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POVZETEK 

 

V nalogi je obravnavan problem nadaljnjega izobraževanja že zaposlenih kot vseživljenjska 

potreba. To je del procesa vseživljenjskega izobraževanja, kontinuuma učenja in 

izobraževanja za vse življenje. Vseživljenjsko izobraževanja je pojem, ki postaja vse bolj 

priljubljen. Gre za odgovor na zahteve sodobnega življenja. Človek se mora nenehno 

razvijati, napredovati, izobrazba, ki jo pridobimo v otroštvu in mladosti, ne zadostuje več, 

neprestano se moramo učiti ter prilagajati spremembam. Nekateri zaposleni so bolj motivirani 

za izobraževanje, drugi manj. Motivacija, vrednotenje izobraževanja in vključevanje vanj se 

spreminjajo tudi glede na spol ter starost oseb. Izobraževanje cenijo tudi podjetja in družba 

nasploh, kot sredstvo napredka in orodje za povečanje konkurenčnosti. Na pripravljenost 

zaposlenih za nadaljnje izobraževanje vpliva tudi njihova okolica. Zaposleni, ki imajo večjo 

podporo v svojem socialnem okolju, ocenjujejo nadaljnje izobraževanje kot bolj pomembno.   

Ključne besede: vseživljenjsko izobraževanje, kontinuum učenja, motivacija za izobraževanje, 

pripravljenost zaposlenih na izobraževanje.  

 

SUMMARY 

 

This thesis concentrates on the problem of continuing education of employees as a lifelong 

need. It is a part of the process of lifelong education, a continuum of learning and education 

throughout our whole life. Lifelong education is a notion that is becoming more and more 

popular. It is an answer to demands of modern life. People must incessantly evolve, progress, 

education we gain in our childhood and youth is no longer sufficient, we must continually 

learn, adapt to changes. Some employees are more motivated for education, some less. 

Motivation, valuation of education and enrolment in education change with gender and age of 

the person. Companies and society in whole also value education as a mean of progress and a 

tool for enhancing competitive position. Employees environment also influences their 

readiness to further educate themselves. Employees that receive more support in their social 

circle evaluate education as more important. 

Keywords: lifelong education, continuum of learning, motivation for education, employees 

readiness for education. 
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1 UVOD 

Slovensko gospodarstvo se vse od prehoda iz socialističnega sistema v tržno gospodarstvo v 

začetku 90. let 20. stoletja sooča z najrazličnejšimi globalnimi izzivi. V tržnem gospodarstvu 

se srečujemo s hudim bojem za obstanek na kompetitivnem svetovnem trgu. Podjetja se 

morajo neprestano razvijati in izkoristiti vsako prednost pred tekmeci. Pri tem je velikega 

pomena tudi dobro izobražen in usposobljen kader. Govorimo o informacijski družbi, ki jo 

Demirel (2009) opiše kot družbo, v kateri je informacija osnovna moč in primarni vir kapitala. 

V takšni družbi informacija ni sama po sebi cilj, temveč instrument. Je osnovna sila, ki 

poganja napredek in vpliva na vse vidike družbenega življenja (Demirel 2009, 200). 

Vsaka stroka se srečuje s specifičnimi izzivi in problemi, tudi lastniki majhnih podjetij - 

obrtniki. Tako kot v drugih sektorjih gospodarstva je tudi v tem sektorju izobraževanje in 

usposabljanje delavcev področje, ki mu moramo posvetiti pozornost. Izobraževanje delavcev 

pri obrtnikih je bilo organizirano že v času, ko so bile obrti organizirane še v cehovska 

združenja. Mojster je svoja znanja prenašal na vajenca. Z razvojem industrije je ta sistem 

zatonil v pozabo, v moderni družbi pa je izobraževanje delavcev prevzel šolski sistem. V 

sodobnem času ne zadostujejo več spretnosti in znanja, ki smo si jih pridobili v času rednega 

izobraževanja, temveč moramo nenehno spremljati in analizirati nove informacije. Zaposleni 

so največji kapital vsakega podjetja. So gonilna sila, oblikovalci idej in inovacij, so vir 

ustvarjalnosti. Za ustvarjanje in oblikovanje inovativnih zamisli potrebujemo vedno nova 

znanja. Combs, Luthans, in Griffith (2009) tako navajajo, da zaradi iskanja novih 

konkurenčnih prednosti ter izboljševanja produktivnosti organizacije vedno bolj poudarjajo 

komponento človeškega kapitala. S tem pa se ne strinjajo vsi. Porter, Bigley in Steers (2003) 

opozarjajo na motivacijski paradoks, ki se pojavlja v sodobni ekonomiji. Vedno več je 

poudarka na umetni inteligenci, računalniško podprtih procesih, informacijski tehnologiji in e-

poslovanju. Pri razvijanju novih tehnologij pa se zanemarja človeški dejavnik.  

Glede na spremembe v družbi in razvoju vseživljenjskega izobraževanja se spreminja tudi 

vloga, ki jo imajo kadrovske službe v podjetjih do izobraževanja delavcev. Pilbeam in 

Corbridge (2002, 17) navajata, da je bila v preteklosti vloga kadrovanja v zagotovitvi 

usposabljanja in izobraževanja. V prihodnosti se bo ta vloga spremenila tako, da bo poudarek 

na iskanju in razvijanju sposobnosti zaposlenih, preko raznovrstnih učnih intervencij.  

V današnji družbi postaja vseživljenjsko izobraževanje čedalje bolj pomembno. Omenjeni 

termin se je pričel pojavljati v 20. stoletju, prvi ga je leta 1929 uporabil Basil A. Yeaxlee. 

Koncept vseživljenjskega izobraževanja, kot ga poznamo sedaj, pa je dejansko vstopil v 

uporabo šele v 21. stoletju. Koncept povezuje pomen izobraževanja tako za družbo, 

posameznika kot gospodarstvo.  
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Zaradi ostrih razmer na tržišču organizacije spoznavajo, da morajo vlagati v svoje zaposlene 

tudi na področju izobraževanja, da ostajajo konkurenčne. Pomembna je vsaka, še tako majhna 

prednost. Tudi delavci se zavedajo, da se morajo nenehno izobraževati, če želijo slediti 

spremembam v družbi. Vedno več je tudi zaposlenih, ki jim izobraževanje nudi priložnost 

osebnostne rasti. Izobraževanje jim nudi možnost potrditve, povečanja samozavesti in seveda 

zaposlitvenih možnosti.  

Toda zavedanje o tem, kako pomembno je izobraževanje delavcev za organizacijo in 

posameznika, še ne zagotavlja dejanskega vključevanja v izobraževanje. Delavca je zato treba 

za izobraževanje ustrezno motivirati. Motivacija je pojem, ki ga je že leta 1943 opisoval 

pionir na tem področju Abraham Maslow. Področje motivacije so nato raziskovali številni 

znanstveniki. Različne smeri in raziskovalni pristopi pojem motivacije razlagajo zelo različno, 

vsi pa se skladajo v opredelitvi, da je (Kobal Grum in Musek 2009, 15-16): 

a) občutena oz. doživljena napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu ciljnemu objektu;  

b) notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju umerjenega vedenja; 

c) specifična potreba, želja ali hotenje, kot npr.: lakota, žeja ali dosežek, ki spodbudi k cilju 

umerjeno vedenje.  

Številni avtorji so se ukvarjali s teorijami motivacije, v povezavi z motiviranostjo zaposlenih. 

Delodajalci se vedno znova srečujejo z vprašanjem, kako motivirati svoje delavce, da bi bili ti 

pri svojem delu čim bolj učinkoviti. 

Motivacija in učinkovitost zaposlenih sta po besedah avtorjev Nicoaraja, Valeriaja, 

Manolescuja in Dorobantuja med seboj povezani s tako imenovano stopnjo optimalne 

motiviranosti, to je stopnjo intenzivnosti motivacije, pri kateri se dosega maksimalna 

učinkovitost. Motivacija in učinkovitost sta medsebojno pogojena. Odnos med njima opisuje 

zakon motivacijskega optimuma ali Yorkes-Dodsonov zakon. Zakon pravi, da je učinkovitost 

najvišja pri določeni stopnji motivacijske intenzivnosti, ta stopnja se imenuje motivacijski 

optimum. To pomeni, da se učinkovitost dviga proporcionalno z zvišano motivacijo le do 

določene mere. Učinkovitost nato začne stagnirati ali celo upadati. To so pomisleki, na katere 

mora biti delodajalec pozoren, ko želi doseči želene rezultate (Nicoara idr. 2012).  

Znani avtor, ki se je ukvarjal s področjem motivacije, je v svojem znamenitem članku leta 

1968 nekoliko humorno zapisal, da je najučinkovitejša metoda motiviranja delavcev »brca v 

rit« (v originalu KITA - kick in the ass) (Herzberg 1968, 5). 

Zaradi ekonomske pomembnosti dobro motivirane delovne sile je bilo na omenjenem 

področju zato opravljenih mnogo raziskav, napisanih člankov, knjig, učbenikov, s tem 

področjem se je ukvarjalo mnogo uglednih znanstvenikov, kot so Herzberg, Amar, McGregor 

in drugi. 
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Znotraj omenjenega področja nam je še posebej zanimiv vidik motivacije delavcev za 

izobraževanje. Ker je koristi, ki jih ima delavec in podjetje od izobraževanja, pogosto težko 

meriti in dokazovati, je tudi pri delavcu, ki je sicer dobro motiviran za svoje delo, pogosto 

težko spodbuditi motivacijo za izobraževanje. Ta trditev še toliko bolj velja za delodajalca, ki 

se vedno zaveda prednosti dobro motiviranega delavca in predvsem manj prednosti dobro 

izobraženega ter usposobljenega delavca.  

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Če je raziskav na temo motivacije veliko (Amar 2004; Cros 1981; Huč in Jereb 2001; Maslow 

1982; Radovan 2003) in tudi raziskav na temo usposabljanja ter izobraževanja na temo 

zaposlenih (Appelbaum in Gallagher 2000; Jereb 1989; Merkač 2001), ravno tako raziskav na 

temo vseživljenjskega učenja (Edwards 1997; Lesar 2000; Evropska komisija 2000), potem je 

skoraj neraziskano področje motivacije za usposabljanje v malih podjetjih. To še posebej 

velja za Slovenijo. 

Čeprav se na deklarativni ravni vsi zavedamo pomena izobraževanja zaposlenih, se v praksi 

dostikrat izkaže, da se delavci premalo izobražujejo. Delodajalci se bolj poredko odločajo za 

napotitev delavca na izobraževanje, saj tega področja ne obravnavajo kot enakega izmed 

prioritet vodenja delavcev. V takšnem delovnem okolju so delavci premalo motivirani za 

izobraževanje. Zato želimo v nalogi področju motiviranosti za izobraževanje nameniti več 

pozornosti in ga bolje raziskati. Osredotočili se bomo na mikro, mala in srednje velika 

podjetja, ker je v podjetjih z manjšim številom zaposlenih slabše poskrbljeno za izobraževanje 

delavcev. 

1.2  Namen in cilj raziskave 

Namen je raziskati in ugotoviti motivacijske dejavnike za izobraževanje zaposlenih pri 

samostojnih podjetnikih Območne obrtne-podjetniške zbornice Celje.  

Cilji magistrske naloge so: 

- Zbrati in preučiti različne vire in literaturo, na podlagi katerih bo mogoče predstaviti 

pojme vseživljenjsko izobraževanje, kontinuum učenja, motivacija za izobraževanje in 

pripravljenost zaposlenih na izobraževanje; 

- raziskati stališča delavcev zaposlenih pri obrtnikih do izobraževanja; 

- ugotoviti dejavnike, ki motivirajo zaposlene za izobraževanje; 

- proučiti dejavnike v okolju, ki vplivajo na izobraževanje zaposlenih v malih podjetjih; 

- izdelati model motivacije zaposlenih za izobraževanje pri obrtnikih; 

- podati priporočila, kako izboljšati obstoječo prakso na področju izobraževanja delavcev, 

zaposlenih pri obrtnikih. 
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1.3  Zastavljene hipoteze 

V empiričnem delu so zastavljene štiri hipoteze. Te so: 

- Hipoteza 1: Ocena pomembnosti izobraževanja pri zaposlenih narašča skladno s stopnjo 

motivacije delodajalca. Delodajalec mora zaposlenemu odobriti odsotnost z dela, lahko ga 

tudi finančno podpre. Kadar delodajalec pozitivno pristopa k izobraževanju, se njegovi 

zaposleni pogosteje odločajo za izobraževanje. 

- Hipoteza 2: Stopnja (že) pridobljene izobrazbe motivacijsko vpliva na nadaljnje 

izobraževanje ob delu. Uspešno zaključeno izobraževanje pozitivno vpliva na 

pripravljenost za izobraževanje. Pri tem bomo preverjali starost, oddaljenost od zadnjega 

izobraževanja in družinsko stanje. 

- Hipoteza 3: Vpliv ožjega okolja (družine, staršev in prijateljev) je pomembnejši od 

podpore delodajalca. Družbeno okolje lahko nudi moralno in materialno podporo, ali pa s 

svojimi negativnimi stališči do izobraževanja vpliva tudi na osebo, ki se vključuje v 

izobraževanje. »Pomembni drugi« s svojimi stališči vplivajo na posameznikovo 

dojemanje izobraževanja in njegovo ravnanje.  

- Hipoteza 4: Ocena pomembnosti izobraževanja, ki jo deklarirajo zaposleni, značilno 

vpliva na pripravljenost za vključitev v nadaljnje izobraževanje. Osebe, ki jim 

izobraževanje predstavlja vrednoto, so bolj motivirane za vključitev v izobraževanje. 

Obstaja namreč povezava med posameznikovimi stališči in njegovim ravnanjem.  

1.4  Metodologija raziskovalnega dela 

Magistrska naloga je razdeljena na dva vsebinska dela, teoretičnega in empiričnega. V 

teoretičnem delu naloge je uporabljena metoda deskripcije (opisovanje posameznih pojmov) 

in metoda kompilacije (povezovanje konceptov različnih avtorjev) v povezavi s komparativno 

metodo (primerjanje dejstev, odnosov in procesov).  

Empirični del naloge je sestavljen iz kvantitativnega in kvalitativnega dela raziskave. 

Kvantitativni del raziskave temelji na statističnih metodah obdelovanja in analize podatkov, ki 

smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom. Kvantitativni podatki so pojasnjeni s podatki, 

zbranimi s skupinskim intervjujem.  

1.5 Predvidene predpostavke in omejitve  

Podjetja morajo vlagati v izobraževanje, da se obdržijo na trgu. Zaposleni so torej pomembni 

dejavnik preživetja podjetja. Zaposlene poleg finančnih motivirajo tudi osebni in socialni 

motivi. Zato predpostavljamo, da se tako delodajalci kot zaposleni zavedajo pomena 

izobraževanja, vendar se na poti do novega znanja občasno soočajo z ovirami in preprekami.  
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V mislih moramo imeti tudi določene metodološke in vsebinske omejitve raziskave. 

Metodološke omejitve so: 

- (ne)možnost posploševanje rezultatov, 

- način vzorčenja in vzorec. 

Vsebinske omejitve so: 

- velika širina teme motivacije,  

- morebitna pristranskost raziskovalca, 

- specifičnost pridobljenih podatkov - osredotočili smo se le na geografsko področje 

Slovenije in le na mikro, mala ter srednja podjetja. 
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2   VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE  

Človek se je kot razumno misleče bitje nenehno prilagajal svojemu okolju. Pridobljene 

spretnosti in znanja je nato prenašal na svoje potomce in druge člane skupnosti, v kateri je 

živel. Znanje se je posredovalo ob delu, igri, naravnih katastrofah ali v religioznem življenju. 

Učenje je potekalo kot del življenja, preko posnemanja, z izkušnjami, poskusi in napakami. 

19. stoletje, doba industrializacije, je s seboj prinesla hitrejše spremembe, drugačen svet dela, 

zato so se začele širiti tudi organizirane oblike izobraževanja odraslih.   

Ličnova pravi, da so se v drugi polovici 20. stoletja vsi procesi učenja, tako organizirani kot 

priložnostni in nenamerni, pričeli povezovati v mrežo učenja. Pozornost ni usmerjena le na 

formalno izobraževanje, temveč na mrežo programov in dostopnost izobraževalnih možnosti. 

Izobraževanje odraslih se opredeli kot celota, sestavljena iz strukturiranih, namernih, 

organiziranih učnih dejavnosti in nenamernega učenja (Ličen 2006, 16). 

2.1  Kontinuum za vse življenje 

Tema naloge je tesno povezana s konceptom vseživljenjskega izobraževanja, zato je treba 

najprej spoznati pojem vseživljenjskega izobraževanja. V strokovni literaturi je moč zaslediti 

mnogo definicij, ki se med seboj dostikrat razlikujejo, zato je težko govoriti o poenotenem 

konceptu. Razlike v pojmovanjih so opazne že okoli izraza vseživljenjsko izobraževanje, saj 

nekateri avtorji raje govorijo o vseživljenjskem učenju.  

Vseživljenjsko izobraževanje se razume smislu kot izobraževalni projekt, ki se nenehno 

medsebojno povezuje s posameznikom in je namenjen izgradnji »novega človeka« (Barros 

2012). Ker se izraza vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje dostikrat enačita, je 

treba opredeliti odnos med učenjem in izobraževanjem. 

Učenje lahko opišemo kot vsako nenamerno in namerno dejavnost, s katero posameznik 

spreminja samega sebe. Pri tem nanj vplivajo dejavnosti, ki jih spremlja ali se jih udeležuje, 

kulturno okolje ali pa posameznikova načrtna dejavnost, da učne vire iz okolja strukturira ter 

jih prilagodi svojim učnim potrebam.  

Jelenc (1996, 10) pravi, da je izobraževanje sestavljeno iz pripravljenih strukturiranih in bolj 

ali manj organiziranih položajev, v katerih se odrasli uči ter sprejema informacije. Stopnja 

vnaprejšnje strukturiranosti izobraževalnega procesa in to, koliko lahko na izobraževanje 

vpliva udeleženec, nam pove, ali gre za formalno ali neformalno izobraževanje. 

Izobraževanje in učenje sta pojma, ki se med seboj nenehno prepletata in dopolnjujeta. 

Izobraževanje je organizirano, k cilju usmerjeno učenje. V nalogi bomo v glavnem uporabljali 

izraz vseživljenjsko izobraževanje, in sicer zato, ker se naloga osredotoča na ožje področje 

izobraževanja.  
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Ugotovimo lahko, da gre torej za izobraževanje, ki traja vse življenje in ga najdemo v vseh 

starostnih obdobjih ter je ključnega pomena za uspešno delovanje v sodobni družbi. 

