabe časa za delo kadrovskih služb, 

 prenos administrativnega dela iz kadrovskih oddelkov na zaposlene, 

 povečan dostop do informacij, ki so zaposlitvenega značaja, 

 vpeljava e-HRM v preostale procese delovanja organizacije ob pomoči IS, 

 e-HRM postane strateški partner za razvoj organizacije, saj daje prednost zaposlenim kot 

glavnim akterjem v procesu dela. 

V nadaljevanju prikazujemo primerjavo klasičnega in sodobnega (e-HRM) upravljanja s 

človeškimi viri. 

Pridobivanje ustreznega kadra je eden izmed ključnih procesov HRM-ja. V zadnjem 

desetletju je zaposlovanje dobilo povsem nove razsežnosti, saj kadroviki uporabljajo IKT z 

namenom povečanja učinkovitosti zaposlovanja. Najpomembnejša značilnost uporabe IKT v 

procesu pridobivanja kadrov je zmanjšanje stroškov in krajši čas za obdelavo prijave na 

razpisano delovno mesto v primeru papirne dokumentacije. Druga značilnost pa je uporabnost 

spleta, ki organizacijam omogoča dostop do globalne baze podatkov iskanja ustreznega 

kandidata za razliko od klasičnega, kjer so bile organizacije geografsko omejene na majhno 

število potencialnih kandidatov. To dejstvo je predvsem pomembno za multinacionalna 

podjetja, ki preko spleta iščejo najboljši kader v svetovnem merilu. Uporaba spleta in 

elektronske pošte organizacijam omogoča prejem vlog za delovno mesto v elektronski obliki, 

kar ima svoje prednosti: manj papirja, enostavno arhiviranje in obdelava podatkov, 

enostavnejši prenos podatkov med udeleženci, ki izvajajo proces zaposlovanja, enostavnejša 

obdelava podatkov oziroma analiza nabora kandidatov.  

Preglednica 1: Primerjava pridobivanja ustreznega kadra med tradicionalnih HRM in 

e-HRM 

Tradicionalni HR Elektronski HR 

 Objava prostega delovnega mesta v 

papirnati obliki (časopisi itd.), 

 zapolnitev delovnih mest traja cca. 

mesec dni, 

 geografske omejitve, 

 ročno pregledovanje prijav na 

razpisano delovno mesto,  

 osebni razgovor 

 stroški oglaševanja, preverjanja 

ustreznosti, opravljanja osebnih 

razgovorov.  

 Spletna objava prostega delovnega 

mesta ter elektronsko zbiranje 

podatkov, 

 zapolnitev delovnega mesta traja cca. 

teden dni,  

 neomejen dostop do prijaviteljev, 

 elektronski pregled prijav 

(»scanning«), 

 on-line razgovori, samo ožji izbor se 

opravi kot osebni razgovor, 

 stroški izbire kandidata. 

Vir: Ensher, Nielson, Grant-Vallone 2002, 240. 

V procesu selekcije oziroma izbire ustreznega kandidata se izvajajo spletna testiranja, kar 

omogoča takojšno povratno informacijo iskalcu zaposlitve in delodajalcu. Hkrati pa lahko 

delodajalec izvede tudi spletni intervju ali videokonferenco. Kljub prednostim tehnologije pa 



 

17 

ne smemo zanemariti osebnega stika, ki ima ključno vlogo pri izbiri kandidata (Ensher, 

Nielson in Grant-Vallone 2002, 226–230). Primerjavo procesa pridobivanja kadrov v 

tradicionalno in elektronsko izvedenem HRM-ju prikazujemo v preglednici 1. 

Ocenjevanje in nagrajevanje uspešnosti zaposlenih je danes še vedno v veliki meri odvisno 

od različice papir – svinčnik. Strokovnjaki ocenjujejo, da je to področje HRM-ja, kljub 

razširjenosti tehnologije, bolj ali manj klasično usmerjeno oziroma v smislu e-HRM slabo 

razvito v primerjavi s preostalimi procesi (Ensher, Nielson in Grant-Vallone 2002, 230). Na 

drugi strani pa je viden velik napredek pri obračunavanju plač in denarnih nagrad (ali 

nadomestil) zaposlenim. Kakovost življenja zaposlenih ter možnost osebnostnega in 

profesionalnega razvoja je za organizacije postal prioritetni dejavnik. Z razširjenostjo IKT 

lahko zaposleni pridobijo večje količine informacij o denarnih nagradah in nadomestilih, 

hkrati pa jim je omogočena primerjava z drugimi organizacijami po svetu (Ensher, Nielson in 

Grant-Vallone 2002, 231). Primerjavo ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih med 

tradicionalno in elektronsko izvedenem HRM-ju prikazujemo v preglednici 2. 

Preglednica 2: Primerjava nagrajevanja zaposlenih med tradicionalnih HRM in e-HRM 

Tradicionalni HR Elektronski HR 

 Evalvacija nadrejenega, 

 ogromna količina časa potrošenega za 

izpolnjevanje papirne dokumentacije, 

 vpliv na plačo in dodatke, 

 poudarek na notranji pravični 

porazdelitvi denarja 

 360-stopinjska evalvacija (nadrejeni + 

zaposleni), 

 on-line vprašalniki za zaposlene, 

 čas potrošen za globalno vrednotenje 

delovne sile, 

 monotono delo je opravljeno s 

pomočjo IKT, kar omogoči dodatni 

čas za zahtevnejše naloge HRM-ja, 

 poudarek na delavcu ter kvaliteti 

življenja, 

 poudarek na globalni porazdelitvi 

denarja.  

Vir: Ensher, Nielson, Grant-Vallone 2002, 240. 

Ker je potreba po razvoju in stalnem izpopolnjevanju kadra izrednega pomena za uspešen 

razvoj in konkurenčnost organizacije, organizacije vedno pogosteje uporabljajo spletno ali 

elektronsko izobraževanje (e-izobraževanje). To vrsto izobraževanja je mogoče izvesti ob 

manjših stroških kot klasično izobraževanje. Pri klasičnem izobraževanju je potrebno plačati 

predavatelja in gradivo. E-izobraževanje omogoča hitrejše in v nekaterih primerih tudi boljše 

usvajanje novih znanj in veščin. Takšno učenje je časovno in prostorsko neomejeno, hkrati pa 

omogoča učinkovitejšo in hitrejšo evalvacijo samega učenja. Med drugim se lahko v sklopu e-

izobraževanja učna vsebina priredi glede na potrebe, vrsto dela in želje posameznika. Na 

takšen način zaposleni prevzema odgovornost do učenja, usvojenega znanja in 

profesionalnega napredka. IKT posamezniku omogoča tudi širjenje delovnih izkušenj in 
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usvajanje novih znanj in veščin znotraj in izven delovnega okolja oziroma organizacije 

(Ensher, Nielson in Grant-Vallone 2002, 232–233). Primerjava razvoja zaposlenih kot 

ključnega dejavnika procesov HRM-ja predstavljamo v preglednici 3. 

Preglednica 3: Primerjava razvoja zaposlenih med tradicionalnih HRM in e-HRM 

Tradicionalni HR Elektronski HR 

 Standardizirane učilnice za usposabljanje, 

 razvoj zaposlenih vodi HR, 

 HR zastavlja karierne cilje, 

lokalno mreženje (znotraj posameznega 

podjetja oziroma organizacije). 

 Fleksibilno on-line usposabljanje, 

 programi razvoja in nadzora, 

 razvoj zaposlenih je v rokah 

posameznika, 

 delavec skrbi za gradnjo kariere ob 

pomoči HR, 

elektronsko in osebno mreženje (tudi 

izven podjetje oziroma organizacije). 

Vir: Ensher, Nielson, Grant-Vallone 2002, 240. 

Poškodbe na delovnem mestu ter denarna nadomestila za psihične težave, katerih povzročitelj 

je stres na delovnem mestu, so veliko finančno breme za organizacijo. Z uporabo IKT v 

procese delovanja organizacije, pa se varnost na delovnem mestu ni izboljšala. Po mnenju 

nekaterih se je celo poslabšala (Ensher, Nielson in Grant-Vallone 2002, 234). Dolgotrajno 

sedenje za računalnikom povzroča fizične težave, spletne povezave pa lahko vodijo do zlorab 

osebnih podatkov in do izvajanja psihičnega nasilja. Zaradi tehnologije in nenehne 

dosegljivosti se je zabrisala meja med poklicnim in zasebnim življenjem posameznika, kar 

povečuje raven stresa. Prav tako pa je ogrožena zasebnost posameznika, saj nekatere 

organizacije nadzor izvajajo cel dan in skozi ves teden – 24/7 (»nadzor velikega brata«) 

(Ensher, Nielson in Grant-Vallone 2002, 235). Primerjavo procesa varnosti pri delu 

prikazujemo v preglednici 4. 

  



 

19 

Preglednica 4: Primerjava varnosti pri delu med tradicionalnih HRM in e-HRM 

Tradicionalni HR Elektronski HR 

 Varno okolje in pripomočki za delo, 

 fizična pripravljenost, 

 stres je zgolj omejen na delo kot 

zaposlitev, 

 fokus na odnos zaposleni-delodajalec, 

 občutek pripadnosti je večji, 

 vsi imajo enake možnosti napredovanja, 

 spolno nadlegovanje / diskriminacija, 

nadzor na delovnem mestu oziroma pri 

opravljanju nalog. 

  Ergonomski zakoni, 

 psihična pripravljenost in dobro počutje, 

 stres se prenaša z dela v osebni prostor, 

 fokus na medsebojne odnose med 

zaposlenimi, 

 občutek pripadnosti je manjši, 

 vdrževanje učinkovite klime podjetja, 

 intelektualna lastnina / varovanje 

podatkov, 

 neprimerna uporaba IKT, 

 nadzor nad uporabo IKT – »big brother« 

sistem, 

zabris meje med delom in domom. 

Vir: Ensher, Nielson, Grant-Vallone 2002, 240. 

3.3 E-metode upravljanja s človeškimi viri  

Glavna naloga HRM-ja je ustvarjanje kakovostne kadrovske strukture in klime v organizaciji. 

Viziji sodobne organizacije je sposoben slediti le dobro usposobljen kader, kar ustvarja 

dodano vrednost in posledično omogoča večjo poslovno uspešnost organizacije. Velika 

konkurenca na trgu dela, je večino velikih podjetij prisilila k uporabi e-metod upravljanja s 

človeškimi viri. Tehnologija namreč omogoča postavitev spletne strani podjetja in izbiro IKT, 

ki je uporabniku prijazna (Stone, Lukaszewski in Isenhour 2005, 32). S pomočjo e-metod 

upravljanja s človeškimi viri podjetja razvijejo lastno strategijo zaposlovanja, ki je odvisna od 

specifike področja dela. Najpogosteje uporabljene e-metode so: 

 e-zaposlovanje,  

 e-selekcija, 

 e-izvedbeni management,  

 e-kompenzacija. 

3.3.1 E-zaposlovanje in e-selekcija 

E-zaposlovanje temelji na elektronski prijavi na razpisano prosto delovno mesto. V primerjavi 

s klasičnimi metodami, e-zaposlovanje omogoča širši pregled nad trgom delovne sile ter 

posledično predstavlja večjo verjetnost »odkritja« kandidata z ustreznim znanjem, veščinami 

in sposobnostmi (Stone, Lukaszewski in Isenhour 2005, 33). Kritika takšnega pristopa, ki jo 

izražajo nekateri strokovnjaki (Chapman in Webster 2003, 114) pa je usmerjena v tezo, da e-

zaposlovanje zgolj privlači večje število iskalcev zaposlitve, ki niso nujno najbolje 

usposobljeni za razpisano delovno mesto. Temu stališču se pridružujeta tudi McManusova in 
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Ferguson (2003, 177) in dodajata, da se e-zaposlovanja poslužujejo le določene skupine ljudi, 

kot so delavci, ki zelo pogosto menjujejo bodisi delovno mesto ali organizacijo. Ta skupina je 

poznana pod angleškim izrazom »job hoppers«. Drugi dejavniki, ki vplivajo na (ne)uporabo 

e-zaposlovanja so še starost, spol in etnična raznolikost (McManus in Ferguson 2003, 177; 

Zusman in Landis 2002, 287). Zaradi navedenega podjetja ne bi smela uporabljati zgolj e-

oblik zaposlovanja, temveč bi jih morala ustrezno združevati s klasičnimi metodami. 

O vzrokih uveljavitve e-metod upravljanja s človeškimi viri govorijo tudi Kehoe idr. (2005, 

86) in predstavljajo tri ključne dejavnike za uveljavljanje e-metod upravljanja s človeškimi 

viri: 

 nujnost zniževanja stroškov,  

 maksimalna izraba že obstoječega človeškega kapitala znotraj organizacije, 

 ohranitev obstoječe organizacijske klime in sposobnost poslovanja v času sprememb, ki 

jih prinaša globalizacija in hiter razvoj tehnologije. 

Z zgoraj omenjenimi dejavniki sovpada tudi namen uveljavitve e-selekcije. S ciljem, da bi 

organizacija maksimalno uporabila obstoječi delovni kapital, mora v e-selekcijskem procesu 

slediti dvema praviloma (prav tam): 

 opredeliti značilnosti za vsakega posameznika posebej, in sicer izobrazbo, delovne 

izkušnje, reference, dodatna znanja in veščine, preverjanje kazenskih prekrškov, 

zdravstveno stanje, itd.; 

 predstavitev rezultatov posameznika v primerjavi s preostalo kadrovsko strukturo (npr. 

kakšen je rezultat posameznika skozi opredelitev oziroma točkovanje njegove 

usposobljenosti v primerjavi z zaposlenimi). 

E-selekcija vključuje sestavine klasičnega izbora kandidata, ki temelji na uporabi IKT-ja 

(Stone idr. 2013, 50–70). Med osnovne sestavine prištevamo: elektronsko analizo delovnega 

mesta, elektronsko obliko kadrovskega vprašalnika, elektronski razgovor in elektronsko 

sprejemanje odločitev. E-selekcija prihrani čas, manjši je tudi finančni vložek kot pri 

klasičnem kadrovanju (prav tam). V svojih raziskavah Strohmeier (2007, 34) ugotavlja, da 

mnoge organizacije dajejo prednost elektronskemu upravljanju s človeškimi viri pred 

klasičnim HRM-jem. 

3.3.2 E-izvedbeni management  

Po fazi izvedbe e-zaposlovanja in e-selekcije prevzame pomembno vlogo izvedbeni 

management v podjetju. Cardy in Millerjeva (2005, 140) izpostavljata spremenjeno vlogo 

izvedbenega managementa, ki je posledica razvoja IK tehnologije. Ilgen, Fisher in Taylor 

(1979, 352) opozarjajo na pomembnost vrednotenja organizacije, ki temelji na standardnih 

pristopih, kot je npr. redni letni razgovor z zaposlenimi. Osebni stik daje boljše rezultate, saj 

zaposleni zaznavajo delovanje izvedbenega managementa in s tem v večji meri prispevajo k 
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dobremu in uspešnemu delovanju organizacije. Kakovostno delovanje izvedbenega 

managementa se v organizaciji povratno izraža skozi motivacijo zaposlenih, njihov karierni 

razvoj oziroma možnosti napredovanja na delovnem mestu. 

Obstajata dve prednosti pri vrednotenju dela posameznika, ki pripomoreta k delovanju e-

izvedbenega managementa (Cardy in Miller 2005, 151): 

 tehnologija omogoča minimalni vložek, ki ga potrebujemo za vrednotenje dela 

posameznika (z nekaj pritiski na tipkovnico imamo popoln pregled na delom 

zaposlenega); 

 generiranje poročila o vrednotenju dela  posameznika (ocena delovne uspešnosti), kar bi v 

prihodnosti lahko nadomestil e-listovnik.  

Že Caudronova (1994, 57) je ob koncu 20. stoletja predvidevala, da bodo tehnološko visoko 

razvita podjetja, dosegla točko popolnega nadzora nad kadri ob pomoči IKT-ja. Ta trend je 

danes dobro viden in že vpeljan. Omogoča časovno in finančno optimizacijo, optimizacijo 

človeških virov v organizaciji, točnost in ažurnost podatkov, pri čemer se poveča nadzor na 

delovanjem in opravljanjem nalog zaposlenih (Cardy in Miller 2005, 152). 

Cardy in Millerjeva (2005, 164) predlagata združevanje tradicionalnega in elektronskega 

načina vrednotenja dela, z analizo zahtev in zadolžitev delovnega mesta (angl. job analysis) v 

organizacijah. Združevanje teh dveh vidikov lahko da relevantne rezultate delovanja 

organizacije. 

3.3.3 E-kompenzacija  

Dulebohn in Marlerjeva (2005, 169) menita, da predstavlja e-kompenzacija oziroma e-

nadomestilo nabor spletnih orodij, ki omogočajo organizaciji zbiranje, hrambo, obdelavo, 

analizo in prenos podatkov. Za razliko od predhodnih orodij, ki so bila oblikovana zgolj kot 

lokalna programska oprema, je e-nadomestilo spletno podprto in ga je mogoče uporabiti 

sistemsko. Splet tako omogoča posamezniku dostop do baz podatkov in ostalih orodij brez 

časovne in krajevne omejitve. 

Avtorja izpostavljata tri ključne elemente e-nadomestila, ki spodbujajo dinamičnost in 

konkurenčnost HRM okolja (prav tam): 

1. E-nadomestilo povečuje dostop do podatkov kot so management znanja (npr. kakšna je 

usposobljenost posameznika za določeno delovno mesto ter kakšna je kvaliteta 

opravljenega praktičnega usposabljanja). To je mogoče doseči brez visoko kvalificiranega 

IT osebja in razvite IKT infrastrukture. 

2. Informacije so na voljo brez časovnih omejitev, kar predstavlja veliko prednost tako za 

vodstvo kot za delavce. Dostopnost informacij pomeni tudi doprinos pri času v procesu 

sprejemanja odločitev. 
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3. Poveča se produktivnost kadrovikov, saj se informacije obdelujejo brez časovnih 

zaostankov s čemer se zmanjšuje birokracija. 

