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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava področje izobraževanja v izbranem podjetju na klasičen in 

sodoben način. Podjetje želi, da so zaposleni za svoje delo kar najbolje izobraženi, zato nudi in 

redno izvaja tudi raznolike oblike izobraževanja. Klasično izobraževanje dopolnjujejo z 

elektronskim ter novimi sodobnimi pristopi podajanja znanja. Kombinacijo izobraževanja 

(klasično in e-izobraževanje) so zaposleni in podjetje sprejeli kot nov način izobraževanja in 

dodano vrednost za hitrejše in učinkovitejše učenje. V nalogi je raziskan in proučen vpliv 

različnih oblik izobraževanja na zaposlene glede zadovoljstva in preferenc zaposlenih, 

obravnava pa tudi vprašanje, kako pomembna se zaposlenim zdita izbira in oblika izobraževanj. 

Ugotovitve raziskave kažejo, da je podjetje na področju izobraževanja dobro organizirano in da 

imajo zaposleni veliko lepih možnosti za samoizobraževanje na klasičen in/ali na sodoben 

način. 

Ključne besede: klasično in elektronsko izobraževanje, kombinacija izobraževanja, 

informacijsko komunikacijska tehnologija, formalno, neformalno, priložnostno in 

vseživljenjsko izobraževanje. 

SUMMARY 

The master's thesis deals with traditional and modern methods of education in a chosen 

company. The company wants its employees to be as educated as possible to carry out their 

work. For this reason, it offers and regularly organizes various forms of education. Traditional 

learning is complemented by e-learning and by other modern knowledge transfer approaches. 

Blended learning, i.e. the combination of traditional learning and e-learning, was adopted by 

employees and the company as a new way of education and as value-added for faster and more 

efficient learning. The thesis examines the impact of different forms of education on employees 

in terms of employee satisfaction and preferences; it also discusses the importance of choice 

and form of training for employees. The findings of the survey show that the company is well 

organized with regard to education and that employees have many opportunities for self-

learning in the traditional or modern way. 

Keywords: traditional learning, e-learning, blended learning, information communication 

technology, formal learning, informal learning, part-time learning, lifelong learning. 
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1 UVOD 

Kapital človeka predstavlja znanje in znanje je konkurenčna prednost vsake organizacije 

oziroma podjetja. V sodobnem času, ko je potrebno znanje neprestano nadgrajevati in 

dopolnjevati, je uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)1 zelo pomembna. 

Zaposlenim je potrebno nuditi kvalitetno in sprotno izobraževanje na različnih področjih. 

Težnja organizacije mora biti v neprestanem dopolnjevanju in nadgrajevanju predaje znanja. 

Vsak posameznik mora imeti dolžnost, da doda svoj kamenček znanja v celoten mozaik znanja 

podjetja, kajti vsi skupaj tvorijo dobre rezultate za prihodnost. Pri vsem tem se mora vodstvo 

zavedati, da bo podjetje le s takšnim načinom raslo in se razvijalo na vseh področjih svojega 

poslovanja. 

Razvoj zaposlenih je nujno potreben za dolgotrajno uspešnost podjetja, posebej v storitveni 

dejavnosti, kjer so zaposleni v neposrednih stikih z odjemalci storitev in strankami. Za srednje 

velika in velika podjetja velja, da je koristno imeti dobro organizirano službo internega 

izobraževanja in usposabljanja. Le s pravilnimi pristopi in ustrezno izbranimi izobraževanji, se 

bodo zaposleni tudi zaradi lastne potrebe vključevali v proces IKT. Izobraževalni programi 

morajo biti časovno in tematsko usklajeni s potrebami zaposlenih in naravo dela. Trend 

izobraževanja in usposabljanja mora biti postavljen v okviru časa in prostora, v katerem se 

podjetje nahaja in komunicira. 

Nikolaeva in Nathtan-Roberts (2016) trdita, da komunikacija posameznika pridobiva 

pomembno vlogo v izražanju in sprejemanju reakcij drugih udeležencev e-izobraževanja. 

Razpoloženje in zadovoljstvo posameznika imata torej v procesu komunikacije drugačen vpliv 

glede na obliko izobraževanja (Mathew 2014). Posameznik se različno odziva, razmišlja po 

svoje ter podaja svoja prepričanja in predstavo. Dober predavatelj, tutor ali mentor ima pri tem 

veliko vlogo oziroma nalogo, kako motivirati in spodbuditi interes posameznika za sprejemanje 

novih znanj (Flogie 2014). Pomembna je osredotočenost na učečega, da bo pridobil dovolj 

pravega znanja za kakovostno delo na delovnem mestu. Çubukçu (2012, po Marinko 2015) 

navaja, da posameznik s samoorganiziranostjo poveča angažiranost za pridobitev novih znanj 

in s tem pripomore k boljšemu pomnjenju novosti. Pri vsem tem moramo imeti dovolj časa za 

premislek in razumevanje novosti, da jih lahko nato povežemo z realnimi primeri v življenju. 

Posameznik z izobraževanjem pridobiva nova znanja in kakovost njegovega dela postaja vedno 

boljša. Jiyuan (2016) je mnenja, da je predhodno pridobljeno znanje posameznika dobra 

popotnica za hitrejše povezovanje znanja in sledenje nadaljnjim izobraževanjem. Možina idr. 

(1998, 181) trdijo, da je občutek motiviranosti za ljudi še posebej pomemben. Postanemo 

pozornejši ter tako lažje in hitreje dojemamo novosti. 

 
1 Veščine informacijsko komunikacijske tehnologije predstavljajo različne stopnje interakcije 

posameznika do uporabe računalnika, računalniške tehnologije in interneta pri delu doma ali v 

poslovnem svetu. 
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Izobraževanje v dobi interneta nam omogoča hitrejše in učinkovitejše sprejemanje novitet 

učenja skozi čas, ki se nenehno spreminja. Nova znanja na različnih področjih lahko 

pridobivamo tudi prek spletnih omrežij, ki so dostopna na različne načine (Bonk in Graham 

2006). Kot je dejal Noe (2010), bomo z novim načinom izobraževanja izboljšali konkurenčnost 

organizacije in povečali zadovoljstvo zaposlenih. S sodobno tehnologijo bomo lažje in na 

ustrezen način predali znanje, bolj kot pa njegovo samo novo ustvarjanje (znanstvena literatura, 

članki, internet ipd.). Zaposlenim je treba predati znanje na način, ki si ga želijo in potrebujejo, 

tako da bodo uspešnejši in zadovoljnejši pri svojem delu (Noe 2010). 

Znanje lahko pridobimo na klasičen način ali pa s kombinacijo klasičnega in elektronskega 

učenja, kar postaja vedno bolj sodoben in uporaben način predaje znanja (Bonk in Graham 

2006). V svetu znana metoda, poimenovana kot kombinacija izobraževanja, postaja vse 

aktualnejša tudi pri nas. V tuji literaturi je za to metodo uporabljen angleški izraz »Blended 

learning«, v magistrskem delu pa ga bomo v skladu z rabo v podjetju, v katerem je bil izveden 

empirični del te naloge, imenovali kombinacija izobraževanja. 

V izbranem podjetju so se v zadnjem desetletju sodobni načini (e-izobraževanje in kombinacija 

izobraževanj) po številu izvedb (povprečno 4 dni) na posameznega zaposlenega precej 

povečali. Informacija, da se je v preteklem letu udeležilo delavnic in predavanj preko 8.960 

zaposlenih, nam poda jasen odgovor, da podjetje resnično skrbi za predajo in nadgrajevanje 

znanja med zaposlenimi. Oba načina izobraževanja predstavljata sodobno rešitev, saj vodita k 

zmanjšanju stroškov izobraževanja in sta prilagojena osebnim potrebam ter omogočata 

izobraževanje širšemu krogu zaposlenih. 

Prav zato smo raziskali, kaj o sodobnem načinu izobraževanja (kombinacija klasičnega in e-

izobraževanja) menijo udeleženci/zaposleni, kateri obliki izobraževanja dajejo prednost in 

večjo pomembnost ter kolikšno je njihovo zadovoljstvo s ponujenimi oblikami izobraževanja. 

Izobraževanje zaposlenih v podjetju poteka preko oddelka za izobraževanje, ki skrbi za celoten 

proces predajanja znanja. Namen raziskave magistrske naloge je raziskati, proučiti in pridobiti 

mnenja zaposlenih o zadovoljstvu z izobraževanjem, in proučiti njihove preference glede na 

različne ponujene oblike izobraževanja: klasično izobraževanje, e-izobraževanje in sodobni 

način izobraževanja (kombinacija klasičnega in e-izobraževanja), za program »Usposabljanje 

za kredite po ZPotK-2« (Izbrano podjetje 2018), ki je bil za izbrano podjetje izveden kot študija 

primera v letu 2018. Imena podjetja zaradi želje po anonimnosti ne omenjamo. 

Cilji magistrske naloge so: 

− podati pregled domače in tuje literature s področja formalnega, neformalnega, 

priložnostnega, vseživljenjskega in sodobnega načina izobraževanja (e-izobraževanje in 

kombinacija izobraževanja), 

− raziskati zadovoljstvo zaposlenih z izobraževanjem na klasičen način, z e-izobraževanjem 

in s kombinacijo obeh načinov, 
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− raziskati, katerim oblikam izobraževanja zaposleni dajejo prednost, katere so njihove 

preference pri izbiri načina izobraževanja in kateri dejavniki vplivajo na njihovo odločitev, 

− podati priporočila za izboljšavo izvajanja izobraževanja v izbrani organizaciji in za 

nadaljnje raziskovanje. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo proučili domačo in tujo strokovno literaturo ter vire 

na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih. Zanimala so nas predvsem 

področja klasičnega in e-izobraževanja ter njuna kombinacija. Prav tako nas je zanimala 

razširjenost uporabe IKT pri različnih oblikah izobraževanj, tako v Sloveniji, Evropi in v svetu. 

Za prikaz konteksta primerjave raziskave smo uporabili sekundarne podatke iz javno dostopnih 

baz SURS-a in Eurostat-a. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo preverili naslednje zastavljene trditve: 

− Hipoteza 1: Ženske so v primerjavi z moškimi v povprečju bolj zadovoljne z 

izobraževanjem na klasičen način. 

− Hipoteza 2: Moški so v povprečju bolj zadovoljni z e-izobraževanjem kot ženske. 

− Hipoteza 3: Ženske so v primerjavi z moškimi v povprečju bolj zadovoljne s kombinacijo 

klasičnega in e-izobraževanja. 

− Hipoteza 4: Med mlajšimi in starejšimi udeleženci izobraževanj obstajajo statistično 

značilne razlike v pomembnosti izbire oblike izobraževanja (klasičen način, e-način ter 

kombinacija klasičnega in e-izobraževanja). 

− Hipoteza 5: Najpomembnejši dejavnik odločitve za izbiro oblike izobraževanja je 

fleksibilnost. 

Predpostavljamo, da so ženske bolj zadovoljne s klasičnim izobraževanjem in kombinacijo 

klasičnega in e-izobraževanja ter da so moški bolj zadovoljni z e-izobraževanjem. 

Predpostavljamo tudi, da so mlajši udeleženci bolje pripravljeni na e-izobraževanje in 

izkazujejo večjo pomembnost času in kraju izvedbe izobraževanja. Fleksibilnost izvajalca 

(predavatelja/mentorja) in fleksibilnost udeležencev izobraževanja je predpostavka pri 

izvajanju kombinacije izobraževanja. 

Za raziskavo veljajo tudi določene metodološke omejitve. Omejili smo se zgolj na eno izbrano 

podjetje. Zanimalo nas je le zadovoljstvo in preference zaposlenih pri različnih oblikah 

izobraževanj (klasično in e-izobraževanje ter njuna kombinacija). Ni pa nas zanimal sam 

tehnološki vidik izobraževanja. Pridobljenih rezultatov nismo primerjali z drugimi podobnimi 

organizacijami iste panoge. Odgovori anketnega vprašalnika so temeljili na subjektivnih 

mnenjih anketiranih oseb. Za statistično raziskavo smo uporabili le veljavne in popolnoma 

rešene anketne vprašalnike. Ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno populacijo zaposlenih 

v podjetju, ker nismo neposredno nadzorovali procesa vzorčenja in ker vzorec ni naključen. 
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2 IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje nam pomeni več kot samo učenje, razumemo ga kot širši pojem predaje znanja 

in bogatenje predznanja. Kot pravi Jung (2011, 46) izobraževanje poleg učenja vključuje tudi 

poučevanje. S poučevanjem običajno predajamo znanje na formalen način, klasično v učilnici, 

kjer je potrebno upoštevati način predaje znanja. Upoštevati moramo tudi razliko med 

izobraževanjem in usposabljanjem (Healy in Bourne 2012). Oba procesa vključujeta aktivnosti 

pridobivanja novega znanja in spretnosti za delo. Lahko se dopolnjujeta ali razlikujeta. Za 

razliko od izobraževanja, kjer je poudarek na samem razvoju znanja in njihovih spretnosti, 

razumemo usposabljanje kot proces, kjer zaposleni razvija določene sposobnosti, ki jih resnično 

potrebuje za opravljanje svojega dela. Predstavlja neko vmesno stopnjo med izobraževanjem in 

dejanskim delom. Z usposabljanjem se pogosto srečujemo v podjetjih, kjer zaposleni nujno 

potrebujejo nova konkretna znanja in veščine, vezana na njihovo specifično delo. Kot pravi Noe 

(2010, 5), bo podjetje s pravilnim načrtovanjem in planiranjem izobraževanja doseglo, da bodo 

njihovi zaposleni z nenehnim izobraževanjem pridobili nove osebne kompetence, kar podjetju 

dviga uspešnost in nivo konkurenčnosti. Z usposabljanjem zaposlenih pa se bodo ti tudi bolje 

odzivali na konkretne probleme pri delu. 

2.1 Vloga in pomen izobraževanja v sodobni družbi 

V podjetju igra pomembno vlogo vsak posameznik, ki lahko novim znanjem kakorkoli 

doprinese k napredku. Izobraževanje, katerega ga omogoča podjetje, predstavlja dolgoročen 

proces, ki vključuje vse udeležence v procesu. Ob tem mora imeti podjetje dobro izoblikovano 

strategijo izobraževanja, kajti le to je ključ do uspešnosti (Velikonja 2009). Vlaganje v znanje 

in nenehno izobraževanje predstavljata v času sodobne družbe stalnico, ki je nikakor ne smemo 

zanemarjati. Kot pravi Velikonja (2009) mora biti izobraževanje in usposabljanje posameznika 

za doseganje dobrih rezultatov načrtno in sistematično. 

Veliko organizacij se je v zadnjem desetletju hitro razvilo v sodobne organizacije, ki so 

sposobne prepoznati nove tehnologije na trgu in ideje zaposlenih ter jim omogočiti razvoj in 

napredek. V teh organizacijah se management trudi, da bi se pridobljeno znanje in z leti izkušnje 

prenašale na nove generacije zaposlenih (Šinkovec 2015, 3–5), kajti ti morajo biti pripravljeni 

za sprejemanje novosti in stalno učenje ter motivirani za pridobivanje novega znanja. V 

podjetjih morajo skrbeti za motiviranje zaposlenih za učenje in tudi za prenašanje znanja med 

sodelavci. Izobraževanje jim mora postati vrednota in stalna praksa (Kušar idr. 2013). Zaposleni 

za opravljanje dela na delovnem mestu potrebujejo določena znanja z željo, da bodo za delo 

tudi primerno usposobljeni, potrebujejo sprotna izobraževanja, kjer svoja znanja obnavljajo in 

jih dograjujejo. Samo želja po novem znanju običajno ni dovolj, potrebni sta motivacija 

zaposlenega in podpora nadrejenih. Vodstvo z različnimi finančnimi in nefinančnimi oblikami 

nagrajevanja motivira zaposlene k boljšemu delu in sodelovanju v podjetju. Pohvala 

zaposlenemu daje dodatno energijo za delo in vzbuja samoiniciativnost pri osebnem in 
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družbenem razvoju (Heathfield 2018). Na uspešnost pridobivanja novega znanja vplivajo 

različni dejavniki znotraj podjetja, med sodelavci in vodstvom. Welsby (2014, 31) izpostavlja 

čustva učečega, ki velikokrat močno vplivajo na odločitev posameznika za nadaljevanje 

izobraževanja. Dobro počutje zaposlenega v delovni sredini povečuje njegovo samozavest in 

željo po sodelovanju in nadgrajevanju znanja. Medtem pa Quyhn (2018) izpostavlja 

pomembnost posameznika v pripravljenosti za vključitev v program izobraževanja, saj ta s 

svojim znanjem ustvarja dodano vrednost celotnemu znanju in hkrati povečuje vrednost 

podjetja. 

Znanje predstavlja konkurenčno prednost podjetja, zato z različnimi oblikami formalnega in 

neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih mnoge storitvene organizacije 

poskušajo povečevati svojo konkurenčno prednost. V organizacijah se zato odvijajo različni 

procesi managementa znanja. Ta je nujno potreben za učinkovito in uspešno delovanje podjetja 

tako na področju vodenja kot pri celostnem izobraževanju zaposlenih. Gomezelj Omerzel idr. 

(2010) so mnenja, da je delovanje celotnega procesa izobraževanja še veliko širše in 

kompleksnejše področje. Z managementom znanja najprej dobro prepoznamo ključno znanje 

zaposlenih, ga razvijamo in nadgrajujemo ter z različnimi managerskimi postopki spodbujamo 

prenos znanja med zaposlenimi, ne samo eksplicitno, temveč tudi tiho znanje. S pravilnim 

načrtovanjem in organiziranjem izvajamo predajo znanja glede na potrebe v podjetju. Vsi 

procesi, ki so podprti z ustrezno IKT, morajo delovati usklajeno z organizacijsko kulturo 

(Gomezelj Omerzel idr. 2010). 

Nenehni razvoj IKT terja od podjetja in posameznika, da se neprestano izobražujeta in sledita 

novim trendom v sodobni družbi. Posameznik z izobraževanjem nadgrajuje svoje znanje in 

povečuje konkurenčnost podjetja (Mihalič 2006). 

Vsako delo (Gomezelj Omerzel idr. 2010), s katerim se ukvarjamo, je potrebno sistematično in 

organizirano načrtovati, da dosežemo cilje, ki smo si jih zadali. Vsakodnevni doprinos novega 

znanja in deljenja znanja v družbi pa nam omogoča rast posameznika in podjetja. Posameznik 

sčasoma raste z delom in pridobiva nove kompetence. Njegove osebne lastnosti se oblikujejo v 

določenem času in v okviru del in nalog, ki jih opravlja v organizaciji (Mihelič 2011). Z 

nenehnimi spremembami v okolju, ki vplivajo na organizacijo in posameznika, se mora 

zaposleni neprenehoma prilagajati družbi in IKT ter s tem spreminjati in razvijati svoje 

kompetence. 

Vse bolj prihaja v ospredje sodobno izobraževanje, ki poleg klasičnega uveljavlja elektronsko 

in njune kombinacije izobraževanj.2 Noe (2010, 317) je mnenja, da e-izobraževanja ne moremo 

popolnoma nadomestiti s standardnim-klasičnim izobraževanjem, temveč ga lahko le 

 
2 Kombinirano izobraževanje praviloma poteka v kombinaciji klasičnega (učilnica) in e-izobraževanja 

na daljavo, ki je lahko podprto z različnimi tehnologijami in sodobnimi orodji (grafične predstavitve, 

fotografije, preglednice, avdio gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, animacije ipd.). 
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dopolnjujemo. V literaturi (Noe 2010), pogosto naletimo na izraz hibridno ali mešano 

izobraževanje (angl. blended learning), kjer klasično izobraževanje dopolnimo s katero od 

sodobnih izobraževanj in IKT pripomočkov. Vsekakor je glede na potrebe in zahteve 

udeležencev izobraževanja najbolje uporabiti oboje. Garrison (2011, 15) pri tem navaja, da v 

procesu izobraževanja nastaja mešanica sinhronih in asinhronih situacij komunikacij, 

povezanih s predajo informacij. Posameznik se lahko na e-izobraževanje odzove ob različnem 

času in kraju in si tako prilagodi svoje delo in obveznosti tako doma kot v službi. V nasprotju 

s sinhronim izobraževanjem mora biti posameznik v naprej dogovorjenem terminu 

izobraževanja, da lahko sledi predstavljeni avdio ali video prezentaciji. 

2.2 Konkurenčnost podjetij in znanje 

Kvaliteten kader in znanje posameznika predstavljata največjo konkurenčno prednost podjetja. 

Že dobra tri desetletja so različni strokovnjaki ugotavljali in raziskovali delovanja podjetji glede 

napredka in njihove prednosti pred drugimi podjetji v istih panogah. Ugotovitve so pokazale, 

da je lahko podjetje zelo uspešno, če ima ustvarjen enkraten in trajnejši položaj (Bamberger 

1998, 80-88). Pojem so poimenovali konkurenčna prednost (angl. competitive advantage). Kot 

je zapisal Meyer (2015), smo v obdobju hitrejše konkurence in digitalizacije, ko morajo podjetja 

povečati svojo inovacijsko sposobnost, da bi dosegla konkurenčnost med sabo. Razvijati 

morajo inovacijske strategije, ki jim omogočajo izvajanje inovacijskih projektov. Ti se med 

seboj razlikujejo po naravi, hitrosti in stopnji inovativnosti. Da bi podjetje doseglo vse to, 

potrebujejo inovacijsko sposobnost, ki vključuje sodobno znanje z uporabo IKT, kulturo 

inovacij, organizacijsko klimo in ustvarjalnostjo vseh zaposlenih v podjetju. Spodbujanje 

inovacij (OECD 2018) na področju zelenih tehnologij povečuje produktivnost in obenem tudi 

konkurenčnost podjetij. 

Znanje posameznika je velikokrat težko opredeliti in ovrednotiti. Poznamo več vrst znanja, med 

drugimi sta najbolj pomembna eksplicitno - strukturno znanje in tacitno - tiho znanje 

(Davenport in Prusak 1998, 69). Pri pomembnosti upravljanja znanja imajo glavno vlogo ljudje, 

spremenljiva IKT in kultura obnašanja zaposlenih v podjetju. 

Glavni principi upravljanja z znanjem (Davenport in Prusak 1998, 24): 

− znanje izvira in se nahaja v glavah ljudi, 

− prenosu znanja je potrebno zaupati, 

− tehnologija omogoča nove oblike znanj, 

− prenos znanja je potrebno spodbuditi in nagraditi, 

− potrebna je podpora managementa in virov, 

− uvajanje znanja naj se najprej izvede s poskusnim programom, 

− količinske in kvalitetne meritve naj ocenijo uvajanje znanja in 

− znanje je kreativno, njegova nepričakovana smer razvoja mora biti spodbujena. 
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Management znanja je danes precej proučevan pojem, ki sta ga je že leta 1995 Nonaka in 

Takeuchi opredelila kot proces prehajanja tihega-tacitnega znanja v eksplicitno znanje skozi 

spiralo znanja. Ljudje namreč skozi različne procese upravljajo z znanjem s pomočjo IKT in ga 

predajajo naprej. Znanje nastaja, spreminja obliko in pomen ter prehaja iz nižjega v višji nivo 

razumevanja. Na kar moramo biti še posebej pozorni pa je, da prenos znanj ni nikoli dokončen, 

saj se proces vedno nadaljuje (Nonaka in Takeuchi 1995). 

 

Slika 1: Spirala znanja-prenos tihega znanja v eksplicitno znanje 

Vir: Nonaka in Takeuchi 1995, 62. 

Spirala znanja predstavlja odnos med tihim,3 že znanim in eksplicitnim,4 novim znanjem. 

Celoten proces nastajanja in preoblikovanja znanja vsebuje 4 stopnje, ki prehajajo iz ene v 

drugo obliko in proces je pri tem ponavljajoč. Iz Slike 1 je razvidno, da se proces začne s 

»socializacijo« in konča z »internalizacijo«. 

− Socializacija: je prva stopnja, kjer v človeku poteka proces razmišljanja in postavljanja 

miselnih vzorcev in konceptov. Zaposleni posredno ali neposredno preko pogovorov in z 

druženjem na formalen ali neformalen način prenašajo svoje že pridobljeno t. i. tiho znanje. 

V nadaljevanju lahko rečemo, da je socializacija najlažji način prenosa znanja. Primer 

takšnega prenosa znanja je lahko »trenerstvo ali mentorstvo«, kjer pa moramo biti pozorni, 

da je prenos znanja uspešen in predvsem tudi razumljiv. V družbi ne smemo dopustiti, da 

bi tiho znanje sodelavcev ostalo le v njihovih glavah. 

− Eksternalizacija: je druga stopnja, kjer pridobljeno znanje za pomoč pri delu zapišemo, 

dokumentiramo v internih navodilih, gradivih, raznih priročnikih, intervjujih in zvočnih 

zapisih. Ko je znanje enkrat zapisano v analogni ali digitalni obliki, postane lažje in hitreje 

prenosljivo na druge sodelavce. Velik interes podjetja je ravno v tem, da znanje odhajajočih 

sodelavcev ostaja v podjetju in se nadgrajuje. Zaposleni se velikokrat bojijo prenašati svoje 

znanje, ker s tem lahko izgubijo konkurenčno prednost in tako postanejo lahko zamenljivi. 

Ključnega pomena so pri tem avtorske pravice, ki se glede na organizacijsko kulturo 

 
3 Tiho, imenovano tudi tacitno znanje, izhaja iz praktičnega dela oziroma izkušenj posameznika. Izhaja 

na podlagi intuicije ob problemu, ko se vprašamo, kako in na kakšen način naj nekaj naredimo. 
4 Eksplicitno ali teoretično znanje izhaja iz že znanih informacij, zapisanih v formalnih oblikah, ko se 

vprašamo, kaj naj naredimo (Nonaka in Takeuchi 1995). 
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podjetja različno odražajo. 

− Kombinacija: je tretja stopnja, kjer zapisano znanje preoblikujemo, dodamo nova 

razmišljanja in jih povežemo z obstoječim, že eksplicitnim znanjem. S pomočjo IKT 

kombiniramo zapise najrazličnejših podobnih besedil, delamo povzetke ter na novo 

zapisana gradiva razmnožimo in delimo med sodelavce v podjetju. Ob tem pridobimo 

novo, t. i. eksplicitno znanje, ki pa v procesu spirale kmalu preide nazaj v tiho znanje 

posameznika. 