Bagnall pravi, da je vseživljenjsko učenje (Bagnall 1990 v Legvart 2002, 3):  

- priprava posameznika za upravljanje s svojim življenjem; 

- razporeditev izobraževanja skozi celo posameznikovo življenje; 

- uveljavljanje življenjskega izkustva kot oblike izobraževanja; 

- pravzaprav življenje samo. 

V tej definiciji gre za široko pojmovanje vseživljenjskega učenja, zato bomo predstavili še 

nekatere druge. 

Evropska pobuda za vseživljenjsko učenje (European Lifelong Learning Initiative - ELLI) je 

podala naslednjo definicijo vseživljenjskega izobraževanja (Longworth 1995, 3):  

Vseživljenjsko učenje je razvoj človeških zmožnosti z nenehnim podpiranjem, ki spodbuja 

posameznike in jim daje moč, da si pridobijo znanje, vrednote, spretnosti ter razumevanje, ki jih 

bodo potrebovali vse življenje in jih uporabljali z zaupanjem, ustvarjalnostjo ter veseljem v vseh 

vlogah, okoliščinah in okoljih.  

Isti vir navaja, da sta v tej definiciji uporabljena izraza »nenehno«, ki nam pove, da ima 

človek vedno možnosti za učenje in da ga moramo omogočiti tistim, ki se želijo izobraževati, 

in »življenjsko obdobje«, kar pomeni, da gre za učenje od rane mladosti pa vse do pozne 

starosti. Tudi v tretjem življenjskem obdobju naj imajo ljudje pravico in možnosti do 

izobraževanja (Longworth 1995, 3-4). 

V novejših definicijah vseživljenjskega izobraževanja, kot ga opredeljuje Memorandum o 

vseživljenjskem učenju (Evropska komisija 2000, 8), se poudarja, da ne gre zgolj za en vidik 

izobraževanja, temveč da mora izobraževanje postati vodilno načelo za ponudbo in udeležbo 

v celotnem kontinuumu učnih vsebin. Ne smemo namreč pozabiti, da nam znanja, 

sposobnosti in razumevanja, ki se jih naučimo v otroštvu in mladosti, ne bodo zadostovala za 

vse življenje. Zato je pomembno vključiti izobraževanje tudi v življenje odraslih. 

Vseživljenjsko izobraževanje mora biti celota, ki zajema izobraževanje v vseh življenjskih 

obdobjih, od rojstva do smrti, govorimo o kontinuumu učenja za vse življenje. 

Delors (1996, 92) govori o vseživljenjskem učenju, za katerega pravi, da: 

- je nepretrgan proces, ki vsakemu posamezniku pomaga večati in prilagajati svoja znanja 

ter spretnosti, pa tudi sposobnosti presoje in delovanja; 

- je vsakdanja izkušnja, ki je zaznamovana z obdobjem silnega prizadevanja za 

razumevanje zapletenih podatkov in dejstev; je proizvod več razsežnostne dialektike; 

- je temeljno in uporabno znanje, védenje o življenju z drugimi in življenjsko védenje; 

- hkrati vključuje kulturno, delovno in državljansko področje. 



8 

 

Rubenson (2002, 242) pravi, da ima vseživljenjsko izobraževanje tri osnovne atribute, in 

sicer: 

- traja vse življenje, torej obsega vse od rojstva do smrti; 

- je široko in upošteva, da učenje poteka v mnogih in različnih oblikah, okoliščinah; 

- osredotoča se na učenje in se ne omejuje zgolj na izobraževanje.  

V Strategiji vseživljenjskega učenja v Sloveniji (2007, 10) najdemo naslednjo definicijo: 

Vseživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi formalno bodisi 

neformalno in formalno ter naključno ali priložnostno. Poteka v različnih učnih okoliščinah, od 

rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da se zboljšajo 

posameznikovo znanje in spretnosti.  

Z učenjem pridobivamo tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter 

druge osebnostne lastnosti. Tako zasnovano vseživljenjsko učenje izobraževanje in učenje 

ima dve razsežnosti (Ministrstvo za šolstvo in šport 2007, 10): 

a) razsežnost trajanja, ki označuje, da se učimo od rojstva, torej »od zibelke do groba«; 

b) razsežnost širine, ki označuje, da se učimo tudi povsod (ne le v šoli) in kar koli (ne le 

šolske predmete, tudi za vse druge naše majhne in velike, življenjske in delovne potrebe).  

Strategija vseživljenjskega učenja v Sloveniji (Ministrstvo za šolstvo in šport 2007, 10) 

navaja: 

Cilj našega učenja ni le pridobitev izobrazbe in kvalifikacije za delo in poklic, temveč tudi 

pridobitev širokega znanja, spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi lahko 

uspešno in kakovostno živeli in delali, kot posamezniki in v skupnosti. 

Navedene definicije nam pokažejo, da gre za pojmovanje učenja in izobraževanja, ki je 

bistveno širše od tradicionalnega pojmovanja izobraževanja, ki učne procese povezuje 

predvsem s šolsko sfero.  

2.2  Uveljavljanje kulture učenja kot ene od temeljnih vrednot sodobnega osebnega ter 

družbenega življenja 

Vseživljenjsko izobraževanje je pojem, ki se je začel pojavljati šele v zadnjem desetletju 20. 

stoletja, skupaj z drugimi spremembami na področju učenja in izobraževanja. Te so se začele 

pojavljati, ker klasično izobraževanje, kot so ga poznali v preteklosti, ni več odgovarjalo 

zahtevam sodobnega časa. 

Že v začetku 20. stoletja je Dewey (1997, 5) opozarjal, da so za uspešno pripravo človeka na 

življenje poleg formalnega izobraževanja zelo pomembne tudi druge oblike učenja. 

Izobraževanje ni le priprava, ampak je del življenja. Poleg Deweya je k drugačnemu 

pojmovanju procesa vzgoje in izobraževanja opozarjal med drugimi tudi Basil A. Yeaxlee, ki 
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je prvi uporabil izraz vseživljenjsko izobraževanje, saj je leta 1929 napisal knjigo z istim 

naslovom (Lifelong Education) (Jelenc Krašovec 2003, 9). 

Še večje spremembe so se pričele pojavljati v drugi polovici 20. stoletja. Po Volfu je to čas, 

ko so se pričeli pojavljati različni dejavniki informacijske in kapitalske globalizacije, hiter 

razvoj znanosti ter uveljavljanje individualizma. Ti so določili nov koncept izobraževanja in 

učenja (Volf 2009, 10). 

V drugi polovici 20. stoletja, še posebej v 70. letih 20. stoletja, so postale kritike 

izobraževalnih sistemov vse glasnejše. Avtorji so opozarjali na potrebo po spremembi učnega 

okolja in povečanja možnosti za učenje.  

Jelenc Krašovec (2003, 10) navaja: 

Naraščale so zahteve, da bi načrtno ustvarili možnosti za pridobivanje znanja skozi vse življenje 

in da bi tako ustregli različnim potrebam odraslih in novim zahtevam družbenega okolja. 

V 70. letih 20. stoletja je nastalo tudi Unescovo poročilo, ki je iskalo nove smernice razvoja in 

izobraževanja. Globalni cilji so še posebej izpostavili potrebo, da (Jelenc Krašovec 2003, 

11-12): 

- se naj preseže izobraževanje, omejeno na šolska leta in šolski prostor; 

- le izobraževanje, ki bo pomagalo človeku, da se bo osamosvojil, ga bo naslavljalo kot 

'celostnega' in bo ozavestilo družbo o njenih problemih ter jo usmerilo na pot večje 

humanosti; 

- je za pravičnost nujen pravičen dostop do izobraževanja, zato je treba odpraviti neenakosti 

in stroge omejitve med osnovno šolo, srednjo šolo in visokošolskim izobraževanjem; 

- bo uveljavitev vseživljenjskega učenja odprla nove možnosti za popravo ali odpravo naših 

napak v življenju, to bi tudi odpravilo zaprtost in formalističnost šolskega sistema; 

- je treba spremeniti izenačevanje izobraževanja s šolo. Na novo je treba definirati vlogo 

učitelja v svetovalca, ki nam pomaga na naši poti učenja. Izobraževanje moramo razumeti 

kot proces; 

- pri uveljavljanju vseživljenjskega izobraževanja je treba vzpodbuditi notranjo reformo in 

izboljševati obstoječe sisteme izobraževanja ter iskati nove, alternativne oblike in vire.  

Koncept vseživljenjskega učenja, kot ga je konec 60. let 20. stoletja predstavil UNESCO, je 

vseživljenjsko učenje poimenoval kot glavni koncept in smernico za reformo izobraževanja. 

Skupaj s sorodnimi idejami, ki jih je zagovarjal OECD, je bil koncept deležen velikega 

zanimanja, predvsem zaradi svoje pragmatične vrednosti. Od vseživljenjskega učenja so si 

obetali ekonomski dobiček, izboljšave na trgu dela, povečanje enakosti med ljudmi in želje za 

učenje pri učečih se osebah. Poudarek je bil na izobraževalnih institucijah in raznih virih, ki bi 

posamezniku pomagale pri vseživljenjskem učenju. Koncept je nato potonil v ozadje.  
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Ponovno se je pojavil konec 80. let 20. stoletja, a v novi obliki in v novem kontekstu. V 

ospredju so sedaj bili zgolj ekonomski vidiki. Poudarek je bil na visoko razvitem človeškem 

kapitalu, znanosti in tehnologiji. Ti naj bi dvigovali mednarodno konkurenčnost.  

V 21. stoletju se perspektiva o vseživljenjskem izobraževanju ponovno spremeni. To 

spremembo zaznamuje Memorandum o vseživljenjskem učenju (Evropska komisija 2000). 

Poudarek je sedaj na aktivnem državljanstvu in izboljševanju zaposljivosti. Rubensom tako 

pravi, da če je prvo poimenovanje dalo poudarek na civilno družbo in drugo poimenovanje na 

tržno delovanje, lahko potem tretje poimenovanje vidimo kot iskanje ravnovesja med državo, 

gospodarstvom in civilno družbo (Rubenson 2002). 

Stepišek (2003, 7) navaja: 

Potreb vseživljenjskega izobraževanja smo se začeli zavedati, ko star, formalen sistem šolanja ni 

več zadoščal za potrebe nove družbe. Model družbe 21. stoletja namreč zahteva, da postanejo 

posamezniki samodejavni, samoučeči, samomotivirani, samozavestni upravljalci lastnega dela in 

kreativni gospodarji lastne prihodnosti.  

Avtor tudi pravi, da je prilagodljivost smernica, ki usmerja delovanje sodobnega posameznika 

in družbe, pri tem je vseživljenjsko izobraževanje ključnega pomena. Poleg prilagajanja na 

življenje v sodobni družbi postaja izobraževanje pot tudi k samouresničevanju (Stepišek 2003, 

7). 

Danes se morajo zaposleni izobraževati in se boriti za pridobivanje novega znanja vse 

življenje. Torej se morajo ljudje izobraževati tudi, ko so zaposleni, ko izobraževanje ni več 

predpisano in obvezno. 

Več pomembnih dejavnikov vpliva na spreminjanje vloge in pojavnosti izobraževanja v 

družbi. Med njimi Jelenc Krašovec (2003, 6–8) izpostavi najpomembnejše: 

- zaradi hitrega znanstvenega, tehnološkega in ekonomskega napredka znanje naglo 

zastareva. Izobraževanje v otroštvu in mladosti ne zadostuje, učiti in izobraževati se 

moramo vse življenje; 

- živimo v obdobju liberalnega kapitalizma. Državne blaginje, za katero je bila značilna 

visoka socialna varnost, polna zaposlenost, ni več. Javne službe se premikajo v zasebno 

sfero, v ekonomiji vlada prosti trg. Vse to zahteva spremembo izobraževalnega sistema. 

Poudarek se s tehnoloških in ekonomskih sprememb prenaša k širšim socialnim in 

institucionalnim spremembam. V potrošniški družbi so človekove identitete vse bolj 

spremenljive, fleksibilne in svobodne. Te spremembe so povezane s premikom k 

množičnemu izobraževanju. Včasih je bil glavni dejavnik pri določanju človekovega 

socialno-ekonomskega položaja razred in spol, zdaj to vlogo vse bolj prevzema izobrazba; 

- v dobi globalizacije, v kateri se nahajamo, moramo obvladati nove komunikacijske 

vzorce, ki jih ta prinaša s sabo, zato je nujno stalno učenje in prilagajanje novostim. Na 
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žalost to prinaša tudi kulturno homogenizacijo, ki negativno vpliva na obstoj lokalne 

kulture; 

- starostna struktura prebivalstva nam pokaže, da je za razviti svet značilno staranje 

prebivalstva. Zaradi tega je nujna večja uravnoteženost izobraževanja v mladosti z 

izobraževanjem v odraslosti in starosti; da odrasli lahko uspešno delujejo v ekonomskem 

in socialnem svetu, se je treba izobraževati vse življenje; 

- v današnjem času je velik poudarek na fleksibilnosti tako posameznika kot gospodarstva, 

za to, da smo konkurenčni na trgu dela, se moramo stalno izpopolnjevati. To pomeni več 

izobraževanja na vseh stopnjah.  

Na vse te spremembe lahko po trditvah avtorja uspešno odgovarjamo s strategijo 

vseživljenjskega učenja in izobraževanja (Jelenc Krašovec 2003, 6–8). 

Zgodovinski razvoj uveljavljanja koncepta vseživljenjskega izobraževanja pokaže, da gre za 

koncept, ki je nastajal postopoma in v povezavi z družbenimi ter gospodarskimi 

spremembami. Ne gre torej za umetno tvorbo, ki bi nastala v določenem trenutku, v na primer 

določenem gospodarskem, političnem sistemu, temveč gre za odziv na širše družbene pojave.  

2.3  Dejavniki vseživljenjskega izobraževanja 

V naši družbi se kljub hitremu gospodarskemu in družbenemu napredku povečujejo 

neenakosti ter nezadovoljstvo ljudi. Velike razlike najdemo tako med razvitimi in nerazvitimi 

državami kot tudi med posamezniki ali socialnimi skupinami v neki družbi. Ker zgolj 

gospodarska rast in materialni napredek ne moreta doseči celostne rasti ter razvoja 

prebivalstva, je treba poiskati nove poti do premoščanja že omenjenih razlik. Vseživljenjsko 

izobraževanje nam lahko pomaga zbližati tiste, ki uspešno delujejo v družbi, ki vedo, 

razumejo, imajo in tiste, ki so odrinjeni na obrobje družbe ter ne zmorejo ali ne znajo najti 

poti do možnosti, ki so jim na voljo. Izobraževanje bi torej lahko doprineslo k zmanjševanju 

družbenih razlik. O tem govori tudi Pierre Bourdieu (1977), ki poudarja, da človek nima zgolj 

ekonomskega kapitala, temveč ima tudi kulturni (znanje in izobrazba idr.) in socialni kapital 

(socialne vezi, poznanstva idr.). Predvsem o slednjem v zadnjem času veliko slišimo iz 

domačih medijev, kjer lahko vsak dan sledimo zgodbam o (pretežno negativnem) vplivu 

socialnega kapitala.  

Vseživljenjsko učenje in izobraževanje je tudi pomemben dejavnik razvoja. Edwards (1997, 

24–29) našteje pet vidikov sprememb, ki vplivajo na to:  

- Narava sprememb. Spremembe imajo tehnološko in ekonomsko razsežnost (globalizacija, 

vpliv tehnologije), vendar je zelo pomembna tudi družbena razsežnost (npr.: uničevanje 

okolja, migracije). Da lahko te kompleksne spremembe razumemo in se učinkovito 

odzivamo, se moramo učiti v vseh obdobjih našega življenja. S tem se potrjuje 
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vseživljenjsko učenje kot bistveno za uspešno delovanje v današnji družbi in tudi v 

prihodnosti.  

- Stopnja spreminjanja. Spremembe se pojavljajo vse hitreje in so vse bolj kompleksne. 

Zaradi njihove nepredvidljivosti so ljudje negotovi in zmedeni. Pojavlja se vprašanje, če 

stopnja spreminjanja ne presega fleksibilnosti in prilagodljivosti odraslih. 

- Spornost sprememb. Spremembe omogočajo različne interpretacije. Pojavljajo se oblike 

učenja, ki nam ne le omogočajo prilagajanje na spremembe, temveč od nas zahtevajo, da v 

njih sodelujemo in postanemo del teh sprememb. Biti moramo sposobni izkoristiti različne 

možnosti za učenje, zelo pomembno je, da se naučimo učiti. 

- Nepredvidljivost sprememb. Nepredvidljivost sprememb je izziv za ustaljene 

konvencionalne modele znanstvenega in socialno-znanstvenega razumevanja novih 

pojavov. Družbeni pomen izobraževanja odraslih postaja vse bolj sprejet, medtem ko se 

izobraževalna struktura vse bolj spreminja. 

- Spopadanje z negotovostjo. Biti mora ustvarjalno in kritično. Vsak posameznik drugače 

doživlja spremembe, zato se drugače odziva in razvija možnosti za vseživljenjsko 

izobraževanje.  

Tudi Memorandum o vseživljenjskem učenju (Evropska komisija 2000, 5) Komisije Evropske 

skupnosti navaja razloga, zakaj je udejanjanje vseživljenjskega učenja v praksi prioriteta 

Evropske unije: 

- Evropa se je premaknila proti družbi in gospodarstvu, ki temeljita na znanju. Bolj kot kdaj 

koli prej postaja dostop do najnovejših informacij in znanja, skupaj z motivacijo in 

spretnostmi, da to pametno uporabljaš za dobrobit sebe in skupnosti kot celote, ključ za 

krepitev evropske tekmovalnosti in izboljšanja zaposljivosti ter prilagodljivosti delovne 

sile;  

- današnji Evropejci živijo v zapletenem družbenem in političnem svetu. Bolj kot kdaj koli 

prej si posamezniki želijo načrtovati svoja življenje; od njih se pričakuje, da bodo aktivno 

doprinesli k družbi; živeti morajo pozitivno s kulturnimi, etničnimi in lingvističnimi 

razlikami. Izobraževanje v najširšem pomenu pa je ključ do učenja in razumevanja, kako 

se spoprijeti s temi izzivi.  

Isti dokument navaja tudi vzroke za pomembnost uveljavitve vseživljenjskega izobraževanja. 

To namreč pomaga (Evropska komisija 2000, 5): 

- Pri izgradnji družbe vključevanja, ki nudi enake možnosti dostopa do kvalitetnega učenja 

vse življenje vsem ljudem. V ospredju ponudbe izobraževanja so potrebe in zahteve 

posameznika; 

- načini ponudbe izobraževanja in način organiziranosti plačanega dela morajo ljudem 

omogočiti, da se udeležujejo učnih priložnosti vse življenje ter sami načrtujejo 

usklajevanje učenja, dela in zasebnega življenja; 
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- pri splošnem doseganju višjih ravni izobrazbe in kvalifikacij. Ponudba izobraževanja 

mora biti visoko kakovostna ter odgovarjati spremenjenim zahtevam dela;  

- pri spodbujanju in usposabljanju ljudi za aktivno sodelovanje v javnem življenju na vseh 

ravneh.  