Dulebohn in Marlerjeva (2005, 187) tako opozarjata na pomembnost zagotovitve 

učinkovitega socialnega in tehničnega stičišča, ki omogoča optimalno delovanje organizacije 

in vzdržuje dobre komunikacijske odnose na nivoju vodstvo – zaposleni in med zaposlenimi 

samimi. Avtorja priporočata uporabo spletne tehnologije, ki omogoča posamezniku dostop do 

podatkov o zaposlenih oziroma vodstvu. Hkrati pomeni to popolno nadomestilo osebne 

komunikacije, ki je brez spletne tehnologije prostorsko in časovno omejena. 
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4 E-LISTOVNIK  

4.1 Opredelitev osnovnih pojmov  

Slovenski pojem listovnik izhaja iz besede portfelj (angl. portfolio), ki izvira iz francoščine, 

kjer se glasi »portefeuille«, pri čemer »porter« pomeni nositi, »feuille« pa papir (SSKJ 2016). 

Iz tega lahko izpeljemo pomen listovnika, ki lahko predstavlja (prav tam): 

 mapo za prenašanje dokumentov z osebnimi podatki in dokazili o formalno in neformalno 

pridobljenem znanju, 

 zbirko del oziroma dosežkov posameznika, 

 mapo, v kateri se zbirajo učenčevi izdelki in podatki o njegovih dejavnostih in dosežkih, 

 investicije ali druga premoženja v lasti pravne ali fizične osebe. 

Ker je pojmovanj več in le-ta niso enoznačna, je za področje naloge najustreznejše 

pojmovanje listovnika kot zbir besedil in izdelkov, s katerim upravlja posameznik oziroma 

lastnik listovnika. Trg dela postavlja posameznika pred izziv, kako pri iskanju zaposlitve 

primerno predstaviti in izkazati svoje spretnosti in znanja. Eden izmed načinov izkazovanja 

znanj in spretnosti je listovnik (angl. portfolio). Listovnik, kot zbirni pripomoček za 

vrednotenje dosežkov, je v uporabi že dolgo, predvsem na področju grafičnega oblikovanja, v 

arhitekturi in marketingu (Simonson idr 2011, 3). Listovnik lahko vključuje različne izdelke, 

npr. dokumente, risbe, video in avdio posnetke, fotografije, lahko pa tudi potrdila o 

opravljenih izobraževanjih, certifikate ipd. (prav tam). Imetnik listovnika se sam odloči, kaj 

bo v listovnik vključil in kaj izpustil ter katere izdelke ali dokazila bo izpostavil kot svoje 

najboljše dosežke. Listovnik se uporablja tudi za vrednotenje učnih dosežkov učenca/študenta 

in je posebej priljubljen in primeren pri izobraževanju odraslih (Marentič-Požarnik 2010, 

275). Pa ne samo v klasičnem izobraževanju, temveč tudi pri študiju na daljavo (Simonson 

idr. 2011, 4). Listovnik torej predstavlja zbirko izdelkov in dokazil dosežkov posameznika, 

vključno z refleksijo o pridobljenih dosežkih.  

Večplastnost listovnika je razvidna tudi iz opredelitve slovenskih avtorjev (Svetina idr. 2011 

v Mlinar 2013, 165). Listovnik tako omogoča (prav tam): 

 izkazovanje posameznikovih učnih dosežkov, ne glede na to, kje so bili pridobljeni, 

 ozaveščanje znanja, spretnosti in kompetenc posameznika, pridobljenih predvsem 

neformalno in priložnostno, 

 sistematično urejanje kandidatovih dosežkov in izdelavo posameznikovega »učnega« 

življenjepisa, 

 povečanje in utrjevanje posameznikove samozavesti in samopodobe ter spodbujanje k 

nadaljnjemu učenju in osebnostnemu razvoju, na družbeni in poklicni ravni, 

 vrednotenje lastnih učnih dosežkov in spodbujanje posameznika k nadaljnjemu učenju ter 

samostojnemu načrtovanju.  
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Z razvojem IKT in uvajanjem IKT za podporo študija na daljavo, se pojavlja t. i. digitalni 

listovnik ali elektronski listovnik (e-listovnik), ki predstavlja logično posledico 

informatizacije izobraževalnih procesov. E-listovnik ohranja bistvo listovnika – predstavlja 

zbirko izdelkov in dokazil dosežkov posameznika, vključno z refleksijo o pridobljenih 

dosežkih. Takšen listovnik je za vrednotenje dosežkov uporaben v izobraževanju (npr. pri e-

izvedbi študija na daljavo) in v zadnjem času vse bolj tudi pri izkazovanju znanj in spretnosti 

iskalca zaposlitve na trgu dela. 

Prvi e-listovniki so se pojavili v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja (Chambers in 

Wickersham 2007, 355). Prvotno jih je bilo možno hraniti na trdem disku računalnika ali na 

zgoščenki (CD-ju), v začetku 21. stoletja, pa se je hramba e-listovnikov že prenesla na USB 

ključe. E-listovnike pa danes lahko hranimo tudi s pomočjo spletnega prostora.  

Proces nastanka klasičnega listovnika v papirnati obliki je po mnenju Barrettove (2005, 16) 

zelo omejen. Klasična oblika dopušča zgolj zbiranje in izbiranje vsebine oziroma 

dokumentov. Temu sledi zapis refleksije. Elektronska oblika listovnika je časovno in 

prostorsko neomejena. Barrettova (prav tam) pravi, da e-listovnik omogoča hranjenje, 

povezovanje, objavljanje, deljenje vsebine in mnenj z drugimi uporabniki brez časovnih in 

prostorskih omejitev. 

Gibson (2006, 138) opredeli štiri prednosti e-listovnika v primerjavi s klasičnim listovnikom: 

 Digitalna oblika e-listovnika omogoča nove zapise, popravke, dopolnitev in zagotavlja 

boljšo dostopnost do same vsebine, kar je pri papirni različici nemogoče. Kakor hitro bi 

želeli karkoli dodati, bi morali ustvariti celoten listovnik na novo. E-oblika listovnika 

mogoča tudi prenos podatkov na digitalnem mediju.  

 E-listovnik lahko predstavlja dodatno učno okolje za razvijanje IKT veščin in spoznavanje 

orodij za njegovo izdelavo. 

 Z možnostjo vključitve neposredne povezave (angl. hyperlinking) lahko posamezna 

vsebina e-listovnika služi različnim namenom (predstavitvi posameznika, priporočila 

delodajalcem, usvojena formalna in neformalna znanja, razvite veščine, itd.). 

 E-listovnik omogoča socialno mreženje, saj posamezniki danes večji del sporazumevanja 

opravijo preko spleta. 

Po mnenju Jafari-ja (2004, 54) je opredelitev pojma e-listovnik težka. Čeprav je listovnik 

prisoten že več desetletij, Batson (2010, 21), izpostavlja dejstvo, da je s prihodom elektronske 

oblike ponovno potrebno premisliti o pomenu listovnika. Digitalna oblika ni samo vsebina, 

orodje ali tehnologija, temveč koncept, ki se razvija, ki se ga je potrebno priučiti (prav tam). 

Jafari in Kaufman-ova (2006, 36) trdita, da pojem e-listovnika opredeljujejo različni koncepti, 

ki jih je težko zapisati kot enostavno definicijo. Gibson (2006, 139) dodaja, da je, ob različnih 

pogledih, mnenjih in dilemah težko natančno predeliti pojem in koncept e-listovnika. 
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Glede na prehodno zapisana dejstva ugotavljamo, da literatura navaja številne opredelitve e-

listovnika, vendar jih je večina nepopolnih oziroma preveč specifičnih, da bi služile namenu 

vseživljenjskega učenja. Ustrezno opredelitev e-listovnika, kot spremljevalca vseživljenjskega 

učenja, je zapisala Beethamova (2005, 3), ki pravi, da so njegove najpomembnejše sestavine 

dokazila o formalno ali neformalno usvojenem znanju in veščinah. Hkrati pa e-listovnik 

posamezniku omogoča dopolnjevanje in raznolikost uporabe, kot so na primer refleksija 

osebnega in profesionalnega razvoja, ali pa njegova uporaba pri iskanju zaposlitve (prav tam).  

4.2 Značilnosti e-listovnika 

Dejstvo je, da je v pripravo e-listovnika potrebno vložiti kar nekaj napora. Potrebna so tudi 

določena znanja in veščine, ki se razvijajo skozi čas. Prav zaradi tega je kakovost e-listovnika, 

vsaj na začetku, vprašljiva (Strohmeier 2010, 271). Strohmeier (prav tam) kakovost listovnika 

opredeljuje kot zrelost (angl. maturity), pri čemer izpostavlja dva vidika. Prvi vidik je vsebina 

e-listovnika oziroma namen, zaradi katerega je bil e-listovnik ustvarjen. Namen opredeli 

organizacija, ki poda osnovne napotke za vsebinski del ter hkrati omeji osnovne podatke 

nosilca e-listovnika. Kakovostni oziroma zrel listovnik sledi zahtevam organizacije (prav 

tam). Kot drugi vidik pa Strohmeier (prav tam) izpostavlja dejstvo, da obstaja v današnjem 

času velika možnost poneverbe podatkov. Splet omogoča neomejen dostop do ponarejenih 

dokazil in poustvarjenih identitet, kar še dodatno podkrepi dejstvo, da mora biti pristop k 

ustvarjanju e-listovnika odgovoren. Tako se skozi vsebino e-listovnika izkazuje tudi 

verodostojnost lastnika e-listovnika.  

Nizka stopnja razvitosti e-listovnika negativno vpliva na doseganje ciljev, zastavljenih 

oziroma opredeljenih s pomočjo listovnika, zato je potrebno prehodno natančno opredeliti 

namen, vsebino, organizacijo ter časovni okvir vodenja e-listovnika. Opozoriti je potrebno, da 

morajo organizacije opredeliti tudi način preverjanja verodostojnosti podatkov in dokazil ter 

posameznika seznaniti z merili ocenjevanja ter vrednotenja ustreznosti e-listovnika (tako 

namensko kot vsebinsko) (prav tam).  

Tudi Aghajari (2010, 453–455), na osnovi študij o managementu znanja (angl. knowledge 

management), ugotavlja, da je e-listovnik težko uvesti v prakso, predvsem zaradi zahtev po 

njegovi konsistentnosti. Kakovosten e-listovnik namreč zahteva disciplino posameznika za 

njegovo dosledno vodenje. Balaban, Mu in Divjak (2011, 253–256) so opravil raziskavo 

kritičnih dejavnikov (angl. critical success factors – CSFs), ki vplivajo na uspešno uvedbo in 

uporabo e-listovnika v izobraževalne institucije. Avtorji (prav tam) izpostavljajo 16 ključnih 

dejavnikov, ki odločilno vplivajo na  kakovostno in trajnostno uvedbo e-listovnika: 

1. Uporabo e-listovnika je potrebno spodbujati. 

2. Vsi udeleženci v procesu oblikovanja e-listovnika morajo imeti enake možnosti do 

dostopa IKT za upravljanje z e-listovnikom.  



 

26 

3. Izdelava e-listovnika mora postati obvezen del izobraževanja (obvezen del učnega načrta). 

4. Ustrezno izpolnjen e-listovnik mora prispevati k prepoznavnosti izobraževalnih 

programov. 

5. Izobraževalna institucija oceni e-listovnik in poda povratne informacije lastniku e-

listovnika. 

6. Potreba po uveljavitvi e-listovnika se kaže na vseh nivojih organizaciji, od vodstva pa vse 

do študentov; 

7. Ustanovi se skupina ljudi, ki skrbi za delovanje vpeljave sistema e-listovnika; 

8. Naredi se načrt dela, ki dolgoročno vključuje popolno vpeljavo e-listovnika; 

9. Potrebno je zagotoviti možnost usvajanja veščin kako ustvariti e-listovnik; 

10. Na nivoju institucije je potrebno izdelati enotni vsebinski načrt e-listovnika; 

11. Zagotoviti je potrebno vsa finančna in materialna sredstva za vpeljavo in vrednotenje e-

listovnika; 

12. Periodično je potrebno preverjati vsebino učnega načrta, ki mora vsebovati možnost 

izdelava e-listovnika v času izobraževanja; 

13. E-listovnik predstavlja način, ki spodbuja uporabo IKT-ja; 

14. E-listovnik je proces in ne samo izdelek; 

15. Dolgoročna vpeljava e-listovnika je odgovornost višjega managementa; 

16. Stalen nadzor nad vpeljavo in uporabo e-listovnika kot obvezni del izobraževanja.  

Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejavnikov postane ustvarjanje e-listovnika proces, in ne 

zgolj izdelek za trenutno uporabo (Balaban, Mu in Divjak 2011, 253). E-listovnik 

posamezniku omogoča postavljanje jasnih ciljev, ki vodijo k želenemu uspehu, sledenju 

napredka, razvijanju pozitivne samopodobe, povezovanju dosežkov s pričakovanji ter 

uresničitvi ciljev osebnega in profesionalnega razvoja.  

Ker pa je e-listovnik domena posameznika, je motivacija eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov, ki vpliva na kakovost e-listovnika. Barettova (2005, 15) govori o treh različnih 

nivojih motivacije: 

 zunanja motivacija (angl. extrinsic motivation): vsebino in namen listovnika predpisuje 

institucija, kar omogoča zunanji nadzor nad sestavo e-listovnika; 

 notranja motivacija (angl. intrinsic motivation): posameznik odloča o celotni vsebini in 

namenu in izdelavi e-listovnika; 

 mešana motivacija (angl. mixed motivation): posameznik ima vpliv oziroma odloča o 

vsebini in namenu enega ali več sklopov oziroma sestavnih delov e-listovnika (prav tam). 
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Nujno pa je potrebno izpostaviti dejstvo, da je posamezniku potrebno predstaviti uporabno 

vrednost vodenja e-listovnika (Strohmeier 2010, 277). E-listovnik nam je tako lahko v pomoč 

pri: 

 iskanju zaposlitve, 

 učenju oziroma usvajanju novih znanj, 

 spoznavanju samega sebe ter 

 spodbujanju osebnega in profesionalnega razvoja. 

E-listovnik je zasnovan na različnih konceptih, ki so vsebinsko bolj ali manj pedagoško 

usmerjeni. V nadaljevanju podajamo primer e-listovnika, ki ga omogoča Mahara.
3
 Mahara je 

odprtokodno okolje, ki se pogosto uporablja tudi v slovenskem izobraževalnem prostoru. Z 

Maharo lahko posameznik zbira oziroma vodi svoje dosežke, usvojene veščine ter razmišlja o 

doseženih ciljih (samoevalvacija). Mahara ponuja tudi možnost socialnega mreženja, ki 

omogoča deljenje vsebine e-listovnika z drugimi uporabniki (Mahara org. 2015). Osnovna 

vsebina e-listovnika v Mahari je: 

 Uvod, kjer so podana navodila za izpolnjevanje e-listovnika ter navodila za pripravo 

osebnega izobraževalnega in kariernega načrta (Priloga 2); 

 To sem jaz vsebuje osebne podatke o lastniku e-listovnika (izobrazba, delovne izkušnje, 

usvojene veščine) (Slika 1); 

 Europas
4
 življenjepis (Priloga 3); 

 Dosežki vsebujejo različna potrdila in dokazila o formalno in neformalno usvojenem 

znanju in veščinah (Priloga 4); 

 Razno, kjer nosilec e-listovnika, po lastni želji in presoji doda vsebino, ki so mu zdi 

smiselna glede na namen uporabe. 

                                                 

3
 Http://mahara.org 

4
 Standardizirani evropski obrazci; Europas življenjepis je največkrat uporabljen e-dokument v EU 

(Europass 2015). 
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Slika 1: Primer prikaza osebnih podatkov e-listovnika v Mahari 

Vir: http://listovnik.sio.si/users/krpan/to-sem-jaz (31. 3. 2016). 

Širina in zahtevnostna stopnja izdelave e-listovnika se razlikuje od ravni usvojenega znanja 

IKT veščin in namena e-listovnika. Kot primer navajamo e-listovnik, katerega namen je 

predstavitev posameznika in njegovih dosežkov za namene zaposlovanja (Slika 2). 

 

Slika 2: Primer e-listovnika za namen zaposlovanja 

Vir: http://mahara.ulcc.ac.uk/view/view.php?id=1 (31. 3. 2016). 

http://listovnik.sio.si/users/krpan/to-sem-jaz%20(31
http://mahara.ulcc.ac.uk/view/view.php?id=1
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Kot je razvidno iz predhodnih slik, ima e-listovnik vse značilnosti klasičnega listovnika z 

razliko medija; pri e-listovniku je glavni medij splet, pri klasičnem pa papir. Mason (2006, 

129) primerja papirnati in elektronski listovnik ter izpostavlja prednosti e-listovnika. E-

listovnik tako omogoča enostavnejše in hitrejše zbiranje in organiziranje podatkov in 

dokumentov, enostavnejše in hitrejše dopolnjevanje z novimi dokazili in dokumenti. S tem se 

olajša sprotna evalvacija in pregled doseženih ciljev ter nadzor nad lastnim razvojem (tako 

znanja kot veščin). Zbir dokumentov in zapis evalvacije o zadanih ciljih predstavljajo koncept 

samoevalvacije (angl. the folio thinking approach), ki je podlaga za vse vrste e-listovnikov 

(Zuo, Yi in Zhang 2007, 4). Prav zaradi samoevalvacije je e-listovnik bistvenega pomena v 

razvoju posameznika. Zasnova e-listovnika omogoča proces uzaveščenja usvojenega znanja 

in veščin, pri čemer je potrebno doseči prenos teoretičnega znanja v prakso (prav tam). Prenos 

znanja pa je mogoč le v primeru, če posamezniku omogočimo usvajanje znanja in veščin 

skozi lastno izkušnjo. Ta način učenja je, v primerjavi s tradicionalnimi metodami 

poučevanja, hitrejši in učinkovitejši (Zhang idr. 2009, 13). Prednost e-listovnika izhaja iz 

koncepta družbeno konstruktivističnega učenja (angl. social constructive learning), ki 

posamezniku omogoča personalizacijo, refleksijo, kar pomeni, da je usmerjen v posameznika 

(angl. learner-centered). Posameznik je ustvarjalec in nosilec informacije, ki jih lahko s 

pomočjo tehnologije deli tudi z ostalimi uporabniki (prav tam).  

4.3 Uporaba e-listovnika 

E-listovnik se uporablja na različnih področjih in za različne namene. Posebej pomembno 

vlogo igra e-listovnik v anglosaških deželah na področju višješolskega in visokošolskega 

izobraževanja. E-listovnik omogoča podporo učenju, ki presega okvire tradicionalnih 

izobraževalnih institucij ter omogoča nenehno izpopolnjevanje, dopolnjevanje in nadgradnjo. 