− Internalizacija: je zadnja stopnja prehajanja novo nastalega eksplicitnega znanja in to nazaj 

v tiho-tacitno znanje. Lahko rečemo, da znanje preide v posameznikovo izkustveno znanje 

z večkratnim ponavljanjem in pri samem delu z vpeljevanjem v prakso. Zaposleni s svojimi 

izkušnjami in dobrim razumevanjem delovne naloge lažje in hitreje rešujejo svoje 

probleme in probleme sodelavcev. 

Pomen znanja in njegova predaja v družbi se z leti povečuje na vseh področjih. Potrebno je le 

izbrati pravilno vrsto izobraževanja in pripadajočo obliko, ki je v danem trenutku in kraju 

najbolj primerna. 

2.3 Vrste izobraževanja 

Zaradi različnih vrst izobraževanja, ki jih opisuje Hozjan (2010, 19), lahko lažje in hitreje 

najdemo ustrezen način predaje znanja za posameznika ali skupine. Omenja osnovne tri vrste 

izobraževanja: formalno izobraževanje ter neformalno in priložnostno učenje. Učenje 

predstavlja širši pojem / proces kot izobraževanje, kjer je izobraževanje le sestavni del celotnega 

procesa pri učenju. Brembeck (1979, 85, po Hozjan 2010, 16) je v svojih raziskavah opredelil 

nekaj značilnih dejavnikov, ki so še vedno prisotni v procesu učenja. Priložnostno učenje pa je 

opredelil kot sinergijo z neformalnim učenjem, ki je sčasoma pridobilo vedno večje veljavo pri 

izobraževanju posameznika. 

Preglednica 1:  Brembeckova primerjava formalnega izobraževanja in neformalnega 

učenja 

Postavka Formalno izobraževanje Neformalno učenje 

Struktura Zelo strukturira Manj strukturirana 

Vsebina Akademska, abstraktna Za praktično uporabo v vsakdanjih 

situacijah 

Čas Usmerjeno k prihodnjim potrebam Usmerjeno k sedanjost, kratkoročno 

Način prireditve Dolgoročno, posredna potrditev Neposredno, kratkoročno 

Mesto izvedbe Določeno, jasno razpoznavno Kjerkoli, razpršeno 

Udeleženci Vnaprej znani, učitelj uradno priznan Vseh starosti, učitelji z različno 

usposobljenostjo 

Funkcija Zadovoljuje domnevne potrebe ljudi Odziva se na različne potrebe ljudi 

Vir: Povzeto po Brembeck 1979, 86; Hozjan 2010, 17. 
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Z globalizacijo se spreminjata način sprejemanja novih tehnologij in s tem tudi način 

pridobivanja znanja (Siemens in Tittenberger 2009). Znanje je dosegljivo na različne načine, s 

formalnim ali neformalnim izobraževanjem. Posameznik lahko znanje pridobi tudi s 

priložnostnim učenjem prek različnih medijev in spleta (Bregar 2011). Uveljavljeno je 

elektronsko izobraževanje (e-izobraževanje), ki predstavlja sodoben način izobraževanja na 

daljavo (e-študij). Tak študij lahko vodi k pridobitvi javno veljavne listine, zato ga v tem 

primeru uvrščamo v formalno izobraževanje, dobro pa lahko služi tudi na različnih 

usposabljanjih in v neformalnih izobraževanjih, ki ne vodijo k pridobitvi javno veljavne listine. 

S postopnim uveljavljanjem e-izobraževanj so se v veliki meri opuščala tradicionalna, klasična 

izobraževanja (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010). Na spletu je veliko učnih virov, ki jih 

lahko uporabimo za samostojni študij (priložnostno učenje) ali pa kot dopolnilo klasičnemu 

formalnemu ali neformalnemu izobraževanju.  

Iz Slike 2 je razvidno, da je najbolj obsežen pojem izobraževanja priložnostno izobraževanje. 

Sledita mu neformalno in formalno izobraževanje. 

 

Slika 2: Vrste izobraževanja 

Vir: Davies 1985, 25. 

2.3.1 Formalno izobraževanje 

Najbolj pogosto in uveljavljeno je formalno izobraževanje, kjer je celoten izobraževalni proces 

posameznika usmerjen k cilju, pridobitvi ustreznega znanja in s tem formalne izobrazbe z 

dokazilom javne veljavne listine (Ličen 2009, 149; Hozjan 2010). 

Kot pravi Hozjan (2010, 16–20), je formalno izobraževanje usmerjeno v prihodnost z jasno 

opredeljeno strategijo, strukturo in programom izobraževanja. Čas in prostor, kjer se bo izvajalo 

izobraževanje sta vnaprej točno določena. Izvajalec izobraževalnega programa (učitelj, 

predavatelj ipd.) ima priznano, veljavno listino, s katero ima pravico izvajati izobraževanje in 

izpostavlja se možnost skupinskega dela udeležencev izobraževanja in prenosa znanja znotraj 

skupine, primeri dobre prakse pa se lahko prenašajo med posameznimi izobraževalnimi 

inštitucijami podobno obravnavane teme (Hozjan 2010, 16–20).  
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Slika 3 prikazuje vključenost odraslih v proces formalnega in neformalnega izobraževanja, kjer 

se je Slovenija v letih (2011-2016) uvrstila nad povprečje celotne EU-28. Rezultati raziskave 

ankete (SURS 2018b) o izobraževanju odraslih iz leta 2016 kažejo, da je bilo vključenih 46,1 

% odraslih, starih 25-64 let, ki so za izobraževanje v povprečju porabili 180 ur. Kljub povečanju 

vključenosti v izobraževanje za skoraj 10 % od leta 2011 so se še vedno ohranila neravnovesja 

v demografskih podatkih, statusu zaposlitve in poklicih. 

 

Slika 3: Delež odraslih (25–64 let), vključenih v formalno in/ali neformalno 

izobraževanje, Slovenija in EU-28, 2016 

Vir: SURS 2018b. 

Melink in Pavlin (2013, 20–21) omenjata in hkrati razlagata pomen in vlogo, že pridobljene 

visoke izobrazbe posameznika. Pravita, da znanje, ki ga pridobimo tekom rednega –formalnega 

izobraževanja, hitro zastareva in ne zadošča več osnovnemu delu. Podjetja si želijo imeti ne le 

dobro izobražen kader, temveč zaposlene, ki bodo imeli dovolj specifična znanja in izkušnje za 

potrebe delovnega mesta. V ta namen mora posameznik samostojno in samoiniciativno poiskati 

znanje, ki ga podjetje v danem trenutku potrebuje in jih pridobiti z neformalnim 

izobraževanjem. 

2.3.2 Neformalno izobraževanje 

Neformalno izobraževanje uvrščamo med izobraževalne programe, kjer udeleženec seminarja 

ali delavnice na koncu prejme le neke vrste potrdilo o opravljanju dejavnosti, ne pa javno 

veljavne listine (Hozjan 2010, 21). Neformalno izobraževanje se pri posamezniku izraža kot 

potreba po zagotavljanje osebnih rešitev. Posamezne aktivnosti v procesu izobraževanja so 

usmerjene v sedanjost, uresničitev želja po novem znanju pa jim zagotavlja fleksibilnost učenja. 

Vsa izobraževanja so tako kot formalna izobraževanja ciljno usmerjena v dosego končnega 



 

11 

rezultata, t. j. pridobitev novega znanja (Ličen 2009, 150). Vsakodnevne spremembe in razvoj 

v svetu zahtevajo od posameznika nadgrajevanje njegovega znanja z neformalnim 

izobraževanjem. Potrebno je nenehno dopolnjevanje in nadgrajevanje že pridobljenega 

teoretičnega znanja z izkušnjami in spretnostmi, ki jih kot kompetence posameznik lahko 

pridobi na različne načine neformalnega izobraževanja. 

Podjetja v današnjem času spodbujajo zaposlene k samostojnemu izobraževanju na neformalni 

način. Kot primer za pojasnilo, so v Zavarovalnici Triglav (2018, 100), podobnega mnenja, zato 

pri svojem internem izobraževanju (predavanja, različne delavnice in spletni način učenja) 

omogočajo dodatno usposabljanje osebnostnega razvoja zaposlenega. Enako velja tudi za Petrol 

(2019), kjer so mnenja, da je izobražen kader dober kader in da bodo uspešni in konkurenčni 

na trgu le s takim pristopom do izobraževanja. Poleg vseh že prej omenjenih oblik izobraževanj 

imajo razvit tudi projekt mentorstva, s katerim spodbujajo sodelovanje predvsem med 

starejšimi in mlajšimi sodelavci. 

V nadaljevanju sta profesorja Edmondson in Saxberg (2019) s Harvardske poslovne šole 

opozorila, da je prihodnost učenja na terenu, torej izven šolskih klopi. Poudarjata, da je potrebno 

eksperimentirati z novimi učnimi metodami in iskati nove sodobne oblike izobraževanja. 

Ob zaključku članka v poslovnem tedniku Svet kapitala (2019), je Petra Kocjančič s Fakultete 

za dizajn dejala: »Kot so nekoč dvakrat na teden hodili na telovadbo, danes hodijo na tečaje ali 

se izobražujejo za kak drug poklic.« Podjetja doma, predvsem pa v Evropi, nenehno stremijo k 

novim znanjem in zaposlovanju novih sodelavcev, ki imajo poleg pridobljene formalne 

izobrazbe tudi velik del neformalnih izkušenj in konkurenčnega znanja. 

Iz Slike 4 (Eurostat 2019) je razvidno, da so se v letih 2007, 2011 in 2016 odstotki zaposlenih, 

ki so se neformalno izobraževali ob delu, različno spreminjali. Raziskava je bila narejena za 

zaposlene, stare od 25 do 64 let. V nekaterih državah (Avstrija, Češka, Slovaška, Slovenija in 

Švica) se je odstotek z zadnjo raziskavo bistveno povečal, v skandinavskih deželah pa se je 

udeležba zaposlenih na neformalnih izobraževanjih kljub pričakovanjem, saj gre za države, ki 

so splošno zelo napredne glede izobraževanja, celo zmanjšala, Ostale države, sodelujoče v 

raziskavi, pa so ostale v nespremenjenih procentih udeležbe neformalnega izobraževanja. 
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Slika 4: Neformalno izobraževanje in tečaji povezani z delom 

Vir: Eurostat 2019. 

Kot zvrst neformalnega izobraževanja štejemo tudi priložnostno izobraževanje, ki je večinoma 

nenamensko, neorganizirano, sprotno, brez vnaprej določenih vsebin in brez večjih ciljev 

(Ličen 2009, 150). Kot navaja Hozjan (2010, 23), ga lahko poimenujemo kot učenje, saj nima 

vnaprej določenih terminov in lokacij, kjer se bo izvajalo izobraževanje, temveč večinoma 

poteka spontano in je odvisno zgolj od posameznika, njegove volje in želje po novem znanju. 

Priložnostno izobraževanje omenjeni avtorji opredelijo kot proces, ki poteka vse življenje, pri 

tem pa posameznik preoblikuje svoja stališča, vrednote in spretnosti glede na znanje, ki ga 

poseduje. 

Skozi celotno življenjsko obdobje si kot posamezniki prizadevamo k izpopolnjevanju in 

nadgrajevanju svojega znanja in tako preidemo v vseživljenjsko izobraževanje (Delors 1996, 

94). 
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2.3.3 Vseživljenjsko izobraževanje 

Vseživljenjsko izobraževanje (angl. Lifelong learning), je proces učenja s pridobivanjem novih 

informacij in spoznanj, tako s formalnim kot z neformalnim učenjem. Vsakodnevne izkušnje 

dograjujemo z obstoječimi in tako razvijamo nove spretnosti, sposobnosti in veščine (Delors 

1996, 94). Smoter vseživljenjskega izobraževanja je omogočiti posamezniku lažji, hitrejši in 

predvsem cenejši dostop do različnih virov informacij in možnosti učenja na različne načine ter 

povezovati že pridobljeno znanje formalne izobrazbe z neformalnimi, priložnostnimi 

izobraževanji (Trunk Širca in Sulčič 2010, 249-257). 

Podjetja, z vodstvi na čelu, želijo vzpostaviti neprestano organizirano izobraževanje na vseh 

nivojih zaposlenih. Z dobro vizijo želijo ustvarjati vrhunsko znanje, ki zaposlene poleg rednega, 

organiziranega izobraževanja še bolj motivira, da se samoizobražujejo (Biloslavo in Podobnik 

2010). V celotnem procesu predaje znanja morajo sodelovati vsi člani organizacije. Z odprto 

komunikacijo in nesebičnim deljenjem informacij zaposleni individualno in timsko sodelujejo 

in stopnja znanja prehaja na višji nivo kvalitete. 

Blossfeld in Roßbach (2018) iz znanstvenih in političnih razprav, ki so potekale v Nemčiji na 

temo vseživljenjskega izobraževanja ugotavljata, da je potrebno za novimi informacijami in 

pretokom znanja kontinuirano sledenje. Znanje zaposlenih ne more in ne sme biti konstanta, 

temveč spremenljivka, ki se zaradi tehnoloških sprememb, vsestranske digitalizacije in razvoja 

družbe sveta spreminja skozi čas. Potrebno je pridobiti dovolj kvalitetnih podatkov o 

zaposlenih, katerim bodo podjetja omogočila kvaliteten prenos znanja za dosego novih 

kompetenc. Vseživljenjsko izobraževanje je potrebno vključiti v izobraževalno in poklicno 

kariero. 

Vseživljenjsko učenje zajema vse učne dejavnosti, ki se z namenom izboljšanja znanja, 

spretnosti in kompetenc v okviru osebnih, državljanskih, socialnih ali zaposlitvenih vidikov 

izvajajo skozi vse življenje (MSŠ 2007). Namen ali cilj učenja je kritična točka, ki razlikuje te 

dejavnosti od dejavnosti, ki niso povezane z učenjem, kot so kulturne ali športne dejavnosti. 

Izobraževanje odraslih se nanaša na njihovo sodelovanje v vseživljenjskem učenju. Njihovo 

učenje se običajno nanaša na učne dejavnosti po koncu izobraževanja. Kazalnik za merjenje 

vseživljenjskega učenja je opredeljen kot delež ljudi, starih od 25 do 64 let, ki so navedli, da so 

v štirih tednih pred anketo dosegli formalno ali neformalno izobraževanje in usposabljanje 

(MSŠ 2007). 

Na Sliki 5 je predstavljeno vseživljenjsko učenje populacije EU (Eurostat 2018), kjer sodeluje 

11,1 % odraslih. Eden od ciljev strateškega okvira za evropsko sodelovanje in usposabljanje 

ET 2020 je, da bi na evropski ravni v vseživljenjskem učenju do leta 2020 v povprečju 

sodelovalo vsaj 15 % odraslih. Najnovejši rezultati o delovni sili EU (Eurostat 2018) kažejo, da 

je v letu 2018 stopnja udeležbe v EU znašala 11,1 %, kar je 0,2 odstotne točke nad stopnjo leta 

2017. Stopnja se je od leta 2015 oz. od stopnje 10,7 % postopoma povečevala. V povprečju je 
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bila po vsej EU leta 2018 stopnja udeležbe pri izobraževanju odraslih žensk višja (12,1 %) kot 

pri moških, saj je znašala malo manj (10,1 %). V državah članicah EU je bila najvišja stopnja 

udeležbe odraslih v učenju na Švedskem (29,2 %), Finskem (28,5 %) in Danskem (23,5 %). V 

nasprotju s tem je bila v petih državah članicah stopnja udeležbe nižja od 5 %: Romunija (0,9 

%), Bolgarija (2,5 %), Hrvaška (2,9 %), Slovaška (4,0 %) in Grčija (4,5 %). Slovenija se 

trenutno nahaja v zgornji polovici, takoj za povprečjem EU, in sicer z 11,4 % odraslih (Eurostat 

2018). 

 

Slika 5: Vključevanje odraslih v vseživljenjsko izobraževanje, v EU 2018 

Vir: Eurostat 2018. 

Zanimiv je podatek glede učenja odraslih v EU-28 za leto 2017 (Eurostat 2017a). Stopnja 

udeležbe v izobraževanju odraslih je bila opredeljena kot delež odraslega prebivalstva (25-64 

let), ki je prejel formalno ali neformalno izobraževanje ali usposabljanje. V letu 2017 se je več 

kot desetina (10,9 %) odraslega prebivalstva EU-28 udeležila izobraževanja in usposabljanja; 

kar je pomenilo rahlo povečanje glede na desetletje prej, saj je bila stopnja v letu 2007 (9,4 %). 

Analiza stopenj udeležbe za 275 regij na ravni NUTS 2, za katere so na voljo podatki, kaže, da 

je velika večina regij - 159 ali 58 % vseh imelo stopnjo udeležbe, ki je bila nižja od povprečja 

EU-28. Porazdelitev deleža udeležbe po posameznih državah članicah EU je bila na splošno 

homogena, kar je verjetno odražalo organizacijo pobud za izobraževanje in usposabljanje na 

nacionalni ravni. Najvišje stopnje udeležbe za izobraževanje odraslih so bile zabeležene v 

nordijskih državah članicah, Franciji in Nizozemski, medtem ko so bile najnižje stopnje 

zabeležene v vzhodni Evropi in Grčiji. 

Zanimivo je razmišljanje, da ponekod po svetu (Demokratična republika – Kongo) odrasli 

ljudje na ponovni poziv v šolo razumejo kot odvečno delo in prisilo. Veliko energije in razlage 
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je potrebno, da izobraževalne ustanove ponovno vzpostavijo pravi odnos in ponovno željo 

odraslih do vseživljenjskega izobraževanja. Želijo jim omogočiti pridobivanja novega znanja s 

klasičnimi in / ali sodobnimi načini. Kot sta dejala Kanonge in Félix (2019), se je v procesu 

izobraževanja odraslih pojavil problem motivacije do učenja. Odrasli želijo predvsem vedeti, 

kaj bodo imeli od ponovnega izobraževanja in ali se jim bo potem življenje spremenilo na bolje 

(ali bodo obdržali delovno mesto, dosegli boljši finančni položaj, imeli večji občutek 

enakopravnosti v družbi, jih nadrejeni ne bodo prezirali, skratka, imeli boljše življenje). 

Nekateri ljudje so spremembo sprejeli z odprtimi rokami, drugi so bili skeptični ali pa niso 

verjeli v novosti. 

V Evropi se je za spodbujanje celovitega pristopa k vseživljenjskem izobraževanju že leta 2005 

izoblikovala platforma (EUCIS-LLL) pod imenom »European Civil Society Platform« in se 

leta 2015 preimenovala v (LLLPlatform) »Lifelong Learning Platform«. Torej platforma za 

vseživljenjsko izobraževanje, ki jo oblikuje 42 evropskih organizacij. Te se med seboj 

povezujejo v različne mreže izobraževanja tako na formalnem, neformalnem in priložnostnem 

področju. Njihovo poslanstvo je spodbujanje organizacij in posameznikov, da se vključujejo v 

različne vrste izobraževanja in tako pridobivajo nova znanja (LLLP 2019). 

 

Slika 6: Lifelong learning platform, 2019 

Vir: LLLP 2019. 

Za uspešno izobraževanje in s tem predajo znanja je nujno potrebno povezovanje med 

organizacijami kot tudi posamezniki. Za lažjo in učinkovitejšo komunikacijo pa je potrebna 

sodobna IKT. 
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3 UPORABA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V 

IZOBRAŽEVANJU 

Informacijsko komunikacijska tehnologija je neizbežno potrebna za razvoj in raziskovanje na 

vseh področjih izobraževanja. Njena uporaba je poglavitnega pomena za nastajanje boljšega 

znanja, pridobivanja spretnosti posameznika in vzpostavljanja dobre komunikacije v 

organizaciji (Bohlander in Snell 2010). 

3.1 Opredelitev osnovnih pojmov IKT 

Podjetje s svojo vizijo in strategijo usmerja zaposlene k doseganju skupnih ciljev za dosego 

dolgoročne uspešnosti. Kot zagovarja Silberman (2013), je glavni cilj zaposlenega uspešnost in 

učinkovitost na delovnem mestu. Za dosego tega pa je potrebno dobro in kontinuirano 

izobraževanje zaposlenega. Po mnenju Talbot (2012, 141) pa je za dosego dobrih rezultatov pri 

izobraževanju in usposabljanju na delovnem mestu potrebno znanje same uporabe IKT. Zaradi 

razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) znanje, pridobljeno v času formalnega 

izobraževanja, hitro zastareva, zaradi česar mora posameznik, če želi ostati konkurenčen na 

trgu dela, svoje znanje stalno posodabljati oziroma se učiti vse življenje (OECD 2017; Kranjc 

2011). Pridobivanje sodobnih znanj predstavlja svojstven problem za zaposlene, ki težko 

zapustijo svoja delovna mesta in se vrnejo v šolsko okolje. Vpliv časa pri izobraževanju je 

ključnega pomena v celotnem procesu predaje znanja. Sinhronizacija med izvorom informacij 

in sprejemnikom mora biti časovno opredeljena, kar pa je za zaposlene precejšen problem, ker 

je potreben pravi časovni okvir, ki bo veljal za vse udeležence v učnem procesu (Graham 2014). 

Razvoj IKT omogoča pridobivanje znanja od kjer koli in kadar koli, saj so številne 

izobraževalne vsebine dostopne na spletu. Informacijska družba postaja vse bolj inovativna, 

hiter razvoj IKT pa omogoča razvoj e-izobraževanja in s tem tudi spremenjen pogled na 

izobraževanje (Krek idr. 2011). E-izobraževanje danes poteka predvsem prek interneta 

(globalno in lokalno) in intraneta, če se izobraževanje izvaja v notranjem omrežju podjetja in 

je omejeno na zaposlene tega podjetja. 

3.2 E-izobraževanje in njegove značilnosti 

E-izobraževanje je eno izmed sodobnih načinov izobraževanja, ki se je tekom celotnega razvoja 

in izpopolnjevanja izobraževanja veliko spremenilo. Bregar Zagmajster in Radovan (2010, 7) 

sta med drugim ugotavljala, da predstavlja IKT bistveni element sodobnih izobraževalnih 

sistemov in procesov. Zaposleni se v organizaciji hitreje in bolje naučijo novih vsebin na 

sodoben način (Auster 2015). Posameznik se mora pri »on-line« povezovanju čutiti 

pomembnega in kot del celote. Socialni stiki in možnosti raziskovanja pa še dodatno povečajo 

željo po vključevanju v izobraževanje. Čas in različne percepcije udeležencev v procesu 

izobraževanja so doprinesle, da se je spremenilo tudi poimenovanje. Ponekod v Sloveniji se 
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omenja izraz spletno učenje,5 e-učenje, vendar na splošno še vedno ostaja izraz e-izobraževanje. 

S tujko, v angleško govorečem delu svetu, pa se uporablja izraz »online learning«, »online 

study« in »e-learning« (Sulčič 2008, 24). 

Pri tem sta Bregar Zagmajster in Radovan (2010, 7) postavila jasno opredelitev za e-

izobraževanje, ki je lahko predstavljeno kot celostno v ožjem smislu ali delno podprto s 

tehnologijo v širšem smislu izobraževanja. 

 

Slika 7: Model e – izobraževanja 

Vir: Bregar, Zagmajster in Radovan 2010. 

Prednosti, ki jih e-izobraževanje prinaša udeležencem izobraževalnega programa, so v veliki 

meri dodana možnost razširitve svojega znanja (Bregar, Zagmajster in Radovan 2010, 11): 

− večja fleksibilnost izvajalca izobraževalnega programa in udeleženca (čas, kraj, hitrost 

podajanja in sprejemanja vsebine), 

− večja možnost prilagajanja učnim pristopom udeleženca, 

− večja interaktivnost in hitrejši dostopi do spletnih virov informacij (sinhrono ali asinhrono), 

− točnost in transparentnost predpisanih pogojev izobraževanja, 

− pridobitev osebnih kompetenc z novim znanjem. 

 
5 Več na: https://www.spletno-ucenje.com/. 
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Ko govorimo o e-izobraževanju, govorimo o širšem pojmu e-učenja, ki ga različni avtorji 

predstavljajo v povezavi z IKT in vsem, kar je povezano z njo. Jethro, Grace in Thomas (2012, 

203) ugotavljajo, da predstavlja e-izobraževanje tehnološko posredovanje učenja preko spleta 

s pomočjo osebnih računalnikov ali pa se vse to dogaja v računalniški, za to prirejeni učilnici. 

Fee (2009, 16) zagovarja svoje stališče, da za kvalitetno e-izobraževanje potrebujemo dobro 

opredeljen način pristopa k učenju in njegovem razvoju s pomočjo IKT. E-izobraževanje 

vsekakor predstavlja izobraževalni proces, ki je medsebojno povezan z vsebino na eni strani in 

storitvami na drugi strani spleta. Celotno dogajanje pa vodi in nadzira mentor izobraževanja 

(Markus 2008). 

Serdyukov in Serdyukova (2012) zagovarjata, da je pomembnost časa pri e-izobraževanju večja 

kot sama kvaliteta izobraževanja. Zaradi vse dražjega in težje dostopnega klasičnega 

izobraževanja morajo predavatelji iskati nove načine, ki bi udeležencem bolje ustrezali. 

Raziskave so pokazale (prav tam), da so udeleženci za krajše izvedbe e-izobraževanj enake 

kvalitete pripravljeni plačati več. Po mnenju obeh avtorjev bo v prihodnosti časovna 

učinkovitost ena izmed odločilnih dejavnikov pri odločanju za izbiro oblike izobraževanja. 

Izobraževalne ustanove se bodo ocenjevale in vrednotile po času, ki je potreben za učenje in 

predajo znanja. 

 

Slika 8: Psiho-sociološke karakteristike znanja in spretnosti, ki podpirajo e-

izobraževanje 

Vir: Terras in Ramsay 2014, 62. 

Bregarjeva (2013) meni, da je v zadnjih 10 letih oblika e-izobraževanja še vedno premalo 

prisotna na različnih izobraževalnih programih za odrasle. Vzrok za slabše izvajanje e-

izobraževanja ni v tehnološki podpori, temveč na strani izvajanja izobraževanja. Izvajalci 
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tovrstnih izobraževalnih programov so premalo osveščeni in strokovno podkovani o raznih 

načinih in oblikah izvajanja programa. Moteči faktor sta nerazumevanje sodobne tehnologije in 

pretirani predsodki o njeni kakovosti. Da bi se izognili stagniranju uporabe e-izobraževanja, bo 

morala država poskrbeti za jasno opredeljeno strategijo in strokovno politiko uporabe in razvoja 

e-izobraževanja (Bregar 2013). 