Zaradi pomena vseživljenjskega izobraževanja za družbo se državne in nadnacionalne 

institucije ukvarjajo s širjenjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja ter njegovo 

implementacijo. Seveda pa je vseživljenjsko izobraževanje pomembno, ne samo na 

družbenem nivoju, temveč tudi znotraj manjših okolji, kot je na primer podjetje.  

2.4  Vrednotenje izobraževanja in usposabljanja v podjetjih 

Vsi se zavedamo, da je v znanju moč. To še posebej velja v današnji informacijski dobi. 

Vendar lahko opazimo, da so to dostikrat samo prazne misli in da je praksa v podjetjih 

dostikrat drugačna. V preteklosti je dobra izobrazba posamezniku že praktično zagotavljala 

uspeh in ugled v družbi ter dober materialni položaj. Kot dobra izobrazba je bila pojmovana 

predvsem visoka izobrazba. V današnjem času to ne drži več. Med brezposelnimi je čedalje 

več visoko izobraženih, zaznavamo lahko tako imenovano inflacijo izobrazbe, delodajalca 

vedno bolj zanima, kaj delavec zna in ne, kakšna je njegova formalna izobrazba. Po drugi 

strani pa Evropska unija še vedno vidi izobrazbo zaposlenih in razvijanje vrhunskih tehnologij 

kot dejavnik, s katerimi si zagotavlja konkurenčnost na svetovnem trgu. Podjetja iščejo že 

kvalificiran in izkušen kader, delavce, ki imajo specifična znanja ter spretnosti. Kako naj bi 

do teh znanj prišli, jih ne zanima. Zavedajo se, da je izobraževanje in usposabljanje delavcev 

za podjetje finančno breme, zato ga ne želijo prevzeti na svoja ramena. Znajdemo se pred 

problemom, ko podjetja zahtevajo praktično znanje in jih formalna, šolska izobrazba ne 

zanima, pri tem pa pozabljajo, da so oni edini, ki lahko bodočim delavcem nudijo prakso in 

izkušnje. Gre torej za kompleksen problem, ki nima enostavne rešitve.  

Dular (2007, 75) navaja, da je glavni cilj izobraževanja in usposabljanja pomagati podjetju 

doseči svoj osnovni namen z dodajanjem novih vrednosti njihovemu ključnemu potencialu, to 

je zaposleni. Z avtorjevo trditvijo, da je človeški kader ključni potencial podjetja, se morda ne 

bo vsakdo strinjal. Zato si poglejmo nekaj avtorjev, ki so koristi izobraževanja bolj podrobno 

opisali. 

Armstrong (1996, 529) našteje naslednje cilje izobraževanja in usposabljanja: 

1. razvoj sposobnosti zaposlenih in izboljšanje njihovega dela; 

2. pomoč zaposlenim, da se razvijajo z organizacijo, da se lahko vključijo v kadrovske 

potrebe podjetja; 

3. skrajšati čas, ki ga zaposleni porabijo za učenje ob zaposlitvi, napredovanju ali premestitvi 

na drugo delovno mesto.  
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Armstrong nadaljuje z mislijo, da sledenje omenjenim ciljem izobraževanja in vlaganje v 

človeške vire nato prinese naslednje konkretne učinke (Armstrong 1996, 530): 

- zmanjša stroške izobraževanja in usposabljanja;  

- izboljša individualno timsko in podjetniško delovanje; 

- izboljša fleksibilnost in širi vrste veščin, ki jih imajo zaposleni;  

- privablja visoko kakovosten kader;  

- izboljšuje njegovo strokovno usposobljenost ter jim nudi večji zadovoljstvo ob delu, višjo 

plačo in notranje izboljšanje organizacije;  

- poveča pripadnost zaposlenih podjetju; 

- omogoča boljše prilagajanje spremembam;  

- pomaga razvijati pozitivno kulturo podjetja, usmerjeno na prihodnje učinke,  

- zagotavlja višji nivo storitev za stranke.  

Podobno navajata Huč in Jereb (2001, 6), ki kot cilje izobraževalne dejavnosti definirata: 

- stalno usposabljanje in izpopolnjevanje delavcev, skladno s spremembami in razvojem 

tehnologije; 

- načrtno uvajanje, usposabljanje in napredovanje kadrov ter usmerjanje kadrov v nadaljnje 

izobraževanje;  

- kontinuirano preučevanje in zadovoljevanje potreb podjetja po izobraževanju, 

usposabljanju in izpopolnjevanju kadrov; 

- pravočasno izpopolnjevanje načrtovanih potreb po kadrih ustreznega profila;  

- dvig izobraževalnih aktivnosti na višjo in učinkovitejšo raven z uvajanjem sodobnih oblik 

in metod izobraževanja; 

- vrednotenje in preverjanje dosežkov izobraževanja v praksi in uporaba rezultatov 

vrednotenja za izboljšanje izobraževalne dejavnosti v podjetju.  

Podjetja se v glavnem zavedajo pomembnosti izobraževanja delavcev. Izobraževanje oziroma 

razvijanje človeških virov Bratton (2003, 307) šteje med ključne funkcije managementa 

človeških virov. Avtor opozarja, da vlaganje v izobraževanje zaposlenih vpliva tudi na druga 

področja vodenja zaposlenih, kot so zaposlovanje in nagrajevanje delavcev, ki jih vidijo kot 

kvalitativno razliko od ostalih podjetij. Z razvijanjem kadrov, ki so že v podjetju, se 

zmanjšuje odvisnost od zunanjih virov, zaposlenim pa pomaga razvijati svoj notranji 

potencial. 

Cheng-Fei Tsai in drugi (2007, 157) navajajo, da je delavčeva predanost učenju in 

pripravljenost na učenje novih spretnosti in znanj izrednega pomena pri vzdrževanju 

konkurenčnosti podjetja v današnji dobi znanja. Ta dejavnik lahko obravnavamo kot 

sorodnega dejavniku predanosti podjetju. 

Avtorji opozarjajo tudi na velik pomen, ki ga imata izobraževanje in usposabljanje pri 

zmanjševanju fluktuacije v podjetjih. Samuel in Chipunza (2009, 410) pravita, da 
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usposabljanje in razvoj motivira delavce tako v zasebnem kot v javnem sektorju ter je eno 

izmed najboljših orodij, kako obdržati kakovosten kader, še posebej to velja za izobraževalne 

programe, ki delavcu pomagajo pri razvijanju njegove kariere. Poleg tega kaže delodajalčevo 

zavezanost delavcu, kar lahko pozitivno vpliva na njegovo odločitev, da ostane v podjetju. 

Vendar, ko govorimo o pomenu izobraževanja za podjetje, stvari niso tako enoznačne. 

Appelbaum in Gallagher (2000, 40) opozarjata, da nam znanje daje kompetitivno prednost, 

vendar je tudi bolj široko razpršeno. Znanje ima vrednost, vendar ga težje merimo, lahko 

zapusti našo organizacijo in se nenadoma pojavi pri konkurenci. Organizacije ne morejo in ne 

bodo imele koristi od znanja, brez ustrezne strukture za njegov razvoj in podporo. Koliko 

znanja zaposleni doprinese k vrednosti podjetja, je težko vrednotiti tudi zato, ker gre za tako 

težko merljiva področja, kot so: individualne spretnosti, 'know-how', informacijski sistemi, 

odnosi s dobavitelji in stiki s strankami, ki jih ima posameznik.  

Kot ugotavlja raziskava z naslovom Udeležba zaposlenih iz malih in srednje velikih podjetij v 

formalnem izobraževanju obstaja razlika v tem, ali gre za delavce ali za srednji management. 

Ivančič, Mirčeva in Mohorčič Špolar (2004, 8) navajajo: 

Kadar gre za proizvodne delavce (modre ovratnike), je splošno sprejeto mnenje, da lahko po 

nekaj letih dela, delovnih izkušnjah ter usposabljanju na delu, dobro obvladajo svoje delo. 

Hirch in Wagner (1993, vii-xi) opozarjata, da učinkovito izobraževanje odraslih omejuje 

dejstvo, da vse spodbude za izobraževanje težko obstajajo istočasno, kot npr.: delavcem ni 

ponujeno usposabljanje, ki si ga želijo, delavci od usposabljanja niso imeli veliko, ker se 

njihovo vsakodnevno delo ni spremenilo, ali pa, da izobraževalnega programa ciljna skupina 

ni sprejela. Da bi dosegli uravnoteženje med različnimi spodbudami, je treba razrešiti tri 

potencialne konflikte (Hirch in Wagner 1993, vii-xi): 

a) družbeni interes nasproti možnostim posameznika. Dvig stopnje participacije odraslih v 

izobraževanju ugodno vpliva na gospodarski razvoj in uspešnost posameznega podjetja, 

vendar pri tem ne smemo zanemariti posameznika. Strategija, ki želi dvigniti stopnjo 

izobrazbe in usposabljanja med odraslimi, ne bo uspešna, če posamezniku ne bo prinesla 

nobenih koristi. Odrasli namreč potrebujejo jasne spodbude in koristi, da se vključijo v 

izobraževanje in se uspešno učijo; 

b) spodbude za ponudnika nasproti spodbudam za učečega. Specifični interesi delodajalcev 

in morebitnih državnih institucij, ki so pripravljeni financirati izobraževanje, se ne 

prekrivajo vedno z interesi delavci, kot npr.: usposabljanja za nezaposlene ne vodijo 

vedno do zaposlitve, usposabljanje na delovnem mestu ne vodi vedno do napredovanja ali 

do višje plače. Ravno tako podjetje nima vedno koristi od izobraževanja in usposabljanja 

svojega delavca, saj ta lahko s svojim znanjem odide v konkurenčno podjetje;  

c) vključenost v izobraževanje nasproti učinkovitemu učenju. Napotitev delavca v 

izobraževanje še ne pomeni, da bo pridobil spretnosti, ki so potrebne za boljše opravljanje 

svojega dela.  
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Reay (1995) opozarja, da koristnost usposabljanja in izobraževanja ni samodejna, porabljena 

sredstva je treba opravičiti in pokazati, da usposabljanje prispeva k uspešnosti podjetja. 

Organizacijo, ki pošilja svoje zaposlene na izobraževanje ali usposabljanje, zanima (Reay 

1995, 16-21): 

- kako učinkovito so bili uporabljeni viri, namenjeni izobraževanju in usposabljanju, 

- izboljšanje prihodnjega dela; 

- obseg do katerega je izobraževanje in usposabljanje prispevalo k reševanju 

organizacijskih problemov;  

- pridobivanje povratnih informacij o aktualnosti vsebin izobraževanja in usposabljanja, 

kakovost izvedbe idr.;  

- utemeljevanje upravičenosti funkcije izobraževanja in usposabljanja v podjetju.  

Na žalost se večina raziskav na tem področju osredotoča na velika podjetja, manj pa na mikro, 

majhna in srednje velika podjetja. Po definiciji Evropske komisije je mikro podjetje tisto, ki 

ima manj kot deset zaposlenih in ne več kot 2 milijona evrov letnega prometa. Majhno 

podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in do 10 milijonov evrov prometa. Srednje veliko 

podjetje ima do 250 zaposlenih in do 50 milijonov prometa (European Comission 2009).  

Zakaj se večina raziskav osredotoča na velika podjetja, raziskuje Wong (2005), ki pravi, da 

pomanjkanje raziskav na področju omenjenih podjetij lahko iščemo v dejstvu, da velika 

podjetja zaposlujejo več delavcev in opravljajo z večjim kapitalom kot majhna podjetja. Zato 

so mikro, majhna in srednje velika podjetja manj zanimiva raziskovalcem, morda lahko tudi 

malo cinično pripomnimo, da je za tovrstne raziskave na voljo manj finančnih sredstev. 

Vendar ne smemo zanemariti pomena upravljanja znanja pri manjših delodajalcih. 

Upravljanje z znanjem se je najprej pojavljalo le v velikih multinacionalnih in mednarodnih 

podjetjih. Študije niso upoštevale razlik v velikosti podjetij in specifičnih potez majhnih ter 

srednje velikih podjetij, ki lahko vplivajo na upravljanje z znanjem. Danes pa se zavedamo 

pomena tega področja tudi za uspeh majhnih podjetij.  

Mikro, majhna in srednje velika podjetja so namreč socialno in ekonomsko pomembna. Po 

podatkih Evropske komisije iz leta 2009 tovrstna podjetja predstavljajo kar 99 % vseh podjetij 

v EU. Zagotavljajo okoli 65 milijonov delovnih mest in prispevajo k podjetništvu ter 

inovativnosti (European Comission 2009). 

2.5  Pravice in dolžnosti zaposlenega do izobraževanja ter usposabljanja 

Pravica in dolžnost delavca do izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je tudi 

zakonsko določena. O tem govori 170. člen Zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da ima 

delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanje, izpopolnjevanja ter usposabljanja v 

skladu s potrebami delovnega procesa, z namenom ohranitve oz. širitve sposobnosti za delo 

na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve. Delavec ima tudi pravico do odsotnosti iz dela 
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zaradi izobraževanja. Pravica o odsotnosti je lahko plačana ali ne plačana (Zakon o delovnih 

razmerjih, Uradni list RS, št. 21/13). 

O tem govorijo tudi kolektivna pogodba, pogodba o zaposlitvi ali pogodba o izobraževanju. 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo ne opredeljuje trajanja ter poteka izobraževanja in 

pravic pogodbenih strank med izobraževanjem ter po njem, zato se v tem sektorju ravnajo 

skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih in pogodbah o izobraževanju.  

Zakonsko so določene tudi obveznosti delodajalca. Kresal, Kresal Šoltes in Senčur Peček 

(2002, 633) navajajo: 

Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če 

tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali 

usposabljanjem možno izogniti odpovedi, Pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali 

poslovnega razloga. V skladu s potrebami izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja 

delavcev ima delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam kandidira.  

Avtorji nadaljujejo z navedbo, da zakon delavčevo zahtevo oz. kandidiranje za izobraževanje 

šteje kot utemeljeno še zlasti takrat, ko vpliva na njegove zaposlitvene možnosti. Na primer, 

kadar bi delavec lahko tako odpravil svojo pomanjkljivo usposobljenost in se s tem izognil 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga, ali kadar bi s 

pomočjo izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zopet dosegal spremembe 

sistematizacije delovnih mest in pogojev za zasedbo delovnih mest. Utemeljeni razlogi so tudi 

sprememba tehnologije ali metod delovnega procesa, ohranitev poklicnih kvalifikacij in kadar 

je stalno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje pogoj za napredovanje na delovnem 

mestu (Kresal, Kresal Šoltes in Senčur Peček 2002, 636-637). 

Doslej smo spoznali koncept vseživljenjskega izobraževanja. Videli smo, da gre za pojem, ki 

je nastajal postopoma, v skladu s širšimi družbenimi spremembami. Ugotovili smo, da lahko 

govorimo tako o vplivu na posameznika, kot tudi na vso družbo. Ob pregledu pomena 

vseživljenjskega izobraževanja smo spoznali, da ima posledice tudi za delovanje podjetij. 

Upamo si trditi, da je namen (večine) podjetij ustvarjanje dobička, ali pa vsaj pogoj za 

obstanek podjetja. Zato lahko sklepamo, da pri vseživljenjskemu učenju ne gre le za koncept, 

poln idealističnih idealov in brez prave uporabne vrednosti, temveč je konkretno aplikativen. 
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3   MOTIVACIJA 

Kaj človeka vodi k temu, da opravlja neko dejavnost, zakaj nas neka aktivnost privlači in 

druga ne, zakaj bo oseba A z veseljem opravila delo, ki ga oseba B sovraži? To so vprašanja, 

ki imajo včasih zelo enostavne odgovore, kdaj pa tudi zelo kompleksne. Zakaj se zjutraj 

vstanemo in gremo v službo, namesto, da bi uživali doma? Če je plača res edini razlog, zakaj 

so potem najbolj motivirani za delo pogosto ljudje, ki so finančno preskrbljeni in za svojo 

eksistenco ne potrebujejo delovnega mesta? 

Področje motivacije je eno izmed najbolj zanimivih in raziskanih znanosti psihologije. Zaradi 

svoje aplikativnosti je še posebej pomembna na področju dela, saj si upamo trditi, da si vsak 

delodajalec želi motiviranega delavca.  

3.1 Motivacija za izobraževanje zaposlenih 

Wiley (1997) pravi, da lahko začetke industrijske psihologije in raziskovanja motivacije za 

potrebe dela postavimo v zgodnja leta 20. stoletja. Osebnostne teorije in teorije učenja, ki so 

se pojavljale v tem času so se osredotočale na finančne spodbude kot vir motivacije. Od 40 do 

60 let 20. stoletja so v ospredje vstopile teorije izbire, vzpon behaviorizma, saj je osredotočil 

na izboljševanje dosežkov zaposlenih preko tehnik za modificiranje obnašanja. Motivacijo 

zaposlenih so poskusili dvigniti preko ustvarjanja delovnih okoljih, ki v delavcu zbujajo 

občutek uspešnosti, kompetentnosti in avtonomije. V kasnejših letih je bil poudarek predvsem 

na postavljanju ciljev (npr. Loocke), kognitivnih izbirah in odločitvah (npr. Vroom) ter 

vidikih motivacije, ki v ospredje postavljajo osebnostne značilnosti (npr. Maslow, Adelfer). 

Grant (2008, 49) navaja, da motivacija opisuje razloge, ki vodijo naša dejanja, zato je 

razumevanje motivacije osrednjega pomena pri interpretiranju obnašanja posameznika in tudi 

organizacij. Navezuje se na psihološke procese, ki usmerjajo in vzdržujejo delovanje. 

Motivacija lahko prihaja iz različnih virov. Na začetku 20. stoletja so znanstveniki in praktiki 

verjeli, da so potrebni zunanji nadzor, spodbude, kazni in nagrade za motiviranje. Vzpon 

teorij, ki so se osredotočale na človeške odnose, je nakazal nov pogled na motivacijo. 

Namesto predvidevanja, da zaposleni ne marajo dela, so začeli predvidevati, da je lahko delo 

tudi zanimivo in v zadovoljstvo (teorija samoodločanja in notranje motivacije). 