Tako e-listovnik postane stalni sopotnik posameznika (Yancey 2009, 28). S podobne 

perspektive opisujeta e-listovnik Jafari in Kaufmanova (2006, 5), ki trdita, da ima e-listovnik 

lahko dolgoročen učinek na posameznikov osebnostni in profesionalni razvoj, če ga 

pojmujemo kot dokazilo, ki ga je potrebno nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati skozi 

formalno in neformalno pridobivanje znanja, razgovore za delovno mesto ter naključne 

dosežke, ki jih prinaša vseživljenjsko učenje. 

4.3.1 Listovnik v poklicnem izobraževanju 

S pobudo »National VET E-learning Strategy 2012–2015« (Nacionalna strategija poklicnega 

izobraževanja 2012–2015) se je e-listovnik vpeljal v poklicno izobraževanje in usposabljanje 

v Avstraliji (Australian Government 2012). Podobno prakso zasledimo tudi v Nemčiji, kjer so 

razvili program »Kompetenzwerkst@tt« (Delavnica veščin), ki nudi pomoč dualnemu sistemu 

poklicnega izobraževanja. Posameznik v času šolanja izdela e-listovnik, ki vsebuje formalne 

listine ter posameznikovo refleksijo praktičnega usposabljanja (Elsholz in Knutzen, 2010, 5–
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7). S programom želijo, da bi posamezniki, preko listovnika predstavili, opredelili in 

ozavestili svoje dosežke ter omogočili vrednotenje usvojenega znanja in veščin. 

4.3.2 Listovnik v visokošolskem izobraževanju 

V visokošolskem izobraževanju so e-listovniki največkrat uporabljeni v času študija, kjer 

študentje združujejo teoretično pridobljena znanja s praktičnim delom, predvsem na področjih 

pedagoškega dela in zdravstva, saj so te vsebine najbolj ustrezne za doseganje ciljev e-

listovnika (dosežki, pridobljene veščine, napredovanje in podobno) (Hughes, Duncan-Pitt in 

Purnell 2008, 2). Himpsl (2010, 1–25) predstavlja vpeljavo e-listovnika v študij »Novih 

medijev« (angl. Study of New Media) na univerzi Donau-Universität Krems. Na osnovi 

Baumgartnove taksonomije (prav tam) je avtor, za potrebe stopenj študija, sestavil 

kombinacijo različnih tipov e-listovnika. Kot dodatek je uvedel evalvacijo listovnika z vidika 

vrstnika (angl. peers' assignments), kar pomeni, da študentje drug drugemu vrednotijo vsebino 

listovnika.  

Pri študiju pedagogike in z njo povezanih vsebin, kot je na primer izobraževanje učiteljev, se 

listovnik pojavlja v obliki dnevnika, ki vsebuje zapise in postopke prenašanja znanja in dela z 

otroki ter lastno refleksijo. V takšnih dnevnikih sledi tudi evalvacija dela z mentorjem na 

praktičnem usposabljanju. 

Pri prosvetnih in akademskih delavcih je listovnik profesionalnega razvoja (angl. Professional 

developement portfolio) v uporabi že vrsto let. Z njegovo pomočjo učitelji preverjajo svojo 

lastno prakso poučevanja, hkrati pa jim vodenje e-listovnika omogoča refleksijo 

profesionalnega razvoja v določenem časovnem obdobju (Doolittle 1994, 1). Z razvojem 

IKT-ja pridobiva e-listovnik vse večji pomen tudi na področju visokošolskega izobraževanja, 

v izobraževalnih zavodih in na univerzah. E-listovnik je podpora sledenju razvoja 

posameznika, ki omogoča vrednotenje in ocenjevanje napredka (Walz 2006, 194). Posebno 

zaželen je na izobraževalnih institucijah, kjer izobražujejo bodoče učitelje, saj z razvojem e-

listnovnika študentom omogočajo neomejen prenos podatkov, ki jih lahko delijo s svojimi  

kolegi. Vpogled v delo drugega, njegova refleksija pripomore k boljšemu razumevanju lastne 

prakse. Povratna informacija, bodisi kolega ali profesorja, je dodana vrednost k razvijanju 

veščin poučevanja (Carmean in Christie 2006, 39). S kritično presojo povratne informacije 

lahko študent izboljša tehnike poučevanja in postane avtonomni učenec, ki skozi lastno 

prakso opredeli svoje prednosti in slabosti. V e-listovniku zapisana refleksija omogoča 

napredek v profesionalnem razvoju posameznika, tako pri razvoju veščin kot prakse 

poučevanja (prav tam). 

E-listovnik je bil uspešno vpeljan v različne izobraževalne institucije, a strokovnjaki (prav 

tam) menijo, da je bil e-listovnik najuspešnejše vpeljan in sprejet prav v pedagoško 

izobraževalnih institucijah. E-listovnik je namreč edino orodje, ki študentom omogoča 
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povezovanje, sodelovanje, medsebojno vrednotenje dela in evalvacijo brez časovne in 

prostorske omejitve. Carmean in Christie (2006, 41) še dodajata, da e-listovnik odkriva 

slabosti in pomanjkljivosti, ki posameznika ovirajo v profesionalnem razvoju. Hkrati 

refleksija omogoča vpogled v proces izbire različnih stilov učenja in vrednotenje doseženega 

napredka. Študentje, kot bodoči učitelji, ob vodenju e-listovnika razvijajo veščine IKT, s 

čimer imajo kasneje, ob zaposlitvi, dodatno uporabno vrednost za delo v razredu (prav tam). 

Ob vodenju e-listovnika postane študent sooblikovalec učnega procesa, (Plater 2006, 65). E-

listovnik spodbuja osredotočenost na učenca oziroma študenta, zato je pomembno, da o njem 

razmišljamo kot o sestavini vseživljenjskega izobraževanja (Tosh idr. 2006, 25). Ta pristop 

omogoča reformo obstoječega šolskega sistema, ki bi omogočil razvoj socialnega kapitala za 

bolj kakovostno družbeno stanje (Acosta in Liu 2006, 17). 

E-listovnik je lahko orodje za promocijo razvoja posameznika, lahko spodbuja proces učenja 

po meri posameznika (angl. self-regulated learning) in motivacijo, ali pa predstavlja nabor 

ciljev, ki jih želimo doseči na karierni poti (Blackburn in Hakel 2006, 85).  Strokovnjaki (prav 

tam) so opredelili štiri stopnje procesa učenja po meri posameznika, ki jih je pomembno 

vključiti pri načrtovanju izdelave e-listovnika. Stopnje so: 

 določitev ciljev, 

 določitev pravil, 

 nadzor, 

 refleksija. 

Večina študentov ne izkazuje ustrezno razvite veščine samoevalvacije oziroma samoocenitve. 

E-listovnik mora imeti zapisana navodila za izpolnjevanje in navodila za zapis samoocenitve, 

refleksije. Navodila naj bodo podprta s primeri (prav tam). Refleksija je izrednega pomena, 

saj brez nje, postane e-listovnik zgolj prostor, ki je namenjen shranjevanju podatkov 

(Riedinger 2006, 98).  

Ker je refleksija ključna sestavina e-listovnika, so strokovnjaki (Chetcuti, Buhagiar in 

Cardona 2011, 62-65) opravili številne študije. Študije naj bi bile v pomoč študentu, kako 

ustrezno oblikovati zapis svojih izkušenj in posledično izboljšati profesionalni razvoj 

posameznika. Zanimivo raziskavo so opravili na področju visokošolskega izobraževanja, ki je 

dober pokazatelj uporabne vrednosti e-listovnika (Riedinger 2006, 95-98). V raziskavi so 

primerjali dve skupini študentov. Prva skupina je v času študija vodila e-listovnik, medtem ko 

druga te obveze ni imela. Po končanem študiju, v obdobju zaposlovanja, se je izkazalo, da je 

skupina, ki je vodila e-listovnik, hitreje in uspešneje konkurirala na trgu dela. Študentje so 

namreč ob vodenju e-listovnika razvijali taksonomsko višje ravni mišljenja (povzemanje, 

ugotavljanje, sklepanje) in kritično vrednotili usvojeno znanje in veščine. Druga skupina pa je 

zaradi nepreglednosti nad usvojenim znanjem in veščinami težje prepoznala svoje prednosti 

in slabosti (prav tam).  
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Proces refleksije se odvija običajno preko elektronske pošte med študentom in izobraževalno 

institucijo (mentorjem oziroma predavateljem). Druga metoda pa je sodelovanje v forumih 

(prav tam). Mentorji oziroma ocenjevalci morajo biti seznanjeni z metodami in kriteriji 

ocenjevanja kakovosti oziroma ustreznosti zapisa refleksije. Hkrati pa morajo nadzorovati 

proces nastanka zapisa refleksije, postaviti jasne cilje in ustrezno podati povratno informacijo 

o kakovosti zapisanega. Le na tak način bo refleksija ključen in uporaben element e-listovnika 

(Stevenson 2006, 124). 

Pri akademskih študijih študentje (oblikovalci, umetniki), ob koncu študija, izkažejo razvoj in 

dodano vrednost z e-listovnikom svojih del.  

Kot primer dobre prakse uvedbe listovnika, kot obvezni del ob koncu študija, navajamo 

Univerzo na Primorskem, Fakulteto za management (UP FM). V sklopu predmeta IRDŠ 

(individualno raziskovalno delo študenta) mora študent narediti raziskovalni portfolio, ki je 

sestavljen iz treh kategorij: 

1. Predstavitev študenta, ki vsebuje življenjepis v obliki Europass, dokazila o aktivni 

udeležbi na znanstvenih in strokovnih konferencah, dokazilo o izobraževalnem delu na 

UP FM, dokazila o udeležbi na raziskovalnih seminarjih s poročili in dokazila o udeležbi 

na raziskovalnih delavnicah. 

2. Individualno raziskovalno delo študenta – IRDŠ, ki obsega razpredelnico, kjer se 

vrednotijo posamezne postavke, omenjene v točki 1. 

3. Načrt dela oziroma zamisli do zaključka naloge, ki obsega razmišljanje o vsebini naloge, 

postavitvi časovnega okvirja ter samoevalvacijo opravljenega dela.  

Vsebina raziskovalnega portfolia je zapis lastnega dodatnega dela, raziskovanja in refleksija 

napredka.  

Na stopnji izobraževanja, ko govorimo o študiju, je potrebna mera previdnosti pri uporabi e-

listovnika. Avtorji Simmons idr. (2012, 5) zavzemajo stališče, da bo e-listovnik imel 

uporabno vrednost izključno v primeru, ko bo natančno opredeljena njegova vsebina. Vsebino 

opredelijo standardi teoretičnega znanja, ki so predpisani v učnem načrtu ter cilji praktično 

usvojenega znanja. 

Slika 3 prikazuje primer e-listovnika za kot obvezni del študija. 
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Slika 3: Primer e-listovnika študenta 

Vir: http://wp.auburn.edu/writing/eportfolio-project/eportfolio-examples/ (6. 5. 2016). 

4.3.3 Listovnik pri strokovnem izpopolnjevanju 

E-listovnik se uporablja tudi pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, katerega namen je 

zapis usvojenih veščin in dosežkov na karierni poti, predstavitev strategij učenja in učiteljeve 

prakse. E-listovnik omogoča tudi evalvacijo zastavljenih ciljev posameznika (Lorenzo in 

Ittelson 2005, 4). Ker učitelji nenehno preverjajo pojem učenja in načine poučevanja, imajo 

na tem področju tudi največ izkušenj, tako lastnih (pri razvijanju osebnih strategij učenja) kot 

v odnosu do drugih, je zapis refleksije v e-listovnik izrednega pomena (Bisovsky in Schaffert 

2009, 5). Ob pomoči IKT je omogočen dostop do vsebin tudi drugim uporabnikom iste 

poklicne smeri in tako vzpostavljen proces kolektivnega učenja in širjenja znanja (angl. 

collective learning and knowledge sharing) (Lorenzo in Ittelson 2005, 5). 

Strokovnjaki (Grant idr. 2006, 147) izpostavljajo številne poizkuse vpeljave oziroma razvoja 

kariernega e-listovnika učiteljev. Večina teh poizkusov je rezultat projektnega dela med 

izobraževalno institucijo in ponudnikom, ki razvijajo orodja za izdelavo e-listovnikov. Orodja 

za delo z e-listovnikov omogočajo celovit in zanesljiv pristop k izdelavi e-listovnika 

(Carmean in Christie 2006, 34). Pred vpeljavo e-listovnika v izobraževalno institucijo je 

potrebno dobro načrtovanje le-tega, predvsem pa njegova vključitev v obvezni del študijskih 

obveznosti. Seveda mora institucija zagotoviti tudi vso potrebno tehnologijo, ki je ključnega 

pomena za uspešno vpeljavo e-listovnika (prav tam). 

http://wp.auburn.edu/writing/eportfolio-project/eportfolio-examples/
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Danes večina izobraževalnih institucij uporablja spletno različico e-listovnika. Splet omogoča 

vsebinsko različne e-listovnike, ki so na voljo tudi preostalim uporabnikom (Giorgini 2010, 

501). Miyata (2002, 1039) spodbuja uporabo video posnetkov kot sestavni del e-listovnika za 

učitelje. Po njegovem mnenju prav video posnetki omogočajo realno evalvacijo načinov 

poučevanja in njihove ustreznosti. V Veliki Britaniji in ZDA je e-listovnik obvezni del učnega 

načrta izobraževanja na mnogih univerzah (Chang 2002, 129). 

Ko se odločamo za vpeljavo sistema e-listovnika, moramo razmisliti o treh dejstvih (Carmean 

in Christie 2006, 37): 

 na kakšen način bomo študente spodbudili k izdelavi e-listovnikov; 

 kako bomo zagotoviti številčno dovolj velike skupine mentorjev, ki bo izvedla vpeljavo e-

listovnika in skrbela za njegov razvoj, 

 kakšna bo vsebina e-listovnika oziroma kakšen je njegov namen. 

Če želimo študente spodbuditi k izdelavi e-listovnika, moramo doseči popoln odziv in resnost 

pristopa. Le konsistentno in vestno izpolnjen e-listovnik ima uporabno vrednost pri sledenju 

profesionalnega razvoja posameznika. Izobraževalna institucija mora študentom predhodno 

predstaviti pomen dodane vrednosti e-listovnika: v kakšni meri je študent dosegel zastavljene 

cilje, katera znanja in veščine je usvojil, kakšne so njegove prednosti in slabosti, kje se kaže 

njegova prednost pred drugimi. S temi odgovori lahko bistveno vplivamo na zavedanje 

posameznika o njegovi vrednosti in potencialih, s katerimi bo posameznik v prihodnosti lažje 

konkuriral v procesu zaposlovanja (Carmean in Christie 2006, 38).  

Ob dejstvu, da študentje uporabljajo računalnike, je spletna različica e-listovnika zanesljiv, 

enostaven sistem za uporabo. Je uporabniku prijazen. Na drugi strani pa mora institucija 

zagotoviti dobro usposobljene mentorje, ki bodo znali voditi in bodo v pomoč študentom pri 

nastajanju e-listovnikov. Le ustrezno in konstruktivno sodelovanje med študentom in 

mentorjem zagotavlja kakovosten e-listovnik (prav tam). 

Kakovosten e-listovnik sledi načelu nadzora nad vsebino in njeno konstantno dopolnjevanje s 

strani študenta ter načelu vpogleda v listovnik drugih vrstnikov, kar omogoča povratno 

informacijo o ustreznosti vsebine (Acosta in Liu 2006, 16). Žal pa se v veliko primerih zgodi, 

da postane dopolnjevanje e-listovnika breme, ko študent zaključi študij in se zaposli (Miyata 

2002, 1039). Pojavlja se motivacijski problem, saj so posamezniki v rednih delovnih 

razmerjih v veliko primerih preutrujeni za dopolnjevanje svojega e-listovnika (prav tam), kar 

vpliva na kakovost e-listovnika (Lorenzo in Ittelson 2005, 5). 
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4.3.4 Listovnik v procesu zaposlovanja 

Trend tradicionalnega načina vseživljenjske zaposlitve znotraj enega podjetja je v zatonu 

(Dulebohn in Marler 2005, 167). Avtorja (prav tam) menita, da je nujno potrebno vzpostaviti 

tesnejšo povezavo med trgom dela in tehnologijo, ki bo posamezniku omogočala, da ostane 

konkurenčen pri iskanju nove zaposlitve. 

Rezultati različnih študij so pokazali smiselnost uporabe e-listovnika kot orodja za izbiro 

kandidata na prosto delovno mesto. Strohmeier (2010, 270–271) je izvedel analize, ki 

predstavljajo e-listovnik kot orodje za iskanje ustreznega kadra. Kljub pozitivnim rezultatom 

Strohmeier (2010, 275) izraža skrb glede zapisa konkretne prijave ter njene ustreznosti. Po 

njegovem mnenju lahko e-listovnik v prihodnosti zamenja klasičen življenjepis, če bo 

posameznik listovnik pripravil dovolj kakovostno in konsistentno. Tako Strohmeier (prav 

tam) predlaga, da podjetja natančno opredelijo zahteve in vsebino e-listovnika, ki bodo 

omogočala vrednotenje ustreznosti e-listovnika in posledično izbiro ustreznega kandidata. 

V nadaljevanju navajamo primera dobre prakse uporabe e-listovnika za namene zaposlovanja 

na Nizozemskem in v Rusiji. 

Na Nizozemskem je Center za svetovanje v poklicnem izobraževanju, usposabljanju in trgu 

dela (angl. Kenteq, Centre of Expertise on Vocational Education, Training and the Labour 

Market) razvil različne vrste e-listovnikov, ki podpirajo vseživljenjsko, izkustveno in 

organizacijsko učenje. 

Dries in Lex (2012, 213–215) izpostavljata dva projekta, kjer se e-listovnik uporablja kot 

orodje za sledenje profesionalnemu razvoju posameznika. Prvi je projekt 

MentorTeq/Skills@School Students, pri katerem e-listovnik predstavlja osrednji del 

poklicnega izobraževanja, kot prikazuje slika 4. Mentor na delovnem mestu ima dostop do 

»Mentorteq« instrumenta, kamor shrani načrt vrednotenja razvoja posameznika v času 

usposabljanja. Šola, kjer posameznik pridobiva znanje in veščine, pa uporablja drug 

instrument za vrednotenje teoretičnega znanja posameznika. Posameznik lahko tako preko e-

listovnika dostopa do informacij mentorja in tudi do informacij učitelja ter tako izpelje 

samovrednotenje, pri čemer lahko opredeli usvojeno znanje in veščine in pojasni, kje se 

pojavljajo ovire. V okviru projekta so razvili tudi računalniško okolje, ki omogoča dostop do 

e-listovnikov posameznikov tudi drugim udeležencem v procesu iskanja zaposlitve (npr. 

zavodu za zaposlovanje).  
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Slika 4: Modela delovanja MentorTeq/Skills@School Students računalniškega okolja 

Vir: Dries in Lex 2012, 214. 