Stopnja vključenosti posameznika pri e-izobraževanju je odvisna tudi od IKT-pismenosti 

posameznika, ki predstavlja stopnjo digitalne pismenosti uporabnika pri uporabi interneta za 

branje, pisanje dokumentov na svetovnem spletu, brskanje oziroma iskanje spletnih informacij. 

3.3 Uporaba IKT pri izobraževanju 

Preden se je v svetu dejansko začela uporabljati IKT in njen razvoj za področje izobraževanja, 

so že v drugi polovici 19. stoletja začeli uporabljati izobraževanje na daljavo (ZRSŠ 2018). V 

literaturi velikokrat zasledimo kratico ŠND (študij na daljavo). Začetni koraki komunikacije in 

predajanja znanja so potekali po pošti in prvi izmed pionirjev tovrstnega izobraževanja je bil 

Isaac Pitman. Kasneje, v drugi polovici 19. Stoletja, so že začeli uporabljati telefon, v začetku 

20. stoletja radio in televizijo ter proti koncu 20. stoletja IKT, ki jo uporabljamo še danes (ZRSŠ 

2018). 

Poznamo nekaj značilnih oblik izobraževanja na daljavo: 

− MOOC (angl. massive open online courses) ‒ predstavlja množično virtualno 

izobraževanje z interaktivnim sodelovanjem udeležencev, ki je podprto z IKT; 

− SPOC (angl. small private online cources) – predstavlja virtualno izobraževanje v manjših 

skupinah, kjer se online izobraževanje kombinira s klasičnim izobraževanjem; 

− SMOC (angl. synchronous massive online cources) – predstavlja množično izobraževanje 

na daljavo, kjer morajo biti vsi udeleženci prisotni v realnem času, kar pomeni sinhrono 

komunikacija, 

− SSOC (angl. synchronous private online cources) – razlikuje se od SMOC-a le v tem, da je 

za določeno izobraževanje število prijavljenih udeležencev omejeno. 

V današnjem času si tako v svetu kot pri nas v Sloveniji izobraževanja brez uporabe IKT ne 

moremo več predstavljati. Globalizacija in tehnološki razvoj sta močno povezana z vsemi 

ravnmi izobraževanja in inštitucijami, ki pri tem sodelujejo (Bregar in Puhek 2017). Preko 

spleta dnevno pridobivamo ogromno novih informacij, ki so ali pa niso primerne za nas, bodisi 

ker jih ne razumemo ali pa so napačne. Živimo torej v digitalnem svetu, kjer se med seboj 

prepletajo različne generacije. Pojem digitalna pismenosti6 se pojavlja kot obratno sorazmerna 

s starostjo posameznika. Zaradi vsega novega in vedno hitrejšega razvoja nove tehnologije 

 
6 Digitalno pismenost posameznika ali e-kompetentnost delimo na pet tematskih področij: informacije, 

komunikacije, ustvarjanje in razvoj vsebin, osebna varnost in varnost podatkov ter reševanje problemov 

(Ferrari 2013, 11). 
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trenutno znanje IKT zastareva, s tem pa tudi učinkovitost klasičnih-tradicionalnih modelov 

učenja. 

Laurillard (2002) je že pred manj kot dvema desetletjema trdil, da je v akademskem svetu 

potrebno spreminjati modele in načine izobraževanj. Današnja politika izobraževanja postavlja 

strateške cilje in v ospredje postavlja digitalne kompetence ter se uveljavljajo novi pristopi, 

novi modeli poučevanja ter nove metode dela in različna načela: 

− učenje naj bo odprto do vseh, sodelovanje na vseh ravneh, razvija naj se vseživljenjsko 

izobraževanje, 

− osredotočenost na posameznika, pri tem se je potrebno prilagajati njegovim potrebam, 

− samostojno učenje posameznika, omogočiti posamezniku prosti dostop do različnih virov 

informacij,  

− omogočiti in pomagati posamezniku ali skupini dosegati boljše rezultate, kreativnost in 

inovativnost pri delu, 

− z novimi pristopi definirati učni proces izobraževanja in oblikovati nove kompetence 

posameznika. 

Uporaba IKT pri izobraževanju v našem okolju bo imela poglavitno vlogo za razvoj digitalne 

tehnologije. Tako v šolstvu kot v organizacijah bo potrebno skrbno prilagajanje novitet, glede 

na potrebe posameznika in potrebe v organizaciji. Sistematično delo in razvoj digitalizacije 

bosta doprinesla, da bomo v Sloveniji razvili nove reference in s tem tudi nove prakse (Digitalna 

Slovenija 2015, 17). Internet je poglavitnega pomena za celoten razvoj IKT v Sloveniji. Za 

dosego tega je potrebno vlagati in razvijati tehnologijo na treh področjih: 

− internet kot tehnološka platforma (podpora in razvoj računalništva v povezavi s 

shranjevanjem podatkov v oblaku, uvajanje sodobnih in enovitih modelov računalništva, 

razviti uporabniku prijazna orodja in storitve za e-poslovanje), 

− internet kot komunikacijsko omrežje (zagotoviti kvalitetno omrežje in storitve mobilnega 

interneta, zagotoviti nevtralnost in svobodo uporabe interneta, zagotoviti visoko varnost in 

zasebnost), 

− internet za razvoj gospodarske družbe (izboljšanje digitalne pismenosti in osveščanje 

prebivalstva za varno uporabo, razvoj novih modelov za družbene in politične dejavnosti). 

Evropske države si z različnimi modeli IKT neprestano prizadevajo za uspeh in izboljšanje na 

področju izobraževanja. Sodoben način izobraževanja nam omogoča, da s pravilno uporabo 

IKT naredimo predavanje zanimivo, kvalitetno in s tem pritegnemo poslušalce k razpravi 

(Eurydice 2018). 
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Slika 9: IKT. Metro-portal. 2018 

Vir: Metro-portal 2018. 

Pomanjkanje veščin IKT kot stopnje interakcije posameznika z računalnikom pa velikokrat 

zavira učenje predvsem starejših generacij (Andragoški center Slovenije 2018), za kar 

potrebujemo osnovno znanje IKT (Portal OSV 2018). Decarie (2012, po Marinko 2015) 

poudarja informacijsko pismenost,7 pa ne le kot sposobnost razumevanja računalniške 

tehnologije, temveč tudi kot kritično presojanje informacij, ki ne predstavlja le tehnično, temveč 

tudi kognitivno veščino uporabnika. To pomeni, da znamo kritično razmišljati o informacijah, 

ki jih najdemo bodisi v učbenikih, knjigah, revijah ali na spletnih straneh ipd. 

3.4 Razširjenost rabe IKT v Sloveniji 

Po podatkih SURS-a (2016a) za leto 2016 je bilo v Sloveniji v populaciji med 16. in 75. letom 

starosti 75 % uporabnikov interneta. Med njimi jih je 64 % internet uporabljalo skoraj vsak dan. 

Mlajše generacije so do interneta večinoma dostopale prek mobilnega telefona. Za 

izobraževalne namene je internet uporabljalo 15 % oseb, od tega se jih je 3 % udeležilo spletnih 

tečajev. Spletna gradiva za izobraževanje je uporabljalo 13 % vseh uporabnikov interneta. Le 

6 % jih je komuniciralo s predavatelji (učitelji). Uporaba interneta v Sloveniji je nekoliko nižja 

od povprečja držav EU-28 (SURS 2016b). Tako je v letu 2015 v Sloveniji uporabljalo internet 

78 % gospodinjstev, v EU-28 pa nekoliko več, 83 % vseh gospodinjstev. V primerjavi podatkov 

preteklega desetletja – od leta 2008 do danes – je bil dostop do interneta vedno pod povprečjem 

držav EU, razen v letu 2011, ko smo dosegli raven povprečja držav EU-28. 

V prvem četrtletju leta 2018 je internet redno uporabljalo že 80 % oseb, starih med 16 in 74 

letom. 71 % istega razpona starosti pa je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. Malo 

 
7 Informacijska pismenost predstavlja sposobnost uporabe računalnikov in računalniške tehnologije. Ne 

le poznavanje iskanja informacij v računalniški bazi podatkov, temveč tudi kritično presojati 

informacije. 
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manj, 65 %, pa jih je uporabljalo internet večkrat na dan (SURS 2018a). 

Splošni statistični podatki prikazujejo stanje, da je med zaposlenimi in samozaposlenimi 91 % 

takih, ki internet uporabljajo redno – ne glede na namen; 6 % zaposlenih in samozaposlenih ni 

še nikoli uporabilo interneta, zadnjih 12 mesecih proučevanega obdobja pa je internet 

uporabljalo 92 % zaposlenih in samozaposlenih (SURS 2018a). 

Precejšnja večina, 71 % zaposlenih in samozaposlenih (SURS 2018a), ki pri svojem delu 

uporabljajo računalnike, računalniško podprto opremo ali stroje je menila, da njihove veščine 

(znanja) uporabe računalnikov, programske opreme ali aplikacij zadostujejo stopnji zahtevnosti 

njihovih delovnih nalog. Ostalih 18 % jih je menilo, da bi z veščinami, ki jih obvladajo, lahko 

izvajali zahtevnejše delovne naloge, kot jih opravljajo zdaj. Preostalih 11 % pa jih je menilo, 

da bi za uspešno opravljanje svojih delovnih nalog, potrebovali nadaljnje izobraževanje. 

Največ rednih uporabnikov interneta, t. j. 85 %, je dostopalo do interneta prek mobilnega ali 

pametnega telefona, 63 % preko prenosnega računalnika, 48 % preko namiznega računalnika 

in 25 % preko tabličnega računalnika. Redni uporabniki interneta so bili različnega mnenja 

glede stopnje pomembnosti uporabe, in sicer; 40 % jih je bilo mnenja, da je redna uporaba 

internata zelo pomembna, saj lahko dostopajo do interneta kjerkoli in kadarkoli. Nekaj manj, 

35 %, se jih je odločilo, da je pomembna, za niti pomembno niti nepomembno jih je bilo 17 %, 

za ni pomembno le 6 % in za sploh ni pomembno, samo 2 % (SURS 2018a). 

Razvoj IKT omogoča, da lahko delo, namesto da ga opravljamo na delovnem mestu, opravimo 

kar doma. V obdobju 12 mesecev (pred anketiranjem) je 37 % zaposlenih in samozaposlenih 

delo najmanj enkrat opravilo od doma (na podlagi ustnega ali pisnega dogovora). Od tega jih 

je 14 % delalo od doma vsak dan ali skoraj vsak dan, 12 % vsaj enkrat na teden in 11 % manj 

kot enkrat na teden. Pri tem je 97 % zaposlenih in samozaposlenih od tistih, ki so delo opravljali 

od doma, uporabljalo internet. Več kot tretjina zaposlenih in samozaposlenih se je morala v 

obdobju 12 mesecev naučiti uporabljati pri delu novo IKT. Razvoj IKT in digitalizacija 

zahtevata od zaposlenih in samozaposlenih nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje že 

pridobljenih veščin (znanj) za uporabo programske opreme, aplikacij ali računalniško podprte 

opreme. V tem obdobju je bilo med zaposlenimi in samozaposlenimi, ki pri svojem delu 

uporabljajo računalnike ali računalniško podprto opremo ali stroje 36 % takih, ki so se morali 

naučiti uporabljati novo programsko opremo (ali nove funkcionalnosti) ali novo računalniško 

podprto opremo. Za 21 % so se v tem obdobju zaradi uvedbe nove programske opreme (ali 

novih funkcionalnosti) ali nove računalniško podprte opreme spremenile njihove glavne 

delovne naloge (SURS 2018a). 

Digitalizacija spreminja delovne procese in značilnosti dela. Zaposleni in samozaposleni so 

spremembe v posameznih značilnostih svojega dela, ki jih je povzročila uporaba računalnikov, 

računalniško podprte opreme, programske opreme v obdobju 12 mesecev ocenili takole (SURS 

2018a): 
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− Enostavnost sodelovanja s sodelavci ali s poslovnimi partnerji se je za nekatere zaposlene 

povečala za 25 %, za druge se je za 7 % zmanjšala, večina, 69 %, pa ni zaznala bistvenih 

sprememb. 

− Možnosti za spremljanje učinkovitosti dela so se za nekatere zaposlene povečale za 24 %, 

za druge se je za 3 % zmanjšala, večina, 73 %, pa ni zaznala bistvenih sprememb.  

− Samostojnost pri organiziranju delovnih nalog se za nekatere zaposlene povečala za 22 %, 

za druge se je za 5 % zmanjšala, večina, 73 %, pa ni zaznala bistvenih sprememb. 

− Za pridobivanje novih veščin (znanj) je 18 % zaposlenih namenilo več časa kot do sedaj, 

drugi, 10 %, so jim namenili manj časa, večina, 72 %, pa jim je namenilo približno prav 

toliko časa kot pred obdobjem raziskave. 

− Za ponavljajoče se delovne naloge je 12 % zaposlenih porabilo več časa kot do sedaj, drugi 

17 %, so porabili manj časa, večina, 71 %, pa je porabilo približno toliko kot pred obdobjem 

raziskave. 

− Obseg izrednih delovnih ur (npr. delo ponoči, ob koncih tedna, delo v izmenah) se je za 

nekatere zaposlene povečal za 12 %, za druge se je za 8 % zmanjšal, večina, 80 %, pa ni 

zaznala bistvenih sprememb. 

 

Slika 10: Obseg uporabe IKT med zaposlenimi in samozaposlenimi, ki so uporabljali 

internet v obdobju 12 mesecev, Slovenija, 2018 

Vir: SURS 2018a. 
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3.5 Razširjenost rabe IKT v EU 

S povečano uporabo digitalnih tehnologij v številnih gospodarskih sektorjih, kot so 

proizvodnja, energetika, trgovina na drobno, promet, finance, izobraževanje in zdravstvo, pa 

tudi v samem sektorju IKT, se je hitro povečala potreba po strokovnjakih za IKT. To je imelo 

velik vpliv na vrste znanj in spretnosti, ki jih iščejo delodajalci po vsej EU, medtem ko so 

oblikovalci politik vse bolj zaskrbljeni zaradi pomanjkanja digitalnih spretnosti, kar lahko med 

drugim povzroči manj inovacij, nižjo raven produktivnosti ali počasnejšo gospodarsko rast 

(Eurostat 2017b). 

Na Sliki 11 je razvidno, da so se med državami članicami EU-28 pojavile precejšnje razlike 

glede ravni dosežene izobrazbe. V letu 2017 je več kot 9 od 10 zaposlenih z izobraževanjem na 

področju IKT zaključilo terciarno raven izobrazbe. Izstopata predvsem Francija (97,1 %) in 

Ciper (95,5 %). Ravno nasprotno pa je bilo zaposlenih brez terciarne stopnje izobrazbe na 

Portugalskem (75,5 %) in v Italiji (62,7 %). 

 

Slika 11: Zaposlene osebe z IKT izobraževanjem na terciarni ravni izobraževanja, 2017 

Vir: Eurostat 2017b. 

Na splošno glede zaposlenih v EU-28, ki so dosegli terciarno raven izobrazbe na področju IKT, 

je bilo v letu 2007 nekaj več kot dve tretjini (67,1 %) zaposlenih. Iz Slike 6 je razvidno, da se 

je ta delež do leta 2017 povečal na skoraj tri četrtine (72,7 %). 

Zanimiv je podatek (Slika 12) za zaposlene osebe v EU-28 z IKT izobraževanjem po starosti, 

kjer sta bila v letu 2017 več kot dva od treh (67,8 %) zaposlenih z izobraževanjem na področju 

IKT stara od 15 do 34 let. Poleg tega so mladi v tej starosti predstavljali večino zaposlenih oseb, 

ki imajo izobraževanje na področju IKT v vseh državah članicah EU, razen na Finskem, kjer je 

bilo le 37,8 % mladih zaposlenih na tem področju. Kot je razvidno iz Slike 12, je bil delež 

mladih v skupnem številu zaposlenih z izobraževanjem na področju IKT leta 2017 v nordijskih 

in zahodnih državah članicah EU razmeroma nizek. 
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Slika 12: Delež zaposlenih z IKT izobraževanjem po starosti, 2017 

Vir: Eurostat 2017b. 

V nadaljevanju je razvidno, so v devetih državah članicah EU-28 v letu 2017 predstavljali več 

kot tri četrtine vseh zaposlenih oseb z izobraževanjem na področju IKT, zaposleni, stari med 

15 in 34 let. Izstopale so tri članice vzhodnih držav (Turčija, države bivše Jugoslavije-

Makedonija in Črna Gora). Največji delež so zabeležili na Malti 87,1 %, na Hrvaškem 86,3 % 

in v Litvi 81,6 %. 

V obdobju 2007–2017 se je število mladih zaposlenih z izobraževanjem na področju IKT v 

povprečju povečalo za 1,5 % na leto v vseh državah EU-28, medtem ko je bilo ustrezno 

povečanje za osebe v starosti 35–74 let 3,8 % letno. V tem obdobju se je skupno število oseb, 

starih 15–34 let, ki so bile zaposlene z IKT izobraževanjem, povečalo za 251 tisoč, medtem ko 

se je število oseb, starih 35–74 let, nekoliko povečalo, in sicer za 273 tisoč. Posledično se je 

delež mladih v starosti od 15 do 34 let v skupnem številu zaposlenih z izobraževanjem na 

področju IKT v EU-28 med letoma 2007 in 2017 zmanjšal z 72,5 % na 67,8 %, do neke mere 

zaradi upokojitev starejših delavcev, ki so vstopili na trg dela pred študijami IKT. 

Glede na stopnjo izobrazbe (Slika 13) je imelo v letu 2017 skoraj tri četrtine (72,7 %) zaposlenih 

v EU-28 z izobraževanjem na področju IKT terciarno raven izobrazbe. To je za 5,6 odstotne 

točke več kot pred desetletjem prej, ko je ustrezni delež znašal 67,1 %. 
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Slika 13: Delež zaposlenih z IKT izobraževanjem na terciarni ravni izobrazbe, 2017 

Vir: Eurostat 2017b. 

Med državami članicami EU so se glede na raven dosežene izobrazbe pojavile precejšnje 

razlike. In sicer je v Franciji (97,1 %) in na Cipru (95,5 %) zaposlenih v letu 2017 zaključilo 

terciarno raven izobrazbe, kar predstavlja več kot 9 od 10 zaposlenih, ki so se izobraževali na 

področju IKT. Nasprotno pa je bilo na Portugalskem (75,5 %) in v Italiji (62,7 %), kjer večina 

zaposlenih na področju izobraževanja na področju IKT ni imela terciarne stopnje izobrazbe. 

Kot zanimivost se je v celotnem raziskovalnem obdobju med letoma 2007 in 2017 število 

zaposlenih v EU-28 z izobraževanjem na področju IKT na terciarni ravni v povprečju povečalo 

za 3,0 % na leto. Ustrezna stopnja sprememb za osebe z višjo sekundarno in višješolsko stopnjo 

izobrazbe je bila nižja, in sicer 0,3 % na leto. Tri najvišje povprečne letne stopnje rasti števila 

zaposlenih z izobraževanjem na področju IKT na terciarni ravni pa so bile zabeležene na 

Češkem (17,2 % na leto), v Bolgariji (16,9 % letno) in na Slovaškem (16,5 % na leto). 

Dvomestne stopnje rasti so bile zabeležene tudi v Avstriji, Luksemburgu, Sloveniji in na 

Finskem. Nasprotno pa na Portugalskem (Eurostat 2017b). 

Glede na spol (Slika 14) so moški predstavljali 83,7 % delež od 2,7 milijona oseb v EU-28, ki 

so bile zaposlene in imajo izobraževanje na področju IKT. Preostali, precej manjši delež, je bilo 

žensk, ki je predstavljal preostalih 16,3 % delovne sile. Ta razlika med spoloma je bila prisotna 

v vsaki državi članici EU-28, pri čemer je imela Češka najvišji (92,8 %) delež moških v 

skupnem številu zaposlenih. Delež moških v skupnem številu zaposlenih oseb z 

izobraževanjem na področju IKT se je gibal od 70 do 90 %, v vseh preostalih državah članicah 

EU, razen v Bolgariji, kjer je bilo moških približno dve tretjini (66,2 %) zaposlenih z 
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izobraževanjem na področju IKT. Ženske so v letu 2007 predstavljale skoraj četrtino (23,8 %) 

vseh zaposlenih v EU z izobraževanjem na področju IKT; ta delež se je do leta 2017 zmanjšal 

na 16,3 % (Eurostat 2017b). 

 

Slika 14: Delež zaposlenih oseb z IKT izobraževanjem po spolu, 2017 

Vir: Eurostat 2017b. 

Čeprav je po vsej EU-28 sprejeta vrsta političnih pobud za spodbujanje študij IKT med 

ženskami, nam najnovejši razpoložljivi statistični podatki kažejo, da se je med letoma 2007 in 

2017 zmanjšalo število žensk, ki so bile zaposlene v EU-28 z izobraževanjem na področju IKT. 

V povprečju se je to število v obravnavanem obdobju zmanjšalo za 1,6 % letno, medtem ko se 

je število moških, ki so bili zaposleni in imajo izobrazbo na področju IKT, povečalo v povprečju 

za 3,1 % na leto (Eurostat 2017b). 
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4 KOMBINACIJA KLASIČNEGA IZOBRAŽEVANJA Z E-IZOBRAŽEVANJEM 

Kombinacija izobraževanja se je že v začetku leta 2000 pojavila kot ena izmed priljubljenih in 

prepoznavnih pedagoških načinov izobraževanja (Bayram in Caner 2014). Kot smo omenili v 

uvodu naloge, uporabljamo za tovrstno izobraževanje tudi izraz mešano izobraževanje (angl. 

blended learning). 

4.1 Značilnosti kombinacije izobraževanja 

Zaradi pomanjkanja primernega tehnološkega razvoja se tradicionalno-klasično izobraževanje 

ni tako hitro povezalo z današnjimi, sodobnimi e-izobraževanji, a se je v zadnjem desetletju 

IKT močno in pospešeno razvila do stopnje, da se lahko uporablja na vseh področjih. Ne le v 

šolstvu, kot primarno okolje za izobraževanje, temveč na vseh področjih, kjer sta potrebna 

razvoj in učenje. Graham (2006) je že pred dobim desetletjem dejal, da bo imelo mešano 

izobraževanje v prihodnosti velik pomen. Potrebno bo opredeliti učna okolja glede na potrebe 

posameznikov in jim podati znanje, ki ga potrebujejo. Celoten razvoj IKT je spodbudil vse 

udeležence, učitelje in profesorje, da bi v procesu izobraževanja sodelovali in uporabljali 

sodobne pristope predaje znanja. Porajalo pa se je vprašanje, kako se bo izvajala kombinacija 

izobraževanja. Kako narediti dobro razmerje med klasičnim in e-učenjem, da bo rezultat 

zadovoljstva sprejemljiv. 

Že pred dobrim desetletjem so različni avtorji razmišljali, kako bi lahko pri kombinaciji 

izobraževanja, kjer mislimo na dve povezani izobraževanji (klasično in e-izobraževanje), 

vzpostavili učne scenarije, jih razlikovali ali združili v tri vrste dejavnosti (Alonso idr. 2007): 

− samostojno e-učenje, kjer udeleženci sami določijo čas, intervale, tempo in lokacijo 

izobraževanja (učenje kadarkoli in kjerkoli), 

− e-učenje v živo (izobraževanje poteka na sinhroni način v realnem času, v obliki spletnega 

prenosa ali v virtualni učilnici. Vprašanja, ki se jim porajajo, lahko direktno obravnavajo s 

predavateljem ali ostalimi udeleženci), 

− klasično poučevanje v učilnici (v obliki predavanja, seminarja, kjer potekata dvosmerna 

komunikacija in izmenjava znanj). 

Z leti se je uporaba kombinacije izobraževanja spreminjala in dopolnjevala. Poleg iskanja 

pravih učnih scenarijev je bilo potrebno najti način za povečanje medsebojne interakcije in 

pogostejše komunikacije. Trend poučevanja in iskanja inovativnosti izobraževanja ni le na 

strani udeležencev. Vedno bolj je usmerjen tudi na učitelje / predavatelje, da bodo znali sodobne 

načine izobraževanja približati udeležencem in jih spodbujati pri izobraževanju (Yeh, Huang in 

Yeh 2011). 

Med raziskavami različnih avtorjev, ki opredeljujejo kombinacijo izobraževanja, je Bernard idr. 

(2014) prišel do ugotovitve, da z zmanjšanjem odvisnosti udeleženca seminarja do predavatelja, 
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tutorja ali mentorja, pripomoremo k lažjemu in samostojnemu izobraževanju, hkrati pa 

posamezniku omogočimo več samostojnosti pri odločitvi izbire učnih metod in načinu 

sprejemanja znanja. S sodobnim načinom izobraževanja se hitreje oblikujejo njegove spretnosti 

učenja in veščine. Na podobno temo, vendar s poudarkom na časovni intenzivnosti uporabe 

IKT, so Means idr. (2013), ugotovili, da je učenje s krajšo intenzivnostjo na spletu (30 % online 

in 50 % klasično izobraževanje) za posameznika še boljše. 

Akgunduz in Akinoglu (2016) sta mnenja, da je dostop do elektronskih učnih gradiv veliko bolj 

uporaben kot klasična gradiva. Predvsem je dostopanje do njih možno od kjerkoli in kadarkoli. 

Omogoča hitrejši in bolj prilagodljiv način učenja. Udeleženci lahko zaradi različnih potreb po 

znanju sami prilagajajo, katere vsebine bodo prebirali, kdaj in koliko jih pri tem zanimajo 

informacije. 

Študije, ki so jih izvajali v preteklosti (Bayram in Caner 2014), so pokazale, da so udeleženci 

kombinacije izobraževanja zadovoljni, ker je bilo dojemanje vsebine hitrejše, počutili so se 

prijetno in prilagodljivo glede časa in kraja. Kljub pozitivnemu mnenju udeležencev je bilo 

ugotovljeno, da je potrebno v prihodnosti razvijati področje motivacije in interaktivno 

sodelovanje med vsemi udeleženci pri izobraževanju. Potrebno je najti način socialne 

interakcije, kjer se bodo udeleženci počuti del celotnega izobraževanja (Donnely 2010).  