Memorandum o vseživljenjskem učenju (Evropska komisija 2000, 8) opozarja na 

pomembnost motivacije tudi pri vseživljenjskem izobraževanju: 

Ljudje bodo načrtovali skladne učne dejavnosti skozi vse svoje življenje le, če se bodo 

hoteli učiti. Z učenjem ne bodo hoteli nadaljevati, če bodo njihove izkušnje z učenjem v 

zgodnejšem obdobju neuspešne ali osebno negativne, ali če primerne učne priložnosti ne 

bodo praktično dosegljive glede na časovno usklajenost, hitrost, lokacijo in 

preskrbljenost. Za sodelovanje pri učenju, ki vsebinsko in metodično ne bo primerno 
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upoštevalo njihovih kulturnih pogledov ter življenjskih izkušenj, ne bodo motivirani, prav 

tako ne bodo hoteli investirati časa, naporov in denarja v nadaljnje učenje, če znanje, 

spretnosti in strokovna znanja, ki so si jih doslej pridobili, ne bodo priznana na otipljive 

načine, bodisi zaradi osebnih razlogov ali pa zaradi napredovanja pri delu. 

Posameznikova motivacija za učenje in raznovrstnost učnih priložnosti je ključna za 

uspešno uveljavljanje vseživljenjskega učenja. 

Preden se posvetimo področju motivacije za delo in za izobraževanje za potrebe dela, bomo 

opredelili termin motivacije na splošno. Pojem motivacija izhaja iz latinske besede 'movere', 

ki pomeni premik, korak, akcija (Hodgetts 1991, 129). Obravnavajo ga številni avtorji. Uhan 

(2000, 11) o njej pravi, da sodi med najbolj zapletene in hkrati najpomembnejše vidike 

duševnega življenja. Motivacija je zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti 

ali v njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju. Je 

nenehen spodbujevalni proces osmišljanja osebnega delovnega življenja in doživljanje 

zadovoljstva, ki ga omogoča ustvarjalno delo v podjetju. Motivacija in moč sta tesno 

povezani med seboj, tako da lahko rečemo, da je motiviran človek tudi močan. Temelj vsake 

motivacije je upanje.  

Nekoliko krajšo definicijo poda Taboli (2012), ki pravi, da je motivacija želja okrepiti napor 

za dosego cilja ali namena. Klinkusch (2010), da je motivacija občutek, ki vodi ljudi, da so le 

ti prisiljeni nekaj določenega storiti. Ramprasada (2013, 29) opredeli motivacijo kot notranji 

pogon, ki usmerja vedenje v smeri ciljev. Cilj je zadovoljstvo potreb, medtem, ko je potreba 

razlika med želenim in dejanskim stanjem. Tohidi (2012, 820) navaja, da je motivacija gonilo 

usmerjanja, nadzora in vztrajnost pri človeškem vedenju. Z drugimi besedami kar krepi 

vedenje neke osebe ali jih vodi v določeno smer. 

Med najbolj znanimi slovenskimi avtorji s področja izobraževanja odraslih je Ana Krajnc 

(1982, 71), ki o motivaciji pravi, da lahko pri njej odkrivamo predvsem tri funkcije, ko 

opazujemo početje ljudi, in sicer: 

- motivacija je podlaga za človekovo budnost, sproži določene oblike obnašanja; 

- motivacija obnašanje ljudi usmerja in ga uravnava proti določenemu cilju, ki jim je 

obnašanje namenjeno; 

- motivacija človekovo obnašanje povezuje, združuje in poenoti tako, da človek deluje 

povezano in skladno.  

Statt (1994, 274) navaja:  

Motivacija je splošni izraz za vsak del domnevnega psihološkega procesa, ki vključuje 

doživljanje potreb in vodi obnašanje k cilju, ki te potrebe zadovoljuje.  

Podobno pravi Ferjan (1999, 112):  
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Motivacija je stopnja prostovoljne pripravljenosti posameznika za napor, za dosego določenega 

cilja, ob hkratni zadovoljitvi individualnih potreb. Dejansko je motivacija psihološka spodbuda.  

George in Jones (1999, 161) pravita, da je motivacija lahko določena psihološka sila znotraj 

osebe, ki določa usmeritev vedenja v organizaciji, nivo vloženega napora in vztrajnost osebe 

pri reševanju ovir. 

Hodgetts (1991, 129) to misel dopolni z definicijo motivacije kot osebne pripravljenosti, 

prizadevati si za visok nivo napora, usmerjenega v cilje organizacije, pogojeno s hkratno 

zmožnostjo zadovoljitve nekaterih individualnih potreb. 

Odrasli se navadno vključijo v izobraževalni proces z določenimi motivi. Če so motivi, ki jih 

v izobraževanje vodijo, za odrasle pomembni, vredni in trajni, je to že precejšnje zagotovilo, 

da bodo pri izobraževanju tudi uspešni. 

Posebno področje motivacije zaposlenih je motivacija za izobraževanje. Tako so na 

Andragoškem centru Slovenije izvedli raziskavo o značilnosti motivacije zaposlenih za 

izobraževanje. Temeljila je na spoznanju, da je motivacija posledica sovplivanja večjih 

dejavnikov, katerih pomembnost in vloga sta odvisni od socialnega okolja in okoliščin, v 

katerih se nahaja posameznik. Na posameznika vplivajo zunanje (socialne in ekonomske) ter 

notranje (psihološke) razlike. Izkazalo se je, da imajo stališča velik pomen pri motiviranju 

zaposlenih. Stališča, ki najbolj motivirajo, so povezana predvsem z izboljšanjem 

ekonomskega položaja posameznika. Kot manj pomembne so se pokazale socialne norme, kot 

so npr. spodbude referenčnih skupin oz. subjektivne norme (Radovan 2003). 

Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na vključevanje zaposlenih v izobraževanje in na 

potek izobraževanega procesa, sodijo zagotovo delovne obveznosti iz njihove zaposlitve. 

Jereb pravi, da lahko zaposlitev človeka sili v izobraževanje ali pa ga od tega, da bi se vanj 

vključil, odvrača. Pogosto deluje zaposlitev v obeh smereh. Zaposleni vedo, da se morajo 

vključiti v izobraževalni proces, če želijo napredovati. Po drugi strani pa se zaposleni boji, da 

bi mu vsakodnevne delovne obveznosti preveč otežile učenje. Velikokrat se zgodi, da 

zaposleni zaradi delovnih obveznosti ali drugih dolžnosti ne more redno obiskovati predavanj 

in pouka. Takim problemom bi se lahko izognili z uporabo sodobnejših oblik in metod 

izobraževanja (npr. študij na daljavo) (Jereb 1989). Z avtorjem se vsekakor strinjamo glede 

njegovih misli o motiviranosti za izobraževanje, smo pa zadržani glede njegovih rešitev za 

reševanje časovnih obremenitev. Študij na daljavo, oziroma preko računalnika, udeleženca 

ravno tako časovno obremenjuje. Za samostojno učenje je večinoma potrebna še višja stopnja 

motivacije kot pa za klasične oblike izobraževanja (na primer predavanja).  

Avtorji pravijo, da ima pomemben vpliv tudi odnos delodajalca. Merkač (2001, 11) pravi: 

V kar 96 odstotkih podjetij menijo, da so njihovi zaposleni motivirani za usposabljanje, 

ker jih k temu spodbujajo. Najpogosteje tako, da zagotovijo financiranje usposabljanja, 
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uvajanja participacije zaposlenih pri delu, spreminjajo sistem nagrajevanja in povezujejo 

usposabljanje z ohranjanjem delovnih mest. 

Zelo pomembno vlogo ima motivacija pri izobraževanju zaposlenih. Jakara in Jelenc (2002, 

45) pravita:  

Ali se bo posameznik sploh začel učiti in koliko časa bo pri učenju vztrajal, je odvisno od vrste in 

moči njegove motivacije.  

Zaposlenega lahko k izobraževanju vodi notranja (notranje pobude in potrebe) ali zunanja 

motivacija (zunanje vzpodbude oziroma cilji). Običajno izobraževanje vzbuja večji občutek 

zadovoljstva pri pridobivanju novih spoznanj in sposobnosti, če nas je vodila notranja 

motivacija. Zunanja motivacija nas vodi k učenju zaradi višjega osebnega dohodka, 

uspešnega odzivanja v različnih delovnih situacijah (Jakara in Jelenc 2002, 45). 

DuBrino (1984, 117) je nekoliko splošnejši, saj pravi, da je motivacija proces, ki se prične s 

fiziološkim ali psihološkim pomanjkanjem ali potrebo in aktivira vedenje ali gonilo 

usmerjeno proti cilju. 

Poznavanje teorije in apliciranje motivacije je še posebej pomembno v delovnem okolju. 

Amar (2004) pravi, da organizacije, ki želijo uporabiti znanje v svojih produktih, procesih in 

storitvah morajo vedeti, kako vzbuditi pri kadrih pripadnost nalogam, ki jih opravljajo. V 

nadaljevanju je navedenih nekaj primerov klasičnih teorij motivacije. 

3.2 Motivacijske teorije in modeli 

Treven (1998, 113) motivacijske teorije lahko, glede na to, kako razlagajo vzroke za vedenje 

in procese, ki povzročijo vedenje, razdeli v dve skupini: 

- v prvi skupini so tako imenovane vsebinske teorije. Ukvarjajo s tem, kaj spodbudi, izzove, 

prične novo vedenje. Glavne vsebinske motivacijske teorije so: Maslowa motivacijska 

teorija, Herzbergerjeva dvofaktorska teorija, Adelferjeva teorija ERG in teorija značilnosti 

dela; 

- v drugi sklop spadajo tako imenovane procesne teorije. Ukvarjajo se s tem, kako 

motivirati vedenje, raziskujejo način, kako se pojavi sprememba v vedenju, kako pride do 

določenega vedenja. Med procesne teorije štejemo: teorijo spodbujanja, teorijo 

pričakovanja in teorijo pravičnosti.  
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VZPODBUDITEV NEKE

POTREBE, ŽELJE ALI 
TEŽJE

KANALIZIRANJE

VEDENJA S CILJI

NAGRADE

(primerne, zadostne,

pravočasne in poštene)

1. teorija potreb (Maslow)

2. dvofaktorska teorija

(Herzberg)

3. teorija ERG (Adelfer)

4. teorija X in Y

(McGregor)

5. teorija značilnosti dela 
(Hackman – Oldhamov

model)

6. McClellandova teorija

potreb

7. Froomova teorija dela

1. teorija pravičnosti –
enakosti (J.Stacy Adams)

2. teorija spodbujanja –
okrepitve

(B.F.Skaterinner)

1. teorija pričakovanja 
(Vroom)

2. teorija postavljanja

ciljev (Locke)

VSEBINSKE TEORIJE PROCESNE TEORIJE

VZPODBUJANJE USMERJANJE OHRANJANJE

 

Slika 1: Motivacijske teorije 

Vir: Jan 2002, 114. 

3.2.1 Teorija potreb (Maslow) 

Znameniti ameriški psiholog Abraham Maslow, ustanovitelj tako imenovane humanistične 

psihologije, je bil eden izmed pionirjev raziskav na področju motivacije. Njegova teorija 

izhaja iz predvidevanja, da želi vsak posameznik čim bolj izkoristiti svoj notranji potencial.  

Najbolj je znan po svoji teoriji potreb. Potrebe je razvrstil v skupine in določil hierarhijo med 

njimi. Menil je, da si človekove potrebe sledijo v določenem zaporedju, po kateri naj bi 

posameznik najprej zadovoljil potrebe na nižji ravni, šele potem potrebe na višji ravni. 

Človekove potrebe je razdelil na pet stopenj (Maslow 1982, 92-106;  Treven 1998, 114): 

1. Fiziološke potrebe – so osnovne potrebe, ki jih mora človek zadovoljiti za svoje preživetje 

(potreba po hrani, pijači, obleki, stanovanju, spolnosti, gibanju, počitku, spanje, izogibanje 

bolečini). Dokler posameznik ne zadovolji teh potreb, mu je vse drugo nepomembno, ko 

pa posameznik zadovolji te potrebe, z njimi ni več motiviran. 

2. Potrebe po varnosti – nastopijo, ko so izpolnjene fiziološke potrebe. Vključujejo potrebe 

po fizični, ekonomski, psihološki varnosti (pravica do dela, pravica do lastnine). Potrebe 

po varnosti so povezane tudi s težnjo ljudi, da živijo v stabilnem in predvidljivem okolju.  

3. Socialne oz. družbene potrebe – te potrebe so močno povezane z željo človeka po 

prijateljstvu, ljubezni, pripadnosti raznim skupinam, sočustvovanju, upoštevanju. 

4. Potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu – med te spadajo tudi potrebe po 

moči, priznanju, statusu, napredovanju ali nagradah. Potrebe po spoštovanju se nanašajo 
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na željo človeka po tem, da ga drugi ljudje cenijo in spoštujejo ter da lahko spoštuje 

samega sebe.  

5. Potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju – osebna rast in razvoj (kariera, 

kreativnost). Potrebe te ravni odsevajo človekovo željo, da bi delal to, za kar je sposoben. 

POTREBE PO

SAMOURESNIČEVANJU
Uporaba vseh sposobnosti, osebni

razvoj

POTREBE PO SPOŠTOVANJU
Nazivi, statusni simboli, promocije

SOCIALNE POTREBE (POTREBE PO PRIPADNOSTI)

Formalne in neformalne delovne skupine

POTREBE PO VARNOSTI

Stalna zaposlitev, sindikati, zdravstveno-pokojninsko zavarovanje

TEMELJNE POTREBE

plača

 

Slika 2: Hierarhija delovne motivacije 

Vir: Treven 1998, 116. 

Dostikrat se pojavlja vprašanje, koliko je Maslowova teorija danes še aktualna. Ne gre pa 

zanikati njenega pomena pri raziskovanju področja motivacije in vpliva na nadaljnji razvoj 

psiholoških teorij.  

3.2.2 Dvofaktorska teorija (Herzberg) 

Eno izmed najpomembnejših imen na področju delovne motivacije je Frederick Herzberg. V 

svojem znamenitem delu 'One More Time, How Do You Motivate Employees?' iz leta 1968 

je vse motivacijske dejavnike razdelil na motivatorje, s katerimi je mogoče izzvati odzive ali 

aktivnosti pri posameznikih, in higienike ali satisfaktoje, s katerimi je mogoče povzročati 

zadovoljstvo, ki bo odstranilo odvečne napetosti ter usmerilo človekovo dejavnost v delo. 

Njegova teorija se zato imenuje tudi dvofaktorska teorija. Motivatorji so notranji, bistveni 

dejavniki, povezani z zadovoljstvom. Higieniki so zunanji, nebistveni dejavniki, povezani z 

nezadovoljstvom (Trtnik Herlec in Peček 2001, 26). 
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Preglednica 1: Dvofaktorska teorija 

Zadovoljevalni dejavniki 

(satisfaktorji, higieniki) 

Spodbujevalni dejavniki 

(motivatorji) 

Položaj in varnost Dosežki 

Status Samostojnost 

Odnos do sodelavcev Odgovornost 

Osebno življenje Napredovanje 

Plača Razvoj 

Delovni pogoji Uspeh pri delu 

Kontrola Zanimivo delo 

Delovne razmere Osebni razvoj 

Vir: Trtnik Herlec in Peček 2001, 26. 

Avtorji opozarjajo, da je večina dejavnikov dvojne narave. Zadovoljevalni dejavniki sami po 

sebi ne spodbujajo ljudi k delu, ampak le ustvarjajo pogoje za motiviranje. Spodbujevalni 

dejavniki ljudi neposredno spodbujajo k delu. Obstajajo mehanizmi, s katerimi je mogoče 

vplivati na zadovoljstvo zaposlenih (higieniki) in na učinkovitost (motivatorji) (Svetlik 2002, 

180-182; Trtnik Herlec in Peček 2001, 26). 

Novejše raziskave, ki so nastale po nastopu sedanje ekonomske krize, kažejo, da delavci sedaj 

dajejo več poudarka na osnovne higienske dejavnike in zadovoljevanje osnovnih potreb po 

Maslowu. Zaposlene tako najbolj skrbi varnost zaposlitve (Chalovsky in Krishna 2009, 194). 

3.2.3 Teorija ERG (Adelfer) 

Nekoliko novejša kot Maslowova je Adelferjeva motivacijska teorija, ki pozna tri skupine 

temeljnih potreb. V prvi skupini najdemo potrebe, ki se nanašajo na izpopolnjevanje 

osnovnih, materialnih in eksistenčnih zahtev. V drugi skupini so potrebe po povezovanju z 

drugimi ljudmi. V tretji skupini so potrebe po človekovi osebni rasti in razvoju (Adelfer  1972 

v Treven 2001, 131). 

Clayton Adelfer (1972) je Maslowovo teorijo razširil v svoji ERG-teoriji (ang. Existence - E, 

Relatedness - R in Growth - G). Teorija pravi, da obstajajo tri skupine potreb, in sicer: 

1. potrebe po obstoju: Nanašajo se na izpolnjevanje osnovnih, materialnih eksistenčnih 

potreb; 

2. potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi: nanašajo se na željo ljudi po vzdrževanju, 

relevantnih medsebojnih odnosov;  

3. potrebe po razvoju: gre za človekovo željo o osebnem razvoju.  
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Za razliko od Maslowa teorija ERG ne predvideva tako stroge hierarhije. Potrebe višjega 

nivoja se lahko pojavijo tudi, ko potrebe nižjega nivoja niso zadovoljene, vse tri skupine 

potreb se lahko pojavijo tudi istočasno. Teorija upošteva tudi individualne razlike med ljudmi 

in vpliv okolja (Treven 1998, 118-119) 

Preglednica 2: Povezava med Aderferjevimi potrebami ERG z Maslowo in Herzbergovo 

teorijo 

Alderferjeve potrebe 

ERG 

Maslowa hierarhija 

potreb 

Herzbergova dva 

faktorja 

1. Razvoj 

2. Povezava 

3. Obstoj 

 

1. Samouresničitev 

2. Spoštovanje sebe 

3. Spoštovanje drugih 

4. Pripadnost in ljubezen 

5. Potrebe po varnosti 

1. Motivatorji 

2. Higieniki 

Vir: Treven 1998, 116. 

3.2.4 Teorija X in Y (McGregor) 

Teoriji McGregorja opisujeta dva popolnoma različna vidika človekovega obnašanja na 

delovnem mestu. Združuje pa ju prepričanje, da je za uspešnost podjetja ključna motivacija 

vseh zaposlenih.  

Teorija X domneva, da zaposleni ne marajo dela in se ga poskušajo izogniti, če je to le 

možno. Takšne delavce je treba nenehno nadzorovati, siliti k delu in spremljati njihovo 

delovanje. Najbolj jih motivirajo denarne nagrade, razne ugodnosti in grožnja s kaznijo.  

Teorija Y je integracija individualnih ciljev in ciljev organizacije. Delavci so samomotivirani, 

radi delajo, motivator je zavedanje, da dobro opravljajo svoje delo. Na njih najbolj vpliva 

nagrajevanje in možnost osebnega razvoja. Poudariti je treba, da zaposleni le redko ustrezajo 

samo tipu X ali tipu Y (McGregor 1976). 