Drugi projekt Let's Connect predstavlja koncept sistematičnega izbora ustreznega kadra za 

določeno delovo mesto. Rezultat projekta je zbirni center, kot je razvidno iz slike 5, v katerem 

se hranijo e-listovniki za posamezno regijo (v tem primeru za jugovzhodni del Nizozemske), 

do katere imajo podjetja te regije dostop. S pomočjo iskalnika, po določenih kriterijih, lahko 

podjetja hitro poiščejo najustreznejšega kandidata, s čimer prihranijo čas iskanja. Takšen 

sistem predstavlja prednost tudi za iskalca zaposlitve. 

 

Slika 5: Prikaz modela delovanja Let's Connect okolja 

Vir: Dries in Lex 2012, 214. 

V Rusiji, predvsem v izobraževalnih institucijah, je v uporabi klasični listovnik. Leta 2012 so 

ustanovili mednarodno projektno skupino z naslovom ePortfolio for Human Resources (e-
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listovnik za upravljanje s človeškimi viri), katere partnerji prihajajo z univerz v Nemčiji, 

Estoniji in Franciji. Cilj projekta je bila preučitev možnosti uporabe e-listovnika v procesu 

zaposlovanja ter proučevanje kriterijev za vsebino e-listovnika z vidika delodajalca. Ob tem 

so želeli preveriti ustreznost posameznih vrst listovnikov, ki bi zadostili večinskim kriterijem 

izbire ustreznega kadra. Rezultati projekta govorijo v prid uporabi e-listovnika, saj ga 

opredeljujejo kot podporo profesionalnemu razvoju, načrtovanju kariere, predstavitvi 

dosežkov, ki za posameznika predstavljajo prednost pri iskanju zaposlitve (Smolyninova in 

Nazarenko 2013, 103–113). Za realizacijo uporabe e-listovnika za potrebe iskanja ustreznega 

kadra so podpisali pogodbo z Zavodom za zaposlovanje, kjer so vzpostavili centralno zbirko 

e-listovnikov za potrebe delodajalcev. 

4.3.5 Listovnik v procesu vseživljenjskega učenja 

E-listovnik je tudi orodje vseživljenjskega izobraževanja, saj, kot poudarja Marentič–

Požarnikova (2010, 275), je listovnik, ki »omogoča širši vpogled in razmislek o dobljenih 

izkušnjah«, posebej uporaben pri izobraževanju odraslih. JISC Innovation Group (2008) 

vseživljenjsko učenje opredeljuje kot koncept, ki temelji na prepričanju, da usvajanje znanja 

in veščin ne preneha z zaključkom formalnega izobraževanja. Vseživljenjsko učenje vključuje 

namreč tudi široko paleto drugačnih možnosti izkazovanja znanj, vključujoč strokovno 

izobraževanje in razvoj kariere, kot tudi neformalno pridobljena znanja. Podpora listovnika 

vseživljenjskemu učenju izhaja iz Delorsovega (1996, 24) poročila, ki poudarja potrebo po 

razširitvi koncepta vseživljenjskega učenja, ki mora »utemeljiti stalno oblikovanje celovite 

osebnosti«, pri čemer daje poseben poudarek kritični presoji in delovanju, ki dopolnjuje 

doseženo znanje in zmožnosti. Yancey (2009, 28) poudarja, da je e-listovnik, v primerjavi s 

papirnato obliko listovnika, neomejen v vsebini, času in kraju. E-listovnik je stalni 

spremljevalec posameznika, od izobraževanja in usposabljanja do zaposlitve. Posameznik 

sledi svojemu osebnemu razvoju in  usvajanju veščin od šole do zaposlitve, oziroma do 

delovnega mesta. Tudi Cambridge (2008, 60) poziva k uporabi e-listovnika za namene 

samoaktualizacije, kjer se dopolnjujejo življenjske, učne in delovne izkušnje. Jafari in 

Kaufmanova (2006, 6) ter Mason, Pegler in Weller (2004, 724) zagovarjajo dolgoročni učinek 

uporabe e-listovnika kot metodo zbiranja dokazil formalnega in neformalnega učenja, zapisa 

dosežkov in usvojenih veščin, samoevalvacije, kar predstavlja osnovo vseživljenjskega 

učenja. 

4.4 Pobude in namen sistema uvedbe e-listovnika 

Obstaja več vrst e-listovnikov, ki se med seboj ločijo glede na njihovo funkcijsko zvrst 

(Baumgartner 201, 5). Barettova (2007, 4) pravi, da bi e-listovniki morali biti razvrščeni glede 

na njihov namen uporabe, kot je na primer: e-listovnik dela (angl. working ePortfolio), e-

listovnik vrednotenja (angl. assessment ePortfolio), e-listovnik delovnih izkušenj (angl. career 
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ePortfolio). Te vrste e-listovnikov zagotavljajo osnovo za uvedbo sistema uporabe e-

listovnika za načrtovanje in spremljanje napredka razvoja posameznika na profesionalni poti. 

V literaturi zasledimo deljena mnenja med zagovorniki uporabe e-listovnika v smislu ali naj 

ima e-listovnik samo en namen ali se naj le-te vrste združijo v tako imenovan večnamenski 

listovnik (angl. multipurpose-portfolio). Pri tem je smiselno izpostaviti dejstvo, ki ga 

zagovarja Barettova (prav tam), da združevanje različnih vrst e-listovnikov ni ustrezno, saj 

lahko privede do težav v razumevanju namena listovnika. Na primer, če je listovnik namenjen 

samoevalvaciji, je njegova vsebina oziroma sporočilo povsem drugačno od listovnika, 

katerega namen oziroma cilj je zunanje vrednotenje (ali ocenjevanje) usvojenih znanj in 

veščin. Drug vrsta e-listovnikov zahteva večjo stopnjo standardizacije, kar pomeni natančno 

opredelitev vsebine ter kriterijev vrednotenja. S trditvijo, da različne vrste listovnikov služijo 

različnim namenom oziroma ciljem, se strinja tudi Arnaud (2006, 272), hkrati pa izpostavlja, 

da lahko z različnimi vidiki iste vrste listovnika dosežemo raznolikost namena oziroma cilja. 

Vsebina e-listovnika je odvisna od namena uporabe. Na primer, če želimo e-listovnik 

uporabiti za predstavitvene namene ob prijavi na prosto delovno mesto, bomo vanj vključili 

tako samoevalvacijo kot tudi zbir dokazil o formalno in neformalno pridobljenem znanju. 

Danes obstaja kar nekaj pobud, ki spodbujajo in promovirajo nastanek in uporabo e-listovnika 

na področju zaposlovanja. V ZDA je poznana pobuda »The REFLECT Iniciative« 

(Researching Electronic portFolios: Learning, Engaging, Collaborating through Technology), 

ki ponazarja učinke vodenja e-listovnika na posameznikovo učenje, motivacijo in njegovo 

vpetost v procese dela (Barett 2007, 3).  

V Evropi naj izpostavimo »EIfEL – European Institut for E-Learning« (Evroski inštitut e-

učenja) s projektom »ePortfolio for all«, kjer e-listovniki predstavljajo novo uporabno 

vrednost za podjetje oziroma organizacijo. Natančno in uspešno vodenje listovnika ter razvoj 

kompetenc strokovnjaka na delovnem mestu ima pozitiven učinek pri ustvarjanju dodane 

vrednosti podjetja (EIfel 2012).  

V Sloveniji je najbolj razširjen EUfolio, ki je usmerjen v uvajanje e-listovnika v procese 

učenja in poučevanja. Je mednarodni projekt sedmih držav, od katerih so v Sloveniji vključeni 

Zavod za šolstvo, resorno ministrstvo za šolstvo ter Pedagoški inštitut (EUfolio 2014).  

Na centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) so razvili mapo učnih dosežkov, ki vsebinsko 

predstavlja listovnik (CPI 2014). Mapa dosežkov je sestavljena iz petih delov, in sicer uvoda 

(opredelitev pojma mape učnih dosežkov in njen namen), to sem jaz (predstavitev nosilca 

mape), moji cilji (načrtovanje izobraževanja in poklicne poti), učim se vse življenje 

(razvijanje različnih vseživljenjskih kompetenc in veščin) ter moji dosežki (zbirka formalnih 

listin). CPI vsako leto izvede natečaj za najboljšo mapo učnih dosežkov.  
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Na Andragoškem centru Slovenije so listovnik oziroma zbirno mapo, ki so ga v projektu 

»Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014« razvili 

tudi v elektronski obliki, predstavili kot osnovno metodo za dokumentiranje in vrednotenje 

znanj, spretnosti in kompetenc odraslih. V okviru projekta so pripravili metodologijo in 

opisnike za izbrana področja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc. Poleg tega je med 

cilji projekta moč zaslediti usposabljanje strokovnih delavcev za dvig ravni pismenosti, razvoj 

novih učnih gradiv za dvig ravni pismenosti, razvoj novih orodij in pristopov za vrednotenje 

in priznavanje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj odraslih ter usposabljanje 

strokovnih delavcev za izvajanje postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno 

pridobljenega znanja in izkušenj odraslih. 

4.5 Klasifikacija in taksonomija e-listovnika 

Kot že omenjeno, v literaturi zasledimo številne opredelitve različnih vrst e-listovnikov. Z 

razvojem IKT-ja in vse večje globalizacije so se pojavile potrebe po novih vrstah e-

listovnikov, ki bodo v prihodnosti podpora vseživljenjskemu učenju ter sledenju razvoja 

kariere posameznika. V literaturi zasledimo več različnih klasifikacij in taksonomij e-

listovnikov.  

Vsebina e-listovnika je povezana z namenom uporabe listovnika (Strohmeier 2010, 270). 

Tako razlikujemo razvojno orientirani (angl. development oriented), ocenjevalni (angl. 

assessment oriented) in predstavitveni e-listovnik (angl. documentation oriented) (prav tam).  

Ključne sestavine razvojno orientiranega e-listovnika so cilji, ki jih posameznik želi doseči na 

poti izobraževanja in praktičnega usposabljanja. Pomembno vlogo imajo predvsem povratne 

informacije učiteljev in mentorjev, ki so skupaj z lastnikom ustvarjalci vsebine e-listovnika, 

saj vrednotijo doseganje ciljev oziroma primanjkljajev. V ocenjevalnem e-listovniku se 

nahajajo kriteriji za vrednotenje oziroma ocenjevanje ciljev. Pri tem gre hkrati za zbir 

spričeval in potrdil formalno pridobljenega znanja. Ta zbir dokumentov je prav tako sestavni 

del predstavitvenega e-listovnika, kjer pa so dodana tudi potrdila neformalno usvojenega 

znanja. Vsebina predstavitvenega e-listovnika je zgolj elektronsko nadomestilo klasične 

papirne oblike zbira dokazil (prav tam). Za Strohmeierja (prav tam) je najpomembnejši 

razvojno orientirani e-listovnik.  

Za namene in potrebe zaposlovanja je pomembna združitev vseh vrst listovnikov, saj le takšna 

združitev omogoča samoevalvacijo kot tudi vpogled v dokazila o pridobljeni izobrazbi in 

delovnih izkušnjah (Strohmeier 2010, 271). 

Joyes, Gray in Hartnell-Young (2010, 20) predstavljajo drugi vzorec e-listovnika, in sicer z 

vidika učnega procesa in profesionalnega razvoja. V takšnem e-listovniku se razvija 

povezanost med vsebino listovnika in učnim procesom, kar je ključnega pomena za 
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opredelitev profesionalnih ciljev oziroma kariere posameznika. Ta pristop težko opredelimo 

kot taksonomijo listovnika, vendar je pomemben z vidika opredelitve ciljev profesionalnega 

razvoja. Vsak posameznik razmišlja o osebnem razvoju, ga načrtuje in kasneje dopolnjuje s 

pomočjo izkušenj, refleksije, povratnih informacij, sodelovanja na delovnem mestu. Z 

izvajanjem teh aktivnosti posameznik opredeli cilje lastnega osebnostnega razvoja. V 

preglednici 10 podajamo prikaz vpliva različnih namenov e-listovnika (podajanje informacij, 

načrtovanje, refleksija, povratna informacija lastniku e-listovnika, medsebojno sodelovanje, 

predstavitev) na celoten proces nastajanja e-listovnika. 

Cameronova (2012, 94) je različne vrste listovnikov, glede na namen uporabe, predstavila v 

dveh dimenzijah (Slika 6). Poleg že prej opisanih razlik med vsebino in namenom, 

Cameronova (prav tam) izpostavlja vprašanje, ali naj bo e-listovnik prostovoljen ali obvezen 

del načrtovanja in spremljanja karierne poti posameznika. Avtorica zavzema stališče, da naj bi 

bil del, ki zajema cilje refleksije in sledenje osebnemu razvoju, prostovoljen, medtem ko 

moral biti del, ki zajema dokazila o pridobljenih znanjih (formalno ali neformalno), obvezen 

(prav tam). 
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Slika 6: Dvo-dimenzionalnost e-listovnika 

Vir: Cameron 2012, 95. 

Baumgartner je s kolegi (2009, 3–5) opravil najobsežnejšo raziskavo o taksonomiji e-

listovnikov, glede na njegovo uporabno vrednost. Rezultat raziskave so tri različne vrste e-

listovnikov: refleksijski, razvojni ter predstavitveni e-listovnik.  

Refleksijski e-listovnik je vsebinsko razdeljen na dva dela, in sicer na osebno refleksijo, kjer 

posameznik opravi samorefleksijo doseganja ciljev in vrednotenje oziroma oceno zunanjega 

ocenjevalca nivoja doseganja ciljev posameznika v času izobraževanja. Razvojni e-listovnik 

ima delno značilnosti refleksijskega e-listovnika z razliko, da je razvojni e-listnovnik 

usmerjen v vrednotenje ciljev na profesionalni poti. Zbir vseh listin in potrdil o pridobljenem 

znanju in veščinah pa se nahaja v predstavitvenem e-listovniku (prav tam). 

Omenjene vrste e-listovnikov so kasneje razdelali glede na vrsto lastništva (za katere namene 

oziroma potrebe je bil listovnik izdelan, kdo je bil »naročnik«) ter tako predstavili 12 

različnih vrst e-listovnikov (prav tam). Slika 7 ponazarja natančen prikaz nastanka 12 vrst e-

listovnika in razvoj oziroma nastanek posamezne vrste. 
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Ločitev listovnikov glede na lastništvo ima določene pomanjkljivosti, saj če načrtujemo 

vseživljenjsko izobraževanje, je lastnik e-listovnika lahko le ustvarjalec listovnika in ne 

organizacija za potrebo katere je bil listovnik izdelan. Le-tako je lahko listovnik konsistentno 

voden in služi namenu lastnega preverjanja zastavljenih ciljev oziroma primanjkljajev na 

profesionalni poti. 

4.6 Orodja za izdelavo e-listovnika 

E-listovnik je možno pripraviti z različnimi orodji, oziroma različno programsko opremo 

(Lorenzo in Ittelson 2005, 9–10). Nekatera od teh orodij so razvita za lastne potrebe, druga pa 

prosto dostopna na trgu. E-listovnik lahko pripravimo tudi s komercialnimi orodji. V 

nadaljevanju predstavljamo prednosti in slabosti le teh orodij (prav tam).  

Orodje, razvito za lastne potrebe (angl. homegrown tools) razvijejo strokovnjaki oziroma 

zaposleni, ki so zadolženi za razvoj in vzdrževanje IKT-ja določene institucije. Takšno orodje 

je pripravljeno predvsem za potrebe zaposlenih. Prednosti in slabosti tega orodja so 

predstavljene v preglednici 5. 

Preglednica 5: Prednosti in slabosti orodja razvitega za lastne potrebe 

Prednosti Slabosti 

 Orodje za izdelavo e-listovnika je 

razvito po meri institucije. 

 Programska oprema je brezplačna. 

 Programska oprema je last institucije. 

 Obstaja možnost, da institucija nima 

denarja za razvoj lastne programske 

opreme. 

 Razvoj sistema e-listovnika je lahko 

dolgotrajen. 

 Potreba po visokokvalificiranem osebju 

za razvoj in vzdrževanje sistema. 

 Institucija ne more dolgoročno 

zagotavljati kadra, ki bi skrbel za 

vzdrževanje sistema e-listovnika. 

Vir: Lorenzo in Ittelson 2005, 9. 

E-listovnik lahko pripravimo z odprtokodno programsko opremo (angl. open source 

software), ki je prosto dostopna in je večinoma brezplačna. Prednost odprtokodne programske 

opreme je v odprtosti programske kode, ki jo lahko uporabnik po želji prilagodi lastnim 

potrebam. Iniciativa odrto kodnega listovnika (angl. The Open Source Portfolio Initiative – 

OSPI) je t. i. združenje posameznikov in organizacij, ki sodelujejo v razvijanju orodja za 

izdelavo e-listovnika. V proces razvoja programske opreme je aktivno vključenih več kot 20 

organizacij. Prednosti in slabosti odprto kodne programske opreme za pripravo e-listovnika 

prikazujemo v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Prednosti in slabosti odprtokodne programske opreme 

Prednosti Slabosti 

 Programska oprema je brezplačna. 

 Člani združenja OSPI sodelujejo pri 

razvoju programske opreme. 

 Združenje OSPI sodeluje v projektu 

Sakai (ustanovljen z namenom 

razvoja e-listovnika za potrebe 

visokošolskega izobraževanja). 

 Stroški vzdrževanja programske 

opreme. 

 Možnost razpada združenja. 

 Programska oprema lahko tudi 

zastara, če ne bo sledila trendom 

razvoja in potreb posameznikov. 

Vir: Lorenzo in Ittelson 2005, 10. 

Plačljiva orodja (angl. commercial tools) za izdelavo e-listovnika so plačljiva, pa tudi 

programska koda je uporabniku nedostopna. Prednosti in slabosti plačljive programske 

opreme prikazuje preglednica 7. 

Preglednica 7: Prednosti in slabosti plačljivega orodja 

Prednosti Slabosti 

 Ni stroškov nadgradnje programske 

opreme. 

 Tehnično podporo nudi ponudnik 

storitve. 

 Velika izbira opreme različnih 

ponudnikov. 

 Finančne pogoje postavlja ponudnik 

storitve; s časom lahko to poveča 

stroške institucije. 