Več avtorjev (Dziuban, Moskal in Hartman 2005) se je strinjalo, da prihaja velikokrat do 

nesoglasij glede razmerja količine med eno in drugo obliko izobraževanja. Delež e-

izobraževanja pri kombinaciji izobraževanja nima velikega pomena za končni rezultat predaje 

znanja. Lahko ga opredelimo kot manjši delež podane vsebine. Ostali, večji delež, ki ga 

izvajamo s klasičnim izobraževanjem, pa mora biti časovno opredeljen in v določenih 

zaporedjih aktivnosti, ki jih potrebujemo za kvalitetno predajo znanja. Zavedati se moramo, da 

e-učenje ni brez napak in ga ne moremo razumeti kot optimalno izobraževanje. Kot so dejali 

Dwaik, Jweiless in Shrouf (2016), je potrebno znova in znova iskati dodatne možnosti, kot novo 

alternativo pri kombinaciji s klasičnim izobraževanjem. Poiskati skupne lastnosti in jih združiti 

v sodoben in prilagodljiv način izobraževanja. 

4.2 Sodoben način e-izobraževanja z uporabo kombiniranega izobraževanja 

Sodoben način izobraževanja, kot danes imenujemo kombinirano izobraževanja, predstavlja 

prihodnost in izziv za nadaljnji razvoj IKT. Kot smo že zapisali, klasično izobraževanje 

dopolnjujemo z e-izobraževanjem, kjer z različnimi interaktivnimi vsebinami (avdio in video 

posnetki) razširimo razumevanje podane vsebine (Clark in Mayer 2011, 3–4). Z lažjim in 

predvsem hitrejšim prenosom informacij do zaposlenih v podjetju nudimo možnost prilagajanja 

na spremembe pri predaji znanja. Zaposleni se počutijo bolj sproščeno, saj lahko pridobijo 

znanje, ki ga potrebujejo, na več možnih načinov. S tem izboljšujemo komunikacijo in 

razumevanje med zaposlenimi. Kultura in delovna klima podjetja do izobraževanj, prehajata na 
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višji nivo, kar se izkazuje v zavedanju pomembnosti nadgrajevanja svojega znanja (Arth 2011, 

20–30). Lavrič (2010) je mnenja, da bomo dosegli pravi učinek izobraževanja šele po prenosu 

teorije v prakso. Šele takrat bo novo znanje pridobilo pravo uporabno vrednost. Z uporabo 

sodobne IKT ne bomo spremenili načina učenja, temveč postopke in aktivnosti poučevanja. 

Udeleženec v učnem procesu igra pasivno vlogo, medtem ko ga predavatelj, mentor ali vodja 

izobraževalnega programa aktivno spodbuja in usmerja k novim rešitvam. Želja, da bi e-

izobraževanje popolnoma nadomestilo klasično izobraževanje, še nekaj časa ne bo uresničena. 

V ta namen se razvoj IKT še dopolnjuje in izpopolnjuje (Lavrič 2010). 

Kombinirano izobraževanje predstavlja širši pojem posameznih vrst kombinacij in ga uvrščamo 

med delno tehnološko podprto izobraževanje (DTPI) in celostno e-izobraževanje (CEI) (Bregar, 

Zagmajster in Radovan 2010, 15). Za lažje razumevanje razložimo, da DTPI predstavlja 

klasičen koncept izobraževanja, kjer je uporaba IKT, delna komunikacija med vsemi udeleženci 

poteka v predavalnici – učilnici, učna gradiva pa so predvsem v pisni obliki. Na drugi strani 

kombiniranega izobraževanja pa je CEI, ki predstavlja sodobno izobraževanje, primarno 

usmerjeno k udeležencu in ustvarjanju novega znanja. Uporaba IKT je celostno integrirana v 

izobraževalni program, komunikacija poteka časovno in prostorsko neodvisno, prisotni sta 

fleksibilnost in raznolikost komunikacije. Učna e-gradiva so dostopna od kjerkoli in kadarkoli 

na povezavah izobraževalnega programa (prav tam). Kot sodobnejše e-gradivo se vedno bolj 

uporablja t. i. e-učbenik (angl. textbook), ki se od e-gradiva razlikuje v interaktivnosti in 

večpredstavnosti. Poleg napisane teorije je možno reševanje različnih nalog za takojšnje 

preverjanje znanja, gledanje in poslušanje avdio in video posnetkov. Dostopnost in svoboda 

pregledovanja gradiva ima še posebej velik pomen, ker je to prosto dostopno na svetovnem 

spletu (Kreuh, Kač in Mohorčič 2011). 

Z namenom širitve sodobnega kombiniranega izobraževanja so mobilne naprave (prenosni 

računalnik, tablica, pametni telefon itd.) vsekakor postale prihodnost dopolnitve kombiniranega 

izobraževanja (CDC eLearning Workgroup 2011). Kot je dejal Işman (2017), je svetovno 

povečanje uporabnosti mobilnih naprav, kot pripomoček za izobraževanje, vsako leto večje in 

bolj razpoznavno. Glede na raziskavo, ki jo je naredil v Afriki v visokem šolstvu, je mobilno 

učenje ali m-učenje (angl. mobile learning) doseglo dober sprejem. Povečalo se je sodelovanje 

tako med študenti kot predavatelji ter se vzpostavila boljša socialna komunikacija. Študentje so 

se lažje vključevali v proces izobraževanja in s svojo angažiranostjo doprinesli k boljšemu 

rezultatu sprejemanja in deljenja znanja. 

Učenje skozi igro (Pandey 2019) ali Gamifikacija (angl. izraz Gamification) nudi pri 

izobraževanju (v primerjavi z že poznanim in utečenim e-učenjem) večjo angažiranost 

posameznika. Predvsem mlajšim generacijam je tovrstni pristop boljši, uporabnejši, predvsem 

pa zanimivejši, ker so: 

− Tečaji zabavni, motivirajoči, s posameznimi stopnjami zahtevnosti nalog, ki dajejo izjemno 

zadovoljstvo. 
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− Povratne informacije jim dajejo takojšnje potrebne signale za spremembe ali pa možnost 

nadaljevanja. 

− Posamezni rezultati, ki jih dosežejo, jih dodatno motivirajo in spodbujajo, da dokončajo 

vse stopnje učenja.  

− Svoje rezultate lahko primerjajo z ostalimi udeleženci, kar jih dodatno motivira in vodi k 

zdravi tekmovalnosti. 

− Ta pristop jim omogoča varno območje, dokler ne dosežejo zahtevane stopnje znanja. 

− Omogočeni so dodatni izzivi s preslikavo na ostale učne cilje in povezavo na podobne in 

sorodne učne programe. 

Vsi ljudje si želimo, da bi imelo izobraževanje svoj namen, cilj in na koncu tudi svoj učinek. Z 

znanjem, ki smo ga pridobili na različne načine, želimo rešiti problem hitro in učinkovito. S 

podobno željo po hitrem in specifičnem znanju se ukvarja Jana Jan (2015) iz spletnega portala 

»e izobraževanje«. Osebna agilnost vsakega posameznika je ključ do uspeha in znanja. Pravi, 

da do novih informacij lahko pridemo hitreje, če uporabljamo e-izobraževanje namesto 

klasičnega izobraževanja. Možnosti samostojnega učenja je na svetovnem spletu veliko in 

lahko jih najdemo na različne načine. V zadnjih nekaj letih se porajajo številne izoblikovane 

pojavne oblike sodobnega e-izobraževanja. V nadaljevanju sledijo tri aktualne oblike: 

− micro learning (kratko in hitro učenje e-učenje, kjer lahko v nekaj alinejah besedila, z 

dodatkom avdio ali video posnetka, osvojimo znanje, ki ga potrebujemo), 

− mobile learning (ponovno smo osredotočeni na bistvo vprašanja, kadarkoli in kjerkoli), 

− personalized learning (tu se posameznik sam odloča, kaj, kdaj in kako se bo učil novega 

znanja). 

V zadnjih nekaj letih se podjetja, ki se ukvarjajo s spletnim izobraževanjem, vedno bolj 

poslužujejo tudi z Webinar-ji, kot sodobnim načinom predajanja znanja. Bistvena lastnost je 

interaktivna komunikacija med vsemi udeleženci spletnega seminarja. Izvajalec in poslušalec 

seminarja imata možnost dvosmerne komunikacije, t. j. postavljanja vprašanj in odgovorov. 

Vse je odvisno od organizatorja, kako postavi pravila izobraževanja. Celoten proces poteka on-

line, ob točno določeni uri, kjer kraj posameznika ni pomemben (Jan 2015). 

Zaključimo lahko z mislijo, da obstajajo številne sodobne možnosti za e-učenje in kombinacijo 

z njim, le dopustiti in omogočiti moramo zaposlenim pot in čas, da pridejo do njih. E-

izobraževanje, ki je narejeno za potrebe zaposlenega, spodbuja zavzetost do novega znanja, 

čeprav je lahko od podjetja do podjetja različno. 

4.3 Uporaba kombinacije izobraževanja v izbranih slovenskih podjetjih 

Izobraževanje kadra v podjetjih in s tem dvigovanje intelektualne ravni zaposlenih je ena izmed 

stalnic in predstavlja čedalje večji trend v svetu. Kot je povedala Danijela Brečko z inštituta 

Sofos za poslovni tednik Svet kapitala (2018), je IKT zelo pomembna, vendar se moramo 
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zavedati, da jo še vedno upravlja človek. Uporabljajo jo vrhunski strokovnjaki, ki skrbijo za 

nadaljnji razvoj tehnologije in njeno uporabo. Organizacije v obdobju digitalizacije potrebujejo 

vedno več usposobljenega kadra, ki lahko s svojo kreativnostjo in inventivnostjo naredi nekaj 

več za podjetje. Vsake dodane vrednosti, ki nastane kot plod novega znanja zaposlenega, 

nikakor ne moremo nadomestiti z roboti. Roboti niso kreativni, so pa vsekakor velik dosežek 

znanosti in pripomoček v različnih panogah in dejavnostih. Organizacije v veliki meri še vedno 

poslujejo z ljudmi in podjetje, ki dobro posluje, je odraz dobrih odnosov med zaposlenimi. 

Eno izmed vodilnih podjetji v Sloveniji, ki močno poudarja pomen izobraževanja svojih 

zaposlenih, je farmacevtsko podjetje Krka d. d. (Krka d. d. 2019). Podjetje skrbi za interna 

izobraževanja s 70 odlično usposobljenimi trenerji. Izobraževanje in usposabljanje poteka na 

vseh nivojih organizacije, tako v vodstvenem kadru kot v proizvodnem delu zaposlenih; doma 

in v tujini. Imajo razvito lastno šolo vodenja za strokovne in projektne time za razvoj 

strokovnjakov in operativnega dela. Znanje pridobivajo na klasičen način in s kombinacijo e-

izobraževanja. Strokovnjaki svoje znanje in izkušnje predajajo s pomočjo IKT na sodoben 

način. Za e-učenje imajo opremljeno bogato knjižnico za samoizobraževanje (avdio in video 

opremo, e-učbenike ipd.). 

V podjetju Telekom Slovenije (Telekom d. d. 2019) se vse bolj zavedajo učinkovitosti uporabe 

interaktivnega izobraževanja. Interno potekajo za njihov kader izobraževanja z različnimi 

sodobnimi pristopi. Imajo pa tudi usposobljene tehnične strokovnjake, ki s svojimi 

kompetencami in znanjem izvajajo različne IT programe za srednja in velika podjetja. Zavedajo 

se, da postaja družba v kateri živimo z razvojem IKT vse bolj interaktivna v povezavi z 

digitalizacijo. Po mnenju Saše Zabukovec, vodje izobraževalnega centra SRC d. o. o. (2019), 

se je način izvajanja izobraževanja prav tako precej spremenil. Vse več je potreb IT 

strokovnjakov za različne oblike predajanja znanja. Zahteve udeležencev so usmerjene k hitrim 

e-izobraževanjem in lastnim prilagajanjem glede lokacije, časa in tempa učenja. Tudi na Pošti 

Slovenija (2018) vsako leto namenijo veliko časa za izobraževanje in usposabljanje svojega 

kadra, tako doma kot v tujini, predvsem s klasičnim izobraževanjem, ki je podprto tudi z e-

načinom predaje znanja. Skrbijo za razvoj storitev, ki so potrebne za konkurenčnost podjetja. 

Za izobraževanje so na posameznega zaposlenega porabili 11,5 ur. Imajo usposobljeno mrežo 

inštruktorjev, ki skrbijo za kvalitetno predajo znanja in dobre prakse sodelavcev. 

Prav tako izvaja klasična izobraževanja in spletna izobraževanja podjetje Housing Co. (2019). 

Vse bolj pa kot sodobno obliko predajanja znanja v živo uporabljajo izvajanja Webinar-ja. 

Interaktivna dvosmerna komunikacija omogoča kvalitetnejše izobraževanje glede na trend, ki 

poteka v IT svetu. Gregor Jemec, direktor, je za časnik Finance (Finance 2018) izjavil, da so 

konec leta 2017 postali eni izmed vodilnih ponudnikov IT izobraževanj v Sloveniji. Vse to jim 

prinaša motiviranost in konkurenčnost na trgu, kjer s sodobnimi načini izobraževanj lahko 

dosežejo velike uspehe. 

Povzamemo lahko, da so znana in velika slovenska podjetja dovzetna do uporabo sodobnih 
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načinov izobraževanja svojih zaposlenih. Skrbijo, da bodo njihovi zaposleni seznanjeni z 

novostmi in bodo imeli dovolj znanja za uspešno in kvalitetno delo v podjetju. Skrbeti morajo 

za lokalno in globalno konkurenčnost podjetja v znanju in inovativnosti. 

4.4 Uporaba kombinacije izobraževanja v Evropi in Svetu 

Na svetu je približno 3,4 milijarde uporabnikov interneta, kar predstavlja skoraj polovico 

svetovnega prebivalstva. Do interneta dostopajo prek osebnih in tabličnih računalnikov ter 

preko približno 1,4 milijarde pametnih telefonov (ADB 2017). Uporaba pametnih telefonov je 

v zadnjih nekaj letih skokovito narasla še posebej v azijskem svetu. Deset milijonov ljudi se v 

zadnjem letu vključuje v spletne učne tečaje. Koristi se zdijo najmočnejše, če je »spletno 

učenje«8 povezano s klasičnim izobraževanjem iz oči v oči (angl. face to face), z mešanim 

učenjem pa izobraževanje postane še močnejše. V celotnem izobraževalnem procesu se 

razvijajo nove spretnosti za reševanje problemov in povečuje se konkurenčna prednost podjetja 

(ADB 2017). 

 

Slika 15: Mešano učenje in e-učenje izboljšujeta dostop do izobraževanja 

Vir: ADB 2017. 

Način prilagajanja učnim potrebam in načinom predajanja znanja zaposlenim v podjetjih je med 

Evropo in Azijo različen. Študije različnih strokovnjakov, ki se soočajo s skupnimi izzivi glede 

na fizično lokacijo zaposlenega, tržne dinamike in variabilnostjo delovanja dobavitelja, je 

zbrala in objavila svetovalna firma ADR International za javna naročila. Te so pokazale 

precejšnje raznolikosti glede podajanja znanja. Evropski in azijski strokovnjaki so pri 

izobraževanju in usposabljanju svojih zaposlenih uporabljali različne pristope pri učenju in 

razvoju poslovne dejavnosti z namenom, da bi zadostili svojim potrebam in kulturi poslovanja 

(Hashim 2015). Kot priporočilo za globalno javno naročanje je bilo vodstvu podjetja 

predlagano, da se izogiba pristopu »ena oblika izobraževanja velja za vse zaposlene«. 

Upoštevati je treba učne in poslovne potrebe zaposlenih, da se ob tem kar najbolje naučijo in 

usposobijo za svoje delo (Hashim 2015). 

 
8 Spletno učenje. Več informacij najdete na spletnem naslovu: https://www.spletno-ucenje.com/. 
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Individualno usmerjeno učenje, kot je branje in udeležba na seminarjih osebnega interesa, je 

običajno v Evropi. Vodeno usmerjeno izobraževanje pa je bolj značilno v Aziji in ga običajno 

vodi izkušen inštruktor, t. i. »guru«. Izobraževalni tečaji so večinoma krajši, do dveh ur, z 

možnostjo kasnejših interakcij med sodelavci in izkušenimi inštruktorji in trenerji (Hashim 

2015). 

Podjetje v Koreji je želelo skozi študijo primera postaviti model za napovedovanje učnega toka 

in dosežkov v korporativnem e-učenju (Yarbrough 2016). Celo desetletje se je že ukvarjalo s 

sodobnimi pristopi izobraževanja svojih zaposlenih in pri tem uporabljalo različne kombinacije 

mešanega izobraževanja. V ta namen so naredili dve raziskavi, kjer je prva temeljila na 

samoučinkovitosti in pomenu posameznika pri sprejemanju novega znanja ter anksioznosti 

(občutek tesnobe in strahu) kot motivacijskega dejavnika, druga pa je merila zaznavanje 

uporabnosti in enostavnosti uporabe novih učnih orodij v novih učnih okoljih. Ugotovili so, da 

so vsi dejavniki, ki so jih upoštevali pri raziskavi, med seboj tesno povezani in le skupaj tvorijo 

dobro celoto za uspešno izobraževanje vseh sodelujočih (Yarbrough 2016). V nadaljevanju so 

odkrili, da je zaznavanje uporabnosti in enostavnosti uporabe načina izobraževanja ključnega 

pomena za izobraževalni razvoj zaposlenih. Inštruktorji, kot jih običajno navajajo v azijskem 

izobraževalnem svetu, so za boljšo učinkovitost zaposlenih pri izobraževanju vključili v 

strategijo učenja samoučinkovitost posameznika in spodbujanje samostojnega učenja. Vsebina, 

ki so jo poslušali zaposleni, je morala biti jasno in relevantno predstavljena, predvsem pa je 

morala biti dragocena za zaposlene. To pomeni, da bodo morali vsi zaposleni v podjetju dobro 

sodelovati na vseh nivojih korporativnega učenja. Vodstvo se bo moralo potruditi, da se bodo 

zaposleni pri izobraževanju počutili sproščeno in samostojno. Inštruktorji jih bodo morali še 

bolj pogosto vključevati v proces izobraževanja in jim dajati občutek, da so del celote. 

Predvsem, da so njihovi predlogi in ideje za izboljšave dodana vrednost za konkurenčnost 

podjetja. Zaposleni pa bodo morali pokazati svojo samoiniciativnost in željo do novih znanj na 

sodoben način izobraževanja.  

Nedavni trendi razvoja IKT so omogočili lažji in hitrejši dostop do spleta vsem, ki si želijo 

novega znanja. Vrzel, ki je nastajala med procesom izobraževanjem in IKT zaradi različnih 

svetovnih ras, regij, kulture, dohodka ipd. se je znatno spremenila in omogočila e-izobraževanje 

veliko populacijam po svetu (Huang in Liaw 2018). 

V študiji primera "Analiza zaznavanja in dojemanja tradicionalnega in e-izobraževalnega 

načina usposabljanja v podjetju" je Monika Čonkova (2013) kot raziskovalka analizirala 

ocenjevanje zaposlenih v njihovih tedanjih sistemih izobraževanja in usposabljanja v slovaški 

družbi za potrošniške izdelke. Raziskava je z elektronskimi anketnimi vprašalniki potekala v 

letu 2013. Njen namen je bil ugotoviti prednosti in slabosti e-izobraževanja v podjetniškem 

okolju. Analiza je pokazala, da ne ena ne druga oblika izobraževanja nista preveč izstopali od 

povprečja. Kljub enakosti med oblikami izobraževanja se je izkazala strategija kombiniranega 

učenja za boljše optimizirano učenje. Na podlagi rezultatov je bilo podano mnenje (Čonkova 
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2013), da je potrebno v podjetjih dobro proučiti potrebe zaposlenih in jim omogočiti pravo mero 

vsebine novega znanja in pravo obliko izobraževanja. 

Kombinacija izobraževanja v širšem pogledu ni vedno primerna za vsako podjetje. Zanimiv je 

primer podjetja Mastercard (2016) iz ZDA, ki je za usposabljanje novo zaposlenih najelo 

zunanjega izvajalca GP Strategies9, s katerim so razvili eleganten-digitalni interaktivni 

program. Stremeli so k privlačnosti, enostavnosti, učinkovitosti, predvsem pa k preprostosti 

uporabe programa. Vodilna predavateljica za izobraževanje je povedala, da si podjetje želi, da 

vsak novo zaposleni, ki stopi v njihovo podjetje, predhodno spozna njihovo strategijo in glavne 

informacije za učinkovito delo. S pomočjo e-izobraževanja so skrajšali čas usposabljanja, 

pospešili razumevanje novih delovnih vlog na delovnem mestu in predali večino pridobljenih 

izkušenj svojih ekip. Celoten uvajalni proces je potekal izključno samo z e-izobraževanjem. 

Klasičnega izobraževanja niso izvajali, ker so z e-učenjem opredelili jasne cilje, zagotovili 

povezanost in pripadnost s podjetjem. 

Vsi ti primer v Evropi in v svetu kažejo, da z možnostjo dostopa preko interneta do spletnih 

učnih okolij, povezanih s spletnimi tečaji, omogočajo veliko ljudem, da lahko lažje in hitreje, 

kadarkoli in kjerkoli pridejo do znanja in informacij, ki jih želijo. Razlike v rasi, kulturi, religiji 

ne predstavljajo nikakršnih ovir za izobraževanje. Podjetja v svetu se že desetletja poskušajo 

prilagajati sodobnim načinom kombiniranega izobraževanja, ker s tem povečujejo njihovo 

konkurenčnost. Zavedajo pa se, da obstajajo razlike v evropskem in azijskem svetu pri načinu 

predajanja znanja. Predvsem se morajo osredotočiti na »učne in poslovne potrebe ter zahteve 

zaposlenega«, ter jih po potrebi med procesom izobraževanja tudi spreminjati. Skratka, 

izogibamo se pravilu »ena oblika izobraževanja za vse zaposlene«. Kot je razvidno iz zgornjih 

raziskav, se nekatera podjetja odločajo za kombinacijo klasičnega in e-izobraževanja, medtem 

ko druga raje strogo ločujejo eno obliko od druge. Priporočljivo je, da se pred izbiro oblike 

izobraževanja naredi »testno« izobraževanje in se glede na rezultate podjetje odloči za nadaljnje 

postopke. Različna učna okolja, organizacijska kultura, klima zaposlenih, namen izobraževanja 

in predvsem potreba po izvedbi izobraževanja nam narekujejo, katero obliko in način 

izobraževanja bomo izbrali za zaposlene v podjetju. 

 
9 General Physics Strategies Corporation je svetovni ponudnik programov za izboljšanje učinkovitosti 

poslovanja podjetij. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V empiričnem delu predstavljamo namen in cilj raziskave. Opisali smo metodologijo raziskave, 

vzorec, ki smo ga obravnavali ter osnovne statistične analize z opisom posameznih vprašanj. V 

nadaljevanju na koncu poglavja smo preverjali zastavljene hipoteze in njihovo sprejemanje 

oziroma zavrnitev posameznih trditev. 

5.1 Metodologija 

Raziskavo smo zasnovali na osnovi kvantitativne metodologije kot kvantitativno študijo 

izbranega podjetja (Easterby Smith, Thorpe in Lowe 2007, 163–169). Podjetje spada med 

velika podjetja z več tisoč zaposlenimi in ima dobro razvito interno izobraževanje za potrebe 

predaje znanja. Za izvedbo raziskave zaposlenih smo pridobili soglasje uprave podjetja, ne pa 

tudi soglasja za objavo imena podjetja, zato želimo ohraniti anonimnost podjetja, posledično pa 

je tudi opis podjetja pomanjkljiv. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

− raziskati zadovoljstvo zaposlenih z izobraževanjem na klasičen način, e-izobraževanjem in 

kombinacijo obeh načinov, 

− raziskati, katerim oblikam izobraževanja zaposleni dajejo prednost, torej katere so njihove 

preference pri izbiri načina izobraževanja in kateri dejavniki vplivajo na njihovo odločitev, 

− podati priporočila za izboljšavo izvajanja izobraževanja v izbrani organizaciji in za 

nadaljnje raziskovanje. 

Hipoteze: 

− Hipoteza 1: Ženske so v primerjavi z moškimi v povprečju bolj zadovoljne z 

izobraževanjem na klasičen način. 

− Hipoteza 2: Moški so v povprečju bolj zadovoljni z e-izobraževanjem kot ženske. 

− Hipoteza 3: Ženske so v primerjavi z moškimi v povprečju bolj zadovoljne s kombinacijo 

klasičnega in e-izobraževanja. 

− Hipoteza 4: Med mlajšimi in starejšimi udeleženci izobraževanj obstajajo statistično 

značilne razlike v pomembnosti izbire oblike izobraževanja (klasičen način, e-način ter 

kombinacija klasičnega in e-izobraževanja). 

− Hipoteza 5: Najpomembnejši dejavnik odločitve za izbiro oblike izobraževanja je 

fleksibilnost. 

Metoda zbiranja podatkov 

Zasnovali smo anketni vprašalnik z 11 vprašanji. Anketni vprašalnik smo najprej preverili na 

pilotnem vzorcu (treh zaposlenih). Glede razumljivosti posameznih vprašanj in trditev ni bilo 
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težav. Anketiranje je potekalo v 1KA10 odprtokodni rešitvi v mesecu marcu in aprilu 2019. Pred 

samim obveščanjem zaposlenih o začetku izpolnjevanja elektronskega anketnega vprašalnika 

smo pridobili ustrezno soglasje uprave podjetja in pooblaščenih oseb, ki so pokrivali nadzor 

nad izobraževanjem v podjetju. 

Uporabili smo anketni vprašalnik zaprtega tipa (Priloga 1), ki je bil sestavljen iz 11 vprašanj, 

od katerih se prva tri vprašanja nanašajo na splošno izkušnjo o izobraževanju; 4, 5, 6 in 7 

vprašanje je usmerjeno na izobraževalni program »Usposabljanje za kredite po ZPotK-2« 

(Izbrano podjetje 2018), ki so se ga zaposleni udeležili. Proučevali smo pomembnosti 

posameznega dejavnika odločitve pri izbiri oblike internega izobraževanja in zadovoljstvo 

anketirancev z izobraževanjem z različnimi oblikami izobraževanja. Ostala vprašanja (8, 9, 10 

in 11) pa so se nanašala na osebne - demografske podatke in nekaj podatkov o zaposlitvi. 