3.2.5 Teorija značilnosti dela (Hackman-Oldhamov model) 

Hackman in Oldham sta se ukvarjala z delom kot pomembnim motivacijskim dejavnikom. 

Zasnovala sta model značilnosti dela, ki nam predstavlja podlago za motivacijski pristop k 

oblikovanju dela. Preučevala sta medsebojno povezanost štirih skupin spremenljivk (Treven 

1998, 120-121): 

1. osebni in delovni učinki (velika osebna motiviranost za delo, visoka stopnja kakovosti 

izvedbe dela, veliko zadovoljstvo z delom); 
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2. kritična psihološka stanja (doživljanje pomembnosti dela, doživljanje odgovornosti za 

učinke dela, poznavanje rezultatov dela); 

3. temeljne razsežnosti dela; 

4. potreba po razvoju.  

- različnost spretnosti
- različnost nalog
- pomembnost nalog

TEMELJNE

LASTNOSTI DELA

PSIHOLOŠKA 
STANJA pri

posamezniku

OSEBNI IN DELOVNI

UČINKI pri posamezniku

- samouprava

- povratna zveza
- poznavanje rezultatov

dela

- doživljanje odgovornosti 
za učinke dela 
posameznika

- doživljanje pomembnosti 
dela

- veliko zadovoljstvo z

delom

- visoka kakovost izvedbe

dela

- velika osebna

motiviranost za delo

POTREBA PO

RAZVOJU

 

Slika 3: Model značilnosti dela 

Vir: Treven 1998, 120. 

3.2.6 Teorija pridobljenih potreb (McClelland) 

Teorijo opišeta Daft in Marcic (2004), ki navajata, da ta teorija predpostavlja, da so določene 

vrste potreb pridobljene v času posameznikovega vedenja. Tri najbolj proučevane potrebe so: 

1. potreba po uspehu – želje doseči nekaj težavnega, obdržati visok standard uspeha, 

obvladati kompleksne naloge, biti boljši od drugih; 

2. potreba po povezovanju – želja vzpostaviti tesne medčloveške odnose, se izogibati 

konfliktu, pridobiti prijatelje; 

3. potreba po moči – želja obvladovati ali vplivati na druge, biti odgovoren za druge, imeti 

avtoriteto nad drugimi. 

Te potrebe lahko pridobimo v otroštvu, če se otroka spodbuja, da je samostojen in se ga 

podpira pri njegovih dejavnostih, bo pridobil potrebo po uspehu. Če se ga spodbuja k 

oblikovanju medčloveških odnosov, bo razvil potrebo po povezovanju. Če otrok najde 



 

  

 

27 

zadovoljstvo v kontroli nad drugimi, bo razvil potrebo po moči (Daft in Marcic 2004, 

453-454). Teorija je zanimiva, vendar se pojavlja vprašanje, ali ima vzgoja v otroštvu res 

tako velik pomen na razvoj potreb, oziroma, kako se te potrebe razvijajo v odraslosti. 

3.2.7  Teorija spodbujanja – okrepitve (B. F. Skaterinner) 

Treven (1998, 122) pravi, da teorija spodbujanja temelji na uporabe zunanjih nagrad. Slabost 

te teorije je neupoštevanje človekovih pričakovanj in drugih notranjih dejavnikov, ki vplivajo 

na človekovo vedenje. V praksi moramo biti pozorni na to, da ima lahko nagrajevanje tudi 

negativen učinek. Če je posameznik že osebno motiviran za določeno delo in nato začne 

prejemati zunanje nagrade za omenjeno delo, se lahko notranja motivacija spremeni v 

zunanjo. Dela ne opravlja več iz osebnega zadovoljstva, temveč zaradi denarne nagrade. 

3.2.8  Teorija pričakovanja (Vrom) 

Lunenburg (2011) pravi, da je razlika med Vromovo teorijo pričakovanja in teorijami 

Maslowa, Alderferja, Herzbergain McClellanda v tem, da Vromova teorija ne daje specifičnih 

predlogov, kaj motivira posameznike. Teorija pravi, da je neko udejstvovanje odvisno od 

moči pričakovanja, da bo naše prizadevanje nagrajeno z nekim rezultatom. To velja vedno le 

tedaj, kadar je izid dovolj privlačen, da opravičuje vloženi trud. Privlačnost ciljev in ocena 

verjetnosti sta temelj Vromove teorije. V svoji motivacijski teoriji razlikuje individualne cilje 

posameznikov in cilje organizacije. Cilji delavca so npr. visok zaslužek, napredovanje, 

ugodne delovne razmere itd. Cilji organizacije pa so: visoka produktivnost, nizki stroški 

poslovanja itd. Vromnov model motivacijske teorije je uporaben le v razmerah dobre 

organiziranosti delovnega procesa. Vrom je oblikoval modele, s katerimi je poskušal razložiti 

delavčevo zadovoljstvo z delom, motivacijo in učinek nanj. Pri tem si je pomagal s tremi 

pojmi: 

- z valenco (privlačnost cilja oz. posameznikova usmerjenost k njemu),  

- z instrumentalnostjo (povezanost med dvema ciljema) in  

- s pričakovanjem (prepričanje, da bo vedenje privedlo do cilja).  

Če to zapišemo v obliki enačbe, dobimo: 

Motivacija = Pričakovanje x Instrumentalnost x Valenca 

Teorija je uporabna za motiviranje delavcev, saj nakaže nekaj elementov, s katerimi lahko 

nadrejeni vpliva na motivacijo delavca. To lahko naredi s spreminjanjem oziroma vplivanjem 

na delavčeva pričakovanja glede razmerja med vloženim trudom in uspešnostjo ali razmerja 

med uspešnostjo in nagrado ter vplivanjem na valence nagrade (Lunenburg 2011). 
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Porter in Lawler (1968) sta nadgradila Wromovo teorijo z modelom intrinzične (notranje) in 

ekstrinzične (zunanje) delovne motivacije. Notranja motivacija spodbuja ljudi k določeni 

dejavnosti, ker se jim zdi zanimiva in jih zadovoljuje že aktivnost sama. Zunanja motivacija 

pa potrebuje določene zunanje instrumente, kot so besedne in materialne nagrade. 

Zadovoljstvo izvira ne iz dejavnosti same, temveč iz zunanjih posledic teh dejavnosti. Avtorja 

sta zagovarjala, da je potrebno delovno okolje strukturirati tako, da bo učinkovito delovanje 

zaposlenih vodilo do zunanjih in notranjih nagrad, kar bo vodilo do popolne zadovoljnosti z 

delom (Porter in Lawler 1968 v Gagne in Deci 2005, 313). 

 

Verjetnosti, da bo trud

vodil k uspešnemu 
delovanju

Percepirana

vrednost nagrade

Trud Uspešno delovanje
Cilj oziroma

nagrade

Verjetnost, da bo uspešno 
delovanje vodilo k želenim 

rezultatom in nagradam
 

Slika 4: Glavni elementi teorije pričakovanja 

Vir: Daft in Marcic 2004, 457. 

3.2.9  Teorija postavljanja ciljev (Locke) 

Meyer, Becker in Vandenberghe (2004, 992-993) jo opišejo kot teorijo, ki v ospredju 

motivacijskega procesa najde postavljanje ciljev. Naravni cilji izhajajo iz osnovnih 

človekovih potreb, osebnih vrednot, osebnostnih lastnosti in zaznav samoučinkovitosti, jih 

oblikujejo izkušnje in socializacija. Cilji, ki jih posameznik sprejema, prihajajo tudi od zunaj, 

zunanji cilji pa se razlikujejo po težavnosti in specifičnosti. Ti atributi, v povezavi z 

zaznavanjem samoučinkovitosti, pomagajo določiti smer vedenja, koliko truda in vztrajnosti 

bomo vložili, ter verjetnost, da bomo razvili strategije za uspešno doseganje ciljev. Dejavnost, 

ki izhaja iz teh aktivnosti, vpliva na stopnjo zadovoljstva. Ta lahko skupaj s predanostjo 

organizaciji vodi do drugih dejanj (izogibanje delu, prilagoditev …). Na ta proces vplivajo 

pogoji, ki so nujni za dosego cilja: povratna informacija, predanost, sposobnost in 

kompleksnost naloge. 
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Slika 5: Motivacijski proces (Locke) 

Vir: Meyer, Becker in Vandenberghe 2004, 993. 

3.2.10  Teorija pravičnosti – enakosti (J. S. Adams) 

Treven (1998, 124-126) pravi, da teorija poudarja pomen pravičnosti pri delovni motivaciji. 

Zaposleni primerjajo to, kar so vložili v delovni proces in kar so za svoje delo prejeli z vložki 

ter prejemki drugih. Govorimo torej o treh temeljnih dejavnikih: 

1. vložki – posameznikove izkušnje, spretnosti, izobrazba, prispevek k ciljem delovne 

skupine ali podjetja, skratka vse kar oseba vlaga pri opravljanju svojega dela; 

2. prejemki – gre za dejavnike, ki jih oseba prejema kot rezultat svojega dela. Pozitivni 

dejavniki so: plača, nagrada, priznanje in podobno, negativni dejavniki so npr. slabi 

delovni pogoji, stres in monotonost dela; 

3. osebe za primerjavo – oseba se lahko primerja z drugimi iz svoje organizacije, svojimi 

prijatelji, sošolci ali znanci. Pri izbiri osebe, s katero se primerja, imajo ključno vlogo: 

višina plače, stopnja izobrazbe in delovna doba.  

3.2.11  Teorija načrtovanega vedenja 

Avtor Icek Ajzen (2006) je razvil teorijo načrtovanega vedenja, po kateri človekovo delovanje 

vodijo tri vrste dejavnikov. To so prepričanja o verjetnih rezultatih vedenja in evalvacija teh 

rezultatov (vedenjska prepričanja), prepričanja o normativnih pričakovanjih drugih in 

motivacija doseči ta pričakovanja (normativna prepričanja), ter tretjič, prepričanja o obstoju 
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dejavnikov, ki lahko pospešijo ali zavirajo rezultate vedenja in percipirajo moč teh dejavnikov 

(kontrolna prepričanja).  

Vedenjska prepričanja tvorijo želen ali neželen odnos do delovanja. Posledice normativnih 

prepričanj so zaznavanje socialnih pritiskov ali subjektivne norme. Kontrolna prepričanja pa 

imajo za posledico zaznavan nadzor nad vedenjem. Kombinacija vseh treh, odnosa do 

vedenja, subjektivnih norm in zaznavanja nadzora nad vedenjem, vodi do vedenjskega 

namena. Po pravilu bo sledilo, da bolj kot bo pozitiven odnos in subjektivna norma ter bolj 

kot posameznik čuti, da ima nadzor, močnejši bo posameznikov namen, da dejansko izvede 

določeno vedenje. Zadnji dejavnik, ki vpliva na to, da bo neko dejanje dejansko izvedeno, je 

dovolj visoka stopnja dejanske kontrole nad vedenjem. Namen je torej neposredni predhodnik 

vedenja, vendar moramo upoštevati tudi to, kako posameznik ocenjuje nadzor nad vedenjem 

(Ajzen 2006, 1). 

3.2.12  Teorija samoodločanja 

Deci in Ryan (2000) sta razvila teorijo samoodločanja (ang. Self-determination theory – 

SDT). Ta teorija diferencira med vsebino, ciljev ali rezultatov in regulatornimi procesi, preko 

katerih dosegamo te cilje, ustvarjamo predvidevanja za različne vsebine in različne procese. 

Teorija uporablja koncept prirojenih psiholoških potreb kot osnovo za integracijo 

diferenciacij, vsebine ciljev in regulatornih procesov ter predvidevanj, ki so rezultat teh 

diferenciacij. Ključnega pomena pri doseganju ciljev ima stopnja, do katere so ljudje sposobni 

zadovoljiti svoje osnovne psihološke potrebe, ko težijo k doseganju ciljev.  

Teorija nam predlaga večdimenzionalni okvir z dvema tipoma motivacije: 

a) avtonomna motivacija: o njej govorimo takrat, ko se v neko aktivnost vključimo 

prostovoljno, kot npr. k nekemu cilju težimo zaradi interesa in zadovoljstva (intrinzična 

motivacija), zato, ker nam osebno nekaj pomeni in se vključuje v naš sistem vrednot; 

b) nadzorovana motivacija: tukaj se v aktivnost vključimo zato, ker na nas pritiska neka 

zunanja sila, kot npr. obljubljena nagrada ali kazen (zunanja regulacija) ali notranji viri, 

npr. ko je naša samopodoba odvisna od uspešne razrešitve naloge.  

Ta teorija pri ločevanju na zunanjo (ekstrinzično) in notranjo (intrinzično) motivacijo 

poudarja pomen tipa regulacije, ki vpliva na motivacijo. Tudi, če je vzrok za obnašanje delno 

ali v celoti notranji, lahko govorimo o zunanji motivaciji, če je regulacija identificirana ali 

integrirana. Kot integracijo tukaj razumemo polno, najbolj dovršeno obliko ponotranjenja 

ekstrinzične motivacije, ki vključuje ne samo identificiranje s pomembnostjo obnašanja, 

ampak tudi integriranje teh identifikacij z drugimi vidiki osebnosti. Takrat so regulatorji 

popolnoma sprejeti in v skladu s posameznikovimi vrednotami ter identiteto. Na takšen način 

se je prvotno zunanja regulacija popolnoma pretvorila v notranjo regulacijo, rezultat je 
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samoodoločena ekstrinzična motivacija. O intrinzični motivaciji govorimo šele takrat, ko je 

tudi regulacija intrinzična.  

Ko je proces internalizacije ponotranjenja diferencialno uspešen tako, da so zunanje regulacije 

internalizirane (preko procesov introjekcije, identifikacije ali integracije), bo rezultat različni 

tipi ekstrinzične motivacije, ti lahko variirajo ali se razlikujejo, gleda na to, do katere mere so 

nadzorovani ali avtonomni. Eksterna regulacija, pri kateri je razvidno, da ni prišlo do 

nobenega ponotranjenja predstavlja najbolj nadzorovano obliko ektrinzične motivacije. 

Posameznikovo obnašanje regulirajo drugi. Introjicirana regulacija, ki vsebuje notranje 

spodbude in pritiske ter jo zaznamuje notranji konflikt med zahtevami introjekta in 

posameznikovega pomanjkanja želje, da bi ga dosegal, je še vedno relativno nadzorovana, 

čeprav je ta regulacija znotraj posameznika. Za kontrast, internalizacija bo popolnejša z 

identificiranjem z vrednoto aktivnosti, posameznik bo občutil večji nadzor nad obnašanjem, 

se bo lažje obnašal v skladu z regulacijo, njegovo obnašanje bo bolj avtonomno. V končni 

fazi imamo integracijo, ki je najbolj popolna in učinkovita internalizacija. Tukaj so 

posameznikova ektrinzično motivirana dejanja popolnoma v skladu z njegovo voljo (Deci in 

Ryan 2000, 236-237). 

Avtorja tako pokažeta, da je bolj kot že tradicionalno sporna delitev na zunanjo in notranjo 

motivacijo, pomembnejša stopnja nadzora in odločanja, ki jo čuti posameznik v procesu 

motivacije.  

3.2.13  Novi model motiviranja zaposlenih 

V zadnjem času se pojavljajo raziskave, ki se osredotočajo na večdisciplinarno raziskovanje 

na področjih, kot so nevroznanost, biologija in evolucionarna psihologija. Te raziskave so 

pokazale, da nas vodijo štiri osnovne čustvene potrebe, ki so produkt naše skupne evolucijske 

dediščine. Te potrebe sta Lawrence in Nohria identificirala kot: 

1. potrebo po pridobivanju (pridobiti redke dobrine tudi neoprijemljive, kot npr. socialni 

status; 

2. potrebo po povezovanju (oblikovati vezi s posamezniki in skupinami); 

3. potrebo po razumevanju (zadovoljiti našo radovednost in obvladati svet okoli nas); 

4. potrebo po varovanju (zaščititi pred zunanjimi grožnjami in spodbujati pravičnost). 

Kako znanje o omenjenih potrebah prenesemo v delovno okolje, je razvidno iz preglednice 3, 

objavljene v nadaljevanju.  
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Preglednica 3: Model motiviranja zaposlenih 

Potreba Primarna stopnja Aktivnosti 

1. Pridobiti Sistem 

nagrajevanja 

- Jasno razlikovati dobre delavce od povprečnih 

in slabih. 

- Nagrade naj bodo jasno povezane z dosežki. 

- Plače naj bodo tako visoke kot pri konkurenci. 

2. Povezovati Kultura - Gojiti medsebojno pomoč in prijateljstvo med 

sodelavci. 

- Ceniti sodelovanje in timsko delo. 

- Spodbujati medsebojno delitev najboljših 

rešitev. 

3. Razumeti Zasnova 

delovnega mesta 

- Oblikovati delovna mesta, ki imajo jasno in 

pomembno vlogo v organizaciji. 

- Oblikovati delovna mesta, ki so smiselna in 

gojijo občutek, da prispevajo k delu 

organizacije. 

4. Varovati Management 

uspešnosti in 

procesi alokacije 

virov 

- Povečati transparentnost vseh procesov. 

- Poudariti njihovo pravičnost. 

- Gojiti zaupanje s poštenostjo in 

transparentnostjo pri dodeljevanju nagrad, 

zadolžitev in drugih oblik, s katerimi 

pokažemo, da cenimo delavca. 

Vir: Nohria, Groysberg in Lee 2008, 4. 

Menimo, da gre za zanimivo teorijo, ki je zaradi svoje enostavnosti, razumljivosti in 

konkretnih napotkov med vsemi pregledanimi teorijami še najbolj uporabna za apliciranje v 

delovno okolje.  

Kot zanimivost omenimo še navedbo avtorjev, da so študije pokazale, da model štirih 

osnovnih potreb v povprečju razloži okoli 60 % variance zaposlenih pri motivacijskih 

indikatorjih, medtem, ko so predhodni modeli razjasnili okoli 30 % (Nohria, Groysberg in Lee 

2008, 1). 

3.3   Ovire za izobraževanje  

Pri izobraževanju zaposlenih je pomembno poznati tudi ovire, ki posameznika odvračajo od 

izobraževanja. Če ne poznamo razlogov, ki jih ovirajo pri odločanju za izobraževanje, jih tudi 

ne moremo odpraviti.  
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V življenju se pogosto zgodi, da na poti do želenih in za nas pomembnih ciljev naletimo na 

ovire, ki nas bolj ali manj onemogočajo. Odzivanje na ovire je lahko zelo neprimerno in 

neprilagodljivo, lahko pa smotrno, stvarno ter prilagodljivo. Nekateri se na ovire odzivajo 

burno in napadalno (bes, jeza, maščevalnost), drugi pa postanejo zamorjeni, brez volje 

(Obrtna zbornica Slovenije 2000, 15). 