 Tehnična podpora in podpora 

uporabniku  je lahko slaba. 

Vir: Lorenzo in Ittelson 2005, 10. 

E-listovnik lahko pripravimo tudi z uporabo programske opreme za razvoj spletnih strani, kot 

sta na primer Microsoftov FrontPage
5
 ali Macromedia Dreamweaver

6
. Prednosti in slabosti 

takšnega pristopa prikazujemo v preglednici 8. 

Preglednica 8: Prednosti in slabosti programske opreme za razvoj spletnih strani 

Prednosti Slabosti 

 Orodje omogoča ustvarjalnejši pristop 

pri oblikovanju in izdelavi e-

listovnika; uporabnik ni omejen z 

vnaprej strukturiranim e-listovnikom, 

ki zgolj ponuja različne možnosti 

odgovorov in oblik. 

 Uporabnik mora poznati HTML jezik 

in biti vešč pri uporabi le tega. 

 Licenca za program. 

                                                 

5
 Https://msdn.microsoft.com/ 

6
 Http://www.adobe.com/ 
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 Uporabniku omogoča dodajanje 

različnih vrst dokumentov (besedila, 

slike, video in audio posnetke, itd.). 

 Stroški programske opreme so zelo 

nizki ali pa je opreme brezplačna. 

Vir: Lorenzo in Ittelson 2005, 10. 

Na trgu pa seveda obstajajo številna namenska orodja za izdelavo in vzdrževanje e-listovnika. 

Baumgartner, Himpsl in Zauchnerjeva (2009, 7–12) so na osnovi analize trga sestavili seznam 

60 različnih ponudnikov orodij. Nato so napravili izbor in ovrednotili 12 izdelkov, ki so jih 

ocenili glede na priporočljivost po petih dejavnikih (Preglednica 9).  
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Preglednica 9: Primerjava orodij za izdelavo e-listovnika  

 Zbiranje, 

organiziranje 

razvrščanje 

Reflektiranje, 

preverjanje, 

načrtovanje 

Predstavitev, 

objava 

Administracija Uporabnost 

Drupal ED
7
 *** * ** *** *** 

Elgg
8
 *** * ** *** *** 

Epsilen
9
 * ** * * * 

Exabis
10

 * * * *** ** 

Factline
11

 *** * *** * * 

Fronter
12

 *** ** * ** * 

Mahara
13

 *** ** *** ** ** 

Movable Type
14

 *** * ** *** ** 

PebblePad
15

 *** ** *** ** ** 

Sakai
16

 ** * *** *** ** 

Taskstream
17

 ** *** *** * ** 

Wordpress
18

 *** * ** ** *** 

Opomba: * delno priporočljivo, ** priporočljivo, *** zelo priporočljivo 

Vir: Baumgartner, Himpsl in Zauchner 2009, 10. 

                                                 

7
 Https://www.drupal.org/ 

8
 Http://elgg.org/ 

9
 Http://corp.epsile.com/ 

10
 Http://www.exabis.at/ 

11
 Http://www.factline.com/ 

12
 Http://www.fronter.de/ 

13
 Http://www.mahara.org/ 

14
 Http://www.movabletype.org/ 

15
 Http://pebblelearning.co.uk/ 

16
 Http://sakaiproject.org/ 

17
 Http://taskstream.com/ 

18
 Http://wordpress.com/ 
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Glede na rezultate, prikazane v preglednici 9, lahko sklepamo, da sta trenutno na tržišču 

najbolj uravnotežena Mahara in PebblePad. Razlika med njima je zgolj dostopnost; Mahara 

(Mahara.org 2012) je odprtokodna rešitev, PebblePad pa komercialni izdelek (Pebble 

Learning 2014). Preostali primeri odprto kodne rešitve so še Movable Type, Sakai in 

Wordpress.  

Nekateri ponudniki orodij za izdelavo e-listovnika sočasno ponujajo tudi programsko opremo, 

ki je namenjena podpori učnega okolja. S tega vidika je včasih težko ločiti med orodji, ki 

podpirajo učna okolja (angl. Learning Management Systems – LMS) in orodji, ki so 

namenjeni izključno izdelavi e-listovnikov. E-listovniki se včasih uporabljajo tudi kot vtičniki 

za učno okolje (npr. Exabis je vtičnik za odprto kodno učno okolje Moodle). 

4.7 Izzivi e-listovnika 

Ko govorimo o zasebnosti in varnosti na spletu se pojavljajo številna vprašanja, povezana 

predvsem z izzivi varne rabe svetovnega spleta. Uporaba spleta uporabnike postavlja pred 

možnosti zlorabe identitete, kraje številk bančnih računov, zdravstvenih poročil posameznika, 

ipd. V primeru organizacije so posledice vdora v sistem še hujše, saj si določeno podjetje 

zaradi finančne škode, ki jo povzročil vdor, mogoče nikoli ne opomore (Laudon in Laudon 

2016, 337).  

Če zasebnost in varnost prenesemo na področje upravljanja s človeškimi viri se Hubbard, 

Forcht in Thomas (1998, 1322) sprašujejo, kakšna bo / je stopnja diskretnosti oziroma stopnja 

varovanja podatkov zaposlenih. Stone, Lukaszewski in Isenhour (2005, 35) izpostavljajo tri 

ključne dejavnike ogrožanja varovanja podatkov na področju e-HRM: 

 nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, 

 nepooblaščena objava oziroma uporaba osebnih podatkov, 

 pomanjkljivo opredeljena načela varovanja osebnih podatkov. 

E-listovnik je na spletu zelo izpostavljen, saj vsebuje osebne podatke posameznika, 

opredeljene v Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Ker ne obstaja zakon, ki bi 

natančno opredeljeval zakonitosti in kazenske postopke v primeru zlorabe osebnih podatkov v 

e-listovniku za namene zaposlovanja, sta mu najbližja 19. in 32. člen Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (ZVOP) (UR RS, št. 94, 2007), ki bi lahko vsaj delno preprečevala zlorabe. 

Tako 19. člen govori o obveščanju posameznika o obdelavi osebnih podatkov, 32. člen pa o 

pravici do dopolnitve, popravkov, blokiranja, izbrisa in ugovora. V Sloveniji imamo tudi 

zakon, ki ureja področje elektronskega poslovanja na trgu (ZEPT), katerega 11. člen 

opredeljuje odgovornost ponudnika storitev gostiteljstva (UR RS št. 19, 2015). Ta člen 

prelaga odgovornost gostitelja (na primeru uporabnika e-listovnika za namene zaposlovanja; v 

tem primeru je to delodajalec oziroma kadrovski oddelek), da v primeru zlorabe odstrani vse 

podatke in onemogoči njihov dostop (prav tam). 
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V literaturi žal ni zaslediti natančnih navodil, kako varovati zasebnost. Pomembno je 

upoštevati človeški dejavnik, kar pomeni, da se posameznik zaveda, s kom deli listovnik, 

komu je na ogled oziroma kakšen je njegov namen. 
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5 E-LISTOVNIK ZA NAMENE ZAPOSLOVANJA IN UPRAVLJANJA S 

ČLOVEŠKIMI VIRI – REZULTATI RAZISKAVE 

V empiričnem delu naloge prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med izbranimi 

slovenskimi srednje velikimi in velikimi podjetji. Potek raziskave ter rezultate raziskave 

prikazujemo v nadaljevanju.  

5.1 Potek raziskave  

Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega anketnega sistema 1KA.
19

 Anketiranje je potekalo 

preko spleta in je bilo anonimno. Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih sklopov, in sicer: 

1. Podjetje 

2. Metode zaposlovanja 

3. E-listovnik oziroma mapa učnih dosežkov 

4. Osnovni podatki o izpolnjevalcu ankete. 

Anketni vprašalnik (Priloga 1) je obsegal 33 vprašanj, ki so bila različnega tipa. Anketiranci 

so v prvem sklopu odgovarjali na odprta vprašanja, saj so vpisali poštno številko kraja sedeža 

podjetja oziroma organizacije ter število zaposlenih. V drugem sklopu ankete so anketiranci 

odgovarjali na vprašanja zaprtega tipa z možnostjo izbire enega ali več odgovorov. Tudi v 

tretjem in četrtem sklopu smo oblikovali vprašanja zaprtega tipa, kjer pa smo možnost izbire 

opredelili s 5-stopenjsko Likertovo lestvico. Tretji sklop vprašanj je vseboval tudi 

podvprašanja odprtega tipa. Anketiranci so zapisovali lastne poglede za (ne)uporabnost e-

listovnika.  

Vprašalnik se je delil na dva dela. Anketiranci, ki so se pri 10. vprašanju opredelili kot 

uporabniki e-listovnika za namene kadrovanja (sklop 3), so odgovarjali na celoten nabor 

vprašanj. Neuporabniki in nepoznavalci e-listovnika pa so bili preusmerjeni na zadnji, 4. 

sklop vprašanj, kjer so izpolnili le še osebne podatke in vprašanja o stopnji opremljenosti z 

IKT in o svoji IKT pismenosti.   

V raziskavo smo želeli zajeti srednje velika in velika slovenska podjetja, pri čemer smo 

upoštevali kriterij za opredelitev velikosti podjetja (število zaposlenih
20

) in strukturo podjetij 

v Sloveniji. Po podatkih SURS-a za leto 2015 je bilo v Sloveniji registriranih 1.969 srednje 

velikih in 314 velikih podjetij (SURS 2015). Da bi zagotovili enako pokritost obeh skupin 

podjetij, smo v naključni vzorec, ki smo ga oblikovali s pomočjo evidence poslovnega 

                                                 

19
 Https://www.1ka.si/ 

20
 Po zakonodaji Evropske Unije (EU) in definiciji Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 

ima veliko podjetje 250 ali več zaposlenih ter srednje veliko več kot 50 zaposlenih. 

https://www.1ka.si/
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imenika Bizi.si., vključili 20 % podjetij obeh skupin. Povabilo za izpolnitev vprašalnika smo 

tako poslali na 393 naslovov srednje velikih in 63 naslovov velikih podjetij.  

V juniju 2015 smo izvedli pilotno anketiranje. Naključno smo izbrali 5 velikih in 5 srednje 

velikih podjetij, pri čemer smo upoštevali geografsko razpršenost sedeža podjetja. Osnovni 

namen pilotnega anketiranja je bila preveritev splošne prepoznavnosti pojma e-listovnik in 

razumljivosti zastavljenih vprašanj. Glede na mnenja in pripombe anketirancev smo 

vprašalnik dopolnili in popravili. 

Dopolnjen anketni vprašalnik smo poslali na elektronske naslove vodjem kadrovskih služb 

oziroma direktorjem ter na informativne elektronske naslove podjetij oziroma organizacij 

(info@ ...) s prošnjo sodelovanja v raziskavi. Ker smo želeli doseči zadosten odstotek 

ustrezno rešenih vprašalnikov, smo kadrovske službe velikih podjetij tudi osebno (po 

telefonu) prosili za sodelovanje. Do anketnega vprašalnika je bilo mogoče dostopati v času od 

17. novembra 2015 do 17. februarja 2016. Zaradi premajhnega odziva smo izbranim 

podjetjem ponovno poslali elektronski opomnik. Ob zaprtju vprašalnika smo namreč 

ugotovili, da imamo premajhno število polno izpolnjenih vprašalnikov, kar nam je 

preprečevalo ustrezno obdelavo in analizo podatkov. Tako smo ponovno omogočili dostop do 

vprašalnika, odposlali opomnik in osebno poklicali izbrana podjetja. Za analizo podatkov smo 

uporabili podatke, ki smo jih prejeli do 20. marca 2016. 

V času anketiranja smo prejeli 201 izpolnjen anketni vprašalnik, od katerih je bilo polno 

izpolnjenih 125 vprašalnikov. Manjša odzivnost je najbrž posledica elektronskega anketiranja, 

ko anketiranec veliko lažje prekine anketiranje, kot če anketo izpolnjuje na listu papirja. Nižjo 

odzivnost povezujemo tudi s slabšim poznavanjem vsebine vprašalnika oziroma pojma »e-

listovnik«. V nadaljnjo analizo smo tako vključili le popolno izpolnjene anketne vprašalnike 

(125), kar predstavlja nekoliko nižjo odzivnost od pričakovane (27,4 %), vendar je vzorec še 

uporaben. Sodelovala so podjetja iz 10 statističnih regij, od skupno 12.  

Popolno izpolnjene vprašalnike smo obdelali s pomočjo programa za delo s preglednicami 

MS Excel ter jih uvozili v statistični program IBM SPSS (različica 22) in jih statistično 

obdelali.  

5.2 Predstavitev vzorca raziskave 

Ker smo želeli preveriti stanje uporabne vrednosti e-listovnika za namene upravljanja s 

človeškimi viri v podjetjih oziroma organizacijah, smo anketirali odgovorne osebe za 

področje zaposlovanja. Za ustreznost zaposlovanja oziroma upravljanja s kadri je v podjetju 

oziroma organizaciji odgovoren direktor, v večjih podjetjih pa je to lahko tudi vodja 

kadrovske službe. Vprašalnik so tako izpolnjevali direktorji oziroma vodje kadrovskih služb, 
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ki jih v nadaljevanju imenujemo anketiranci. Njihovi odgovori predstavljajo podatke za 

potrebe raziskave.  

Na anketo so odgovarjale predvsem ženske (70 %). Povprečna starost osebe, ki je odgovarjala 

na anketni vprašalnik je bila 45,4 let (SD=8,49), najmlajša oseba je bila stara 25 let, 

najstarejša pa 63 let. 

Največje število anketirancev ima sedmo stopnjo izobrazbe (68 %), kot je prikazano v 

preglednici 11. 

Preglednica 11: Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe 

 Stopnja izobrazbe Fk fk % 

5 – Srednje šolska izobrazba 5 4,0 

6 – visokošolski strokovni  (1. bol. st) 30 24,0 

7 – magisterij stroke (2. bol. st.) 85 68,0 

8 – doktorat znanosti (3. bol. st.) 5 4,0 

Skupaj 125 100,0 

Glede na funkcijo v podjetju je bilo med anketiranci 28 % direktorjev, 41 % vodij kadrovskih 

služb, 31 % anketirancev pa je zasedalo druge funkcije v podjetjih. Anketiranci so pod 

»drugo« navedli: kadrovik, poslovni sekretar, pravnik, svetovalec direktorja, višji referent. 

V anketi so sodelovali zaposleni v podjetjih s povprečnim številom zaposlenih 221,2. Podjetje 

z najmanj zaposlenih je imelo 100 zaposlenih, največje pa 1.827 zaposlenih.  

5.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

5.3.1 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Vprašalnik je vseboval tri sklope vprašanj o IKT. V prvem sklopu smo spraševali po stopnji 

opremljenosti z IKT, drugi sklop je zajemal niz vprašanj o pogostosti uporabe različnih IK 

tehnologij. V tretjem sklopu pa smo anketirance prosili, naj ocenijo svoje spretnosti pri 

posameznih opravilih, kjer uporabljajo IKT. 

Kot je razvidno iz preglednice 12, je velika večina anketirancev ocenila, da je njihovo 

podjetje oziroma organizacija srednje visoko (54,4 %) ali visoko (33,6 %) opremljena z IKT. 

Le sedem anketirancev je ocenilo, da je stopnja opremljenosti z IKT nizka oziroma zelo 

nizka. Izračunali smo tudi povprečno stopnjo opremljenosti podjetja z IKT in dobili 3,4 ± 

0,05, kar pomeni, da so slovenska podjetja oziroma organizacije srednje visoko IKT 

opremljena. 
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Preglednica 12: Stopnja opremljenosti podjetja oziroma organizacije z IKT 

  fk fk % 

1 – Zelo nizka 3 2,4 

2 – Nizka 4 3,2 

3 – Srednje visoka 68 54,4 

4 – Visoka 42 33,6 

5 – Zelo visoka 8 6,4 

Skupaj 125 100,0 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto anketiranci na delovnem mestu opravljajo 

različne IKT aktivnosti. Pogostost so anketiranci ocenjevali glede na številsko vrednost, kjer 

je 1 pomenila nikoli, 2 manj kot enkrat na mesec, 3 nekajkrat mesečno, 4 je pomenila 

nekajkrat na teden ter 5 vsak dan. 

Glede na delež pogostosti opravljanja posameznih IKT aktivnosti, kot jih prikazuje slika 8, 

ugotavljamo, da večina anketirancev (97 %) na delovnem mestu vsak dan uporablja 

računalnik. Prav tako jih večina uporablja splet, tako za iskanje informacij kot za 

komunikacijo preko elektronske pošte. Zanimiv pa je podatek, da se anketiranci redkeje 

poslužujejo spletnega prostora za shranjevanje podatkov. 40 % anketirancev nikoli ne uporabi 

oblaka za hrambo dokumentov.  

 

Slika 8: Deleži pogostosti opravljanja različnih IKT aktivnosti 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Na delovnem mestu uporabljam

računalnik.

Na delovnem mestu uporablj  am

internet.

Na delovnem mestu uporabljam

skener.

Uporabljam elektronsko pošto.

Uporabljam spletni prostor za

shranjevanje podatkov…

Preko interneta nakupujem.

Preko interneta iščem informacije.

Preko interneta komuniciram z

drugimi.

Sodelujem v socialnih omrežjih

(Facebook, Twitter...).

Nikoli

Manj kot enkrat na mesec

Nekajkrat mesečno

Nekajkrat na teden

Vsak dan
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V nadaljevanju predstavljamo deleže tistih IKT aktivnosti, ki so, kjub svoji splošni 

razširjenosti, pri anketirancih redkeje v uporabi. 

Slika 9 ponazarja nizek odstotek anketirancev, ki dokumente shranjujejo v računalniškem 

oblaku. Le 17 % je takšnih, ki to storitev na delovnem mestu uporablja vsak dan, medtem ko 

jih 39 % sploh ne uporablja. 

 

Slika 9: Pogostost uporabe spletnega prostora za shranjevanje podatkov (Dropbox, 

iCloud...) 

Navade spletnega nakupovanja anketirancev prikazujemo na sliki 18. Vidimo lahko, da je 

spletno nakupovanje med anketiranci prisotno, le slaba četrtina anketirancev (23 %) še nikoli 

ni nakupovala, medtem ko 34 % anketirancev redno nakupuje na spletu (Slika 10). 