Anketirani so svoje stališče pri večini odgovorov podali na lestvici od 1 do 5 (petstopenjska 

ocenjevalna lestvica Likertovega tipa), kjer je 1 pomenila »zelo nepomemben« oziroma »zelo 

nezadovoljen, 5 pa »zelo pomemben«, oziroma »zelo zadovoljen«. Zanesljivost vprašalnika 

smo preverili s Cronbach koeficientom alfa, kjer je Cronbach koeficient alfa znašal 0,975, kar 

pomeni odlično zanesljivost vprašalnika (Preglednica 2) – rezultati raziskave so zelo zanesljivi 

(Field 2013). 

Preglednica 2: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Cronbachov koeficient alfa (statistika zanesljivosti) N = Število enot 

0,975 79 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, smo vnesli v program SPSS. 

Analizo podatkov smo najprej izvedli z opisno statistiko posameznih vprašanj in si pri tem 

pomagali z rezultati analize anketnega vprašalnika. Normalnost porazdelitev podatkov smo 

preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom. Ugotovili smo, da podatki niso normalno 

porazdeljeni (p<0,05), zato smo za preverjanje H1, H2, H3 in H4 uporabili neparametrične teste 

(Mann-Whitney test in Kruskall-Wallis test). Za preverjanje H5 smo uporabili faktorsko 

analizo. 

5.2 Vzorčenje in opis vzorca 

Izbrano podjetje, ki smo ga raziskali, je eno izmed mnogih, ki si želi, da bi imelo kakovosten 

kader z najnovejšim znanjem, zato skrbi za izobraževanje in usposabljanje z različnimi 

oblikami izobraževanj (klasično izobraževanje, e-izobraževanje, praktično usposabljanje v 

računalniških učilnicah, kombinacija klasičnega in e-izobraževanja idr.). Zaposlenim 

omogočajo tudi raznoliko učno izkušnjo, s kombiniranim modelom učenja (učenje od 

 
10 Več na: https://www.1ka.si/. 
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sodelavcev, treningi, udeležba na seminarjih, e – učenje, literatura, video, itd.). Podjetje deluje 

v storitvenem sektorju in spada v kategorijo velikih podjetij. Vsi zaposleni pridobivajo nova 

znanja preko različnih oblik izobraževanj; med drugim tudi s kombinacijo klasičnega in e-

izobraževanja. Med vsemi zaposlenimi, ki so se v letu 2018 udeležili kombinacije izobraževanja 

(klasično in e-izobraževanje) z naslovom programa »Usposabljanje za kredite po ZPotK-2« 

(Izbrano podjetje 2018), smo izbrali vzorec 150 zaposlenih. 

Izbrana organizacija je razposlala povezavo na vprašalnik udeležencem internih izobraževanj. 

Omogočila nam je dostop do vzorca, ki je ne verjetnostni. Kot raziskovalci nadzora nad 

načinom vzorčenja nismo imeli. 

V času anketiranja smo v prvih 2 tednih prejeli le malo več kot eno tretjino pričakovanih 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Zato smo se odločili, da ponovno pozovemo zaposlene k 

izpolnjevanju elektronske ankete. Rezultati izpolnjevanja so se tokrat skoraj podvojili. Od vseh 

150 naslovnikov jih je 48 le delno izpolnilo anketni vprašalnik (brez demografskih podatkov), 

ostalih 16 anketnih vprašalnikov pa je bilo neustrezno izpolnjenih. V analizo smo tako vključili 

86 veljavnih anketnih vprašalnikov. Naš vzorec n=86. 

V podjetju, ki smo ga raziskovali, so na vprašanja iz demografskih podatkov izpolnile ženske 

71 anketnih vprašalnikov (83,0 %), moški pa precej manj, in sicer samo 15 anketnih 

vprašalnikov (17,0 %). Starost zaposlenih anketiranih se giblje od 46 do 55 let (29,1 %), s 

končano srednjo splošno izobrazbo (22,4 %) in z največ delovnimi izkušnjami, ki se gibljejo 

med 26 in 35 leti (29,1 %). 

Na Sliki 16 je razvidno, da so bili anketirani zaposleni v podjetju pretežno ženskega spola 

(n=86). 

 

Slika 16: Spol anketiranih zaposlenih 

Na Sliki 17 jer razvidno, da so bili med anketiranimi osebami večinoma (45 %) starejši 

zaposleni v podjetju (od 46 do 55 let). Zelo malo, do 25 let (1 %) je mladih, ki so zaposleni v 

izbranem podjetju (n=86). 
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Slika 17: Starost anketiranih zaposlenih 

Na Sliki 18 je razvidno, da imajo anketirani zaposleni v podjetju večinoma doseženo srednjo 

splošno izobrazbo, kar predstavlja 35 % vseh anketiranih. S srednjo, višjo in strokovno 

izobrazbo, jih je skupaj dobra tretjina. Univerzitetno, magisterij in doktorat, pa predstavlja 

skupaj 14 % zaposlenih (n=86). 

 

Slika 18: Stopnje izobrazbe anketiranih zaposlenih  

Na Sliki 19 so prikazane delovne izkušnje anketiranih zaposlenih v izbranem podjetju. Največ 

zaposlenih ima v podjetju od 26 do 35 let delovnih izkušenj (45 %), kar predstavlja skoraj 

polovico anketiranih zaposlenih. Najmanj je mladih zaposlenih, ki imajo do 5 let delovnih 

izkušenj (3 %); (n=86). 
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Slika 19: Delovne izkušnje anketiranih zaposlenih 

5.3 Analize zadovoljstva in dejavnikov pri izbiri oblike izobraževanja 

Osnova za prikaz statističnih podatkov in njihovih analiz je Sumarnik,11 ki smo ga naredili s 

pomočjo spletne aplikacije 1ka. 

Oblike internih izobraževanj 

Na vprašanje: »Katere oblike internih izobraževanj ste se v letu 2018 največkrat udeležili?«; so 

anketirani zaposleni večinoma izbrali obliko e-izobraževanja (45,3 %). Malo manj (37,2 %) se 

jih je udeležilo kombinacije izobraževanja (klasično izobraževanje, ki je podprto z e-

izobraževanjem v učilnici, v prostorih podjetja ali zunaj), le (17,4 %) se jih je izobraževalo na 

klasičen način v učilnici, v prostorih podjetja (Preglednica 3). 

Preglednica 3:  Udeležba anketiranih zaposlenih na različnih oblikah internih 

izobraževanj v letu 2018 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Klasično izobraževanje (izobraževanje v učilnici v prostorih podjetja 

ali izven) 
15 17,4 % 

E-izobraževanje (izobraževanje na daljavo) 39 45,3 % 

Kombinacija izobraževanja (klasično izobraževanje, ki je podprto z 

e- izobraževanjem v učilnici, v prostorih podjetja ali zunaj) 
32 37,3 % 

Skupaj 86 100,0 % 

Pogostost udeležbe na izobraževanjih 

Na vprašanje: »Kolikokrat ste se v lanskem letu (2018) udeležili internih izobraževanj?«; so 

anketirani zaposleni večinoma odgovorili, da se udeležijo internih izobraževanj več kot štirikrat 

na leto (36,0 %). Z najmanj enkrat na leto pa jih je odgovorilo zelo malo (1,2 %). Iz Preglednice 

 
11 Sumarnik predstavlja zbir vseh anketnih vprašanj s pripadajočimi odgovori. 
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4, je razvidno, da se večina anketiranih zaposlenih izobražuje več kot štirikrat letno. 

Preglednica 4:  Posamična udeležba anketiranega zaposlenega na internih 

izobraževanjih v letu 2018 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Enkrat 1 1,2 % 

Dvakrat 11 12,8 % 

Trikrat 28 32,6 % 

Štirikrat 15 17,4 % 

Več kot štirikrat 31 36,0 % 

Skupaj 86 100,0 % 

Pobuda za izobraževanje 

V nadaljevanju smo anketirane vprašali: »Na čigavo pobudo ste se največkrat udeležili prej 

omenjenih internih izobraževanj?« Večina anketiranih zaposlenih je odgovorila, da na pobudo 

vodje posameznih oddelkov in direktorjev sektorjev (61,6 %). Tudi samoiniciativnost 

posameznika in zakonske obveze so dokaj pogost razlog za udeleževanje izobraževanja. Nekaj 

malega zanimanja za izobraževanje je tudi v kombinaciji med vodjo in posameznikom glede na 

potrebo in zahtevo trenutnega dela (4,6 %). 

Preglednica 5:  Udeležba anketiranih zaposlenih na internih izobraževanjih, na podlagi 

različnih pobud 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Na pobudo vodje oddelka ali direktorja sektorja 53 61,6 % 

Samoiniciativno 16 18,6 % 

Na osnovi projektnih rešitev 1 1,2 % 

Zakonska obveza 12 14,0 % 

Drugo 4 4,6 % 

Skupaj 86 100,0 % 

Pomembnost izbire oblike izobraževanja 

Anketirani zaposleni so na zastavljene trditve s področja pomembnosti posameznega dejavnika 

odločitve pri izbiri oblike internega izobraževanja lahko odgovarjali z izbiro ene izmed petih 

ponujenih možnosti: 1-Zelo nepomemben, 2-Nepomemben, 3-Niti / Niti, 4-Pomemben in 5-

Zelo pomemben. 

Podatke v Preglednici 6 smo razvrstili glede na povprečno vrednost posamezne trditve in to v 

padajočem vrstnem redu. Iz preglednice je razvidno, da so zaposleni namenili najvišjo vrednost 

v povprečju za trditev »Praktični primeri ob razlagi teorije« (povprečna vrednost = 4,42) in 
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najnižjo vrednost trditvi »Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja« (povprečna 

vrednost = 3,48). Standardni odkloni se gibljejo med 0,90 in 1,17. 

Preglednica 6:  Dejavniki po pomembnosti (preferencah) pri izbiri oblike internega 

izobraževanja 

Dejavniki odločitve Povprečje Std. odklon 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 4,42 0,90 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska oblika) 4,38 0,90 

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali uporabe aplikativnih 

programov 
4,37 0,92 

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med izobraževanjem 4,30 0,93 

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na predznanje slušateljev 4,24 0,96 

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja 4,21 0,90 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi (npr. podajanje 

snovi na klasičen in/ali tudi e-način) 
4,15 0,90 

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez slovničnih napak 4,14 0,96 

Samoorganiziranost zaposlenega 4,12 0,93 

Zaupanje v predavatelja 4,08 1,07 

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in uporaba računalniških 

spretnosti in veščin) 
4,07 0,97 

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (uporaba 

osebnega računalnika, interneta in elektronskih povezav)  
4,00 1,01 

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, računalnik, dostop 

do interneta ipd.) 
3,91 1,09 

Čas izvedbe 3,78 1,16 

Poznavanje kompetenc predavatelja 3,72 1,05 

Lokacija izvedbe 3,66 1,17 

Privlačen izgled učnega gradiva 3,62 1,06 

Lastna izbira hitrosti učenja 3,59 0,91 

Urejenost prostora  3,51 1,03 

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja 3,48 0,99 

To pomeni, da anketirani zaposleni največ pomembnosti oziroma pozornosti namenijo 

praktičnim primerom ob teoretični razlagi vsebine in možnosti dostopa do učnih gradiv 

(tiskanih in/ali elektronskih). Želijo si sprotnega razreševanja nejasnosti okoli vsebine in 

uporabe aplikativnih programov. Na podana vprašanja želijo dobiti odgovore med 

izobraževanjem in imeti občutek, da se izvajalec sproti prilagaja njihovim potrebam in 

njihovemu predznanju. Urejeno učno gradivo jim je v pomoč med in predvsem po 

izobraževanju. Zaupanje in poznavanje kompetenc predavatelja jim prav tako veliko pomeni 

pri odločitvi oziroma preferenci za izbiro oblike izobraževanj. Na drugi strani pa jim nekoliko 

manj pomeni imeti možnost do proste izbire časa in prostora izobraževanja. Tega je največkrat 

že določil oddelek za izobraževanje, vodja organizacijske enote ali direktor sektorja. 
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Zadovoljstvo z izobraževanjem na klasičen način 

V nadaljevanju so anketirani zaposleni na zastavljene trditve zadovoljstva z izobraževanjem, ki 

so se ga udeležili in ki je potekal na klasičen način (izobraževanje v učilnici v prostorih 

podjetja), lahko odgovarjali z izbiro ene izmed petih ponujenih možnosti: 1-Zelo ne zadovoljen, 

2-Nezadovoljen, 3-Niti / Niti, 4-Zadovoljen in 5-Zelo zadovoljen.  

Podatke v Preglednici 7 smo razvrstili glede na povprečno vrednost posamezne trditve, in to v 

padajočem vrstnem redu. Iz preglednice je razvidno, da so zaposleni namenili najvišjo vrednost 

v povprečju za trditev »Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega področja« (povprečna 

vrednost = 4,41) in najnižjo vrednost trditvi »Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do interneta ipd.)« (povprečna vrednost = 4,00). 

Skupni oceni zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo na klasičen način, pa so namenili 

povprečno vrednost 4,21. Standardni odkloni se gibljejo med 0,51 in 0,74. 

Preglednica 7:  Dejavniki odločitve, ki so potekali pri oceni zadovoljstva anketiranih 

zaposlenih za izobraževanje na klasičen način 

Dejavniki odločitve Povprečje Std. odklon 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega področja 4,41 0,54 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja 4,33 0,56 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev 4,33 0,58 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje 4,31 0,51 

Medsebojna-sproščena komunikacija s predavateljem / sodelavcem 4,27 0,56 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 4,26 0,65 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti prilagajal potek 

izobraževanja glede na predznanje in potrebe slušateljev) 
4,24 0,61 

Urejenost predavatelja 4,23 0,64 

Aktivno sodelovanje zaposlenega med izobraževanjem 4,22 0,64 

Takojšnja razumljivost podane vsebine 4,21 0,62 

Skupna ocena zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo na klasičen 

način 
4,21 0,60 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje 4,19 0,54 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) predavatelja 4,19 0,64 

Podan terminski plan (urnik) izobraževanja 4,15 0,64 

Lokacija izvedbe 4,08 0,69 

Urejenost prostora 4,05 0,57 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled 4,03 0,74 

Čas izvedbe 4,02 0,67 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega platna, projektorja in/ali 

računalnika, dostop do interneta ipd.) 
4,00 0,67 

To pomeni, da so anketirani zaposleni pri klasičnem izobraževanju najbolj zadovoljni, ko je 

podano strokovno znanje vsebine predavatelja. Velik poudarek za dosego zadovoljstva 

anketirani zaposleni namenjajo tudi prijaznosti, ustrežljivosti in odzivnosti predavatelja na 
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sprotna vprašanja. Veliko jim pomeni medsebojna sproščena komunikacija, fleksibilnost 

predavatelja v celotnem procesu izobraževanja, njegova urejenost in razumljivo podana 

vsebina. Nekoliko manj zadovoljstva namenijo sodobni tehnični opremi (IKT), lokaciji, 

urejenosti prostora, učnemu gradivu in času izvedbe. Splošno zadovoljstvo s klasičnim načinom 

izobraževanja je nekoliko boljše ocenjeno (4,21) od ostalih dveh oblik izobraževanja. 

Zadovoljstvo z e-izobraževanjem 

V nadaljevanju so anketirani zaposleni na zastavljene trditve zadovoljstva z izobraževanjem, ki 

so se ga udeležili in ki je potekal na daljavo (e-izobraževanje), lahko odgovarjali z izbiro ene 

izmed petih ponujenih možnosti: 1-Zelo nezadovoljen, 2-Nezadovoljen, 3-Niti / Niti, 4-

Zadovoljen in 5-Zelo zadovoljen. 

Podatke v Preglednici 8 smo razvrstili glede na povprečno vrednost posamezne trditve in to v 

padajočem vrstnem redu. Iz preglednice je razvidno, da so zaposleni namenili najvišjo vrednost 

v povprečju za trditev »Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-izobraževanj« (povprečna 

vrednost = 4,20) in najnižjo trditvi »Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem programu« 

(povprečna vrednost = 3,94). Skupni oceni zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo z e-

izobraževanjem, pa so namenili povprečno vrednost 4,10. Standardni odkloni se gibljejo med 

0,57 in 0,78. 

Preglednica 8:  Dejavniki odločitve, ki so potekali pri oceni zadovoljstva anketiranih 

zaposlenih za izobraževanje na elektronski način 

Dejavniki odločitve Povprečje Std. odklon 

Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-izobraževanj 4,20 0,65 

Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane na testna vprašanja 4,16 0,65 

Hitra in učinkovita povratna informacija 4,15 0,71 

Samoučenje zaposlenega 4,13 0,68 

Skupna ocena zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo na daljavo (e-

izobraževanje) 
4,10 0,57 

Samoorganiziranost reševanja e-izobraževanja (ob primernem času in 

lokaciji znotraj delovnega časa) 
4,07 0,68 

Dostopnost do učnega gradiva (elektronsko gradivo na voljo kjerkoli in 

kadarkoli v okviru organizacije in delovnega mesta) 
4,06 0,67 

Navodila za udeležence kako uporabljati spletni program 4,05 0,59 

Koledar/pregled opravljenih obveznosti 4,02 0,59 

Sprotno pregledovanja odgovorov in napak med reševanjem in na koncu 

testa  
4,02 0,77 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-učilnici) 4,01 0,71 

se nadaljuje 
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Dejavniki odločitve Povprečje Std. odklon 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z uporabo različnih učnih 

gradiv (npr. grafične predstavitve, fotografije, preglednice, avdio gradivo, 

video gradivo, prosojnice v PowerPointu, animacije, povezave na druge 

spletne strani ipd.) 

4,01 0,74 

Preskakovanje posamezne vsebinske sklope 4,00 0,78 

Privlačno, zgovorno in interaktivno gradivo 3,99 0,74 

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. Help desk) 3,97 0,68 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 3,97 0,73 

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem programu 3,94 0,73 

To pomeni, da so anketirani, zaposleni pri e – izobraževanju, najbolj zadovoljni, ko jim je 

omogočen dostop in pregledovanje opravljenih e-vsebin. Velik poudarek zadovoljstva 

namenijo tudi sprotnemu preverjanju vsebine, vezane na testna vprašanja in pridobivanju hitrih 

in učinkovitih povratnih informacij. Možnost samostojnega učenja in samoorganiziranja 

zaposlenega pri reševanju testov jim daje veliko zadovoljstvo. Še posebej, da lahko ob tem 

izbirajo primeren čas in lokacijo v okviru organizacije delovnega mesta. Podobno kot pri 

klasičnem izobraževanju jim dajejo veliko zadovoljstva urejena elektronska gradiva in 

dostopnost od koderkoli in kadarkoli v podjetju. Nekoliko manj so zadovoljni s sprotnim 

pregledovanjem odgovorov napak pri reševanju in rezultatov testa. Vsekakor so zadovoljni z 

nudenjem tehnično informacijske pomoči in navigacijskega orodja po spletnem programu, ki 

jim omogoča e-izobraževanje. Splošno zadovoljstvo z e-izobraževanjem je nekoliko slabše 

ocenjeno (4,10) od ostalih dveh oblik izobraževanja. 

Zadovoljstvo s kombinacijo izobraževanja 

Na koncu so anketirani zaposleni na zastavljene trditve zadovoljstva z izobraževanjem, ki je 

potekalo s kombinacijo izobraževanja (klasično izobraževanje v učilnici, ki je podprto z e-

izobraževanjem na vaših delovnih mestih) lahko odgovarjali z izbiro ene izmed petih ponujenih 

možnosti: 1-Zelo nezadovoljen, 2-Nezadovoljen, 3-Niti / Niti, 4-Zadovoljen in 5-Zelo 

zadovoljen. 

Podatke v Preglednici 9 smo razvrstili glede na povprečno vrednost posamezne trditve, in to v 

padajočem vrstnem redu. Iz preglednice je razvidno, da so zaposleni namenili najvišjo vrednost 

v povprečju za trditev »Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev« (povprečna vrednost 

= 4,26) in najnižjo trditvi »Čas izvedbe« (povprečna vrednost = 4,05). Skupni oceni 

zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo s kombinacijo, pa so namenili povprečno 

vrednost 4,16. Standardni odkloni se gibljejo med 0,52 in 0,75. 
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Preglednica 9:  Dejavniki odločitve, ki so potekali pri oceni zadovoljstva anketiranih 

zaposlenih s kombinacijo izobraževanja 

Dejavniki odločitve Povprečje Std. odklon 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev 4,26 0,62 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega področja 4,24 0,53 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje 4,23 0,55 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja 4,22 0,52 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti prilagajal potek 

izobraževanja glede na predznanje slušateljev) 
4,21 0,58 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 4,19 0,68 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) predavatelja 4,17 0,56 

Podan terminski plan (urnik za posamezno obliko izobraževanja) 4,16 0,57 

Urejenost predavatelja  4,16 0,55 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska oblika) 4,16 0,70 

Skupna ocena zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo s kombinacijo 

klasičnega in e-izobraževanja 
4,16 0,63 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje 4,15 0,56 

Potrditev razumljivosti vsebine skozi reševanja e-testa 4,15 0,68 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z uporabo različnih učnih gradiv 

(npr. grafične predstavitve, fotografije, preglednice, avdio gradivo, video 

gradivo, prosojnice v PowerPointu, animacije, povezave na druge spletne 

strani ipd.) 

4,14 0,72 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled 4,13 0,72 

Utrjevanje in sinhronizacija pridobljenega znanja med obema načinoma 

izobraževanja 
4,13 0,75 

Lokacija izvedbe  4,12 0,60 

Urejenost prostora 4,12 0,56 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega platna, projektorja in/ali 

računalnika, dostop do interneta ipd.) 
4,09 0,63 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-učilnici) 4,09 0,66 

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. Help desk) 4,07 0,70 

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem programu 4,06 0,67 

Čas izvedbe 4,05 0,59 

To pomeni, da so anketirani zaposleni pri kombinaciji izobraževanja najbolj zadovoljni z 

odzivnostjo predavatelja na postavljena vprašanja in njegovo strokovno znanje. Vedenje 

predavatelja jim vsekakor vzbuja zaupanje, ki je povezano s prijaznostjo in ustrežljivostjo. 

Fleksibilnost predavatelja s sprotnim prilagajanjem vsebine izobraževanja jim vzbuja 

zadovoljstvo, ker je tudi tempo podajanja vsebine prilagojen na predznanje slušateljev. 

Nekoliko manj so zadovoljni s sodobnim tehničnim znanjem (IKT) predavatelja in podanim 

urnikom izvedbe posameznih oblik izobraževanj. Zanimivo, da so najmanj zadovoljni z 

uporabo sodobne tehnične opreme (projektor, računalnik in dostop do interneta). Delovaje 

učnega okolja velikokrat ne deluje brez prekinitev, kar je razvidno iz slabše ocenjenih 
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dejavnikov (e-izobraževanje v e-učilnici, tehnična pomoč, navigacijska orodja in dostop do 

spletnega programa). Skupno zadovoljstvo s kombinacijo izobraževanja je ocenjeno (4,16), kar 

pomeni, da je boljše od e-izobraževanja in slabše od klasičnega izobraževanja. 

5.4 Preverjanje hipotez 

Zastavili smo naslednje hipoteze, ki smo jih preverjali v empiričnem delu raziskave. 

5.4.1 Hipoteza 1: Ženske so v primerjavi z moškimi v povprečju bolj zadovoljne z 

izobraževanjem na klasičen način 

Ker smo predhodno ugotovili, da podatki niso normalno porazdeljeni, smo Hipotezo 1 preverili 

z Mann-Whitney testom. Upoštevali smo odgovore na vprašanje 5 (Priloga 1). 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da pri 15-ih od 18 elementov zadovoljstva z izobraževanjem na 

klasičen način med moškimi in ženskimi udeleženci izobraževanj ne obstajajo statistično 

značilne razlike v stopnji zadovoljstva s tem izobraževanjem (p>0,05).  

Med moškimi in ženskimi udeleženci izobraževanj pa obstajajo statistično značilne razlike v 

naslednjih elementih zadovoljstva z izobraževanjem na klasičen način: 

− urejenost prostora: anketiranim ženskam je v povprečju urejenost prostora bolj pomembna 

kot anketiranim moškim (P=0,033); 

− uporaba sodobne tehnične opreme: anketiranim ženskam je v povprečju uporaba sodobne 

tehnične opreme bolj pomembna kot anketiranim moškim (P=0,032); 

− urejenost predavatelja: anketiranim moškim je v povprečju urejenost predavatelja bolj 

pomembna kot anketiranim ženskam (P=0,020). 

Preglednica 10:  Stopnje zadovoljstva med moškimi in ženskami s klasičnim 

izobraževanjem 

  N Povprečje 

Povprečni 

rang P 

Čas izvedbe Ženski 15 4,07 46,23 0,588 

Moški 71 4,01 42,92   

Lokacija izvedbe Ženski 15 4,13 46,60 0,547 

Moški 71 4,07 42,85   

Urejenost prostora Ženski 15 4,33 53,83 0,033 

Moški 71 3,99 41,32   

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

Ženski 15 4,33 54,33 0,032 

Moški 
71 3,93 41,21   

se nadaljuje 
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  N Povprečje 

Povprečni 

rang P 

Podan terminski plan (urnik) izobraževanja Ženski 15 4,27 46,40 0,559 

Moški 71 4,13 42,89   

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje Ženski 15 4,07 39,23 0,376 

Moški 71 4,21 44,40   

Urejenost predavatelja Ženski 15 3,80 31,93 0,020 

Moški 71 4,32 45,94   

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja Ženski 15 4,13 38,33 0,298 

Moški 71 4,37 44,59   

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na predznanje 

in potrebe slušateljev) 

Ženski 15 4,20 41,03 0,617 

Moški 
71 4,25 44,02   

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 

Ženski 15 4,60 51,20 0,131 

Moški 71 4,37 41,87   

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) 

predavatelja 

Ženski 15 4,33 47,83 0,397 

Moški 71 4,15 42,58   

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev Ženski 15 4,33 42,83 0,895 

Moški 71 4,32 43,64   

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje Ženski 15 4,33 44,00 0,919 

Moški 71 4,31 43,39   

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Ženski 15 4,40 47,40 0,435 

Moški 71 4,23 42,68   

Aktivno sodelovanje zaposlenega med 

izobraževanjem 

Ženski 15 4,27 44,60 0,830 

Moški 71 4,21 43,27   

Takojšnja razumljivost podane vsebine Ženski 15 4,33 47,00 0,475 

Moški 71 4,18 42,76   

Medsebojna-sproščena komunikacija s 

predavateljem / sodelavcem 

Ženski 15 4,33 45,50 0,690 

Moški 71 4,25 43,08   

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled Ženski 15 4,07 45,13 0,748 

Moški 71 4,03 43,15   

Ugotovitev 

S Hipotezo 1 smo predvidevali, da so ženske bolj zadovoljne z izobraževanjem na klasičen 

način kot moški. Menili smo, da ženskam v povprečju veliko bolj pomeni medsebojna-

sproščena komunikacija s predavateljem / sodelavcem med in po izvedbi izobraževanja v 

učilnici.  