Patricia Cross (1981) ovire razvršča v tri skupine: 

a) situacijske ovire – nanašajo se na posameznikov trenutni položaj, kamor štejemo 

pomanjkanja časa, denarja, družinske težave (npr. neurejeno varstvo otrok), oddaljenosti 

izobraževanja ipd.; 

b) institucionalne oz. organizacijske ovire – gre za ovire, ki se nanašajo na neustrezno 

izobraževalno ponudbo, neprilagojeno organizacijo, vpisne pogoje ali urnike predavanj. 

Programi običajno niso dovolj prilagojeni lastnostim in potrebam zaposlenih, predvsem je 

največji problem urnik, lokacija, kjer poteka izobraževanje; 

c) dispozicijske ovire – so ovire, ki so povezane s psihosocialnimi značilnostmi 

posameznika, kot npr. samopodoba, samozavest, sposobnosti ali stališča. 

Klein, Noe in Wang (2006) opozarjajo, da moramo pri ovirah ločiti med dejanskimi ovirami 

in posameznikovim dojemanjem tistega, kar ga ovira in motivira. Posameznikovo zaznavanje 

ovir in spodbujevalcev namreč vpliva na njegovo motivacijo za učenje. Čeprav določene 

ovire morda nimajo dejanskih temeljev, vseeno vplivajo na posameznikovo delovanje. 

Objektivne ovire, kot npr. pomanjkanje časa, vplivajo na posameznikovo delovanje 

neposredno, tako, da preprečujejo, da bi se rezultati motivacije prevedli v dejansko delovanje. 

Subjektivne ovire, ki jih vidi posameznik, pa vlivajo na motivacijo samo. Ko učeči se 

zaznamo oviro, se pojavi frustracija, zniža se njihova motivacija za učenje, ker ne verjamejo, 

da bi dodatni trud vplival na izboljšanje njihovega delovanja. Zaznavanje ovir vpliva na 

motivacijo tako skozi vpliv na namen in cilje, kot tudi na pretvarjanje namenov v dejansko 

delovanje. Opozoriti moramo še na dejstvo, da lahko različni posamezniki isto situacijo, 

element, ocenjujejo kot spodbujajočo se ali kot oviro. Ravno tako lahko posameznik situacijo 

element ocenjuje kot kombinacijo ovire in spodbujevalca (Klein, Noe in Wang 2006, 671- 

672). 

3.4  Vloga vodij pri motiviranju za izobraževanje  

Pomembno vlogo pri motiviranju delavcev za izobraževanje ima predvsem vodstveni in 

vodilni kader. Vodja naj teorije, ki smo jih spoznali, tudi praktično uporabi. Hajjawi (2012, 

133) pravi, da so vodje do začetka 20. stoletja imeli le malo virov, na katere bi se lahko 

naslanjali pri razvijanju svojih vodstvenih sposobnosti. Pregled literature nam je pokazal, da 

je sedaj na voljo obilica teorij, iz katerih lahko vodja črpa. Glede stališča vodje v podjetju nas 
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zanima predvsem praktična aplikacija teh teorij. Hodgetts (1991, 131) pri tem izhaja iz štirih 

osnovnih predpostavk o vedenju ljudi, in sicer: 

4. Ljudje želimo na delovnem mestu prispevati. Lahko bi govorili, da smo predhodno 

motivirani za izvajanje. 

5. Delo je lahko bolj motivacijsko, če je pravilno oblikovano in če se povečajo dejavniki, kot 

so: avtonomija, povratne informacije in raznolikost opravil.  

6. Zaposleni so zmožni sprejemati pomenske, zavestne in razumske odločitve glede 

njihovega dela. To jim daje večjo svobodo v procesu odločanja in je posredno v interesu 

organizacije. 

7. Na nivo zadovoljstva lahko vpliva povečanje samokontrole in samousmeritve.  

Denny (1997, 102-106) govori o načelih vodenja za motivacijo: 

a) Določite cilje – pomembno je, da postavimo realne cilje in si prizadevamo za to, da jih 

tudi dosežemo. Lahko si postavimo tudi višje cilje, kar deluje kot spodbuda za naprej. 

Delavce namreč motivira, če vidijo smisel in namen. Pri izobraževanju to pomeni, da se 

delavec ne izobražuje zaradi izobraževanja samega, ampak naj jasno pozna cilje svojega 

izobraževanja. Zato se pri sestavljanju izobraževalnih programov vedno določijo tudi cilji, 

ki bi se naj dosegli. 

b) Postavite vzgled – delavec pričakuje, da ga bodo vodili in zavestno ali podzavestno 

posnema svojega vodjo.  

c) Stalno se izpopolnjujte – vodja naj vedno razmišlja o tem, kako bi lahko bil boljši, kako bi 

lahko bolje delal.  

d) Vodja je učinkovitejši – če vodi z zgledom in ne z ukazi. Če so delavci napoteni v 

izobraževanje proti svoji volji, so slabo motivirani za izobraževanje in bodo težko dosegli 

cilje, ki si jih želimo od izobraževanja.  

e) Pridobivajte in utrjujte samozavest – vodja naj ima zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 

To samozaupanje bo nato spodbudilo druge. 

f) Vodja naj samozavest spodbuja tudi pri svojih zaposlenih, kar je še posebej pomembno na 

področju izobraževanja, saj marsikateri odrasli verjame, da nima več tolikšnih sposobnosti 

za učenje kot jih je imel v mladosti.  

g) Mislite na prihodnost – vodja naj načrtuje, da bo jutri delal nekaj drugega z namenom, da 

bo delal tudi nekoliko bolje. 

Eden izmed osnovnih vzvodov, ki ljudi motivira za vseživljenjsko izobraževanje, je 

zavedanje, da se delo in svet okoli nas nenehno spreminja. Vodja, ki je usmerjen v prihodnost, 

bo navdušil svoje delavce za stalno izpopolnjevanje.  

Motiviranje zaposlenih je ena izmed ključnih nalog vodje. Ne glede na vir motivacije pri 

delavcu, je ta ključnega pomena za doseganje maksimalnih rezultatov. Tega se mora zavedati 

tudi vodja in temu ustrezno ravnati.  
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4  VLOGA IN POMEN IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH TER SOCIALNO 

OKOLJE 

V prejšnjem poglavju smo raziskovali, kako delujejo motivacija, psihološki mehanizmi, ki 

vodijo posameznika v njegovem obnašanju. Če govorimo o izobraževanju zaposlenih, pa 

moramo biti pozorni na širšo vlogo, ki jo ima izobraževanje zaposlenih v družbi. Še tako 

motivirani posameznik bo hitro odnehal v družbi, kjer njegovi napori niso cenjeni in opaženi. 

Zato moramo biti pozorni tudi na vlogo, ki jo v izobraževalnem procesu ima socialno okolje.  

4.1   Pomen in vrednotenje izobrazbe ter znanja (individualno in družbeno vrednotenje) 

Izobrazba je pomembna tako za posameznika kot tudi za družbo. Družba želi napredovati in 

gospodarsko rasti, zato skuša izobraževanje podrediti gospodarskim ciljem. Tudi posameznik 

želi od izobrazbe imeti določene koristi, zato je tako družbena kot individualna vrednota. Med 

individualnim in družbenim vrednotenjem izobraževanja obstaja tesna povezava. Splošno 

znano je, da izobraževanje višje vrednotijo razvitejše družbe in osebe iz višjih družbenih 

slojev. Posamezniki, ki so bolj izobraženi, so se bolj pripravljeni vseživljenjsko izobraževati. 

Tudi gospodarsko bolj razvite družbe dajo več poudarka na izobraževanje in poudarjajo 

njegov pomen za razvijanje gospodarstva ter družbe nasploh.  

Bevc (1989) opozarja na pojav, ko v družbah, ki se pospešeno razvijajo in dajejo izobrazbi 

funkcionalni pomen za doseganje ciljev, opažamo simbolično vrednotenje izobraževanja. 

Tukaj je izobrazba znak družbenega statusa, ki pa ima nizko funkcionalno vrednost. Zaradi 

pretiranega poudarjanja spričeval, nazivov in zbiranja certifikatov je znanje dostikrat 

neustrezno, pomanjkljivo ali celo neizkoriščeno. Visoko simbolično vrednotenje 

izobraževanja lahko za izobraževanje motivira tudi tiste posameznike, ki se sicer vanj ne bi 

vključevali.  

Seveda poleg stopnje družbeno-ekonomskega razvoja obstajajo še drugi dejavniki, ki vplivajo 

na vrednotenje izobraževanja. Ti dejavniki so (Bevc 1989, 44): 

- kulturna tradicija; 

- narava družbenih odnosov; 

- družbeni sloj, ki mu posameznik pripada; 

- značilnosti družine oziroma stališča staršev do izobraževanja; 

- osebnostne značilnosti posameznika, kot so: starost, spol in prirojene sposobnosti; 

- družbeni in ekonomski položaj posameznika; 

- značilnosti izobraževalnega sistema in vsebine izobraževanja.  

Zagotovo je kulturna tradicija eden najpomembnejših dejavnikov, ki še kako vplivajo na 

vrednotenje izobraževanja. Pomen izobrazbe je bolj priznan v gospodarsko razvitih družbah 

in v družbah, ki imajo razvito tradicijo izobraževanja. To še posebej velja za vseživljenjsko 
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izobraževanje. V družbah, kjer se pričakuje stalno izobraževanje in usposabljanje, kot 

samoumeven proces, se tudi posameznik lažje odloči za izobraževanje. Tudi bolj izobraženi in 

višji družbeni sloji (marsikdaj) bolj cenijo izobrazbo, zato se posamezniki, ki jim pripadajo, 

bolj izobražujejo. 

Za odnos zaposlenega do izobraževanja je zelo pomemben odnos in vrednotenje 

izobraževanja celotne organizacije. Če ima organizacija pozitiven odnos do izobraževanja in 

zaposlene sama spodbuja k izobraževanju ter organizirano načrtuje izobraževanje in 

posameznikov ne sili v izobraževanje proti njihovi volji, imajo običajno  tudi zaposleni bolj 

pozitiven odnos do izobraževanja.  

Jereb navaja, da na individualno vrednotenje izobraževanja pogosto močno vplivajo tudi 

značilnosti in stališča družine posameznika do izobraževanja. Negativni odnos do 

izobraževanja bližnjih lahko posameznika odvrne od izobraževanja. Na posameznikov odnos 

do izobraževanja lahko vpliva tudi odnos njegovih staršev. Zaznavamo lahko tudi vpliv 

starosti, spola in prirojenih sposobnosti. Na posameznikovo odločanje za izobraževanje 

dostikrat vpliva tudi njegovo pojmovanje primernosti izobraževanja za nekoga njegove 

starosti, spola in sposobnosti. Seveda gre pri tem dostikrat zgolj za predsodke. Številne 

raziskave so potrdile stališča, da psihološke lastnosti, sposobnosti in zmogljivosti zaposlenih 

za učenje niso same po sebi nepremostljive ovire pri učenju oz. pri doseganju uspehov v 

izobraževanju. Zaposleni se lahko zelo uspešno kosajo pri doseganju učnih uspehov z 

mladino v rednem izobraževanju. Seveda morajo zato biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji 

glede njihovih psihičnih lastnosti, kot so: pazljivost, sposobnost dojemanja in razumevanja, 

pomnjenje ter sposobnost mišljenja. Pazljivost je pri zaposlenih mnogo večja kot pri 

mladostnikih. Zaposleni oz. odrasli razpolagajo z namerno in nenamerno pazljivostjo, ki je 

trajnejša kot pri otroku. Zaposleni se lahko hitreje uprejo raztresenosti in nepazljivosti. 

Njihova pazljivost je tudi bolj trdna in manj vezana na čustva, zasnovana na intelektu, miselna 

in lažje prilagodljiva. Sposobnost dojemanja in razumevanja velja za dojemanje konkretnega, 

še bolj pa za dojemanje abstraktnega sveta. Zaposleni dojemajo tiste pojme, zakonitosti in 

pojave, ki so blizu njegovemu vsakdanjemu življenju, delovnim ter življenjskim izkušnjam.  

Sposobnost pomnjenja z leti slabi. Pri ljudeh, ki so intelektualno aktivni in fizično zdravi, je 

komajda omembe vredna. Pomnjenje je lahko posredno ali neposredno, mehanično in logično. 

Za zaposlene je značilno neposredno in logično pomnjenje. V izobraževanju zaposlenih bi se 

morali truditi, da bi osvajanje znanja temeljilo na logičnem pomnjenju. Sposobnost 

razmišljanja je pri zaposlenih drugačna kot pri otrocih. To pa zato, ker je njihov miselni svet 

povezan z delovnimi in življenjskimi izkušnjami. Uspešnost učenja zaposlenih je odvisna tudi 

od njihovih sposobnosti razmišljanja. Zaposleni razmišljajo bolj usmerjeno in kontrolirano 

(Jereb 1989, 29-30). 

Mednarodna komisija o izobraževanju  (Delors 1996, 81) tudi ugotavlja:  
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Učiti se, da bi znali delati, nima več tistega preprostega pomena, kot ga je imela priprava 

posameznika na jasno opredeljene praktične naloge za določeno proizvodnjo.  

Nadalje Delors (1996, 81) pravi:  

Povsem fizične naloge se nadomeščajo z bolj intelektualnimi, več je umskega del, kot so npr. 

nadziranje, vzdrževanje in uravnavanje strojev ter naloge v zvezi z načrtovanjem, študijem in 

organizacijo. 

Z družbenimi dimenzijami učinkov izobraževanja se ukvarjata tudi Chabbott in Ramirez. 

Ugotavljata, da se vse bolj krepi prepričanje o pomenu izobraževanja za družbeni (ekonomski, 

politični, kulturni) razvoj. Te teze se konkretno vgrajujejo v politične in strateške dokumente, 

ki predstavljajo podlago za mednarodne ter nacionalne politike. Poudarjanje pomena 

izobraževanja za družbeni razvoj temelji na dveh izhodiščih (Chabbott in Ramirez 2000): 

1. izobraževanje je vlaganje v človeški kapital, ki pomembno vpliva na dvig produktivnosti. 

Povezano je z vlogo znanosti in znanja pri ustvarjanju družbenega bogastva; 

2. izobraževanje je temeljna človekova pravica, povezana s pravičnostjo in enakimi 

možnostmi.  

4.2   Vpliv družbenega okolja na pripravljenost zaposlenih za nadaljnje in vseživljenjsko 

izobraževanje 

Zaradi naglega razvoja družbenih, ekonomskih, tehničnih in znanstvenih sprememb se morajo 

zaposleni učiti vse življenje. Izjem ni. Tudi strokovnjaki, ki že imajo visoko izobrazbo, ne 

morejo počivati. Potrebe dela in življenja jih silijo dalje. O potrebah po stalnem izobraževanju 

nam iz dneva v dan sporočajo občila (časopisi, televizija, radio). Izobraževanje postaja stalna 

potreba, 'naš vsakdanji kruh', pravica in obveznost vsakega zaposlenega človeka. 

Jelenc (1996, 39-41) pravi, da danes lahko zaposleni le s stalnim izobraževanjem obvladujejo 

velike zahteve, ki jim jih postavljata kulturni in tehnološki razvoj. Izobraževanje je za 

zaposlenega pomembno vse do konca njegovega življenja ali vsaj do takrat, ko je še lahko 

tako ali drugače dejaven. Zaposlenega v izobraževanje vodijo različni motivi, kot so npr. 

potrebe po osebnostnem razvoju, dostikrat pa ga vodijo tudi želje po izboljšanju uspešnosti pri 

delu ali izboljšanju položaja na delovnem mestu. Eden najpogostejših motivov zaposlenih za 

izobraževanje je uporabnost pridobljenega znanja pri njegovem delu. 

Na morebitno delavčevo vključitev v usposabljanje in izobraževanje ima velik vpliv 

delodajalec. Delavca lahko materialno podpre, mu odobri izostanek od dela, ga motivira za 

izobraževanje s pomočjo sankcije, če se izobraževanja ne udeleži ali nagrade, če se ga. Lahko 

pa je tudi izobraževanje samo po sebi nagrada. Ravno tako kot ga lahko spodbuja, ga lahko 

tudi ovira (ne plača izobraževanja, ne odobri izostanka od dela …). Na delavca v podjetju ne 

vpliva samo delodajalec, temveč tudi sodelavci in splošen odnos do izobraževanja v podjetju. 
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Delovni kolektiv lahko delavca odvrne od izobraževanja, če je na primer po vključitvi v 

izobraževanje deležen opazk, da je preveč ambiciozen ali da ima posebne privilegije. Do tega 

običajno pride takrat, ko se manj izobraženi in usposobljeni sodelavci počutijo ogrožene. 

Kolegi pa lahko tudi pozitivno vplivajo s spodbudno besedo, predvsem pa z zgledom in 

svojim splošnim stališčem do izobraževanja.  

Tudi pri raziskavah, ki so se ukvarjale z dejavniki, ki motivirajo zaposlene, da delijo svoje 

znanje s kolegi (na primer Hsiu-Fen 2007) so ugotavljali pomembnost stališč zaposlenih v 

kolektivu. Raziskave so namreč pokazale, da je notranja motivacija (zadovoljstvo, ki ga nudi 

pomoč drugim, veselje do znanja) bolj učinkovita kot zunanje spodbude, ki jih daje 

delodajalec (nagrade, ugodnosti) (Hsiu-Fen 2007, 145). 

Na pripravljenost za izobraževanje vpliva tudi družina, prijatelji in znanci. Družina vpliva na 

posameznika že od rojstva naprej, saj sooblikuje vrsto osebnostnih lastnosti, ki lahko vplivajo 

na posameznikovo pripravljenost za učenje (motivacija, sposobnosti, vrednote in stališča do 

izobraževanja, samozavest, veselja do spoznavanje novega …). Zaznamo lahko tudi vpliv 

socialno-ekonomskega položaja družine, v mislih imamo koncept socialnega kapitala, kot ga 

omenja Bourdieu.  

Kasneje se vloga oseb, ki vplivajo na posameznika, razširi na vrstnike, prijatelje in znance. 

Njihova stališča in vrednote vplivajo na posameznika. Mnenje okolice lahko tako 

posameznika spodbuja ali zavira na njegovi poti izobraževanja in usposabljanja.  

Ob pregledu literature in raziskav smo ugotovili:  

a) vseživljenjsko izobraževanje je pomembno za razvoj posameznika in družbe; 

b) za obstoj in uspeh na trgu se morajo tudi podjetja zavedati pomena vseživljenjskega 

izobraževanja; 

c) podjetja ne morejo obstajati brez zaposlenih, delovne sile. Za učinkovito upravljanje 

človeških virov pa moramo poznati tudi področje motivacije. 