 

Slika 10: Pogostost spletnega nakupovanja 
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Rezultati ankete so pokazali, da 73 % anketirancev vsak dan išče informacije preko spleta. Iz 

slike 11 pa je tudi razvidno, da obstaja tretjina zaposlenih (22 %), ki informacije iščejo 

nekajkrat na teden , medtem ko je 3 % takšnih, ki uporabljajo splet le nekajkrat mesečno. 

 

Slika 11: Pogostost iskanja informacij preko spleta 

Ker večina poslovne komunikacije danes poteka preko spleta, nas je v nadaljevanju zanimalo, 

kako pogosto anketiranci uporabljajo spletni prostor za komunikacijo. Slika 12 prikazuje, da 

več kot polovica anketirancev (65 %) komunicira s pomočjo spleta vsak dan, četrtina pa vsaj 

nekajkrat na teden do nekajkrat na mesec. Presentljivo je dejstvo, da obstaja 4 % 

anketirancev, ki na delovnem mestu nikoli ne komunicirajo preko spleta. 

 

Slika 12: Pogostost spletnega komuniciranja z drugimi 
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Anketirance smo povprašali tudi po pogostosti sodelovanja v socialnih omrežjih. Kar 41 % jih 

ne sodeluje, medtem ko jih je 23 % rednih uporabnikov socialnih omrežij (Slika 13). 

 

Slika 13: Pogostost sodelovanja v socialnih omrežjih (Facebook, Twitter...) 

Ocena pogostosti opravljanja različnih IKT aktivnosti je natančneje predstavljena v 

preglednici, v prilogi 6. Povzemamo, da skoraj vsi anketiranci dnevno na delovnem mestu 

uporabljajo računalnik in internet (oboje 97 %) ter elektronsko pošto (96 %). Večina jih 

dnevno tudi išče informacije po spletu (73 %) ali vsaj večkrat na teden (22 %). Skoraj dve 

tretjini jih dnevno komunicira s pomočjo interneta (65 %), nekajkrat tedensko to počne 15 % 

anketirancev, preostalih 20 % pa nekajkrat mesečno ali manj. Skoraj polovica anketirancev 

(47 %) jih na delovnem mestu uporablja optični čitalec oziroma skener vsak dan, 20 % ga 

uporablja nekajkrat tedensko, 17 % nekajkrat mesečno, ostali (16 %) pa zelo redko. Zanimivo 

je, da jih velik odstotek (39 %) ne uporablja spletnih prostorov za shranjevanje podatkov, niti 

ne sodeluje v socialnih omrežjih (41 %). Približno četrtina anketirancev (23 %) sodeluje 

dnevno na spletnih omrežjih. 

Uporaba e-listovnika zahteva ustrezno IKT pismenost, zato nas je zanimalo, kakšne so 

spretnosti anketirancev pri izvajanju opravil z IKT. Anketiranci so na 5-stopenjski Likertovi 

lestvici (ocena 1 pomeni ne uporabljam, 5 pa spretno in zelo dobro uporabljam) presojali 

svoje spretnosti uporabe:  

 urejevalnika besedil,  

 programov za urejanje preglednic,  

 kopiranje, brisanje, premikanje, preimenovanje datotek, pripenjanje datotek v elektronsko 

sporočilo,  

 skeniranje dokumentov in upravljanje z njimi,  

 urejevalnika fotografij,  
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 urejevalnika snemalnega materiala,  

 kreiranje, brisanje, urejevanje map oziroma direktorijev.  

Iz slike 14 je razvidno, da večina anketirancev spretno in dobro uporablja pripenjanje datotek 

v elektronsko sporočilo (M=4,6). Tudi pri urejevalniku besedil (M=4,4) in skeniranju (M=4) 

ter upravljanju z dokumenti (M=3,9) so anketiranci ocenili svoje spretnosti kot dobre. Pri 

urejevalnikih fotografij in snemalnega materiala so pridobljeni podatki prav nasprotni. Več 

kot polovica anketirancev ne uporablja urejevalnika snemalnega materiala (M=1,8), kot so 

npr. video posnetki. Veliko je tudi takih, ki sploh ne uporabljajo urejevalnika fotografij 

(M=2,4). 

 

Slika 14: Povprečne vrednosti za spretnosti pri IKT 

Tudi tukaj smo izračunali povprečno stopnjo vseh povprečnih ocen anketirancev, ki so 

vrednotili svoje spretnosti pri uporabi IKT. Dobili smo povprečje 3,71, kar pomeni, ob 

upoštevanju standardne napake ± 0,07, da je povprečna spretnost uporabe IKT dobra. 

Izračunan koeficient variacije za povprečno stopnjo spretnosti z IKT je 22 %, kar pomeni, da 

je vzorec homogen in da je aritmetična sredina tudi v tem primeru reprezentativna. 

5.3.2 Zaposlovanje zaposlenih  

Pri anketirancih nas je zanimalo, kako se spreminja kadrovska struktura podjetja oziroma 

organizacije. Več kot polovica anketirancev (54 %) je navedla, da so v preteklem letu širili 

kadrovsko strukturo in so povečali število zaposlenih, medtem ko je 27 % anketirancev 

navedlo, da se kadrovska struktura podjetja ni spreminjala. Četrtina anketirancev (25 %) je 

navedla, da so v preteklem letu zmanjšali število zaposlenih. 
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V nadaljevanju nas je zanimalo na kakšen način podjetja pridobivajo nov kader. Anketirana 

podjetja so lahko izbrala od 1 do 3 možne odgovore. Kot je razvidno iz preglednice 13, večina 

podjetij oziroma organizacij najpogosteje išče nov kader preko zunanjih razpisov, objavljenih 

na Zavodu za zaposlovanje (85 %), temu sledi notranji razpis kot oblika zaposlovanja (51 %) 

ter spletno oglaševanje (46 %). Nizka stopnja uporabe pa se kaže pri t. i. »lovu na glave« 

(angl. head-hunting)
21

 in povpraševanju pri drugih agencijah. Kot druge načine pridobivanja 

kadrov so anketiranci navedli: zaposlovanje preko agencij za delo, priporočila obstoječih 

zaposlenih, obravnava že prispelih vlog, objave oglasov v časopisih oziroma na radiu itd. 

Preglednica 13: Pridobivanje novega kadra 

Način          Fk   fk % 

Notranji razpis 63 51 % 

Zunanji razpis (zavod za zaposlovanje) 106 85 % 

Spletno oglaševanje 57 46 % 

»Lov na glave« (angl. head-hunting)  10 8 % 

Povpraševanje po kadrih v izobraževalnih institucijah 33 27 % 

Drugo: 13 10 % 

Podjetja lahko izbor zaposlenih opravijo na več različnih načinov. Anketirancem smo 

ponudili več možnosti izbire ključnih kriterijev, ki podjetjem omogočajo izbiro oziroma 

presojo o ustreznosti kadra. Anketiranci so lahko izbrali 1 do 3 možnosti.  

Rezultati so pokazali, da je najpogostejša oblika izbire kadra še vedno razgovor, saj 

predstavlja kar 97 % odgovorov vseh anketirancev. Tej metodi sledita življenjepis (72 %) in 

prijava na delovno mesto (48 %). Zanimiv pa je podatek, da so reference oziroma priporočila 

relativno pogosto uporabljen kriterij (30 %). Kot drugo je bilo navedeno: na podlagi vsega 

naštetega in e-listovnik, vendar sta to možnost izbrala le 2 anketiranca (Preglednica 14). 

  

                                                 

21
 Lov na glave ali v angl. head-hunting je metoda zaposlovanja, kjer usposobljena oseba, t. i. lovec na 

glave, išče ustrezen kader. Ta kader mora imeti vse lastnosti oziroma sposobnosti, ki so potrebne za 

opravljanje določene vrste dela. Naročniki te vrste metode zaposlovanja so običajno delodajalci, ki 

želijo v čim krajšem časovnem obdobju zaposliti visokokvalificiran kader z delovnimi izkušnjami in 

uspehi na sedanjem delovnem mestu. 
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Preglednica 14: Ključni kriterij za izbor ustreznega kadra 

  Fk fk % 

Prijava na delovno mesto 60 48 % 

Življenjepis 89 72 % 

Razgovor 120 97 % 

Psihometrični testi 7 6 % 

Praktični preizkus 46 37 % 

Zunanje ocenjevanje 8 6 % 

Reference 37 30 % 

Drugo: 2 2 % 

5.3.3 E–listovnik oziroma mapa učnih dosežkov 

V tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako dobro so anketiranci seznanjeni s pojmom e-

listovnik oziroma mapo učnih dosežkov, kot se v praksi pogosto imenuje e-listovnik. Izvedeti 

smo želeli tudi, kakšna je uporabniška izkušnja anketirancev z e-listovnikom za namene 

zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri. 

Med vsemi anketiranci jih skoraj polovica (46,8 %) še ni slišala oziroma ne pozna pojma e-

listovnik (mapa učnih dosežkov posameznika) in le 53,2 % anketirancev pozna e-listovnik. 

Na vprašanje, ali uporabljajo e-listovnik za namene vrednotenja razvoja kadrov oziroma kot 

metodo izbire ustreznega kadra na delovno mesto, je odgovorila le polovica anketirancev (66) 

in med temi so le 4 (6,1 % od 66 ali 3 % od vseh 125) navedli, da e-listovnik uporabljajo. Kar 

pomeni, da 97 % podjetij e-listovnika sploh ne uporablja, če predpostavimo, da ga tisti, ki 

niso odgovorili, ne uporabljajo. 

Glede na to, da večina podjetij e-listovnika ne uporablja, nas je zanimalo, kateri so dejavniki, 

ki zavirajo uporabo e-listovnika. Anketiranci so vrednotili sledeče dejavnike: 

 nepoznavanje e-listovnika, 

 neustrezna računalniška oprema, 

 premajhne koristi od uvedbe uporabe e-listovnika, 

 nezmožnost presoje kadrovika o usposobljenosti kandidata na osnovi e-listovnika, 

 osebno nezanimanje kadrovika za nove koncepte zaposlovanja, 

 pomanjkanje časa ukvarjati se z novostmi, 

 nezadostno usvojena znanja IKT. 

Anketiranci so dejavnike presojali na 5-stopenjski Likertovi lestvici, kjer je ocena 1 pomenila, 

da dejavnik ni ovira in ocena 5, da je dejavnik izredno velika ovira. 
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Slika 15 prikazuje, da je za več kot polovico (65 %) anketirancev nepoznavanje e-listovnika 

za namene zaposlovanja ovira. Za 5 % vseh anketirancev pomeni nepoznavanje te metode 

celo izredno veliko oviro. Le za dobro tretjino anketirancev (35 %) nepoznavanje ne 

predstavlja ovire za uporabo e-listovnika. 

 

Slika 15: Nepoznavanje e-listovnika kot ovira za uporabo e-listovnika  

Pri naslednjem dejavniku, kot prikazuje slika 16, je 40 % vseh anketirancev mnenja, da 

neutrezna računalniška oprema ni ovira za uvedbo e-listovnika v proces zaposlovanja. Ta 

ugotovitev sovpada tudi z analizo uporabe IKT, ki smo jo natančneje predstavili v poglavju 

5.3.1., kjer smo ugotavljali stopnjo IKT opremljenosti. Ugotovili smo, da je kar 88 % srednje 

velikih in velikih slovenskih podjetij oziroma organizacij srednje visoko ali visoko IKT 

opremljenih. 
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Slika 16: Neustrezna računalniška oprema kot ovira za uporabo e-listovnika  

Po mnenju anketirancev uvedba e-listovnika predstavlja premajhno korist, kar za večino 

anketirancev (73 %) predstavlja oviro za uporabo e-listovnika v procesu zaposlovanja kadrov 

(Slika 17). 

 

Slika 17: Premajhne koristi od uvedbe uporabe e-listovnika kot ovira za uporabo e-

listovnika  

Večina anketirancev meni, da niso zmožni ustrezne presoje o kandidatovi usposobljenosti 

zgolj na podlagi e-listovnika. Kot vidimo s slike 17 in 18, sta deleža anketirancev, ki ovire ne 

vidijo v premajhni koristi uvedbe e-listovnika in v zmožnosti presoje kandidata na osnovi e-

listovnika, enaka (27 %). 
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Slika 18: Nezmožnost presoje kadrovnika o usposobljenosti kandidata na osnovi e-

listovnika  

Zanimivo je, da je delež anketirancev, ki izražajo osebno nezanimanje za nove koncepte 

zaposlovanja, velik. V dobi nenehnih in hitrih sprememb na trgu dela, le 15 % anketirancev v 

osebnem nezanimanju kadrovskega delavca za nove koncepte ne vidi ovir, nadaljnjih 13 % pa 

le manjhne ovire (Slika 19). 

 

Slika 19: Osebno nezanimanje kadrovnika za nove koncepte zaposlovanja  

Naslednja ovira neuporabe e-listovnika je lahko posledica pomanjkanja časa oziroma 

posledica neustrezne časovne razporeditve dela. Časovna omejitev le za 25 %  anketirancev 

ne predstavlja ovire, oziroma je ta ovira majhna, medtem ko za vse ostale pomanjkanje časa 
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predstavlja oviro, da bi se spoznali z novimi koncepti in razmišljali o njihovi uporabi (Slika 

20). 

 

Slika 20: Pomanjkanje časa ukvarjati se z novostmi kot ovira za uporabo e-listovnika 

Tudi slabo razvite IKT veščine lahko vplivajo na neuporabo e-listovnika. Kot prikazuje slika 

14, 35 % anketirancev ugotavlja, da nezadostno usvojena znanja IKT predstavljajo oviro 

oziroma izredno veliko oviro, medtem ko večina anketirancev (65 %) meni, da to ni ovira 

(Slika 21). 

 

Slika 21: Nezadostno usvojena znanja IKT kot ovira za uporabo e-listovnika  

Podrobne ocene dejavnikov, ki predstavljajo oviro za uporabo e-listovnika za namene 

zaposlovanja, predstavljamo v prilogi 5.  
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Za primerjavo posameznih dejavnikov smo izračunali povprečne vrednosti in kot vidimo iz 

slike 22, največjo oviro predstavlja pomanjkanje časa (M=3,3), da bi anketiranci spoznali 

možnosti uporabe e-listovnika za potrebe zaposlovanja. Po mnenju anketirancev IKT (M=2,0) 

ne predstavlja ovire, kot tudi ne pomanjkljiva znanja (M=2,2). 

 

Slika 22: Ovire za uporabo e-listovnika za potrebe zaposlovanja 

5.4 Preverjanje hipotez 

Pri pripravi raziskave smo postavili tri hipoteze, ki smo jih morali po opravljeni anketni 

analizi nekoliko prilagoditi, saj je bilo število respondentov na ciljna vprašanja za drugo in 

tretjo hipotezo, kljub vsem naporom, ki smo jih vložili v pridobitev dodatnih odgovorov, 

premajhno, da bi bili ustrezni za podajanje smiselnih sklepov. Postavili smo naslednje tri 

hipoteze, katerih analizo predstavljamo v naslednjih treh podpoglavjih. 

5.4.1 Preverjanje hipoteze 1 

Hipoteza 1: Slovenska podjetja oziroma organizacije so pomanjkljivo seznanjena z e-

listovnikom kot orodjem za izbiro kadrov in jih v programih usposabljanja ne uporabljajo, pri 

čemer je seznanjenost z e-listovnikom povezana z velikostjo podjetja. 

Hipotezo, da so slovenska podjetja pomanjkljivo seznanjena z e-listovnikom, lahko 

preverjamo glede na odgovore na vprašanje, ali ste že slišali oziroma poznate pojem e-

listovnik oziroma mapa učnih dosežkov posameznika. Odgovori so pokazali, da je le malo 

več kot polovica (53,2 %) anketirancev že slišala za e-listovnik. Glede na to, da so na anketo 
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odgovarjali direktorji (28,1 %), vodje kadrovskih služb (41,3 %) ter podobni kadri, kot so 

kadroviki, vodje poslovnih enot ipd. (30,6 %), bi pričakovali, da so za e-listovnik vsaj slišali 

večinoma vsi. Vodstveno odgovoren kader bi moral, po našem mnenju, vsaj že slišati, če ne 

že poznati pomena e-listovnika. 

Slovenska podjetja oziroma organizacije ne uporabljajo e-listovnika, kar je razvidno v 

odgovorih na vprašanje, ali uporabljate e-listovnik oziroma mapo učnih dosežkov za namene 

vrednotenja razvoja kadrov oziroma kot metodo izbire ustreznega kadra na delovno mesto. Na 

to vprašanje je kar 93,3 % anketirancev odgovorilo, da ga ne uporabljajo. Od vseh 125 

anketirancev so le 4 odgovorili, da ga uporabljajo za namene zaposlovanja in upravljanja s 

kadri. 

Sledila je še preveritev zadnjega dela hipoteze, ki pravi, da je seznanjenost z e-listovnikom 

povezana z velikostjo podjetja. V ta namen smo podjetja razdelili po velikosti na dva dela. 

Prvi del je obsegal podjetja oziroma organizacije z do 250 zaposlenimi, kamor spadajo 

srednje velika podjetja, ter na drugi del, ki je obsegal velika podjetja z več kot 250 

zaposlenimi. Iskali smo povezanost med odgovori na vprašanje, ali so že slišali za e-listovnik 

in velikostjo podjetja. Postavili smo hipotezo: 

H0: χ
2
 = 0 velikost podjetja ne vpliva na poznavanje e-listovnika, dejanske frekvence so enake 

pričakovanim frekvencam. 

H1: χ
2
 ≠ 0 velikost podjetja vpliva na poznavanje e-listovnika, dejanske frekvence niso enake 

pričakovanim frekvencam. 

Izpisali smo kontingenčno tabelo (Preglednica 16) in naredili χ
2
 test.  

Preglednica 15: Kontingenčna tabela velikosti podjetja in poznavanje e-listovnika 

 Velikost podjetja 
 

 

Skupaj 

Srednje  

velika  

podjetja 

 

Velika 

podjetja 

 

Da 
Dejanska frekvenca 48 18 66 

Pričakovana frekvenca 51,6 14,4 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 49 9 58 

Pričakovana frekvenca 45,4 12,6 58,0 

Skupaj 
Dejanska frekvenca 97 27 124 

Pričakovana frekvenca 97,0 27,0 124,0 

Kot vidimo iz preglednice 15 je pri velikih podjetjih kar dvakrat več tistih, ki so že slišali za 

e-listovnik, vendar pa je skupno število respondentov velikih podjetij premajhno, da bi bila 

razlika statistično značilna (Sig .=0,11). Glede na to, da je stopnja značilnosti χ
2
 testa večja od 
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0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. Če bi želeli potrditi trditev, da je poznavanje e-

listovnika odvisno od velikosti podjetja, bi potrebovali večje število anketirancev. Poizkusili 

smo tudi z drugačnimi delitvami podjetij glede na število zaposlenih, a nikjer ni zaznati 

statistično značilne razlike.  