Na osnovi pridobljenih podatkov za H1, ki pravi, da so ženske bolj zadovoljne z izobraževanjem 

na klasičen način kot moški, hipotezo 1 zavrnemo. 
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5.4.2 Hipoteza 2: Moški so v povprečju bolj zadovoljni z e-izobraževanjem kot ženske 

Glede na ugotovitve, da podatki niso normalno porazdeljeni, smo na enak način kot pri H1, 

preverili Hipotezo 2 z Mann-Whitney testom. Upoštevali smo odgovore na Vprašanje 6 (Priloga 

1). 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da pri vseh (16) elementih zadovoljstva z izobraževanjem na e-

način med moškimi in ženskimi udeleženci izobraževanj ne obstajajo statistično značilne 

razlike v stopnji zadovoljstva s tem izobraževanjem (p>0,05). 

Preglednica 11:  Stopnje zadovoljstva med moškimi in ženskami z e-izobraževanjem 

  N Povprečje Povprečni rang P 

Navodila za udeležence kako uporabljati spletni 

program 

Ženski 15 4,13 46,17 0,563 

Moški 71 4,03 42,94   

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v            

e-učilnici) 

Ženski 15 4,20 48,93 0,268 

Moški 71 3,97 42,35   

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 

Ženski 15 4,00 44,00 0,920 

Moški 71 3,93 43,39   

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help desk) 

Ženski 15 4,00 43,80 0,952 

Moški 71 3,96 43,44   

Koledar/pregled opravljenih obveznosti Ženski 15 4,00 42,27 0,797 

Moški 71 4,03 43,76   

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v 

PowerPointu, animacije, povezave na druge 

spletne strani ipd.) 

Ženski 15 4,07 43,93 0,932 

Moški 

71 4,00 43,41   

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Ženski 15 4,13 48,00 0,377 

Moški 71 3,93 42,55   

Privlačno, zgovorno in interaktivno gradivo Ženski 15 4,00 42,60 0,860 

Moški 71 3,99 43,69   

Dostopnost do učnega gradiva (elektronsko 

gradivo na voljo kjerkoli in kadarkoli v okviru 

organizacije in delovnega mesta) 

Ženski 15 4,00 40,53 0,552 

Moški 
71 4,07 44,13   

Samoorganiziranost reševanja e-izobraževanja 

(ob primernem času in lokaciji znotraj 

delovnega časa) 

Ženski 15 4,13 45,03 0,764 

Moški 
71 4,06 43,18   

Samoučenje zaposlenega Ženski 15 4,13 43,47 0,995 

Moški 71 4,13 43,51   

Hitra in učinkovita povratna informacija Ženski 15 4,33 48,90 0,304 

Moški 71 4,11 42,36   

se nadaljuje 
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  N Povprečje Povprečni rang P 

Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane na 

testna vprašanja 

Ženski 15 4,33 48,50 0,318 

Moški 71 4,13 42,44   

Preskakovanje posamezne vsebinske sklope Ženski 15 4,13 46,33 0,583 

Moški 71 3,97 42,90   

Sprotno pregledovanja odgovorov in napak 

med reševanjem in na koncu testa 

Ženski 15 4,20 47,50 0,447 

Moški 71 3,99 42,65   

Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-

izobraževanj 

Ženski 15 4,27 45,40 0,712 

Moški 71 4,18 43,10   

Ugotovitev 

S Hipotezo 2 smo predvidevali, da so moški bolj zadovoljni z e-izobraževanjem kot ženske. 

Menili smo, da moškim v povprečju veliko več pomeni, da se lahko samoorganizirajo glede 

časa in kraja reševanja e-testa in pri tem pridobijo hitre in učinkovite informacije za svoje delo. 

Na osnovi pridobljenih podatkov za H2, ki pravi, da so moški bolj zadovoljni z e-

izobraževanjem kot ženske, hipotezo 2 zavrnemo. 

5.4.3 Hipoteza 3: Ženske so v primerjavi z moškimi v povprečju bolj zadovoljne s 

kombinacijo klasičnega in e-izobraževanja 

Glede na ugotovitve, da podatki niso normalno porazdeljeni, smo na enak način kot pri H1 in 

H2 preverili Hipotezo 3 z Mann-Whitney testom. Upoštevali smo odgovore na Vprašanje 7 

(Priloga 1). 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da pri vseh (22) elementih zadovoljstva s kombinacijo 

izobraževanja (klasično in e-izobraževanje) med moškimi in ženskimi udeleženci izobraževanj 

ne obstajajo statistično značilne razlike v stopnji zadovoljstva s tem izobraževanjem (p>0,05). 

Preglednica 12:  Stopnje zadovoljstva med moškimi in ženskami s kombinacijo 

izobraževanja 

  N Povprečje Povprečni rang P 

Čas izvedbe Ženski 15 4,20 49,07 0,260 

Moški 71 4,01 42,32   

Lokacija izvedbe  Ženski 15 4,20 46,67 0,529 

Moški 71 4,10 42,83   

Urejenost prostora Ženski 15 4,33 51,67 0,091 

Moški 71 4,07 41,77   

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

Ženski 15 4,20 46,20 0,577 

Moški 
71 4,07 42,93   

se nadaljuje 
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  N Povprečje Povprečni rang P 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici) 

Ženski 15 4,20 46,47 0,548 

Moški 71 4,07 42,87   

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 

Ženski 15 4,20 46,80 0,480 

Moški 71 4,03 42,80   

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help desk) 

Ženski 15 4,27 48,77 0,276 

Moški 71 4,03 42,39   

Podan terminski plan (urnik za posamezno 

obliko izobraževanja) 

Ženski 15 4,20 44,00 0,916 

Moški 71 4,15 43,39   

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje Ženski 15 4,20 45,00 0,750 

Moški 71 4,14 43,18   

Urejenost predavatelja  Ženski 15 4,07 39,60 0,419 

Moški 71 4,18 44,32   

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja Ženski 15 4,27 44,93 0,763 

Moški 71 4,21 43,20   

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na 

predznanje slušateljev) 

Ženski 15 4,33 47,50 0,410 

Moški 
71 4,18 42,65   

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 

Ženski 15 4,40 49,40 0,223 

Moški 71 4,21 42,25   

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) 

predavatelja 

Ženski 15 4,33 49,00 0,243 

Moški 71 4,14 42,34   

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v 

PowerPointu, animacije, povezave na druge 

spletne strani ipd.) 

Ženski 15 4,33 49,13 0,261 

Moški 

71 4,10 42,31   

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev Ženski 15 4,53 53,33 0,053 

Moški 71 4,20 41,42   

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje Ženski 15 4,40 49,70 0,206 

Moški 71 4,20 42,19   

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Ženski 15 4,40 49,80 0,211 

Moški 71 4,14 42,17   

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled Ženski 15 4,40 52,20 0,080 

Moški 71 4,07 41,66   

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali 

elektronska oblika) 

Ženski 15 4,33 48,63 0,309 

Moški 71 4,13 42,42   

Utrjevanje in sinhronizacija pridobljenega 

znanja med obema načinoma izobraževanja 

Ženski 15 4,27 47,33 0,455 

Moški 71 4,10 42,69   

Potrditev razumljivosti vsebine skozi reševanja 

e-testa 

Ženski 15 4,33 49,37 0,245 

Moški 71 4,11 42,26   
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Ugotovitev 

S Hipotezo 3 smo predvidevali, da so ženske v primerjavi z moškimi v povprečju bolj 

zadovoljne s kombinacijo klasičnega in e-izobraževanja. Menili smo, da so ženske, ki so bile 

deležne tehnično informacijske pomoči in so zaključile izobraževanje v dogovorjenem roku, 

boj zadovoljne. 

Na osnovi pridobljenih podatkov za H3, ki pravi, da so ženske v primerjavi z moškimi v 

povprečju bolj zadovoljne s kombinacijo klasičnega in e-izobraževanja, hipotezo 3 zavrnemo. 

5.4.4 Hipoteza 4: Med mlajšimi in starejšimi udeleženci izobraževanj obstajajo statistično 

značilne razlike v pomembnosti izbire oblike izobraževanja (klasičen način, e-način 

ter kombinacija klasičnega in e-izobraževanja) 

Ker smo predhodno ugotovili, da podatki niso normalno porazdeljeni, smo Hipotezo 4 preverili 

s Kruskall-Wallis testom. Upoštevali smo odgovore na Vprašanje 4 (Priloga 1). 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da pri vseh (20) elementih izbire oblike izobraževanja (klasičen, 

e-način in kombinacija) ne obstajajo statistično značilne razlike (p>0,05).  

Preglednica 13:  Pomembnost izbire oblike internih izobraževanj (klasičen, e-način in 

kombinacija) med mlajšimi in starejšimi udeleženci 

  N Povprečje Povprečni rang P 

Čas izvedbe Do 25 let 1 3,00 20,00 0,672 

Od 26 do 35 let 7 3,71 43,21   

Od 36 do 45 let 25 3,96 47,36   

Od 46 do 55 let 39 3,77 43,62   

Nad 56 let 14 3,57 38,11   

Total 86 3,78     

Lokacija izvedbe Do 25 let 1 3,00 22,00 0,620 

Od 26 do 35 let 7 3,43 40,14   

Od 36 do 45 let 25 3,92 49,02   

Od 46 do 55 let 39 3,59 42,15   

Nad 56 let 14 3,57 40,61   

Total 86 3,66     

Urejenost prostora  Do 25 let 1 3,00 23,00 0,792 

Od 26 do 35 let 7 3,29 38,50   

Od 36 do 45 let 25 3,60 45,46   

Od 46 do 55 let 39 3,44 42,46   

Nad 56 let 14 3,71 46,86   

Total 86 3,51     

se nadaljuje 
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  N Povprečje Povprečni rang P 

Sodobna tehnična oprema (premično 

platno, projektor, računalnik, dostop 

do interneta ipd.) 

Do 25 let 1 4,00 40,50 0,908 

Od 26 do 35 let 7 3,71 39,86   

Od 36 do 45 let 25 3,84 41,68   

Od 46 do 55 let 39 3,92 43,55   

Nad 56 let 14 4,07 48,64   

Total 86 3,91     

Znanje informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) (uporaba osebnega 

računalnika, interneta in elektronskih 

povezav)  

Do 25 let 1 5,00 73,00 0,120 

Od 26 do 35 let 7 3,29 28,07   

Od 36 do 45 let 25 3,88 39,64   

Od 46 do 55 let 39 4,10 45,32   

Nad 56 let 14 4,21 50,93   

Total 86 4,00     

Digitalna pismenost zaposlenega 

(razumevanje in uporaba 

računalniških spretnosti in veščin) 

Do 25 let 1 5,00 72,00 0,161 

Od 26 do 35 let 7 3,57 32,36   

Od 36 do 45 let 25 3,92 38,22   

Od 46 do 55 let 39 4,15 45,32   

Nad 56 let 14 4,29 51,39   

Total 86 4,07     

Vnaprej podan terminski plan (urnik) 

izobraževanja 

Do 25 let 1 4,00 31,50 0,615 

Od 26 do 35 let 7 3,86 37,64   

Od 36 do 45 let 25 4,08 39,02   

Od 46 do 55 let 39 4,36 46,83   

Nad 56 let 14 4,21 46,00   

Total 86 4,21     

Poznavanje kompetenc predavatelja Do 25 let 1 4,00 49,00 0,297 

Od 26 do 35 let 7 3,43 40,07   

Od 36 do 45 let 25 3,60 38,72   

Od 46 do 55 let 39 3,95 49,54   

Nad 56 let 14 3,43 36,54   

Total 86 3,72     

Zaupanje v predavatelja Do 25 let 1 5,00 69,00 0,558 

Od 26 do 35 let 7 3,57 35,43   

Od 36 do 45 let 25 4,12 41,28   

Od 46 do 55 let 39 4,18 46,40   

Nad 56 let 14 3,93 41,61   

Total 86 4,08     

Sprotno prilagajanje poteka 

izobraževanja glede na predznanje 

slušateljev 

Do 25 let 1 5,00 66,50 0,571 

Od 26 do 35 let 7 3,71 32,71   

Od 36 do 45 let 25 4,36 45,00   

Od 46 do 55 let 39 4,28 44,62   

Nad 56 let 14 4,14 41,46   

Total 86 4,24     

se nadaljuje 
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  N Povprečje Povprečni rang P 

Sprotno prilagajanje pri uporabi 

metod podajanja snovi (npr. podajanje 

snovi na klasičen in/ali tudi e-način) 

Do 25 let 1 5,00 71,00 0,766 

Od 26 do 35 let 7 3,86 39,43   

Od 36 do 45 let 25 4,24 43,16   

Od 46 do 55 let 39 4,13 43,10   

Nad 56 let 14 4,14 45,29   

Total 86 4,15     

Sprotno pridobivanje odgovorov na 

vprašanja med izobraževanjem 

Do 25 let 1 5,00 65,50 0,600 

Od 26 do 35 let 7 3,86 34,21   

Od 36 do 45 let 25 4,36 41,30   

Od 46 do 55 let 39 4,33 45,24   

Nad 56 let 14 4,29 45,64   

Total 86 4,30     

Sprotno razreševanje nejasnosti 

podane vsebine in/ali uporabe 

aplikativnih programov 

Do 25 let 1 5,00 63,50 0,345 

Od 26 do 35 let 7 3,71 29,36   

Od 36 do 45 let 25 4,44 41,98   

Od 46 do 55 let 39 4,41 44,99   

Nad 56 let 14 4,43 47,71   

Total 86 4,37     

Samoorganiziranost zaposlenega Do 25 let 1 4,00 34,00 0,684 

Od 26 do 35 let 7 3,43 32,50   

Od 36 do 45 let 25 4,20 43,04   

Od 46 do 55 let 39 4,18 45,05   

Nad 56 let 14 4,14 46,18   

Total 86 4,12     

Lastna izbira časa in kraja 

učenja/izobraževanja 

Do 25 let 1 4,00 58,00 0,352 

Od 26 do 35 let 7 3,00 33,57   

Od 36 do 45 let 25 3,24 37,94   

Od 46 do 55 let 39 3,67 47,49   

Nad 56 let 14 3,57 46,25   

Total 86 3,48     

Lastna izbira hitrosti učenja Do 25 let 1 4,00 56,00 0,891 

Od 26 do 35 let 7 3,29 38,71   

Od 36 do 45 let 25 3,56 41,86   

Od 46 do 55 let 39 3,69 45,69   

Nad 56 let 14 3,50 41,82   

Total 86 3,59     

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Do 25 let 1 5,00 62,50 0,313 

Od 26 do 35 let 7 3,86 30,50   

Od 36 do 45 let 25 4,64 47,74   

Od 46 do 55 let 39 4,36 41,55   

Nad 56 let 14 4,43 46,50   

Total 86 4,42     

se nadaljuje 
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  N Povprečje Povprečni rang P 

Urejeno učno gradivo z vsemi 

sestavinami ter brez slovničnih napak 

Do 25 let 1 4,00 33,00 0,578 

Od 26 do 35 let 7 3,71 33,79   

Od 36 do 45 let 25 4,16 42,26   

Od 46 do 55 let 39 4,26 47,37   

Nad 56 let 14 4,00 40,54   

Total 86 4,14     

Privlačen izgled učnega gradiva Do 25 let 1 4,00 50,50 0,715 

Od 26 do 35 let 7 3,57 43,71   

Od 36 do 45 let 25 3,52 42,54   

Od 46 do 55 let 39 3,79 46,46   

Nad 56 let 14 3,29 36,36   

Total 86 3,62     

Dostopnost do učnega gradiva 

(tiskana in/ali elektronska oblika) 

Do 25 let 1 4,00 23,00 0,200 

Od 26 do 35 let 7 3,71 25,79   

Od 36 do 45 let 25 4,44 44,84   

Od 46 do 55 let 39 4,49 45,94   

Nad 56 let 14 4,36 44,64   

Total 86 4,38     

Ugotovitev 

S Hipotezo 4 smo predvidevali, da obstajajo razlike v pomembnosti izbire oblike internih 

izobraževanj med mlajšimi in starejšimi udeleženci izobraževanj. Menili smo, da se bodo mlajši 

zaposleni odločali za e-izobraževanje, ker so bolje digitalno pismeni in imajo več znanja s 

področja IKT. 

Analiza je pokazala, da Hipoteze 4 ne moremo potrditi, torej jo zavrnemo. S tem podamo 

ugotovitev, da med mlajšimi in starejšimi udeleženci ne obstajajo razlike pri pomembnosti 

izbire oblike internih izobraževanj. 

5.4.5 Hipoteza 5: Najpomembnejši dejavnik odločitve za izbiro oblike izobraževanja je 

fleksibilnost 

Za preverjanje Hipoteze 5 smo uporabili faktorsko analizo. Predhodno smo preverili primernost 

zbranih podatkov za faktorsko analizo. Kot je razvidno iz dokumentacije v prilogi, je vrednost 

KMO-kazalnika znašala 0,933, kar pomeni, da so podatki primerni za faktorsko analizo.  

Faktorsko analizo smo izvedli z metodo glavnih osi in Varimax metodo ekstrakcije. Na podlagi 

ocen komunalitet (vse komunalitete spremenljivk so večje od 0,450) ugotavljamo, da v modelu 

lahko obdržimo vse spremenljivke. 

Na osnovi ocene celotne pojasnjene variabilnosti (69,41 %) ugotavljamo, da so prisotni trije 
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dejavniki (trije faktorji) odločitve za izbiro oblike izobraževanja (Preglednica 14).  

Preglednica 14: Celotna pojasnjena variabilnost 

Faktor 

Začetna vrednost 

Ekstrakcijska skupna vrednost 

združenih dejavnikov 

Rotirana skupna vrednost 

združenih dejavnikov 

Skupaj % variance Celotni % Skupaj % variance Celotni % Skupaj % variance Celotni % 

1 12,194 60,968 60,968 11,928 59,642 59,642 7,493 37,464 37,464 

2 1,653 8,267 69,235 1,315 6,573 66,214 3,452 17,258 54,722 

3 1,015 5,076 74,311 0,640 3,198 69,412 2,938 14,690 69,412 

4 ,896 4,482 78,793             

5 ,701 3,503 82,296             

6 ,642 3,208 85,504             

7 ,492 2,462 87,966             

8 ,407 2,035 90,000             

9 ,332 1,658 91,658             

10 ,274 1,369 93,027             

11 ,249 1,244 94,271             

12 ,235 1,176 95,447             

13 ,184 ,920 96,367             

14 ,158 ,792 97,158             

15 ,130 ,649 97,807             

16 ,124 ,622 98,429             

17 ,107 ,533 98,961             

18 ,080 ,399 99,360             

19 ,076 ,380 99,740             

20 ,052 ,260 100,000             

Metoda glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring). 

Prvi faktor, ki pojasni 37,46 % celotne pojasnjene variabilnosti, smo poimenovali "fleksibilnost 

izvajalca izobraževanj", drugi faktor, ki pojasni 17,26 % celotne pojasnjene variabilnosti, smo 

poimenovali "IKT in oprema", tretji faktor, ki pojasni 14,69 % celotne pojasnjene variabilnosti, 

smo poimenovali "fleksibilnost udeležencev izobraževanj (izbira časa in lokacije izvedbe)" 

(Preglednica 14). 

V preglednici 15 so prikazane posamezne spremenljivke, ki skupaj tvorijo posamezni sklop 

faktorjev (Prvi faktor, drugi faktor in tretji faktor). 

Preglednica 15: Rotated Factor Matrix 

  

Factor 

1 2 3 

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med izobraževanjem 0,888 0,283 0,193 

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali uporabe aplikativnih 

programov 
0,886 0,291 0,204 

se nadaljuje 
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Factor 

1 2 3 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 0,862 0,214 0,328 

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na predznanje slušateljev 0,825 0,365 0,151 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi (npr. podajanje 

snovi na klasičen in/ali tudi e-način) 
0,739 0,394 0,333 

Zaupanje v predavatelja 0,722 0,457 0,137 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska oblika) 0,721 0,380 0,294 

Samorganiziranost zaposlenega 0,717 0,333 0,364 

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez slovničnih napak 0,666 0,372 0,361 

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja 0,629 0,351 0,315 

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in uporaba računalniških 

spretnosti in veščin) 
0,584 0,576 0,171 

Poznavanje kompetenc predavatelja 0,532 0,328 0,294 

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (uporaba 

osebnega računalnika, interneta in elektronskih povezav)  
0,519 0,712 0,180 

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, računalnik, dostop 

do interneta ipd.) 
0,548 0,655 0,138 

Privlačen izgled učnega gradiva 0,252 0,523 0,324 

Urejenost prostora  0,279 0,498 0,245 

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja 0,125 0,122 0,810 

Lastna izbira hitrosti učenja 0,251 0,109 0,766 

Čas izvedbe 0,304 0,369 0,569 

Lokacija izvedbe 0,218 0,408 0,503 

Metoda ekstrakcije: faktoring glavne osi. Način vrtenja: Varimax s Kaiserjevo normalizacijo. 

Ugotovitev 

Ugotavljamo, da je faktor "fleksibilnost izvajalca izobraževanj" najpomembnejši dejavnik 

odločitve za izbiro oblike izobraževanja, ki skupaj s faktorjem "fleksibilnost udeležencev 

izobraževanj (izbira časa in lokacije izvedbe)", pojasnita 52,15 % (37,46 % + 14,69 %) celotne 

variabilnosti. 

Analiza je pokazala, da na osnovi podatkov H5, ki pravi, da je najpomembnejši dejavnik 

odločitve za izbiro oblike izobraževanja fleksibilnost, hipotezo 5 sprejmemo. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja 

Izbrano podjetje je omogočilo dostop do vzorca (zaposleni), ki je ne verjetnostni. Nadzora nad 

načinom vzorčenja raziskovanja nismo imeli. Raziskovanje empiričnega dela magistrske 

naloge je potekalo v mesecu marcu in aprilu 2019, ko smo po elektronski pošti poslali anketni 

vprašalnik izbranim 150 zaposlenim v podjetju. Vzorec raziskovanja so bili zaposleni, ki so se 
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v letu 2018 udeležili kombinacije izobraževanja (klasično in e-izobraževanje) z naslovom 

programa »Usposabljanje za kredite po ZPotK-2« (Izbrano podjetje 2018). Na podlagi lastnih 

anketnih vprašalnikov smo pridobili 86 veljavnih vprašalnikov, primernih za raziskavo. 

Iz raziskave je razvidno, da se večina anketiranih zaposlenih v podjetju veliko udeležuje 

internih izobraževanj, bodisi na klasičnih bodisi e-izobraževanj ter tudi v kombinaciji 

klasičnega in e-izobraževanja. Največ (39 od vseh 86 izvedb) internega izobraževanja je bilo 

izvedenega v obliki e-izobraževanja, ki ga v podjetju izvajajo že vrsto let. Več kot eno tretjino 

vseh anketiranih zaposlenih se je tekom leta 2018, pred anketiranjem, udeležilo različnih oblik 

izobraževanja več kot štirikrat. Za večino njih podajo pobudo za izobraževanje svojih 

zaposlenih nadrejeni vodje, le redko pride do medsebojnega dogovora in pobude posameznika 

za izobraževanje. Lahko torej sklepamo, da je interno izobraževanje podjetja v glavnem 

usmerjeno iz oddelka za izobraževanje, ki na podlagi potreb zaposlenih, zakonskih obvez, 

projektnih rešitev in razvoja novih storitev organizira, izvaja in evalvira izobraževanja v celoti. 

Anketirani zaposleni so na vprašanje o pomembnosti oziroma njihovih prednostih glede 

preferenc na posameznih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo odločitev za izbiro oblike 

izobraževanj podali najvišjo povprečno oceno (4,42) dejavniku »Praktični primeri ob razlagi 

teorije«. Takoj za njo sta s povprečno oceno (4,38) sledili še dve zelo visoko ocenjeni trditvi, 

in sicer s povprečno oceno (4,38) »Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska 

oblika)« in s (4,37) »Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali uporabe aplikativnih 

programov«. Med vsemi devetnajstimi dejavniki pomembnosti so zaposleni najslabše, s 

povprečno oceno (3,48), ocenili trditev »Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja«. 

Kljub velikemu številu dejavnikov so anketirani zaposleni podali visoke povprečne ocene 

posameznim dejavnikom. 

V nadaljevanju smo anketirane zaposlene povprašali še o mnenju, ki je temeljilo na 

zadovoljstvu pri izobraževanju na klasičen način. Največje zadovoljstvo so anketirani zaposleni 

podali dejavniku »Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega področja« in mu podali 

najvišjo povprečno oceno (4,41). Takoj za njim so sledili tesno povezani dejavniki: »Prijaznost 

in ustrežljivost predavatelja«, s povprečno oceno (4,33), »Odzivnost predavatelja na vprašanja 

slušateljev«, s povprečno oceno (4,33) in »Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje«, z malo 

nižjo povprečno oceno (4,31). Anketirani zaposleni so izkazovali najmanj zadovoljstva s 

podanim dejavnikom »Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega platna, projektorja in/ali 

računalnika, dostop do interneta ipd.)« s povprečno oceno (4,00). Skupni oceni zadovoljstva z 

izobraževanjem, ki je potekalo na klasičen način, so anketirani zaposleni podali dokaj visoko 

povprečno oceno (4,21), kar izkazuje visoko zadovoljstvo na internem klasičnem 

izobraževanju. 

Anketirane zaposlene smo na enak način povprašali tudi o mnenju, ki je temeljilo na 

zadovoljstvu pri izobraževanju na elektronski način predajanja znanja. Največje zadovoljstvo 

so anketirani zaposleni podali dejavniku »Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-
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izobraževanj«, s povprečno oceno (4,20). Takoj za njim so sledili tesno povezani dejavniki: 

»Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane na testna vprašanja«, s povprečno oceno (4,16), 

»Hitra in učinkovita povratna informacija«, s povprečno oceno (4,15) in »Samostojno učenje 

zaposlenega«, s povprečno oceno (4,13). Najmanjšo oceno zadovoljstva so anketirani zaposleni 

podali dejavniku »Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem programu«, s povprečno 

oceno (3,94). Skupni oceni zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo na daljavo (e-

izobraževanje), so anketirani zaposleni ponovno podali visoko povprečno oceno (4,10), vendar 

manjšo kot pri klasičnem izobraževanju. 