Oba koncepta, vseživljenjsko izobraževanje in motivacija, se povežeta v empiričnem delu 

naše naloge, kjer raziskujemo motivacijo zaposlenih za izobraževanje. Menimo namreč, da je 

podrobnejši pogled v omejeno področje relevanten za razvijanje teoretičnih konceptov na 

področju vseživljenjskega izobraževanja in tudi prakse.  
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5  RAZISKAVA 

Namen naloge je bil pridobiti podatke o dejavnikih, ki vplivajo na pripravljenost zaposlenih 

za izobraževanje. V raziskavo smo vključili zaposlene pri članih Območne obrtne-podjetniške 

zbornice Celje. Zanimali so nas tudi motivacijski dejavniki, ki spodbujajo zaposlene k 

izobraževanju, in dejavniki, ki zavirajo vključitev v izobraževanje, ter vpliv ožjega in širšega 

družbenega okolja na delavčevo pripravljenost za izobraževanje.  

5.1   Metodologija 

Empirični del naloge je sestavljen iz kvantitativne in kvalitativne raziskave. Prva je bila 

izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, druga pa s pomočjo dveh skupinskih intervjujev. 

S skupinskimi intervjuji smo želeli dopolniti podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, 

tako, da smo odgovore iskali ne samo pri zaposlenih, temveč tudi pri osebah, zadolženih za 

izobraževanje zaposlenih. To je organizatorjih izobraževanj.  

Kvantitativna raziskava: Za izvedbo raziskave je uporabljena metoda anketiranja v obliki 

pisnega vprašalnika. Vprašalnik je sestavljen iz 22 vprašanj. S prvim delom vprašalnika smo 

pridobili splošne podatke o anketirancih. Drugi del vprašalnika je namenjen vprašanjem o 

izobraževanju, tretji del pa o motivaciji za izobraževanje (anketni vprašalnik, priloga 1). 

Zbrani podatki so statistično obdelani s pomočjo statističnega orodja SPSS in Excel. Z 

uporabo opisne statistike so podane demografske statistike in osnovne statistike za posamezna 

vprašanja, z bivariatno in multivariatno analizo pa je raziskovano, ali obstajajo statistično 

pomembne razlike oz. povezave med posameznimi spremenljivkami.  

Kvalitativna raziskava: V kvalitativnem delu raziskave so opravljeni skupinski intervjuji. 

Izvedli smo skupinske intervjuje v dveh skupinah in zastavili naslednja vprašanja: 

1. Za ogrevanje:  

- Refleksija. Kakšni so po vašem mnenju delavci oz. uslužbenci, ki se najbolj pogosto 

izobražujejo ob delu? Kakšne so njihove tipične lastnosti? Katere lastnosti po vašem 

mnenju najbolj veljajo za te zaposlene? Kje so zaposleni? Za kakšna 

podjetja/organizacije gre, iz katere panoge?  

2. Evalvacija stanja:  

- Vključitev v izobraževanje: da ali ne? Zakaj se, po vašem mnenju, zaposleni pri 

obrtnikih vključujejo v izobraževanje ob delu? Kateri so ključni motivi, ki 

prevladujejo? 

- Zaposleni in izobraževanje. Kateri od zaposlenih pri obrtnikih se po vašem mnenju 

najbolj izobražujejo in kateri najmanj? Zakaj je temu tako? Kateri so tisti, ki bodo ob 

zavedanju, da potrebujejo določena nova znanja in veščine, sami izrazili potrebo po 

izobraževanju in kateri ne? Zakaj menite, da prihaja do tega? Imate vsi enake 
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izkušnje? Prosim, na kratko opišite razmere glede tega pri vas. Kako pa po vašem 

mnenju na vključevanje v izobraževanje ob delu vpliva stopnja izobrazbe? Kaj menite, 

kateri kader je bolj naklonjen izobraževanju ob delu, višje ali nižje izobraženi? Zakaj 

mislite, da je temu tako? 

3. Motivacija za vključitev v izobraževanje  

- Kaj vas osebno motivira za izobraževanje?  

- Načini motivacije. Kako vi poskušate motivirati zaposlene za vključitev v 

izobraževanje?Prosim, če vsak opiše svoj pristop in svoje izkušnje. Kaj je še posebno 

učinkovito?  

- Kakšen motivator ste vi oz. kako so vas motivirali? Kakšna je situacija pri vas, ali 

stremite k vključevanju zaposlenih v pridobivanje novih znanj in kako to dosegate? Če 

ne, zakaj ne? 

4. Vloga delodajalca: 

- Delodajalec kot motivator. Kakšna je po vaših izkušnjah vloga delodajalca pri 

motiviranju zaposlenih za izobraževanje? Kaj delodajalca najbolj motivira za 

izobraževanje svojih zaposlenih? 

5. Za konec: 

- Za konec pa prosim še za vaš komentar naslednjih izjav: Znanje je danes največje 

bogastvo in brez znanja ni napredka. Ali se strinjate s trditvijo? Zakaj da? Zakaj ne?  

Analiza kvalitativnih podatkov poteka z analizo vsebine besedila, ki ga predstavlja dobesedni 

zapis odgovorov vseh udeležencev v diskusiji. 

5.2   Raziskovalne hipoteze 

V empiričnem delu bodo vodilo štiri hipoteze. Te so: 

- Hipoteza 1: Ocena pomembnosti izobraževanja zaposlenih narašča skladno s stopnjo 

motivacije delodajalca. Delodajalec mora zaposlenemu odobriti odsotnost z dela, lahko ga 

tudi finančno podpre. Kadar delodajalec pozitivno pristopa k izobraževanju, se njegovi 

zaposleni pogosteje odločajo za izobraževanje. 

- Hipoteza 2: Stopnja (že) pridobljene izobrazbe motivacijsko vpliva na nadaljnje 

izobraževanje ob delu. Uspešno zaključeno izobraževanje pozitivno vpliva na 

pripravljenost za izobraževanje. Pri tem bomo preverjali starost, oddaljenost od zadnjega 

izobraževanja in družinsko stanje. 

- Hipoteza 3: Vpliv ožjega okolja (družine, staršev, prijateljev) je pomembnejši od podpore 

delodajalca. Družbeno okolje lahko nudi moralno in materialno podporo, ali pa s svojimi 

negativnimi stališči do izobraževanja vpliva tudi na osebo, ki vključuje v izobraževanje. 

'Pomembni drugi' s svojimi stališči vplivajo na posameznikovo dojemanje izobraževanja 

in njegovo ravnanje.  
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- Hipoteza 4: Pozitiven odnos zaposlenih do izobraževanja značilno vpliva na vključitev v 

nadaljnje izobraževanje. Osebe, ki jim izobraževanje predstavlja vrednoto, so bolj 

motivirane za vključitev v izobraževanje. Obstaja namreč povezava med 

posameznikovimi stališči in njegovim ravnanjem.  

Cilj empiričnega dela naloge je pridobiti informacije o izobraževanju ob delu in omogočiti 

vpogled v odnos do izobraževanja ter raziskati dejavnike, ki delavce vzpodbujajo ali ovirajo 

pri aktivnostih na tem področju.  

5.3   Metode zbiranja podatkov 

Podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom v času od 12. do 26. aprila 2011. Anketne 

vprašalnike smo posredovali po pošti vsem mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz 

registra Območno obrtne-podjetniške zbornice Celje. V poštni pošiljki za vsakega naslovnika 

je bilo toliko anketnih vprašalnikov, kolikor ima naslovnik zaposlenih delavcev. Naslovnik je 

vprašalnike razdelil med svoje zaposlene.  

Z namenom dodatne osvetlitve problema smo naredili tudi skupinske intervjuje. Ti so 

potekale z zaposlenimi na delovnem mestu sekretarja sklada za izobraževanje delavcev in so 

bili izvedene osebno v času srečanj Koordinacijskega odbora Skladov za izobraževanje 

delavcev Slovenije.  

5.4   Vzorec 

V vzorec smo zajeli vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih najdemo v registru 

Območne obrtne-podjetniške zbornice Celje. Gre za okoli 1.200 podjetij, ki zaposlujejo 

približno 3.500 delavcev. Navedenim podjetjem smo poslali vprašalnik. Kontaktna oseba je 

bil delodajalec, ki je bil naprošen, da razdeli vprašalnike med vse zaposlene. Vzorčili torej 

nismo, ampak je naš vzorčni okvir predstavljala celotna populacija podjetij, ki so člani 

Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje. 

V vzorec za skupinski intervju smo želeli vključiti vse zaposlene na delovnem mestu 

sekretarja Sklada za izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih v Sloveniji. Tovrstno 

delovno mesto je v času izvedbe intervjuja zasedalo 20 oseb. Na vabilo se je odzvalo 14 oseb. 

Skupinski intervju je potekal 8. novembra 2011 in je bil izveden v dveh skupinah (prva 

skupina ob 10.30 uri, druga skupina ob 13.00 uri). Potekal je na lokaciji Sklada za 

izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Ljubljana. Predvideli smo naslednji časovni potek intervjuja: 

- zbiranje udeležencev (10 minut);  

- delavnica - postavljanje vnaprej pripravljenih vprašanj (približno 60 minut); 

- zaključek - razprava, ki bi se razvila po postavljenih vprašanjih (20 minut). 
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Uvodoma smo predstavili namen raziskave, ugotoviti motivacijske dejavnike za 

izobraževanje zaposlenih pri samostojnih podjetnikih Območne obrtno-podjetniške zbornice 

Celje. Potem smo udeležencem razložili potek intervjuja in informacije o njegovi izvedbi. 

Vprašanja so bila razdeljena v pet sklopov. Prvi sklop je bila namenjen ogrevanju, drugi 

evalvaciji stanja, tretji motivaciji za vključitev v izobraževanje, četrti vlogi delodajalca in peti 

zaključku intervjuja.  

V preglednici 4 so prikazani demografski podatki anketirancev, zajeti v vzorec. V raziskavi je 

sodelovalo dobrih 60 odstotkov (60,8 %) moških in slabih 40 odstotkov (39,2 %) žensk. 

Razlog, da prevladujejo moški, je predvsem v tem, ker večina delavcev opravlja težja fizična 

dela. Iz rezultatov je razvidno, da so zaposleni večinoma mlajši in srednjih let. Največ 

anketirancev je starih med 25 in 35 let (39,5 %) oz. med 36 in 45 let (27,9 %), povprečna 

starost anketirancev pa je 35 let. Razloge za ta podatek lahko iščemo predvsem v fizični 

zahtevnosti dela in dejstvu, da jih obrtniki neradi zaposlujejo zaradi pogostejše bolniške 

odsotnosti. Dobra polovica anketiranih (52,2 %) je zaključila poklicno izobraževanje, slabih 

30 odstotkov (29,4 %) jih je zaključilo štiriletno srednjo šolo, preostali pa so dosegli nižjo oz. 

višjo stopnjo izobrazbe. Največ anketiranih ima poklicno ali 4-letno srednjo šolo. Razlog je 

verjetno v tem, da obrtniki ne zaposlujejo kadrov z višjo, visoko, univerzitetno izobrazbo, 

magisterijem ali doktoratom, predvsem zaradi prevelikih stroškov, ali pa zato, ker ne 

potrebujejo takšnega kadra za opravljanje večinoma fizičnih del. V povprečju imajo 

anketiranci 14,9 leta delovne dobe. 
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Preglednica 4: Struktura dobljenega vzorca 

Spol 

  

število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Ženski 244 39,2 

Moški 379 60,8 

Skupaj 623 100 

Starost 

  

število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Do 25 let 105 16,9 

Od 26 do 35 let 246 39,5 

Od 36 do 45 let 174 27,9 

46 let ali več 98 15,7 

Skupaj: 623 100 

Povprečna starost 35,11 

Stopnja izobrazbe 

  

število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Nedokončana osnovna šola 7 1,1 

Osnovna šola 44 7,1 

Poklicna šola 325 52,2 

Štiriletna srednja šola 183 29,4 

Višja strokovna šola 26 4,2 

Visoka strokovna šola 20 3,2 

Univerzitetna izobrazba 17 2,7 

Magisterij, doktorat znanosti 1 0,2 

Skupaj: 623 100 

Število let delovne dobe 

  

število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Do 5 let 126 20,2 

Od 6 do 15 let 224 36 

Od 16 do 25 let 175 28,1 

26 let ali več 97 15,6 

Brez odgovora 1 0,2 

Skupaj:  623 100 

Povprečna delovna doba 14,93 
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Slika 6: Struktura dobljenega vzorca 

5.5   Metode analize podatkov 

Podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo vnesli v elektronsko bazo podatkov in 

obdelali s statističnim programom SPSS ter jih s pomočjo opisne statistike predstavili 

tabelarično in grafično. S faktorsko analizo so predstavljene skupne značilnosti merjenih 

spremenljivk. S pomočjo korelacijske analize je bila raziskana povezanost med posameznimi 

spremenljivkami. Multivariatna regresijska analiza in diskriminantna analiza sta nam 

omogočili ugotoviti, kateri dejavniki med neodvisnimi spremenljivkami vplivajo na 

raziskovane odvisne spremenljivke.  

Podatke, zbrane s skupinsko diskusijo, smo obdelali z metodo analize vsebine. 

Faktorska analiza: V družboslovnih raziskavah je velikokrat tako, da raziskovanih pojmov ne 

moremo neposredno meriti. Zberemo torej nekaj neposredno merljivih spremenljivk, ki so 

indikatorji pojma, ki ga želimo meriti in nato poskušamo razkriti, ali so povezave med 

izbranimi opazovanimi spremenljivkami, ali pa je morda treba postaviti kompleksnejšo 

strukturo povezanosti. To smo storili s pomočjo faktorske analize, ki je metoda za redukcijo 

podatkov. Poizkušali smo poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih 
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spremenljivk (indikatorjev) z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo 

vpogled v osnovno strukturo podatkov. Želeni rezultat faktorske analize so torej nove skupne 

spremenljivke, ki so sintetični statistični odraz osnovnih spremenljivk. S pomočjo teh 

spremenljivk bomo preverjali hipoteze, kjer nastopajo pojavi, ki smo jih želeli zajeti z 

izbranim naborom indikatorjev. Število faktorjev smo opredelili na osnovi lastne vrednosti, ki 

je morala biti večja od 1,0, preverili pa smo tudi odstotek celotne pojasnjene variance. 

Regresija: Za to, da bi lahko preverjali odnos med številsko odvisno in neodvisnimi 

spremenljivkami, smo uporabili regresijsko analizo, s pomočjo katere analiziramo linearen 

odnos med odvisno in neodvisno spremenljivko. S pomočjo regresijske analize smo ocenili 

parametre regresijskega modela in preverili statistični pomen modela. Regresijski model, ki 

smo ga sprejeli in ocenili njegove parametre, nam omogoča, da iz vrednosti neodvisnih 

spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke. Regresijska analiza ima opisno 

(ocenimo parametre regresijskega modela in statistični pomen modela) in napovedovalno (iz 

vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne spremenljivke) vlogo. V 

nalogi bomo s pomočjo multiple regresije preverili zastavljen pojasnjevalni model oz. vpliv 

neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko pri posamezni hipotezi. Uporabili smo 

metodo 'enter', ki proučuje odvisnost odvisne spremenljivke od hkratnega vpliva vseh 

neodvisnih spremenljivk.  

Diskriminantna analiza: Diskriminantna analiza je metoda, ki poišče linearno kombinacijo 

merjenih spremenljivk, tako da optimalno loči vnaprej določene skupine, tako da je napaka 

pri uvrščanju enot v skupine najmanjša. Pri diskriminantni analizi gre za iskanje tistih 

razsežnosti, ki kar najbolj pojasnjujejo razlike med skupinami (pojasnjevanje) in za kar se da 

dobro prirejanje enot vnaprej danim skupinam (napovedovanje). V naši nalogi smo jo 

uporabili samo za testiranje vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno v primerih, ko smo 

imeli odvisno spremenljivko ordinalnega tipa in kot taka ni bila primerna za regresijsko 

analizo. 

5.6   Interpretacija rezultatov empirične analize 

Rezultate empirične analize prikazujemo v dveh sklopih. Najprej smo pripravili osnovne 

prikaze frekvenčnih porazdelitev in za spremenljivke ordinalnega tipa izračunali tudi opisne 

statistike, sledi pa poglavje, v katerem so zahtevnejše bivariatne in multivariatne analize, s 

katerimi smo si pomagali pri pripravi spremenljivk za testiranje hipotez ter samem testiranju 

hipotez. 
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5.6.1   Izobraževanje 

Skoraj 40 odstotkov anketiranih (39,0 %) navaja, da so s trenutno doseženo izobrazbo 

zadovoljni, podatke o tem najdemo v spodnji preglednici 5. 

Preglednica 5: Ali ste zadovoljni s trenutno doseženo izobrazbo? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Da 243 39,0 

Ne 380 61,0 

Skupaj: 623 100,0 

%

39,0

61,0

Da Ne
 

Slika 7: Ali ste zadovoljni s trenutno doseženo izobrazbo? 

V preglednici 6 je razvidno, da skupno več kot dve tretjini anketirancev svoje znanje in 

usposobljenost za izvajanje dela ocenjujeta kot količinsko zadostno, saj so svoj odgovor 

uvrstili bodisi v kategorijo zelo veliko (takšnih je 32,3 %) ali v veliko (takšnih je 36,0 %). 

Slaba petina (18,1 %) jih ocenjuje, da imajo niti veliko niti malo znanja, preostali pa so svoje 

znanje ocenili z bolj skromno. 

Preglednica 6: Koliko znanja in usposobljenosti za izvajanje dela, ki ga opravljate, imate 

po vaši oceni? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Zelo veliko 201 32,3 

Veliko 224 36,0 

Niti veliko niti malo 113 18,1 

Malo 54 8,7 

Zelo malo 31 5,0 

Skupaj: 623 100,0 

V preglednici 7 lahko vidimo, da se je večina anketirancev v preteklosti že udeležila krajšega 

izobraževanja, skoraj 90 odstotkov (87,2 %) se jih je udeležilo izobraževanja, ki je trajalo do 

5 ur, dobrih 60 odstotkov (60,5 %) pa takšnega, ki je trajalo do 16 ur. Skoraj polovica 

anketirancev (48,8 %) se je izobraževala več kot 48 ur, tečaja, ki je trajal 100 ur ali več, pa se 
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je udeležila le dobra desetina (13,5 %) vseh sodelujočih v raziskavi. Dobrih 16 odstotkov 

(16,7 %) anketiranih pa je bilo ob delu vključenih v izobraževanja za pridobitev višje 

izobrazbe. 

Preglednica 7: Na kakšen način ste s v preteklosti že izobraževali ob delu? 