Zaključimo, da povezave med velikostjo podjetja in poznavanjem e-listovnika ni in hipoteze 1 

ne moremo sprejeti. 

5.4.2 Preverjanje hipoteze 2 

Hipoteza 2: Spretnost pri uporabi IKT vpliva na poznavanje e-listovnika kot metode 

vrednotenja novega kadra. 

S hipotezo 2 smo želeli preveriti, ali se povprečje odgovorov za spretnost z IKT razlikuje za 

tiste, kjer so anketiranci odgovorili, da so že slišali za e-listovnik od tistih, ki zanj še niso 

slišali. Za sklop vprašanj, ki se navezujejo na spretnost uporabe IKT, smo izračunali 

povprečno oceno za podane odgovore po 5-stopenjski Likertovi lestvici. Glede na izračun 

povprečja odgovorov posameznega anketiranca, smo anketirance razdelili v dve skupini, in 

sicer, na skupino, ki e-listovnik poznajo in na skupino, ki ga ne pozna. Izračunani povprečji 

za obe skupini prikazujemo v preglednici 16. 

Preglednica 16: Primerjava povprečij spretnosti pri uporabi IKT in poznavanje e-

listovnika 

 
N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. Napaka 

povprečja 

Spretnost pri 

uporabi IKT 

Da 62 3,48 0,83 0,10 

Ne 54 3,99 0,63 0,09 

Iz preglednice 16 je torej razvidno, da sta povprečji različni in postavimo sledeči hipotezi: 

H0: μ1 = μ2 spretnost pri IKT ne vpliva na poznavanje e-listovnika, povprečji za obe skupini 

sta enaki. 

H2: μ1 ≠ μ2 spretnost pri IKT vpliva na poznavanje e-listovnika, povprečji za obe skupini se 

razlikujeta. 

Naredimo t-test za neodvisna vzorca in glede na F-test, ki potrjuje ali ovrže enakost varianc, 

sledimo ustreznemu t-test-u. 
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Preglednica 17: Primerjava povprečij dveh neodvisnih skupin poznavanja e-listovnika  

Neodvisen t test 

 

Levenov test 

neenakosti varianc 
t-test za aritmetične sredine 

 
F Sig. t df Sig. 

Razlika 

povprečij 

St. napaka 

razlike 

Predpostavka 

enakih varianc 
9,49 0,003 –3,63 114 0,000 –0,50 0,14 

Predpostavka 

različnih varianc 
  

–3,70 112 0,000 –0,50 0,14 

Kot je razvidno iz preglednice 17, je vrednost F testa statistično značilna (Sig. < 0,05), torej 

zavrnemo predpostavko o enakih variancah in sprejmemo, da so variance različne. Nato v 

preglednici 17 sledimo spodnji vrstici, kjer lahko na osnovi t-testa, ob zanemarljivem 

tveganju (Sig.< 0,05), zavrnemo ničelno hipotezo ter sprejmemo alternativno o različnih 

aritmetičnih sredinah.  

Na podlagi t-testa lahko torej trdimo, da anketiranci, ki imajo bolje razvite spretnosti uporabe 

IKT, poznajo e-listovnik kot metodo vrednotenja novega kadra, kot tisti s slabše razvitimi 

spretnostmi. Hipotezo 2 sprejmemo. 

5.4.3 Preverjanje hipoteze 3 

Hipoteza 3: Izbira metode zaposlovanja je povezana z (ne)poznavanjem e-listovnika kot 

metode izbire ustreznega kadra. 

Za preverjanje hipoteze 3 smo se odločili, da preverimo soodvisnost posameznih parov. Pari 

so bili sestavljeni glede na različne metode zaposlovanja in poznavanje e-listovnika. Pri tej 

hipotezi smo želeli namreč preveriti, ali obstaja povezava med metodo zaposlovanja in 

poznavanjem e-listovnika. Naredili smo kontingenčne tabele za posamezne pare ter 

ugotavljali χ
2
–teste za potrditev morebitnih soodvisnosti. Postavili smo splošno hipotezo, 

izpisali kontingenčne tabele in preverili značilnosti χ
2
–testov: 

H0: χ
2
 = 0 posamezen način pridobivanja kadrov ni povezan s poznavanjem e-listovnika, 

dejanske frekvence so enake pričakovanim frekvencam. 

H3: χ
2
 ≠ 0 posamezen način pridobivanja kadrov je povezan s poznavanjem e-listovnika, 

dejanske frekvence niso enake pričakovanim frekvencam. 
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Preglednica 18: Kontingenčna tabela pridobivanja kadrov z notranjim razpisom in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

notranji razpis 

 

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska  frekvenca 30 36 66 

Pričakovana frekvenca 32,5 33,5 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 31 27 58 

Pričakovana frekvenca 28,5 29,5 58,0 

Skupaj 
Dejanska frekvenca 61 63 124 

Pričakovana frekvenca 61,0 63,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,374, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način pridobivanja kadrov z notranjim razpisom 

povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 

Preglednica 19: Kontingenčna tabela pridobivanja kadrov z zunanjim razpisom in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

zunanji razpis (zavod za 

zaposlovanje) 

  

 

Skupaj 

Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 10 56 66 

 Pričakovana frekvenca 9,6 56,4 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 8 50 58 

 Pričakovana frekvenca 8,4 49,6 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 18 106 124 

 Pričakovana frekvenca 18,0 106,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,830, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način pridobivanja kadrov z zunanjim razpisom 

povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 
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Preglednica 20: Kontingenčna tabela pridobivanja kadrov s spletnim oglaševanjem in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

spletno oglaševanje 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 37 29 66 

 Pričakovana frekvenca 35,7 30,3 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 30 28 58 

Pričakovana frekvenca 31,3 26,7 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 67 57 124 

 Pričakovana frekvenca 67,0 57,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,629, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način pridobivanja kadrov preko spletnega 

oglaševanja povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi 

hipoteze 3. 

Preglednica 21: Kontingenčna tabela pridobivanja kadrov z lovom na glave in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

lov na glave 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 59 7 66 

 Pričakovana frekvenca 60,7 5,3 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 55 3 58 

 Pričakovana frekvenca 53,3 4,7 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 114 10 124 

 Pričakovana frekvenca 114,0 10,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,268, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način pridobivanja kadrov z lovom na glave 

povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 
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Preglednica 22: Kontingenčna tabela pridobivanja kadrov s povpraševanjem po 

izobraževalnih institucijah in poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja: 

povpraševanje po kadrih v 

izobraževalnih institucijah 

  

 

Skupaj 

Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 38 28 66 

 Pričakovana frekvenca 48,4 17,6 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 53 5 58 

 Pričakovana frekvenca 42,6 15,4 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 91 33 124 

 Pričakovana frekvenca 91,0 33,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,000, torej zavrnemo ničelno hipotezo z zanemarljivim 

tveganjem in sprejmemo alternativno. Trdimo, da je način pridobivanja kadrov s 

povpraševanjem po izobraževalnih institucijah povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za 

e-listovnik. Iz preglednice 22 vidimo, da tisti, ki pridobivajo zaposlene s povpraševanjem po 

izobraževalnih institucijah, bolje poznajo e-listovnik, kot tisti, ki ne pridobivajo kadrov na 

izobraževalnih institucijah. Test nam potrdi hipotezo 3. 

Preglednica 23: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi  prijave na delovno 

mesto in poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

prijava na delovno mesto 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 36 30 66 

 Pričakovana frekvenca 34,1 31,9 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 28 30 58 

 Pričakovana frekvenca 29,9 28,1 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 64 60 124 

 Pričakovana frekvenca 64,0 60,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,086, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Tveganje za zavrnitev bi bilo sicer relativno majhno (8,6 %), vendar še vedno nad 

standardno mejo (5 %). Ne moremo torej trditi, da je način izbiranja kadrov s prijavo na 

delovno mesto povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi 

hipoteze 3. 
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Preglednica 24: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi življenjepisa in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja: 

življenjepis 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 19 47 66 

 Pričakovana frekvenca 18,6 47,4 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 16 42 58 

 Pričakovana frekvenca 16,4 41,6 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 35 89 124 

 Pričakovana frekvenca 35,0 89,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,486, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način izbiranja kadrov na osnovi življenjepisa 

povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 

Preglednica 25: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi razgovora in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja: 

 razgovor 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 3 63 66 

 Pričakovana frekvenca 2,1 63,9 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 1 57 58 

 Pričakovana frekvenca 1,9 56,1 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 4 120 124 

Pričakovana frekvenca 4,0 120,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,375, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način izbiranja kadrov z razgovorom povezan s tem, 

ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 
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Preglednica 26: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi psihometričnih testov 

in poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja: 

psihometrični testi 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 65 1 66 

 Pričakovana frekvenca 62,3 3,7 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 52 6 58 

 Pričakovana frekvenca 54,7 3,3 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 117 7 124 

 Pričakovana frekvenca 117,0 7,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,034, torej bi lahko zavrnili ničelno hipotezo s 3,4 % 

tveganjem. Vendar pa sta pričakovani frekvenci v kar dveh celicah manjši od minimalne 

vrednosti 5, zato hipoteze o nepovezanosti spremenljivk ne moremo zavreči. Ne moremo 

trditi, da nam izbira zaposlenih s psihometričnimi testi pokaže statistično razliko pri 

odgovorih, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Za to trditev bi potrebovali večje število 

anketirancev. Test nam zavrne hipotezo 3. 

Preglednica 27: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi praktičnega preizkusa 

in poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

praktični preizkus 

 

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 39 27 66 

 Pričakovana frekvenca 41,5 24,5 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 39 19 58 

 Pričakovana frekvenca 36,5 21,5 58,0 

Skupaj 
Dejanska frekvenca 78 46 124 

 Pričakovana frekvenca 78,0 46,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,349, torej ne moremo zavrniti ničelne hipoteze in jo 

sprejmemo. Ne moremo torej trditi, da je način izbiranja kadrov s praktičnim preizkusom 

povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 
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Preglednica 28: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi zunanjega ocenjevanja 

in poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

zunanje ocenjevanje 

  

 

 

Skupaj 
Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 59 7 66 

 Pričakovana frekvenca 61,7 4,3 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 57 1 58 

 Pričakovana frekvenca 54,3 3,7 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 116 8 124 

Pričakovana frekvenca 116,0 8,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,045, kar je ravno še na meji sprejetja, a vseeno ne moremo 

zavrniti ničelne hipoteze, ker imamo 2 celici s pričakovano frekvenco manjšo od minimalno 

zahtevane. Ne moremo torej trditi, da je način izbiranja kadrov z zunanjim ocenjevanjem 

povezano s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. Test nam ne potrdi hipoteze 3. 

Preglednica 29: Kontingenčna tabela izbiranja kadrov na osnovi reference in 

poznavanje e-listovnika 

 Način pridobivanja:  

reference 

  

 

Skupaj Ne Da 

 

Da 
Dejanska frekvenca 54 12 66 

 Pričakovana frekvenca 46,3 19,7 66,0 

Ne 
Dejanska frekvenca 33 25 58 

 Pričakovana frekvenca 40,7 17,3 58,0 

 Skupaj 
Dejanska frekvenca 87 37 124 

 Pričakovana frekvenca 87,0 37,0 124,0 

Pri χ
2
–testu je značilnost sig. = 0,002, torej zavrnemo ničelno hipotezo z minimalnim 

tveganjem in sprejmemo alternativno hipotezo. Trdimo, da je način izbiranja kadrov z 

referenco povezan s tem, ali so anketiranci že slišali za e-listovnik. V preglednici 29 vidimo, 

da tisti, ki ne pridobivajo zaposlenih z referencami, bolje poznajo e-listovnik, kot tisti, ki 

izbirajo kadre na osnovi referenc. Vidimo, da gre za obratno povezanost. Test nam potrdi 

hipotezo 3. 

Če povzamemo, sta samo dve metodi zaposlovanja nedvoumno povezani z naravo odgovorov, 

ali anketiranci (ne)poznajo e-listovnik. Tistih, ki pridobivajo kadre s povpraševanjem v 

izobraževalnih institucijah in so seznanjeni z e-listovnikom, je več, kot tistih, ki kadrov ne 
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pridobivajo na enak način. Tisti, ki izbirajo zaposlene na osnovi referenc, pa jim je pojem e-

listovnik slabše poznan, kot tistim, ki kadrov ne izbirajo na enak način. 

Žal sta ta dva podatka premalo, da bi imeli zaupanje v odvisnost na to, ali poznajo direktorji 

oziroma kadrovske službe e-listovnik ali ne. 

Povzetek χ
2
–testov, kjer smo preverjali ali posamezne metode zaposlovanja vplivajo na 

poznavanje e-listovnika, ponazarjamo v preglednici 30. 

Preglednica 30:  Vpliv različnih metod zaposlovanja na poznavanje e-listovnika 

Metoda zaposlovanja: Poznavanje e-listovnika:  

 notranji razpis, 

 zunanji razpis, 

 spletno oglaševanje, 

 lov na glave, 

 povpraševanje po izobraževalnih 

institucijah, 

 prijava na delovno mesto, 

 življenjepis, 

 razgovor, 

 psihometrični testi, 

 praktični preizkus, 

 zunanje ocenjevanje, 

 reference 

 

 ne 

 ne 

 ne 

 ne 

 ja 

 

 ne 

 ne 

 ne 

 ne 

 ne 

 ne 

 ja 

Na podlagi opravljenih testov zaključimo, da hipoteze 3 ne moremo v celoti sprejeti. 
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6 SKLEPNA RAZMIŠLJANJA 

Tradicionalnega načina zaposlovanja ni več. Ljudje danes vse pogosteje menjujejo delovna 

mesta, bodisi iz gospodarskih, socialnih ali osebnih razlogov. Na trgu dela vlada velika 

konkurenca, ki od posameznika zahteva kratek reakcijski čas za sprejemanje odločitev. Da bi 

bili v odločilnem trenutku najbolje opremljeni, se moramo dobro zavedati oziroma prepoznati 

usvojena znanja in veščine. Za dosledno vodenje dosežkov, ozaveščanje lastnih prednosti in 

slabosti pa nam je lahko v pomoč e-listovnik. E-listovnik je dokument, ki s pomočjo IKT-ja 

posamezniku omogoča vodenje, zapisovanje, spreminjanje in sledenje lastnemu razvoju na 

osebni in profesionalni poti, kar je podrobneje predstavljeno v poglavjih 4.1 in 4.2. Ker je e-

listovnik časovno in prostorsko neomejen, lahko postane vseživljenjski spremljevalec.  

Ugotovili smo, da se e-listovnik pojavlja predvsem za namene ocenjevanja in vrednotenja 

napredka posameznika v izobraževalnih institucijah. Njegova uporaba je natančneje opisana v 

poglavju 4.3.  V svetu pa ga vse pogosteje uporabljajo za namene zaposlovanja in upravljanja 

s človeškimi viri. Ob pogoju, da je e-listovnik konsistentno voden, ga lahko uporabimo 

namesto klasične metode zaposlovanja, kot je prijava na delovno mesto in življenjepis 

kandidata. V e-listovniku so namreč zapisane vse osnovne vsebine od predstavitve kandidata, 

izobrazbe, usvojenih veščin, vse do neformalno pridobljenega znanja. Ker je e-listovnik IKT 

podprt, ima iskalec zaposlitve večjo možnost konkuriranja na trgu dela, saj ga lahko v 

razmeroma kratkem času posreduje večjemu številu potencialnih delodajalcev. 

V Sloveniji so nastale pobude uporabe e-listovnika, ki pa so omejene na izobraževalne 

institucije. Ker lahko v tujini zasledimo pozitivne učinke uporabe e-listovnika tudi v namene 

zaposlovanja (primera, kako uporabljati e-listovnik kot metodo zaposlovanja, sta zapisana v 

poglavju 4.3.4), smo z raziskavo želeli preveriti, kakšna je uporabna vrednost e-listovnika kot 

metode upravljanja s človeškimi viri (HRM) v Sloveniji. Hkrati smo želeli raziskati tudi 

dejavnike, ki omogočajo oziroma onemogočajo uporabo e-listovnika za namene zaposlovanja. 

V raziskavi je sodelovalo 125 srednje velikih in velikih slovenskih podjetij in organizacij iz 

10 slovenskih regij. Z raziskavo smo analizirali, kakšno je stanje prepoznavnosti e-listovnika 

za namene HRM in v kolikšni meri se uporablja. Rezultati so pokazali, da skoraj polovica 

vodstvenih delavcev ne pozna pojma e-listovnika (46,8 %) in ga posledično, zaradi 

nepoznavanja, ne uporablja kot metodo izbire kadra na delovno mesto. Od vseh 125 

anketiranih podjetij oziroma organizacij so v Sloveniji samo tri takšna, ki poznajo e-listovnik 

in ga uporabljajo za namene zaposlovanja. Žal so ta podjetja želela ostati anonimna. Zaradi 

nizkega odstotka uporabnikov e-listovnika ni bilo mogoče izvesti raziskave o dejavnikih, ki 

vplivajo na uporabniško izkušnjo. Nizki odstotek neuporabe pripisujemo slabo poznanim 

različnim e-metodam zaposlovanja, kamor sodi tudi e-listovnik. To dejstvo se kaže tudi na 

načinu izbire ustreznega kadra, saj se večina slovenskih podjetij še vedno poslužuje le 

klasičnih metod, od katerih sta najpogosteje uporabljena življenjepis (72 %) in razgovor (97 

%). Nepoznavanje uporabne vrednosti e-listovnika in izbira metod zaposlovanja sta 
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natančneje predstavljena v poglavju 5.3.2. Kot pomembne ovire, ki preprečujejo uporabo e-

listovnika za namene zaposlovanja, so anketiranci navedli pomanjkanje časa za novosti, 

nezmožnost odločanja o ustreznosti kandidata na osnovi e-listovnika ter osebno nezanimanje 

za novosti s področja zaposlovanja. 