Kot zadnje anketno vprašanje, ki je bilo zastavljeno anketiranim zaposlenim na temo 

zadovoljstva, je bilo mnenje zaposlenih o kombinaciji klasičnega in e-izobraževanja. Največje 

zadovoljstvo so anketirani zaposleni podali dejavniku »Odzivnost predavatelja na vprašanja 

slušateljev«, s povprečno oceno (4,26). Takoj zatem so sledili tesno povezani dejavniki: 

»Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega področja«, s povprečno oceno (4,24), 

»Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje«, s povprečno oceno (4,23), »Prijaznost in 

ustrežljivost predavatelja«, s povprečno oceno (4,22) in na koncu še posebej značilen dejavnik 

za kombinacijo izobraževanja »Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti prilagajal potek 

izobraževanja glede na predznanje slušateljev)«, s povprečno oceno (4,21). Najmanjšo oceno 

zadovoljstva so anketirani zaposleni podali dejavniku »Čas izvedbe«, s povprečno oceno (4,05). 

Skupni oceni zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekalo s kombinacijo klasičnega in e-

izobraževanja«, so anketirani zaposleni podali ponovno visoko povprečno oceno (4,16). 

Med vsemi tremi oblikami izobraževanj so anketirani zaposleni podali najboljšo skupno 

povprečno oceno zadovoljstva pri klasičnem izobraževanja (4,21). Sledilo je zadovoljstvo pri 

kombinaciji izobraževanja (4,16) in najslabšo povprečno oceno zadovoljstva (4,10), ki so jo 

podali pri e-izobraževanju. 

Pri preverjanju hipotez smo ugotovili, da med anketiranimi zaposlenimi v podjetju med 

moškimi in ženskami ni bistvenih razlik z zadovoljstvom pri različnih oblikah izobraževanj; 

kot so: klasično, e-izobraževanje in kombinacija obeh izobraževanj (Hipoteza 1, 2 in 3). Med 

drugim smo tudi ugotovili, da med mlajšo in starejšo generacijo anketiranih zaposlenih ne 

prihaja do razlik glede pomembnosti prilagajanja (preferencah) pri izbiri različnih oblik 

izobraževanj (Hipoteza 4), kar v nadaljevanju pomeni, da so zaposleni v podjetju ne glede na 

starost, prilagodljivi in ne izkazujejo pretiranih nagnjenosti kateri od treh oblik izobraževanj 

(klasičen in e-način ter kombinaciji klasičnega in e-izobraževanja). Največjo težo oziroma 

pomembnost vseh posameznih dejavnikov dajejo fleksibilnosti, kot prilagajanju najboljšim 

načinom za prejemanje novega znanja (Hipoteza 5). Za lažje razumevanje fleksibilnosti smo 

poimenovali tri temeljne sklope dejavnikov, kjer so se zaposleni najbolje opredelili. 

Najpomembnejši sklop dejavnikov je predstavljal »fleksibilnost izvajalca izobraževanj«. Takoj 

za njim je sledil sklop dejavnikov »IKT in oprema« ter zadnji sklop dejavnikov, ki je 

predstavljal »fleksibilnost udeležencev izobraževanj« (izbira časa in lokacije izvedbe). 
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5.6 Priporočila za prakso in nadaljnje raziskovanje 

V podjetju, kjer je potekala raziskava, so zaposleni preko anketnega vprašalnika izražali 

predvsem pozitivna mnenja na področju zadovoljstva in pomembnosti izbire oblike predajanja 

znanja. Tako s klasičnim izobraževanjem kot tudi z e-izobraževanjem in njuno kombinacijo 

izobraževanja. Izobraževanje zaposlenih v podjetju je tvoril sodoben način izobraževanja, kar 

smo v celotni nalogi imenovali kombinacija izobraževanja. Na izbranem načinu oziroma obliki 

izobraževanja smo ugotovili, da je prisotnost IKT zelo pomembna za kvalitetno izvedbo 

celotnega izobraževanja. Pomembna je informiranost poteka posameznih aktivnosti pred in 

med posamezno izvedbo oblike izobraževanja. Tokrat je izvedba izobraževanja najprej potekala 

v obliki e-izobraževanja, kot predpogoj za vključitev na klasično izobraževanje. Glede na to, 

da v podjetju, ki smo ga raziskali, uporabljajo različne načine izobraževanj, bi bilo zanimivo 

kasneje na podobnih izobraževalnih programih narediti še kakšno podobno raziskavo s 

sodobnejšo izobraževalno IKT opremo. Podjetje je zelo odprto za novosti, zato imajo namen 

razvijati novejše platforme, z novejšimi, sodobnimi pristopi in učnimi okolji. Glede na rezultate 

raziskave, da so zaposleni najbolj zadovoljni s klasičnim izobraževanjem, pred kombinacijo 

izobraževanja in je najslabše ocenjeno e-izobraževanje, bi temu v prihodnje moralo podjetje 

več časa in pozornosti posvetiti kvalitetni pripravi in izvedbi e-izobraževanja. Z možnostjo 

vpeljevanja več različnih kombiniranih izobraževanj. To pomeni, da bi poleg kombinacije 

klasičnega in e-izobraževanja nudili vzporedno ali dodatno druge sodobne oblike predajanja 

znanja (učenje skozi igro ali Gamifikacije, mobilno učenje s kratkimi in hitrimi avdio ali video 

posnetki, Webinar-ji ipd.). Mogoče bi bilo potrebno dopolniti / spremeniti »Vprašalnike o 

zadovoljstvu«, ki jih izpolnijo zaposleni po končanem izobraževanju. 

Še posebej bi nas zanimala postavitev personalizacije12 za posamezne izobraževalne programe, 

saj gre za podjetje z večjim številom zaposlenih, z različnimi predznanji in željami 

nadgrajevanja znanja. Zaposlenim bi omogočili, da svoje znanje nadgrajujejo v okviru svojih 

želja in zmožnosti po vsebinskih in časovnih nivojih, z možnostjo medsebojnega komuniciranja 

in predajanja znanja kadarkoli in kjerkoli. 

Glede na hiter razvoj IKT se bomo vse bolj povezovali z vseživljenjskim izobraževanjem in 

usposabljanjem (VŽU), ki bosta združevala informacijsko komunikacijsko tehnologijo z                   

e-izobraževanjem in vse bolj tudi z mobilnim izobraževanjem. Vse skupaj bo predstavljalo 

temelj nadaljnjega razvoja izobraževalnih platform, ki se bodo med seboj prepletale. Za dosego 

ciljev pa bo potrebno zagotoviti dobro IKT, nemoten dostop do interneta, dovolj mobilnih 

aparatov in predvsem sprejemanje novitet tako v političnem kot v poslovnem svetu vodstvenih 

kadrov. 

 
12 Personalizacija (individualna prilagoditev) je dobra IKT inovacija, ki priredi in najbolje približa 

informacijski sistem samemu uporabniku, da lažje in z veseljem uporablja izobraževalni program. 

Hitreje premaguje ovire in zahteve tečaja ter napreduje v nadgrajevanju svojega znanja. 
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Menimo, da so sodobne oblike izobraževanj v izbranem podjetju doprinesle boljše možnosti za 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Kot vemo, z odličnim, izobraženim kadrom podjetje 

postane konkurenčno na trgu in vedno bolj prepoznavno v svoji dejavnosti. Z namenom, da bi 

se način predaje znanja še izboljšal tako na kvaliteti kot na hitrosti, predlagamo sledeče: 

− periodično (četrtletno) izvajanje podobnih raziskav s področja zadovoljstva in 

pomembnosti različnih kriterijev za odločanje pri kombinaciji izobraževanja s sodobnimi 

pristopi predaje znanja; 

− primerjanje in ugotavljanje sprememb ali napredka pri nadaljnjih raziskavah z enako obliko 

izobraževanja; 

− občasno (letno) izvajanje primerjave raziskav s podobno velikimi podjetji storitvene 

dejavnosti; 

− hitreje in pogosteje uveljavljanje sodobnih pristopov pri kombiniranem izobraževanju. 
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6 SKLEP 

V okviru magistrske naloge smo opisovali teoretična izhodišča, njihov pomen in vlogo 

izobraževanja zaposlenih v podjetju. Njihove preference do posameznih oblikah izobraževanja, 

kot tudi nagnjenost in pomembnost pri različnih kriterijih za dosego najboljše kombinacije 

predaje znanja. Zadovoljstvo zaposlenih, ki se pri vsem tem razvija in izkazuje z uspešnostjo in 

motiviranostjo pri delu postaja glavno načelo, da je podjetje z načinom predaje znanja na pravi 

poti k prepoznavnosti odličnega podjetja. V nadaljevanju smo v raziskovalnem-empiričnem 

delu analizirali zadovoljstvo in preference zaposlenih pri izobraževanju, ki so se udeležili 

programa izobraževanja s kombinacijo predaje znanja (klasično izobraževanje izvedeno v 

učilnici, podprto z e izobraževanjem na delovnih mestih).  

Predaja znanja kot pomemben člen našega učnega razvoja predstavlja učenje na klasičen ali 

sodoben način. Kontinuiran - ponavljajoči se proces, ki zaposlenemu nudi oporo pri delu in 

samozavest, je osnova za dosego vseh zastavljenih ciljev. Podjetje in zaposleni se povsem dobro 

zavedajo, da brez napredovanja in nadgrajevanja svojega znanja v povezavi z lokalnim in 

globalnim svetom ne bodo mogli doseči napredka in uspešnosti. Zaposleni predstavlja osnovno 

zanko celotne izobraževalne verige in procesa, ki ob tem nastaja. Podjetje mora poskrbeti za 

sistematično nabiranje potreb posameznikov po novem znanju in ga ob tem pravilno usmerjati. 

Učni proces posameznika na eni strani in nenehen razvoj podjetja na drugi, predstavljata 

vseživljenjsko obojestransko učenje. Podjetje s kvalitetno organizacijo internega izobraževanja 

prinaša nov val znanja in omogoča napredek in dodano vrednost podjetju. 

V času, ki ga živimo in raziskujemo, se srečujemo z različnimi vrstami izobraževanj. Najbolj 

znano in pogosto je formalno izobraževanje z dokazilom oziroma potrdilom, da imamo znanje 

in ga znamo tudi uporabiti. Vse bolj se pri delu zaposlenega upošteva neformalno znanje, ki ga 

lahko pridobimo z različnimi načini izobraževanj ali samostojnega izobraževanja, podkrepljeno 

s priložnostnim, občasnim izobraževanjem. Zavedamo se, da je izobraževanje človeka naša 

stalnica in temu lahko rečemo vseživljenjsko izobraževanje. 

Tradicionalnemu klasičnemu izobraževanju se vedno bolj pridružuje sodoben način 

izobraževanja. Omenjamo ga kot elektronsko ali e-izobraževanje, ki je podprto z internetom. 

Izobraževanje kot učni proces je povezano z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), 

ki omogoča lažje povezovanje vseh aktivnosti preko interneta. Zaposleni z znanjem 

informacijske pismenosti tako lažje sprejema in predaja informacije in s tem znanje predaja 

naprej med sodelavci oziroma v podjetju. Da bi informacijsko pismenost zaposleni še poglobili, 

potrebujejo tudi znanje o digitalni pismenosti. To zaposlenemu omogoča, da zna podatke in 

informacije, ki jih je našel in sprejel tekom učnega procesa, uporabiti naprej v komunikaciji s 

sodelavci v timskem delu, v zavedanju o samih dodatnih možnosti razvoja, e-varnosti in 

ustvarjanju napredka v podjetju. 

Raziskava je pokazala, da med moškimi in ženskimi udeleženci izobraževanj ni razlike v 
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zadovoljstvu pri posameznih oblikah izobraževanj. Medgeneracijske razlike med mlajšimi in 

starejšimi udeleženci izobraževanj ravno tako niso pokazale velikih razlik pri pomembnosti 

prilagajanja in njihovih preferenc do izbire različnih oblik izobraževanj. Najpomembnejši 

dejavnik, na osnovi katerega so se udeleženci odločali za izbiro oblike izobraževanja, pa je 

predstavljal dejavnik fleksibilnosti izvajalca in udeležencev, glede na čas in lokacijo izvedbe 

izobraževanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Kolmogorov – Smirnov test 

Priloga 3 Hipoteza 1, Mann-Whitney Test  

Priloga 4 Hipoteza 2, Mann-Whitney Test  

Priloga 5 Hipoteza 3, Mann-Whitney Test  

Priloga 6 Hipoteza 4, Kruskal-Wallis Test  

Priloga 7 Hipoteza 5, KMO and Bartlett's Test 

 

 

 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Q1 - Katere oblike internih izobraževanj ste se v letu 2018 največkrat udeležili? (izberite en 

odgovor)  

 Klasično izobraževanje (izobraževanje v učilnici v prostorih podjetja ali izven).  

 E-izobraževanje (izobraževanje na daljavo). 

 Kombinacija izobraževanja (klasično izobraževanje, ki je podprto z e-izobraževanjem v 

učilnici, v prostorih podjetja ali zunaj).  

Q2 - Kolikokrat ste se v lanskem letu (2018) udeležili internih izobraževanj? (izberite en 

odgovor)  

 Enkrat. 

 Dvakrat. 

 Trikrat.  

 Štirikrat.  

 Več kot štirikrat.  

Q3 - Na čigavo pobudo ste se največkrat udeležili prej omenjenih internih izobraževanj? 

(izberite en odgovor)  

 Na pobudo vodje oddelka ali direktorja sektorja.  

 Samoinciativno.  

 Na osnovi projektnih rešitev.  

 Zakonska obveza.  

 Drugo:  

Q4 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite pomembnost posameznega dejavnika odločitve pri izbiri 

oblike internega izobraževanja, pri čemer 1 pomeni zelo nepomemben dejavnik in 5 zelo 

pomemben dejavnik.  

 1 - Zelo ne 

pomemben 

2 -Ne 

pomemben 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Pomemben 

5 - Zelo 

pomemben 

Čas izvedbe       

Lokacija izvedbe      

Urejenost prostora       

Sodobna tehnična oprema (premično platno, 

projektor, računalnik, dostop do interneta ipd.) 
     

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT) (uporaba osebnega računalnika, interneta in 

elektronskih povezav)  

     

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in 

uporaba računalniških spretnosti in veščin)  
     

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja      

Poznavanje kompetenc predavatelja      

Zaupanje v predavatelja      

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na      



Priloga 1 

 

 1 - Zelo ne 

pomemben 

2 -Ne 

pomemben 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Pomemben 

5 - Zelo 

pomemben 

predznanje slušateljev 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja 

snovi (npr. podajanje snovi na klasičen in/ali tudi e-

način) 

     

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med 

izobraževanjem 
     

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali 

uporabe aplikativnih programov 
     

Samoorganiziranost zaposlenega      

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja      

Lastna izbira hitrosti učenja      

Praktični primeri ob razlagi »teorije«      

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez 

slovničnih napak 
     

Privlačen izgled učnega gradiva      

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali 

elektronska oblika) 
     

Q5 - Na lestvici od 1 do 5 podajte oceno zadovoljstva z izobraževanjem, ki ste se ga udeležili 

in ki je potekal na klasičen način(izobraževanje v učilnici v prostorih podjetja), pri čemer 1 

pomeni zelo nezadovoljen/-a in 5 zelo zadovoljen/-a.  

 1 - Zelo ne 

nezadovoljen/-

a 

2 -Ne 

zadovoljen/

-a 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Zadovoljen

/-a 

5 - Zelo 

zadovoljen/

-a 

Čas izvedbe       

Lokacija izvedbe      

Urejenost prostora      

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.)  

     

Podan terminski plan (urnik) izobraževanja      

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje      

Urejenost predavatelja      

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja      

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na predznanje 

in potrebe slušateljev) 

     

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 
     

Sodobna tehnična znanja (s področja 

IKT)predavatelja 
     

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev      

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje      

Praktični primeri ob razlagi »teorije«      

Aktivno sodelovanje zaposlenega med 

izobraževanjem 
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 1 - Zelo ne 

nezadovoljen/-

a 

2 -Ne 

zadovoljen/

-a 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Zadovoljen

/-a 

5 - Zelo 

zadovoljen/

-a 

Takojšnja razumljivost podane vsebine      

Medsebojna-sproščena komunikacija s 

predavateljem /sodelavcem 
     

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled      

Skupna ocena zadovoljstva z izobraževanjem, ki je 

potekalo na klasičen način 
     

Q6 - Na lestvici od 1 do 5 podajte oceno zadovoljstva z izobraževanjem, ki ste se ga udeležili 

in ki je potekal na daljavo (e-izobraževanje), pri čemer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-a in 5 zelo 

zadovoljen/-a.  

 1 - Zelo ne 

nezadovoljen/-

a 

2 -Ne 

zadovoljen/

-a 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Zadovoljen

/-a 

5 - Zelo 

zadovoljen/

-a 

Navodila za udeležence kako uporabljati spletni 

program 
     

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici)  
     

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu  
     

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help desk)  
     

Koledar/pregled opravljenih obveznosti      

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne strani ipd.) 

     

Praktični primeri ob razlagi »teorije«      

Privlačno, zgovorno in interaktivno gradivo      

Dostopnost do učnega gradiva (elektronsko 

gradivo na voljo kjerkoli in kadarkoli v okviru 

organizacije in delovnega mesta) 

     

Samoorganiziranost reševanja e-izobraževanja (ob 

primernem času in lokaciji znotraj delovnega časa)  
     

Samoučenje zaposlenega      

Hitra in učinkovita povratna informacija      

Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane na 

testna vprašanja 
     

Preskakovanje posamezne vsebinske sklope      

Sprotno pregledovanja odgovorov in napak med 

reševanjem in na koncu testa 
     

Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-

izobraževanj 
     

Skupna ocena zadovoljstva z izobraževanjem, ki je      
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 1 - Zelo ne 

nezadovoljen/-

a 

2 -Ne 

zadovoljen/

-a 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Zadovoljen

/-a 

5 - Zelo 

zadovoljen/

-a 

potekalo na daljavo(e-izobraževanje) 

Q7 - Na lestvici od 1 do 5 podajte oceno zadovoljstva z izobraževanjem, ki je potekal s 

kombinacijo izobraževanja (klasično izobraževanje v učilnici, ki je podprto z e-izobraževanjem 

na vaših delovnih mestih), pri čemer1 pomeni zelo nezadovoljen/-a in 5 zelo zadovoljen/-a.  

 1 -Zelo ne 

nezadovoljen/

-a 

2 -Ne 

zadovoljen

/-a 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Zadovoljen

/-a 

5 -Zelo 

zadovoljen/

-a 

Čas izvedbe       

Lokacija izvedbe       

Urejenost prostora       

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

     

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici) 
     

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 
     

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. Help 

desk) 
     

Podan terminski plan (urnik za posamezno obliko 

izobraževanja) 
     

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje      

Urejenost predavatelja       

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja      

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na predznanje 

slušateljev)  

     

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 
     

Sodobna tehnična znanja (s področja 

IKT)predavatelja 
     

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne strani ipd.) 

     

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev      

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje      

Praktični primeri ob razlagi »teorije«      

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled      

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali 

elektronska oblika) 
     

Utrjevanje in sinhronizacija pridobljenega znanja      
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 1 -Zelo ne 

nezadovoljen/

-a 

2 -Ne 

zadovoljen

/-a 

3 - Niti 

/ Niti 

4 - 

Zadovoljen

/-a 

5 -Zelo 

zadovoljen/

-a 

med obema načinoma izobraževanja 

Potrditev razumljivosti vsebine skozi reševanja e-

testa 
     

Skupna ocena zadovoljstva z izobraževanjem, ki je 

potekalo s kombinacijo klasičnega in e-

izobraževanja 

     

 

Q8 - Spol:  

 Moški  

 Ženski  

Q9 - Starost:  

 do 25 let  

 od 26 do 35 let  

 od 36 do 45 let  

 od 46 do 55 let  

 več kot 56 let  

Q10 - Stopnja pridobljene izobrazbe:  

 Osnovna izobrazba  

 Srednja strokovna izobrazba  

 Srednja splošna izobrazba  

 Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  

 Visoka strokovna izobrazba  

 Visoka univerzitetna izobrazba  

 Specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktorat  

Q11 - Delovne izkušnje v letih:  

 do 5 let  

 od 6 do 15 let  

 od 16 do 25 let  

 od 26 do 35 let  

 več kot 36 let  

 

 





Priloga 2 

 

KOLMOGOROV – SMIRNOV TEST 

Tests of Normalit+I+A1:G50 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Čas izvedbe ,323 86 ,000 ,787 86 ,000 

Lokacija izvedbe ,302 86 ,000 ,796 86 ,000 

Urejenost prostora ,346 86 ,000 ,742 86 ,000 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

,326 86 ,000 ,790 86 ,000 

Podan terminski plan (urnik) izobraževanja ,326 86 ,000 ,746 86 ,000 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje ,378 86 ,000 ,714 86 ,000 

Urejenost predavatelja ,327 86 ,000 ,692 86 ,000 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja ,358 86 ,000 ,680 86 ,000 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na predznanje 

in potrebe slušateljev) 

,341 86 ,000 ,697 86 ,000 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 
,344 86 ,000 ,699 86 ,000 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) 

predavatelja 
,312 86 ,000 ,774 86 ,000 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev ,340 86 ,000 ,706 86 ,000 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje ,392 86 ,000 ,676 86 ,000 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« ,315 86 ,000 ,691 86 ,000 

Aktivno sodelovanje zaposlenega med 

izobraževanjem 
,309 86 ,000 ,769 86 ,000 

Takojšnja razumljivost podane vsebine ,342 86 ,000 ,707 86 ,000 

Medsebojna-sproščena komunikacija s 

predavateljem / sodelavcem 
,357 86 ,000 ,728 86 ,000 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled ,330 86 ,000 ,771 86 ,000 

Navodila za udeležence kako uporabljati spletni 

program 
,364 86 ,000 ,705 86 ,000 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici) 
,354 86 ,000 ,741 86 ,000 

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 
,358 86 ,000 ,766 86 ,000 

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help Desk)  
,346 86 ,000 ,775 86 ,000 

Koledar/pregled opravljenih obveznosti ,345 86 ,000 ,748 86 ,000 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

,331 86 ,000 ,777 86 ,000 
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Tests of Normalit+I+A1:G50 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne strani ipd.) 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« ,333 86 ,000 ,793 86 ,000 

Privlačno, zgovorno in interaktivno gradivo ,332 86 ,000 ,782 86 ,000 

Dostopnost do učnega gradiva (elektronsko 

gradivo na voljo kjerkoli in kadarkoli v okviru 

organizacije in delovnega mesta) 

,326 86 ,000 ,750 86 ,000 

Samoorganiziranost reševanja e-izobraževanja (ob 

primernem času in lokaciji znotraj delovnega časa) 
,308 86 ,000 ,792 86 ,000 

Samoučenje zaposlenega ,309 86 ,000 ,748 86 ,000 

Hitra in učinkovita povratna informacija ,276 86 ,000 ,799 86 ,000 

Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane na 

testna vprašanja 
,320 86 ,000 ,750 86 ,000 

Preskakovanje posamezne vsebinske sklope ,326 86 ,000 ,791 86 ,000 

Sprotno pregledovanja odgovorov in napak med 

reševanjem in na koncu testa 
,302 86 ,000 ,813 86 ,000 

Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-

izobraževanj 
,306 86 ,000 ,776 86 ,000 

Čas izvedbe ,334 86 ,000 ,757 86 ,000 

Lokacija izvedbe  ,332 86 ,000 ,763 86 ,000 

Urejenost prostora ,361 86 ,000 ,733 86 ,000 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

,338 86 ,000 ,737 86 ,000 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici) 
,328 86 ,000 ,733 86 ,000 

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 
,373 86 ,000 ,680 86 ,000 

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help Desk) 
,356 86 ,000 ,712 86 ,000 

Podan terminski plan (urnik za posamezno obliko 

izobraževanja) 
,368 86 ,000 ,712 86 ,000 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje ,373 86 ,000 ,705 86 ,000 

Urejenost predavatelja  ,372 86 ,000 ,721 86 ,000 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja ,398 86 ,000 ,687 86 ,000 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na predznanje 

slušateljev) 

,363 86 ,000 ,712 86 ,000 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 
,387 86 ,000 ,699 86 ,000 
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Tests of Normalit+I+A1:G50 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) 

predavatelja 
,379 86 ,000 ,694 86 ,000 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne strani ipd.) 

,330 86 ,000 ,725 86 ,000 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev ,324 86 ,000 ,747 86 ,000 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje ,374 86 ,000 ,715 86 ,000 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« ,310 86 ,000 ,734 86 ,000 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled ,336 86 ,000 ,720 86 ,000 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali 

elektronska oblika) 
,315 86 ,000 ,732 86 ,000 

Utrjevanje in sinhronizacija pridobljenega znanja 

med obema načinoma izobraževanja 
,316 86 ,000 ,756 86 ,000 

Potrditev razumljivosti vsebine skozi reševanja e-

testa 
,309 86 ,000 ,740 86 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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HIPOTEZA 1 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

Spol: N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Čas izvedbe Ženski 15 46,23 693,50 

Moški 71 42,92 3047,50 

Lokacija izvedbe Ženski 15 46,60 699,00 

Moški 71 42,85 3042,00 

Urejenost prostora Ženski 15 53,83 807,50 

Moški 71 41,32 2933,50 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega platna, 

projektorja in/ali računalnika, dostop do interneta ipd.) 

Ženski 15 54,33 815,00 

Moški 71 41,21 2926,00 

Podan terminski plan (urnik) izobraževanja Ženski 15 46,40 696,00 

Moški 71 42,89 3045,00 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje Ženski 15 39,23 588,50 

Moški 71 44,40 3152,50 

Urejenost predavatelja Ženski 15 31,93 479,00 

Moški 71 45,94 3262,00 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja Ženski 15 38,33 575,00 

Moški 71 44,59 3166,00 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti prilagajal potek 

izobraževanja glede na predznanje in potrebe slušateljev) 

Ženski 15 41,03 615,50 

Moški 71 44,02 3125,50 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega področja Ženski 15 51,20 768,00 

Moški 71 41,87 2973,00 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) predavatelja Ženski 15 47,83 717,50 

Moški 71 42,58 3023,50 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev Ženski 15 42,83 642,50 

Moški 71 43,64 3098,50 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje Ženski 15 44,00 660,00 

Moški 71 43,39 3081,00 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Ženski 15 47,40 711,00 

Moški 71 42,68 3030,00 

Aktivno sodelovanje zaposlenega med izobraževanjem Ženski 15 44,60 669,00 

Moški 71 43,27 3072,00 

Takojšnja razumljivost podane vsebine Ženski 15 47,00 705,00 

Moški 71 42,76 3036,00 

Medsebojna-sproščena komunikacija s predavateljem / 

sodelavcem 

Ženski 15 45,50 682,50 

Moški 71 43,08 3058,50 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled Ženski 15 45,13 677,00 

Moški 71 43,15 3064,00 
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Mann-

Whitney U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Čas izvedbe 491,500 3047,500 -,542 ,588 

Lokacija izvedbe 486,000 3042,000 -,602 ,547 

Urejenost prostora 377,500 2933,500 -2,133 ,033 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

370,000 2926,000 -2,148 ,032 

Podan terminski plan (urnik) izobraževanja 489,000 3045,000 -,584 ,559 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje 468,500 588,500 -,886 ,376 

Urejenost predavatelja 359,000 479,000 -2,325 ,020 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja 455,000 575,000 -1,040 ,298 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na 

predznanje in potrebe slušateljev) 

495,500 615,500 -,501 ,617 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 
417,000 2973,000 -1,511 ,131 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) 

predavatelja 
467,500 3023,500 -,847 ,397 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev 522,500 642,500 -,132 ,895 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje 525,000 3081,000 -,102 ,919 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 474,000 3030,000 -,780 ,435 

Aktivno sodelovanje zaposlenega med 

izobraževanjem 
516,000 3072,000 -,214 ,830 

Takojšnja razumljivost podane vsebine 480,000 3036,000 -,714 ,475 

Medsebojna-sproščena komunikacija s 

predavateljem / sodelavcem 
502,500 3058,500 -,399 ,690 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled 508,000 3064,000 -,322 ,748 
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Test Statisticsa 

  

Čas izvedbe 
Lokacija 

izvedbe 

Urejenost 

prostora 

Uporaba sodobne 

tehnične opreme 

(premičnega 

platna, projektorja 

in/ali računalnika, 

dostop do 

interneta ipd.) 

Podan 

terminski plan 

(urnik) 

izobraževanja 

 
Mann-Whitney 

U 
491,500 486,000 377,500 370,000 489,000 

 
Wilcoxon W 3047,500 3042,000 2933,500 2926,000 3045,000 

 
Z -,542 -,602 -2,133 -2,148 -,584 

 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,588 ,547 ,033 ,032 ,559 

 

V dogovorjenem 

roku zaključeno 

izobraževanje 

Urejenost 

predavatelja 

Prijaznost in 

ustrežljivost 

predavatelja 

Fleksibilnost 

predavatelja 

(predavatelj je 

sproti prilagajal 

potek 

izobraževanja 

glede na 

predznanje in 

potrebe 

slušateljev) 

Strokovno znanje 

predavatelja z 

obravnavanega 

področja 

Sodobna 

tehnična znanja 

(s področja 

IKT) 

predavatelja 

 

468,500 359,000 455,000 495,500 417,000 467,500 
 

588,500 479,000 575,000 615,500 2973,000 3023,500 
 

-,886 -2,325 -1,040 -,501 -1,511 -,847 
 

,376 ,020 ,298 ,617 ,131 ,397 
 

Odzivnost 

predavatelja na 

vprašanja 

slušateljev 

Vedenje 

predavatelja 

je vzbujalo 

zaupanje 

Praktični 

primeri ob 

razlagi 

»teorije« 

Aktivno 

sodelovanje 

zaposlenega med 

izobraževanjem 

Takojšnja 

razumljivost 

podane vsebine 

Medsebojna-

sproščena 

komunikacija s 

predavateljem / 

sodelavcem 

Urejeno 

učno gradivo 

in privlačen 

izgled 

522,500 525,000 474,000 516,000 480,000 502,500 508,000 

642,500 3081,000 3030,000 3072,000 3036,000 3058,500 3064,000 

-,132 -,102 -,780 -,214 -,714 -,399 -,322 

,895 ,919 ,435 ,830 ,475 ,690 ,748 

a. Grouping Variable: Spol: 
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HIPOTEZA 2 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

Spol: N Mean Rank Sum of Ranks 

Navodila za udeležence kako uporabljati spletni 

program 

Ženski 15 46,17 692,50 

Moški 71 42,94 3048,50 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici) 

Ženski 15 48,93 734,00 

Moški 71 42,35 3007,00 

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 

Ženski 15 44,00 660,00 

Moški 71 43,39 3081,00 

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help desk)  

Ženski 15 43,80 657,00 

Moški 71 43,44 3084,00 

Koledar/pregled opravljenih obveznosti Ženski 15 42,27 634,00 

Moški 71 43,76 3107,00 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne strani ipd.) 

Ženski 15 43,93 659,00 

Moški 

71 43,41 3082,00 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Ženski 15 48,00 720,00 

Moški 71 42,55 3021,00 

Privlačno, zgovorno in interaktivno gradivo Ženski 15 42,60 639,00 

Moški 71 43,69 3102,00 

Dostopnost do učnega gradiva (elektronsko 

gradivo na voljo kjerkoli in kadarkoli v okviru 

organizacije in delovnega mesta) 

Ženski 15 40,53 608,00 

Moški 
71 44,13 3133,00 

Samoorganiziranost reševanja e-izobraževanja (ob 

primernem času in lokaciji znotraj delovnega časa) 

Ženski 15 45,03 675,50 

Moški 71 43,18 3065,50 

Samoučenje zaposlenega Ženski 15 43,47 652,00 

Moški 71 43,51 3089,00 

Hitra in učinkovita povratna informacija Ženski 15 48,90 733,50 

Moški 71 42,36 3007,50 

Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane na 

testna vprašanja 

Ženski 15 48,50 727,50 

Moški 71 42,44 3013,50 

Preskakovanje posamezne vsebinske sklope Ženski 15 46,33 695,00 

Moški 71 42,90 3046,00 

Sprotno pregledovanja odgovorov in napak med 

reševanjem in na koncu testa 

Ženski 15 47,50 712,50 

Moški 71 42,65 3028,50 

Dostopnost in pregledovanje opravljenih e-

izobraževanj 

Ženski 15 45,40 681,00 

Moški 71 43,10 3060,00 
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A90:E96A90:E100A90:E96 

Mann-Whitney 

U 

Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Navodila za udeležence kako uporabljati 

spletni program 
492,500 3048,500 -,578 ,563 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje 

v e-učilnici) 
451,000 3007,000 -1,109 ,268 

Navigacijska orodja za krmarjenje po 

spletnem programu 
525,000 3081,000 -,101 ,920 

Nudenje tehnično informacijske pomoči 

(angl. Help Desk)  
528,000 3084,000 -,061 ,952 

Koledar/pregled opravljenih obveznosti 514,000 634,000 -,257 ,797 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje 

z uporabo različnih učnih gradiv (npr. 

grafične predstavitve, fotografije, 

preglednice, avdio gradivo, video gradivo, 

prosojnice v PowerPointu, animacije, 

povezave na druge spletne strani ipd.) 

526,000 3082,000 -,085 ,932 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 465,000 3021,000 -,884 ,377 

Privlačno, zgovorno in interaktivno 

gradivo 
519,000 639,000 -,177 ,860 

Dostopnost do učnega gradiva 

(elektronsko gradivo na voljo kjerkoli in 

kadarkoli v okviru organizacije in 

delovnega mesta) 

488,000 608,000 -,595 ,552 

Samoorganiziranost reševanja e-

izobraževanja (ob primernem času in 

lokaciji znotraj delovnega časa) 

509,500 3065,500 -,300 ,764 

Samoučenje zaposlenega 532,000 652,000 -,007 ,995 

Hitra in učinkovita povratna informacija 451,500 3007,500 -1,028 ,304 

Sprotno preverjanje vsebine znanja vezane 

na testna vprašanja 
457,500 3013,500 -,999 ,318 

Preskakovanje posamezne vsebinske 

sklope 
490,000 3046,000 -,549 ,583 

Sprotno pregledovanja odgovorov in 

napak med reševanjem in na koncu testa 
472,500 3028,500 -,760 ,447 

Dostopnost in pregledovanje opravljenih 

e-izobraževanj 
504,000 3060,000 -,369 ,712 
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HIPOTEZA 3 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

Spol: N Mean Rank Sum of Ranks 

Čas izvedbe Ženski 15 49,07 736,00 

Moški 71 42,32 3005,00 

Lokacija izvedbe  Ženski 15 46,67 700,00 

Moški 71 42,83 3041,00 

Urejenost prostora Ženski 15 51,67 775,00 

Moški 71 41,77 2966,00 

Uporaba sodobne tehnične opreme (premičnega 

platna, projektorja in/ali računalnika, dostop do 

interneta ipd.) 

Ženski 15 46,20 693,00 

Moški 
71 42,93 3048,00 

Delovanje učnega okolja (e-izobraževanje v e-

učilnici) 

Ženski 15 46,47 697,00 

Moški 71 42,87 3044,00 

Navigacijska orodja za krmarjenje po spletnem 

programu 

Ženski 15 46,80 702,00 

Moški 71 42,80 3039,00 

Nudenje tehnično informacijske pomoči (angl. 

Help Desk) 

Ženski 15 48,77 731,50 

Moški 71 42,39 3009,50 

Podan terminski plan (urnik za posamezno obliko 

izobraževanja) 

Ženski 15 44,00 660,00 

Moški 71 43,39 3081,00 

V dogovorjenem roku zaključeno izobraževanje Ženski 15 45,00 675,00 

Moški 71 43,18 3066,00 

Urejenost predavatelja  Ženski 15 39,60 594,00 

Moški 71 44,32 3147,00 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja Ženski 15 44,93 674,00 

Moški 71 43,20 3067,00 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj je sproti 

prilagajal potek izobraževanja glede na predznanje 

slušateljev) 

Ženski 15 47,50 712,50 

Moški 
71 42,65 3028,50 

Strokovno znanje predavatelja z obravnavanega 

področja 

Ženski 15 49,40 741,00 

Moški 71 42,25 3000,00 

Sodobna tehnična znanja (s področja IKT) 

predavatelja 

Ženski 15 49,00 735,00 

Moški 71 42,34 3006,00 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja učenje z 

uporabo različnih učnih gradiv (npr. grafične 

predstavitve, fotografije, preglednice, avdio 

gradivo, video gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne strani ipd.) 

Ženski 15 49,13 737,00 

Moški 

71 42,31 3004,00 

Odzivnost predavatelja na vprašanja slušateljev Ženski 15 53,33 800,00 

Moški 71 41,42 2941,00 

Vedenje predavatelja je vzbujalo zaupanje Ženski 15 49,70 745,50 

Moški 71 42,19 2995,50 
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Ranks 

Spol: N Mean Rank Sum of Ranks 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Ženski 15 49,80 747,00 

Moški 71 42,17 2994,00 

Urejeno učno gradivo in privlačen izgled Ženski 15 52,20 783,00 

Moški 71 41,66 2958,00 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali 

elektronska oblika) 

Ženski 15 48,63 729,50 

Moški 71 42,42 3011,50 

Utrjevanje in sinhronizacija pridobljenega znanja 

med obema načinoma izobraževanja 

Ženski 15 47,33 710,00 

Moški 71 42,69 3031,00 

Potrditev razumljivosti vsebine skozi reševanja e-

testa 

Ženski 15 49,37 740,50 

Moški 71 42,26 3000,50 

 

 

Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Čas izvedbe 449,000 3005,000 -1,126 ,260 

Lokacija izvedbe  485,000 3041,000 -,630 ,529 

Urejenost prostora 410,000 2966,000 -1,689 ,091 

Uporaba sodobne tehnične opreme 

(premičnega platna, projektorja in/ali 

računalnika, dostop do interneta ipd.) 

492,000 3048,000 -,558 ,577 

Delovanje učnega okolja (e-

izobraževanje v e-učilnici) 
488,000 3044,000 -,601 ,548 

Navigacijska orodja za krmarjenje po 

spletnem programu 
483,000 3039,000 -,707 ,480 

Nudenje tehnično informacijske pomoči 

(angl. Help Desk) 
453,500 3009,500 -1,088 ,276 

Podan terminski plan (urnik za 

posamezno obliko izobraževanja) 
525,000 3081,000 -,105 ,916 

V dogovorjenem roku zaključeno 

izobraževanje 
510,000 3066,000 -,318 ,750 

Urejenost predavatelja  474,000 594,000 -,808 ,419 

Prijaznost in ustrežljivost predavatelja 511,000 3067,000 -,302 ,763 

Fleksibilnost predavatelja (predavatelj 

je sproti prilagajal potek izobraževanja 

glede na predznanje slušateljev) 

472,500 3028,500 -,824 ,410 

Strokovno znanje predavatelja z 

obravnavanega področja 
444,000 3000,000 -1,218 ,223 

Sodobna tehnična znanja (s področja 

IKT) predavatelja 
450,000 3006,000 -1,168 ,243 

Vsebina izobraževanja, ki spodbuja 

učenje z uporabo različnih učnih gradiv 

(npr. grafične predstavitve, fotografije, 

preglednice, avdio gradivo, video 

448,000 3004,000 -1,125 ,261 
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Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

gradivo, prosojnice v PowerPointu, 

animacije, povezave na druge spletne 

strani ipd.) 

Odzivnost predavatelja na vprašanja 

slušateljev 
385,000 2941,000 -1,934 ,053 

Vedenje predavatelja je vzbujalo 

zaupanje 
439,500 2995,500 -1,266 ,206 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 438,000 2994,000 -1,252 ,211 

Urejeno učno gradivo in privlačen 

izgled 
402,000 2958,000 -1,751 ,080 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana 

in/ali elektronska oblika) 
455,500 3011,500 -1,018 ,309 

Utrjevanje in sinhronizacija 

pridobljenega znanja med obema 

načinoma izobraževanja 

475,000 3031,000 -,747 ,455 

Potrditev razumljivosti vsebine skozi 

reševanja e-testa 
444,500 3000,500 -1,161 ,245 
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HIPOTEZA 4 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

Starost: N Mean Rank 

Čas izvedbe Do 25 let 1 20,00 

Od 26 do 35 let 7 43,21 

Od 36 do 45 let 25 47,36 

Od 46 do 55 let 39 43,62 

Nad 56 let 14 38,11 

Total 86   

Lokacija izvedbe Do 25 let 1 22,00 

Od 26 do 35 let 7 40,14 

Od 36 do 45 let 25 49,02 

Od 46 do 55 let 39 42,15 

Nad 56 let 14 40,61 

Total 86   

Urejenost prostora  Do 25 let 1 23,00 

Od 26 do 35 let 7 38,50 

Od 36 do 45 let 25 45,46 

Od 46 do 55 let 39 42,46 

Nad 56 let 14 46,86 

Total 86   

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, 

računalnik, dostop do interneta ipd.) 

Do 25 let 1 40,50 

Od 26 do 35 let 7 39,86 

Od 36 do 45 let 25 41,68 

Od 46 do 55 let 39 43,55 

Nad 56 let 14 48,64 

Total 86   

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije 

(IKT) (uporaba osebnega računalnika, interneta in 

elektronskih povezav)  

Do 25 let 1 73,00 

Od 26 do 35 let 7 28,07 

Od 36 do 45 let 25 39,64 

Od 46 do 55 let 39 45,32 

Nad 56 let 14 50,93 

Total 86   

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in 

uporaba računalniških spretnosti in veščin) 

Do 25 let 1 72,00 

Od 26 do 35 let 7 32,36 

Od 36 do 45 let 25 38,22 

Od 46 do 55 let 39 45,32 

Nad 56 let 14 51,39 

Total 86   

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja Do 25 let 1 31,50 

Od 26 do 35 let 7 37,64 

Od 36 do 45 let 25 39,02 
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Ranks 

Starost: N Mean Rank 

Od 46 do 55 let 39 46,83 

Nad 56 let 14 46,00 

Total 86   

Poznavanje kompetenc predavatelja Do 25 let 1 49,00 

Od 26 do 35 let 7 40,07 

Od 36 do 45 let 25 38,72 

Od 46 do 55 let 39 49,54 

Nad 56 let 14 36,54 

Total 86   

Zaupanje v predavatelja Do 25 let 1 69,00 

Od 26 do 35 let 7 35,43 

Od 36 do 45 let 25 41,28 

Od 46 do 55 let 39 46,40 

Nad 56 let 14 41,61 

Total 86   

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na 

predznanje slušateljev 

Do 25 let 1 66,50 

Od 26 do 35 let 7 32,71 

Od 36 do 45 let 25 45,00 

Od 46 do 55 let 39 44,62 

Nad 56 let 14 41,46 

Total 86   

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi 

(npr. podajanje snovi na klasičen in/ali tudi e-način) 

Do 25 let 1 71,00 

Od 26 do 35 let 7 39,43 

Od 36 do 45 let 25 43,16 

Od 46 do 55 let 39 43,10 

Nad 56 let 14 45,29 

Total 86   

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med 

izobraževanjem 

Do 25 let 1 65,50 

Od 26 do 35 let 7 34,21 

Od 36 do 45 let 25 41,30 

Od 46 do 55 let 39 45,24 

Nad 56 let 14 45,64 

Total 86   

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali 

uporabe aplikativnih programov 

Do 25 let 1 63,50 

Od 26 do 35 let 7 29,36 

Od 36 do 45 let 25 41,98 

Od 46 do 55 let 39 44,99 

Nad 56 let 14 47,71 

Total 86   

Samoorganiziranost zaposlenega Do 25 let 1 34,00 

Od 26 do 35 let 7 32,50 

Od 36 do 45 let 25 43,04 
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Ranks 

Starost: N Mean Rank 

Od 46 do 55 let 39 45,05 

Nad 56 let 14 46,18 

Total 86   

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja Do 25 let 1 58,00 

Od 26 do 35 let 7 33,57 

Od 36 do 45 let 25 37,94 

Od 46 do 55 let 39 47,49 

Nad 56 let 14 46,25 

Total 86   

Lastna izbira hitrosti učenja Do 25 let 1 56,00 

Od 26 do 35 let 7 38,71 

Od 36 do 45 let 25 41,86 

Od 46 do 55 let 39 45,69 

Nad 56 let 14 41,82 

Total 86   

Praktični primeri ob razlagi »teorije« Do 25 let 1 62,50 

Od 26 do 35 let 7 30,50 

Od 36 do 45 let 25 47,74 

Od 46 do 55 let 39 41,55 

Nad 56 let 14 46,50 

Total 86   

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez 

slovničnih napak 

Do 25 let 1 33,00 

Od 26 do 35 let 7 33,79 

Od 36 do 45 let 25 42,26 

Od 46 do 55 let 39 47,37 

Nad 56 let 14 40,54 

Total 86   

Privlačen izgled učnega gradiva Do 25 let 1 50,50 

Od 26 do 35 let 7 43,71 

Od 36 do 45 let 25 42,54 

Od 46 do 55 let 39 46,46 

Nad 56 let 14 36,36 

Total 86   

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali 

elektronska oblika) 

Do 25 let 1 23,00 

Od 26 do 35 let 7 25,79 

Od 36 do 45 let 25 44,84 

Od 46 do 55 let 39 45,94 

Nad 56 let 14 44,64 

Total 86   

b. Grouping Variable: Starost: 
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Chi-Square df Asymp. Sig. 

Čas izvedbe 2,349 4 ,672 

Lokacija izvedbe 2,639 4 ,620 

Urejenost prostora  1,693 4 ,792 

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, 

računalnik, dostop do interneta ipd.) 
1,013 4 ,908 

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

(uporaba osebnega računalnika, interneta in elektronskih 

povezav)  

7,324 4 ,120 

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in uporaba 

računalniških spretnosti in veščin) 
6,553 4 ,161 

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja 2,667 4 ,615 

Poznavanje kompetenc predavatelja 4,910 4 ,297 

Zaupanje v predavatelja 3,002 4 ,558 

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na predznanje 

slušateljev 
2,925 4 ,571 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi (npr. 

podajanje snovi na klasičen in/ali tudi e-način) 
1,834 4 ,766 

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med 

izobraževanjem 
2,755 4 ,600 

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali uporabe 

aplikativnih programov 
4,479 4 ,345 

Samoorganiziranost zaposlenega 2,284 4 ,684 

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja 4,419 4 ,352 

Lastna izbira hitrosti učenja 1,119 4 ,891 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 4,758 4 ,313 

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez slovničnih 

napak 
2,881 4 ,578 

Privlačen izgled učnega gradiva 2,114 4 ,715 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska 

oblika) 
5,989 4 ,200 
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HIPOTEZA 5 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,933 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2145,286 

df 190 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Čas izvedbe ,720 ,552 

Lokacija izvedbe ,632 ,467 

Urejenost prostora  ,474 ,456 

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, 

računalnik, dostop do interneta ipd.) 
,768 ,748 

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

(uporaba osebnega računalnika, interneta in elektronskih 

povezav)  

,856 ,808 

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in uporaba 

računalniških spretnosti in veščin) 
,814 ,703 

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja ,656 ,617 

Poznavanje kompetenc predavatelja ,716 ,478 

Zaupanje v predavatelja ,830 ,749 

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na predznanje 

slušateljev 
,875 ,836 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi (npr. 

podajanje snovi na klasičen in/ali tudi e-način) 
,883 ,813 

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med 

izobraževanjem 
,909 ,906 

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali uporabe 

aplikativnih programov 
,920 ,912 

Samoorganiziranost zaposlenega ,796 ,758 

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja ,699 ,687 

Lastna izbira hitrosti učenja ,685 ,661 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« ,868 ,896 

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez slovničnih 

napak 
,779 ,712 

Privlačen izgled učnega gradiva ,561 ,462 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska 

oblika) 
,767 ,751 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Total Variance Explained 
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Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12,194 60,968 60,968 11,928 59,642 59,642 7,493 37,464 37,464 

2 1,653 8,267 69,235 1,315 6,573 66,214 3,452 17,258 54,722 

3 1,015 5,076 74,311 0,640 3,198 69,412 2,938 14,690 69,412 

4 ,896 4,482 78,793             

5 ,701 3,503 82,296             

6 ,642 3,208 85,504             

7 ,492 2,462 87,966             

8 ,407 2,035 90,000             

9 ,332 1,658 91,658             

10 ,274 1,369 93,027             

11 ,249 1,244 94,271             

12 ,235 1,176 95,447             

13 ,184 ,920 96,367             

14 ,158 ,792 97,158             

15 ,130 ,649 97,807             

16 ,124 ,622 98,429             

17 ,107 ,533 98,961             

18 ,080 ,399 99,360             

19 ,076 ,380 99,740             

20 ,052 ,260 100,000             

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 

Sprotno razreševanje nejasnoti podane vsebine in/ali uporabe aplikativnih 

programov 
,910 -,218 -,192 

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med izobraževanjem ,903 -,228 -,198 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« ,901 -,095 -,274 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi (npr. podajanje snovi 

na klasičen in/ali tudi e-način) 
,899 -,039 -,063 

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na predznanje slušateljev ,878 -,240 -,089 

Samoorganiziranost zaposlenega ,863 ,000 -,112 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska oblika) ,862 -,066 -,060 

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez slovničnih napak ,842 ,019 -,055 

Zaupanje v predavatelja ,839 -,208 ,040 

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (uporaba osebnega 

računalnika, interneta in elektronskih povezav)  
,826 -,083 ,344 

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in uporaba računalniških 

spretnosti in veščin) 
,806 -,118 ,199 

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, računalnik, dostop do 

interneta ipd.) 
,804 -,132 ,290 

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja ,784 -,005 -,047 

Poznavanje kompetenc predavatelja ,691 ,020 -,019 

Čas izvedbe ,643 ,367 ,063 

Privlačen izgled učnega gradiva ,583 ,168 ,271 

Lokacija izvedbe ,571 ,346 ,149 

Urejenost prostora  ,560 ,086 ,254 

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja ,478 ,666 -,120 

Lastna izbira hitrosti učenja ,550 ,571 -,180 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 3 factors extracted. 8 iterations required. 

        

Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 

Sprotno pridobivanje odgovorov na vprašanja med izobraževanjem 0,888 0,283 0,193 

Sprotno razreševanje nejasnosti podane vsebine in/ali uporabe aplikativnih 

programov 
0,886 0,291 0,204 

Praktični primeri ob razlagi »teorije« 0,862 0,214 0,328 

Sprotno prilagajanje poteka izobraževanja glede na predznanje slušateljev 0,825 0,365 0,151 

Sprotno prilagajanje pri uporabi metod podajanja snovi (npr. podajanje snovi 

na klasičen in/ali tudi e-način) 
0,739 0,394 0,333 

Zaupanje v predavatelja 0,722 0,457 0,137 

Dostopnost do učnega gradiva (tiskana in/ali elektronska oblika) 0,721 0,380 0,294 

Samoorganiziranost zaposlenega 0,717 0,333 0,364 
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Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 

Urejeno učno gradivo z vsemi sestavinami ter brez slovničnih napak 0,666 0,372 0,361 

Vnaprej podan terminski plan (urnik) izobraževanja 0,629 0,351 0,315 

Digitalna pismenost zaposlenega (razumevanje in uporaba računalniških 

spretnosti in veščin) 
0,584 0,576 0,171 

Poznavanje kompetenc predavatelja 0,532 0,328 0,294 

Znanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (uporaba osebnega 

računalnika, interneta in elektronskih povezav)  
0,519 0,712 0,180 

Sodobna tehnična oprema (premično platno, projektor, računalnik, dostop do 

interneta ipd.) 
0,548 0,655 0,138 

Privlačen izgled učnega gradiva 0,252 0,523 0,324 

Urejenost prostora  0,279 0,498 0,245 

Lastna izbira časa in kraja učenja/izobraževanja 0,125 0,122 0,810 

Lastna izbira hitrosti učenja 0,251 0,109 0,766 

Čas izvedbe 0,304 0,369 0,569 

Lokacija izvedbe 0,218 0,408 0,503 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 