Raziskava je tudi pokazala, da je več kot polovica slovenskih podjetij in organizacij ocenila 

stopnjo opremljenosti z IKT kot srednje visoko (53 %) ali visoko (33,9 %). Ta ocena sovpada 

z oceno spretnosti uporabe IKT-ja pri vodstvenih delavcih. Pri izračunu povprečne stopnje 

uporabe IKT se je izkazalo, da je dobra. Rezultati o opremljenosti podjetij z IKT in spretnosti 

njegove uporabe so opisani v poglavju 5.3.1. Ob teh podatkih je zanimivo dejstvo, da kljub 

zavedanju podjetja, da je v današnjem času dobra sistemska podpora dodana vrednost 

poslovanja in konkuriranja na svetovnem trgu, pa se vodstvo ne poslužuje e-listovnika kot 

digitalne oblike upravljanja s človeškimi viri.  

Preglednica 31: Obravnava hipotez 

 Hipoteze 

                             

DA / NE 

 
1. Slovenska podjetja oziroma organizacije so 

pomanjkljivo seznanjena z e-listovnikom kot 

orodjem za izbiro kadrov in jo v programih 

usposabljanja ne uporabljajo, pri čemer je 

seznanjenost povezana z velikostjo podjetja. 

 

2. Stopnja spretnosti  direktorjev oziroma vodij 

kadrovskih služb pri uporabi IKT vpliva na 

poznavanje e-listovnika kot metode vrednotenja 

novega kadra.  

                                                                                                                                                

          NE 

 

 

           DA 

 

3. Izbira metode zaposlovanja v podjetjih je 

povezana z (ne)poznavanjem e-listovnika kot 

metode izbire ustreznega kadra. 

            NE 

 
 

S hipotezo 1 smo v prvem delu preverjali, ali so slovenska podjetja oziroma organizacije 

pomanjkljivo seznanjena s pojmom e-listovnika ali ne. Na osnovi odgovorov, je 53 % 

anketirancev že slišalo za pojem e-listovnik. V drugem delu hipoteze pa smo ugotavljali, ali 

obstaja povezava med velikostjo podjetja in uporabnostjo e-listovnika. Po postavitvi hipotez, 

izpisom kontingenčne tabele ter opravljenim χ
2 

 -testom sklepamo, da je pri velikih podjetij 

dvakrat več tistih, ki so že slišali za listovnik. Ker pa je število odgovorov pri velikih podjetjih 

premajhno, statistična razlika ni zaznavna (> 0,05). 

Na osnovi χ
2 

 - testa ne moremo potrditi hipoteze 1, lahko sicer trdimo, da so slovenska 

podjetja oziroma organizacije pomanjkljivo seznanjena z e-listovnikom kot orodjem za izbiro 
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kadrov in jih v programih usposabljanja ne uporabljajo, vendar pa seznanjenost z e-

listovnikom ni odvisna od velikosti podjetja. 

S hipotezo 2 smo želeli preveriti ali stopnja IKT spretnosti vpliva na poznavanje e-listovnika. 

Izračunali smo povprečno oceno glede na podane odgovore, ki se navezujejo na spretnost 

uporabe IKT in na osnovi izračuna postavili hipotezi. Nato smo naredili t-test za neodvisna 

vzorca in sledili F-testu o enakosti varianc. Po opravljenem testu lahko trdimo, da imajo 

anketiranci, ki poznajo e-listovnik bolje razvite veščine uporabe IKT kot tisti, ki e-listovnika 

ne poznajo. 

Na osnovi t-testa in F-testa o enakosti varianc lahko sprejmemo hipotezo 2 in trdimo, da 

visoka stopnja spretnosti uporabe IKT vpliva na poznavanje e-listovnika kot metode 

vrednotenja novega kadra. 

S hipotezo 3 smo želeli raziskati, ali poznavanje e-listovnika vpliva na izbiro metode 

zaposlovanja. Za preverjanje hipoteze smo preučevali soodvisnost parov, in sicer med 

poznavanjem pojma e-listovnik ter posamezno metodo zaposlovanja. Naredili smo 

kontingenčne tabele posameznih parov in ugotavljali s pomočjo χ
2
 testa njihovo soodvisnost. 

Razen pri dveh metodah zaposlovanja, povpraševanje po kadrih v izobraževalnih institucijah 

in reference oziroma priporočila (pod kategorijo drugo) lahko trdimo, da sta ti dve metodi za 

pridobivanje ustreznega kadra povezani s poznavanjem e-listovnika. Žal sta ta dva para 

premalo, da bi lahko z gotovostjo trdili, ali vodstvo podjetij oziroma organizacij pozna e-

listovnik. 

Na podlagi opravljenih χ
2
 testov ne moremo potrditi hipoteze 3 in ne moremo trditi, da je 

izbira metode zaposlovanja v podjetjih povezana z (ne)poznavanjem e-listovnika kot metode 

izbire ustreznega kadra. 

Preverjanje hipotez je natančneje predstavljeno v poglavju 5.4.  

Smiselno bi bilo razmisliti o uvedbi e-listovnika kot obveznega dela srednješolskega 

izobraževanja, nadaljnjega na visokošolskih institucijah ter v procesu opravljanja 

pripravništva.  S tega stališča vidimo možnost nadaljnjega raziskovanja v ugotavljanju stanja 

uporabe e-listovnika za sledenje razvoja posameznika na vseh ravneh izobraževanja in 

kasneje vseživljenjskega učenja. Ker so rezultati raziskave pokazali slabo poznavnaje e-

listovnika za namene upravljanja s človeškimi viri, bi bilo potrebno kot prvo raziskati, v 

kolikšni meri je e-listovnik danes prisoten v času srednješolskega izobraževanja in kot 

nadaljnje, kako uspešno ga posamezniki uporabljajo v času študija. Le konsistentno voden e-

listovnik ima lahko dodano vrednost pri vrednotenju doseganja ciljev posameznika na njegovi 

karierni poti. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

 E-listovnik za namene zaposlovanja in upravljanja s kadri 

 

  

Q1 - I. PODJETJE  
 

 
Q2 - Prosimo, vpišite poštno številko kraja, kjer se nahaja vaše podjetje.  
 

   

 
Q3 - Prosimo, vpišite število trenutno zaposlenih.  
 

 

   

 

 
Q4 - Ali ste v zadnjih petih letih na novo zaposlovali (prosimo, obkrožite)?  
 

 DA, širili smo kadrovsko strukturo.  
 NE, število zaposlenih je nespremenjeno.  
 NE, število zaposlenih se je zmanjšalo.  

 

 
Q5 - II.  METODE ZAPOSLOVANJA  
 

 

 
Q6 - Na kakšen način pridobivate nov kader (prosimo, obkrožite; izbere lahko več načinov pridobivanja 

kadrov, a ne več kot 3)?  
Možnih je več odgovorov  
 

 notranji razpis  
 zunanji razpis (zavod za zaposlovanje)  
 spletno oglaševanje  
 "head-hunting"  
 povpraševanje po kadrih v izobraževalnih institucijah  
 Drugo:  

Q7 - Na osnovi česa izbirate oz. presojate o ustreznosti kadra ob zaposlovanju (prosimo, obkrožite; izbere 

lahko več metod, a ne več kot 3)?  
Možnih je več odgovorov 
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 prijava na delovno mesto  
 življenjepis  
 razgovor  
 psihometrični testi  
 praktični preizkus  
 zunanje ocenjevanje  
 reference  
 Drugo:  

 

 
Q8 - III. E-LISTOVNIK oz. MAPA UČNIH DOSEŽKOV  
 

 
Q9 - Ali ste že slišali oz. poznate pojem e-listovnik oz. mapa učnih dosežkov posameznika (prosimo, 

obkrožite)?  
 

 DA  
 NE  

 

 
IF (1) Q9 = [1]   
Q10 - Ali uporabljate e-listovnik oz. mapo učnih dosežkov za namene vrednotenja razvoja kadrov oz. kot 

metodo izbire ustreznega kadra na delovno mesto (prosimo, obkrožite)?  
 

 DA  
 NE  

 

 
IF (2) Q10 = [2]   
Q11 - Prosimo, označite, v kolikšni meri navedeni dejavniki predstavljajo oviro za uporabo e-listovnika za 

potrebe zaposlovanja in razvoja kadrov v  vašem podjetju (prosimo, obkrožite stopnjo strinjanja s 

trditvami):  
 

 Dejavnik 

ni ovira 

Dejavnik 

je majhna 

ovira 

Dejavnik 

je  ovira  

Dejavnik 

je velika 

ovira  

Dejavnik 

je izredno 

velika 

ovira  

Nepoznavanje e-listovnika      

Neustrezna računalniška oprema      

Premajhne koristi od uvedbe uporabe e-

listovnika      
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Nezmožnost presoje kadrovnika o 

usposobljenosti kandidata na osnovi e-

listovnika 
     

Osebno nezanimanje kadrovnika za nove 

koncepte zaposlovanja      

Pomanjkanje časa ukvarjati se z novostmi      

Nezadostno usvojena znanja IKT      

 

 
IF (3) Q10 = [1]   
Q12 - Navedene so funkcije e-listovnika. Prosimo, opredelite uporabnost posamezne funkcije za namene 

zaposlovanja in upravljanja s kadri.  
 

 Neuporabn

e 

Manj 

uporabne 

Uporabne Zelo 

uporabne 

Izjemno 

uporabne 

E-listovnik predstavlja centralni zbir in 

dokumentacijo učnih dosežkov.      

E-listovnik je refleksija novo usvojenga znanja.      

E-listovnik daje možnost vpogleda v usvojeno 

znanje v času usposabljanja.      

E-listovnik je nadgradnja življenjepisa z vidika 

razvoja profesionalnih kompetenc.      

E-listovnik omogoča nadzor in vrednotenje 

ciljev usposabljanja.       

E-listovnik je pripomoček za načrtovanje 

kariere.      

E-listovnik daje pregled usvojenega znanja 

glede na posamezno vrsto dela.      

 

 
IF (3) Q10 = [1]   
Q13 - Prosimo, označite trditve, ki držijo za vas glede uporabe e-listovnika za namene zaposlovanja in 

upravljanja s kadri.  
 

 Se ne 

strinjam 

Delno se 

ne strinjam 

Niti niti Se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

E-listovnik je pregleden in enostave za uporabo.      
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Z uporabo e-listovnika je vrednotenje 

pridobljenega znanja kandidata hitrejše.      

E-listovnik kandidata je uporaben, kadar je e-

listovnik urejen vestno in konsistentno.      

E-listovnik omogoča refleksijo oz. 

samoevalvacijo kandidatovega napredka in 

dosežkov. 
     

Hitro najdem informacije o kandidatovi 

usposobljenosti za določeno delovno mesto.      

Z uporabo e-listovnika je postopek izbire 

ustreznega kandidata enostavnejši in hitrejši.      

E-listovnik združuje vse informacije, ki jih 

potrebujem o kandidatu: osebne, strokovne, 

dodatna znanja ter znanja IKT. 
     

Rad(-a) se poslužujem e-listovnika za 

vrednotenje ter izbiro ustreznega kandidata.      

Še vedno uporabljam  tudi klasičen način 

vrednotenja ustreznega kandidata (življenjepis z 

dokazili in priporočili). 
     

E-listovnik je preveč zapleten in neuporaben.      

 

 
IF (3) Q10 = [1]   
Q14 - Prosimo, navedite še druge možnosti uporabe e-listovnika, glede na dejavnost, s katero se ukvarja 

vaše podjetje.  
 

 

  

 

 
IF (3) Q10 = [1]   
Q15 - Kakšne so, po vašem mnenju, prednosti oz. slabosti uvedbe e-listovnika za namene zaposlovanja 

kadrov?  
 

 

  

 

 
IF (3) Q10 = [1]   
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Q16 - Kaj je za vas pri e-listovniku najbolj moteče?  
 

 

  

 

 
IF (3) Q10 = [1]   
Q25 - Pilotno anketiranje je pokazalo, da je poznavanje  e-listovnika v slovenskih podjetjih skopo. Ker ste 

eden izmed redkih uporabnikov te metode in je anketiranje anonimno, Vas prosimo, če nam lahko 

posredujete Vaš kontakt oz. ime podjetja za potrebe raziskave in morebitnih dodatnih vprašanj. Če na to 

vprašanje ne želite odgovarjati, prosimo, označite svoj odgovor  s poševnico.  
 

 

  

 

 
Q26 - IV. OSNOVNI PODATKI O IZPOLNJEVALCU ANKETE  
 

 

 
Q27 - Spol:  
 

 Moški  
 Ženski  

 

 
Q28 - Starost:  
 

 

   

 

 
Q29 - Stopnja izobrazbe:  
 

 

   

 

 
Q30 - Kakšna je vaša funkcija v podjetju (prosimo, označite).  
 

 Direktor  
 Vodja kadrovske službe  
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Drugo:  
 

 
Q31 - Prosimo,ocenite in  označite, kakšna je stopnja opremljenosti vašega podjetja z IK tehnologijo.   
 

 Zelo nizka  
 Nizka  
 Srednje visoka  
 Visoka  
 Zelo visoka  

 

 
Q32 - Prosimo, označite, kako pogosto opravljate naštete aktivnosti.  
 

 Nikoli Manj kot 

enkrat na 

mesec 

Nekajkrat 

mesečno 

Nekajkrat 

na teden 

Vsak dan 

Na delovnem mestu uporabljam računalnik.      

Na delovnem mestu uporabljam internet.      

Na delovnem mestu uporabljam skener.      

Uporabljam elektronsko pošto.      

Uporabljam spletni prostor za shranjevanje 

podatkov (Dropbox, iCloud...).      

Preko interneta nakupujem.      

Preko interneta iščem informacije.      

Preko interneta komuniciram z drugimi.      

Sodelujem v socialnih omrežjih (Facebook, 

Twitter...).      

 

 
Q33 - Prosimo, ocenite svoje spretnosti pri naštetih opravilih.  
 

 Ne 

uporablja

m 

Delno 

uporablja

m 

Uporablja

m 

Dobro 

uporablja

m 

Spretno in 

zelo dobro 

uporablja

m 

Uporaba urejevalnika besedil (npr. Word).      
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Uporaba programov za urejanje razpredelnic 

(npr. Excel).      

Kopiranje, brisanje, premikanje, preimenovanje 

datotek.      

Pripenjanje datotek v elektronsko sporočilo.      

Skeniranje dokumentov in upravljanje z njimi.      

Uporaba urejevalnika fotografij (npr. 

Photoshop).      

Uporaba urejavlnika snemalnega materiala, kot 

so npr. video posnetko (npr. Movie Maker).      

Kreiranje, brisanje, urejavanje map oz. 

direktorijev.      
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PRIMER UVODNE STRANI E-LISTOVNIKA V MAHARI 

 

Vir: http://listovnik.sio.si/users/krpan/uvod (31. 3. 2016). 

 

 

 

 

 

http://listovnik.sio.si/users/krpan/uvod%20(31
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PRIMER PRIKAZA EUROPASS ŽIVLJENJEPISA V MAHARI

 

Vir: http://listovnik.sio.si/users/krpan/europass-1 (31. 3. 2016). 

 

 

 

 

 

http://listovnik.sio.si/users/krpan/europass-1%20(31
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PRIMER PRIKAZA DOSEŽKOV V MAHARI 

 

Vir: http://listovnik.sio.si/users/krpan/dosežki (31. 3. 2016). 

http://listovnik.sio.si/users/krpan/dosežki%20(31
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DEJAVNIKI, KI PREDSTAVLJAJO OVIRO ZA UPORABO E-LISTOVNIKA ZA POTREBE ZAPOSLOVANJA 

     
Dejavnik 

ni ovira 

Dejavnik je 

majhna 

ovira 

Dejavnik 

je  ovira  

Dejavnik je 

velika 

ovira  

Dejavnik je 

izredno 

velika ovira  

Št. enot M SD 

Nepoznavanje e-listovnika 10 (17 %) 11 (18 %) 23 (38 %) 13 (22 %) 3 (5 %) 60 2,8 1,1 

Neustrezna računalniška oprema 24 (40 %) 18 (30 %) 12 (20 %) 5 (8 %) 1 (2 %) 60 2,0 1,0 

Premajhne koristi od uvedbe uporabe e-

listovnika 
7 (12 %) 9 (15 %) 29 (48 %) 11 (18 %) 4 (7 %) 60 2,9 1,0 

Nezmožnost presoje kadrovnika o 

usposobljenosti kandidata na osnovi e-

listovnika 

7 (12 %) 9 (15 %) 23 (38 %) 15 (25 %) 6 (10%) 60 3,1 1,1 

Osebno nezanimanje kadrovnika za nove 

koncepte zaposlovanja 
9 (15 %) 8 (13 %) 21 (35 %) 14 (23 %) 8 (13%) 60 3,1 1,2 

Pomanjkanje časa ukvarjati se z novostmi 5 (9 %) 9 (16 %) 19 (33 %) 16 (28 %) 9 (16%) 60 3,3 1,2 

Nezadostno usvojena znanja IKT 17 (28 %) 22 (37 %) 15 (25 %) 5 (8 %) 1 (2 %) 60 2,2 1,0 
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POGOSTOST OPRAVLJANJA RAZLIČNIH AKTIVNOSTI NA DELOVNEM MESTU 

     Nikoli 
Manj kot enkrat 

na mesec 

Nekajkrat 

mesečno 

Nekajkrat na 

teden 
Vsak dan 

Št. 

odgovorov 
M SD 

Na delovnem mestu 
uporabljam računalnik. 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (3 %) 113 (97 %) 116 5 0,2 

Na delovnem mestu uporablj  
am internet. 

0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (3 %) 113 (97 %) 116 5 0,2 

Na delovnem mestu 
uporabljam skener. 

11 (10 
%) 

7 (6 %) 20 (17 %) 23 (20 %) 54 (47 %) 115 3,9 1,3 

Uporabljam elektronsko pošto. 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 4 (3 %) 111 (96 %) 116 4,9 0,3 

Uporabljam spletni prostor za 
shranjevanje podatkov 
(Dropbox, iCloud...). 

45 (39  
%) 

19 (16 %) 19 (16 %) 13 (11 %) 20 (17 %) 116 2,5 1,5 

Preko interneta nakupujem. 
27 (23 

%) 
49 (42 %) 26 (22 %) 6 (5 %) 8 (7 %) 116 2,3 1,1 

Preko interneta iščem 
informacije. 

0 (0 %) 1 (1 %) 4 (3 %) 26 (22 %) 85 (73 %) 116 4,7 0,6 

Preko interneta komuniciram z 
drugimi. 

5 (4 %) 8 (7 %) 11 (9 %) 17 (15 %) 75 (65 %) 116 4,3 1,2 

Sodelujem v socialnih 
omrežjih (Facebook, 
Twitter...). 

47 (41 
%) 

11 (10 %) 10 (9 %) 21 (18 %) 26 (23 %) 115 2,7 1,7 



 

 

 