 
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Udeležil/a sem se krajše delavnice, tečaja, seminarja za potrebe 

delovnega mesta (do 5 ur). 
543 87,2 

Udeležil/a sem se delavnice, tečaja, seminarja za potrebe 

delovnega mesta (do 16 ur). 
377 60,5 

Udeležil/a sem se daljše delavnice, tečaja, seminarja za potrebe 

delovnega mesta (več kot 48 ur). 
304 48,8 

Udeležil/a sem se izobraževanja, ki je trajalo 100 ur ali več. 84 13,5 

Ob delu sem bil/a sem vključen/a v izobraževanje za pridobitev 

višje izobrazbe. 
104 16,7 

Na nobenega od teh načinov. 7 1,1 

* Možnih je več odgovorov; N = 623. 
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Slika 8: Na kakšen način ste se v preteklosti že izobraževali ob delu? 

Vse anketirance smo povprašali o tem, kdaj so se nazadnje udeležili izobraževanja ob delu. 

Skupno se je slaba polovica izobraževala nedavno, to je pred enim tednom (10,3 %) oz. pred 

enim mesecem (34,7 %), slabih 30 odstotkov (29,4 %) pa je bilo v izobraževanju udeleženih 
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pred tremi meseci. Preostali so se izobraževanja udeležili še dalj časa nazaj. Vse te podatke 

lahko razberemo v preglednici 8. 

Preglednica 8: Kdaj ste se nazadnje izobraževali ob delu? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Pred enim tednom 64 10,3 

Pred enim mesecem 216 34,7 

Pred tremi meseci 183 29,4 

Pred enim letom 101 16,2 

Pred več kot enim letom 59 9,5 

Skupaj: 623 100,0 
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Slika 9: Kdaj ste se nazadnje izobraževali ob delu? 

Podatki o frekvenci izobraževanja, ki se nahajajo v preglednici 9, razkrivajo, da se največ 

anketiranih (44,9 %) izobražuje enkrat letno, dobra petina (22,6 %) se jih izobražuje manj kot 

enkrat oziroma dvakrat do trikrat letno, slaba desetina (9,8 %) pa še nekoliko pogosteje, torej 

več kot trikrat na leto. 

Preglednica 9: Kolikokrat na leto se izobražujete? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Manj kot enkrat na leto 141 22,6 

Enkrat na leto 280 44,9 

Dvakrat do trikrat letno 141 22,6 

Več kot trikrat na leto 61 9,8 

Skupaj: 623 100,0 
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Slika 10: Kolikokrat na leto se izobražujete? 

Pripravljenost za prihodnje izobraževanje ob delu je med anketiranci dokaj visoka, saj jih je le 

slabih 5 odstotkov (4,5 %) navedlo, da se niso pripravljeni izobraževati. Dobrih 60 odstotkov 

anketiranih (62,0 %) je svojo pripravljenost za izobraževanje potrdilo z veliko, dobra tretjina 

(33,5 %) pa z malo nižjo gotovostjo. Podatke o tem najdemo v spodnji preglednici 10. 

Preglednica 10: Ali ste se pripravljeni izobraževati ob delu tudi v prihodnje? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Da 386 62,0 

Morda 209 33,5 

Ne, nisem se pripravljen/a izobraževati 28 4,5 

Skupaj: 623 100,0 

 

62,0

33,5

4,5

0

20

40

60

80

Da Morda Ne, nisem se pripravljen-a

izobraževati

%

 

Slika 11: Ali ste se pripravljeni izobraževati ob delu tudi v prihodnje? 
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V preglednici 11 razberemo, da se je dobra petina anketirancev (20,2 %) pripravljena 

izobraževati ob delu v vsakem primeru, medtem ko jih več kot polovica udeležbo pri 

izobraževanju pogojuje s finančnimi sredstvi. Tako se jih je skoraj tretjina (32,3 %) 

pripravljena izobraževati le, če imajo finančno podporo delodajalca in dobra četrtina (25,4 %), 

če imajo denar. Čas je pomemben za 16,1 % anketiranih, energija pa za 6,1 % vseh vprašanih. 

Preglednica 11: Ob delu sem se pripravljen/a izobraževati 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

V vsakem primeru. 120 20,2 

Če imam finančno podporo delodajalca. 192 32,3 

Če imam denar. 151 25,4 

Če imam čas. 96 16,1 

Če imam dovolj energije za izobraževanje. 36 6,1 

Skupaj: 595 100,0 

* Samo tisti, ki so se pripravljeni izobraževati ob delu. 
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* Samo tisti, ki so se pripravljeni izobraževati ob delu. 

Slika 12: Ob delu sem se pripravljen/a izobraževati 

Odgovori anketirancev glede tega, koliko časa so pripravljeni nameniti za izobraževanje, so 

navedeni v preglednici 12. Dobra petina anketirancev (21,2 %) je izobraževanju pripravljena 

nameniti nekaj ur, nekaj več kot 17 odstotkov (17,5 %) nekaj dni, okrog petina pa nekaj 

tednov (21,7 %) oz. nekaj mesecev (22,0 %). Daljše izobraževanje, ki bi trajalo več let, je 

zanimivo le za dobro desetino anketirancev (13,2 %).  
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Preglednica 12: Koliko časa ste pripravljeni nameniti izobraževanju? 

 

  

število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Nekaj ur 132 21,2 

Nekaj dni 109 17,5 

Nekaj tednov 135 21,7 

Nekaj mesecev 137 22,0 

Nekaj let 82 13,2 

Ne, nisem se pripravljen/a izobraževati. 28 4,5 

Skupaj: 623 100,0 
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Slika 13: Koliko časa ste pripravljeni nameniti izobraževanju? 

Zanimala nas je tudi percepcija izobraževanja pri anketirancih, zato smo jih prosili, da s 

pomočjo 5-stopenjske lestvice ocenijo nabor pridevnikov v povezavi z izobraževanjem ob 

delu. Ocena 1 je pomenila, da se z navedenim atributom sploh ne strinjajo, ocena 5, da se 

popolnoma strinjajo, za manj izrazito mnenje pa so anketirani lahko izbrali katero od vmesnih 

ocen. Rezultate predstavljamo v preglednici 13. Anketiranci se v največji meri strinjajo s tem, 

da je izobraževanje ob delu koristno (ocena 4,43), potrebno (ocena 4,28) in nujno (ocena 

4,12). Tudi za zanimivost izobraževanja (ocena 3,60) lahko rečemo, da se še uvršča bližje k 

oceni 4, ki pomeni strinjanje. Anketiranci so manj prepričani, da je izobraževanje prijetno 

(ocena 2,91) oz. da je to lahko način preživljanja prostega časa (ocena 2,22). Nadalje pa se ne 

strinjajo s tem, da bi bilo izobraževanje ob delu nadležno (ocena 2,60), dolgočasno (ocena 

2,58) oziroma celo nepomembno (ocena 1,96). Odklon vrednosti od aritmetične sredine je v 

povprečju od 0,924 (kolikor znaša standardni odklon za trditev koristno) do 1,315 (kolikor 

znaša standardni odklon za trditev dolgočasno). 
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Preglednica 13: Izobraževanje ob delu je … 

N = 623  
Min. Maks. 

Arit. 

sredina 

Std. 

odklon 

Koristno 1 5 4,43 0,924 

Potrebno 1 5 4,28 0,929 

Nujno 1 5 4,12 1,080 

Zanimivo 1 5 3,60 1,233 

Prijetno 1 5 2,91 1,131 

Nadležno 1 5 2,60 1,185 

Dolgočasno 1 5 2,58 1,315 

Način preživljanja prostega časa 1 5 2,22 1,093 

Nepomembno 1 5 1,96 1,147 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolje odraža vaše stališče, pri čemer 1 pomeni se 

sploh ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se ne strinjam niti strinjam, 4 - strinjam se, 5 - 

popolnoma se strinjam.  

Likertova lestvica1 

4,43

4,28

4,12

3,60

2,91

2,60

2,58

2,22

1,96

1 2 3 4 5

Koristno

Potrebno

Nujno

Zanimivo

Prijetno

Nadležno

Dolgočasno

Način preživljanja prostega časa

Nepomembno

povprečje

 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolje odraža vaše stališče, pri čemer 1 pomeni se 

sploh ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se ne strinjam niti strinjam, 4 - strinjam se, 5 - 

popolnoma se strinjam. 

Slika 14: Izobraževanje ob delu je … 

                                                 

1 Petstopenjska Likertova lestvica izraža stališče oziroma ocenjevanje sklopa trditev. Najpogosteje uporabljeni 

primer je odgovor s številsko lestvico 1, 2, 3, 4 in 5, pri čemer je število 3 tisto, ki je nevtralno oziroma vmesno 

število. 
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Z namenom, da bi dobili boljši vpogled v to, kaj je anketirancem v povezavi z 

izobraževanjem najbolj pomembno, smo jih prosili, da s pomočjo 5-stopenjske lestvice 

ocenijo svoje strinjanje s sklopom trditev. Rezultate predstavljamo v preglednici 14. Glavni 

motiv za udeležbo v izobraževanju je prispevek k lastnemu razvoju (ocena 4,14), prav tako sta 

po navedbah anketirancev precej pomembna razloga seznanjanje z delovnim področjem 

(ocena 3,98) in spoznavanje novih ljudi (ocena 3,94). Bližje oceni 4 sta še boljša 

usposobljenost za opravljanje dela (ocena 3,82) in višji osebni dohodek (ocena 3,80). Glede 

na doseženo povprečno oceno sledijo izboljšanje delovnih pogojev (ocena 3,64), bolj 

zanimivo delo (ocena 3,52) in večja hitrost napredovanja (ocena 3,44). Anketiranci se v 

povezavi s tem, zakaj je izobraževanje ob delu za njih pomembno, najmanj strinjajo s tem, da 

bodo zaradi njega imeli pri sodelavcih večjih ugled (ocena 3,15) oz. da bodo imeli več 

prostega časa (ocena 3,10). Standardni odklon kaže na zmerno razpršenost enot okrog 

aritmetične sredine, vrednost standardnega odklona se giblje od 1,091 (kolikor znaša za 

trditev spoznavam nove ljudi) do 1,300 (kolikor znaša za trditev moja prihodnost bo 

varnejša). 

Preglednica 14: Zakaj je izobraževanje ob delu za vas pomembno? 

N = 623  
Min. Maks. Arit. sredina 

Std. 

odklon 

Prispevam k lastnemu razvoju. 1 5 4,14 1,129 

Bolj bom seznanjen/a s področjem, kjer 

delam. 
1 5 3,98 1,124 

Spoznavam nove ljudi. 1 5 3,94 1,091 

Bolje bom opravljal/a svoje delo. 1 5 3,82 1,167 

Dobil/a bom višji osebni dohodek. 1 5 3,80 1,236 

Imel/a bom boljše delovne pogoje. 1 5 3,64 1,192 

Moje delo bo bolj zanimivo. 1 5 3,52 1,192 

Hitreje bom napredoval/a. 1 5 3,44 1,284 

Moje mnenje se bo bolj upoštevalo. 1 5 3,28 1,260 

Moja prihodnost bo varnejša. 1 5 3,21 1,300 

Pri sodelavcih bom imel/a večji ugled. 1 5 3,15 1,231 

Imel/a bom več prostega časa. 1 5 3,10 1,281 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolje odraža vaše stališče, pri čemer 1 pomeni se 
sploh ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se ne strinjam niti strinjam, 4 - strinjam se, 5 - 

popolnoma se strinjam.  
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Moje delo bo bolj zanimivo
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Imel-a bom več prostega časa
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* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolje odraža vaše stališče, pri čemer 1 pomeni se 
sploh ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se ne strinjam niti strinjam, 4 - strinjam se, 5 - 

popolnoma se strinjam. 

Slika 15: Zakaj je izobraževanje ob delu za vas pomembno? 

Glede na ocene anketirancev lahko sklenemo, da so najpogostejši iniciatorji oz. 

vzpodbujevalci k izobraževanju ožji družinski člani, ki glede na povprečno oceno anketirance 

k izobraževanju spodbujajo pogosto (ocena 3,68), podobna frekvenca pa velja tudi za 

samovzpodbudo (ocena 3,63). Večina preostalih dejavnikov oz. oseb se kot vzpodbuda k 

izobraževanju pojavi občasno (povprečne ocene so blizu oceni 3), medtem ko se sodelavci 

redko pojavijo v tej vlogi (ocena 2,13). Odgovori so najbolj razpršeni pri indikatorju zakonske 

ali poklicne zahteve (standardni odklon je 1,272) in najbolj skladni pri indikatorju sodelavci 

(standardni odklon je 1,028). Rezultati so podrobneje prikazani v preglednici 15. 
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Preglednica 15: Kdo vam najpogosteje predlaga oz. vas spodbuja k izobraževanju? 

 N = 616 Min. Maks. Arit. sredina Std. odklon 

Družina 1 5 3,68 1,132 

Sam/a 1 5 3,63 1,154 

Zakonske ali poklicne zahteve 1 5 3,32 1,272 

Vključeno v kolektivno pogodbo 1 5 3,13 1,193 

Prijatelji 1 5 2,87 1,186 

Delodajalec 1 5 2,86 1,185 

Sindikati 1 5 2,85 1,055 

Sodelavci 1 5 2,13 1,028 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - 

pogosto, 5 - vedno.) 

** Samo tisti, ki so se že izobraževali ob delu. 
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Sindikati

Sodelavci

povprečje

 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - 
pogosto, 5 - vedno.) 

** Samo tisti, ki so se že izobraževali ob delu. 

Slika 16: Kdo vam najpogosteje predlaga oz. vas spodbuja k izobraževanju? 

Kot lahko vidimo v preglednici 16, anketiranci svoj vpliv na to, ali sploh in katerega 

izobraževanja se bodo udeležili, povečini ocenjujejo kot nizek. Le dobra desetina jih je 

namreč navedla, da je njih vpliv velik (11,9 %) oz. precejšen (12,7 %). Da je njihov vpliv 

zmeren, jih ocenjuje dobra petina (21,5 %), da je majhen prav tako (23,8 %), največ, 30,2 

odstotka, pa je mnenja, da nimajo vpliva na to. 
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Preglednica 16: Kolikšen vpliv imate na to, da se udeležite izobraževanja ali 

usposabljanja v zvezi z delom, ki ga opravljate? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Imam velik vpliv. 74 11,9 

Imam precejšen vpliv. 79 12,7 

Imam zmeren vpliv. 134 21,5 

Imam majhen vpliv. 148 23,8 

Nimam vpliva. 188 30,2 

Skupaj: 623 100,0 
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Slika 17: Kolikšen vpliv imate na to, da se udeležite izobraževanja ali usposabljanja, 

povezanega z delom, ki ga opravljate? 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost mnenja različnih skupin o izobraževanju. Svoje ocene 

so podali s pomočjo 5-stopenjske lestvice, 1 je pomenilo, da mnenje skupine sploh ni 

pomembno, 5 pa, da je mnenje te skupine zelo pomembno. Vmesne ocene, 2, 3 in 4, so 

izražale manj izrazito mnenje o pomembnosti določene skupine. Rezultate predstavljamo v 

preglednici 17. Kot najbolj pomembna izstopa družina posameznika (ocena 4,13), sledi pa 

mnenje delodajalca (ocena 3,39) in mnenje prijateljev (ocena 3,28). Kot najmanj pomemben 

dejavnik pa spet izstopa mnenje sodelavcev (ocena 2,80). Odgovori so najbolj razpršeni pri 

indikatorju mnenje mojih ožjih sodelavcev (standardni odklon je 1,405) in najbolj skladni pri 

indikatorju mnenje družine (standardni odklon je 1,078). 
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Preglednica 17: Označite, kako pomembno se vam zdi mnenje skupin o izobraževanju. 

 
N = 623  

Min. Maks. 

Arit. 

sredina Std. odklon 

6 Mnenje družine 1 5 4,13 1,078 

3 Mnenje delodajalca 1 5 3,39 1,300 

4 Mnenje prijateljev 1 5 3,28 1,273 

1 Mnenje mojih ožjih sodelavcev 1 5 3,08 1,405 

5 Mnenje sindikatov 1 5 3,06 1,257 

2 Mnenje drugih zaposlenih v 

podjetju 
1 5 2,80 1,314 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni nepomembno in 5 zelo 
pomembno. 
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* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni nepomembno in 5 zelo 
pomembno. 

Slika 18: Označite, kako pomembno se vam zdi mnenje skupin o izobraževanju. 

5.6.2  Motivacija za izobraževanje 

Kot lahko vidimo v preglednici 18, so mnenja anketirancev glede motivacije za 

izpopolnjevanje in izobraževanje ob delu, dokaj enakomerno razporejena med štiri odgovore, 

ki so jih imeli na voljo pri tem vprašanju. Slaba četrtina (23,3 %) jih je vedno dovolj 

motiviranih, dobra četrtina (26,5 %) pa občasno vedno motiviranih. Podoben odstotek 

(27,0 %) jih navaja, da imajo redno dovolj motivacije in skoraj četrtina (23,3 %), da jim te 

primanjkuje. 
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Preglednica 18: Kakšna je vaša motivacija za izpopolnjevanje in izobraževanje ob delu? 

  
število 

zaposlenih 

% 

zaposlenih 

Vedno sem dovolj motiviran/a. 145 23,3 

Občasno imam vedno dovolj motivacije. 165 26,5 

Redno imam dovolj motivacije. 168 27,0 

Primanjkuje mi motivacije. 145 23,3 

Skupaj: 623 100,0 
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Slika 19: Kakšna je vaša motivacija za izpopolnjevanje in izobraževanje ob delu? 

V nadaljevanju so anketiranci s pomočjo 5-stopenjske lestvice pomembnosti ocenili nabor 

motivacijskih dejavnikov za izobraževanje pri delu. Ocenjevali so dva sklopa dejavnikov, in 

sicer zunanje in notranje, rezultate prikazujemo ločeno za oba nabora trditev, rezultate za oba 

sklopa navajamo v preglednici 19. Med zunanjimi dejavniki se po pomembnosti najvišje 

uvrščajo višja plača (ocena 4,55), nagrade za delo in druge materialne ugodnosti (ocena 4,48) 

ter delodajalčevo pokrivanje stroškov za izobraževanje (ocena 4,35). Med pomembnejše 

motivacijske dejavnike lahko uvrstimo tudi pridobitev novega znanja (ocena 4,08), ugodnejši 

delovni čas (ocena 4,08) in napredovanje (ocena 3,91). Odgovori so najbolj razpršeni pri 

indikatorju pridobitev višje stopnje izobrazbe (standardni odklon je 1,397) in najbolj skladni 

pri indikatorjih višja plača (standardni odklon je 0,841) ter nagrade za delo in druge 

materialne ugodnosti (standardni odklon je 0,871). Kar se tiče notranjih motivacijskih 

dejavnikov, so anketiranci kot najbolj pomembna ocenili občutek večjega samozaupanja in 

ponosa (ocena 3,92) ter večje uspešnosti na različnih področjih življenja (ocena 3,91). Kot 

pomembnejši motivacijski dejavnik izstopa še izboljšana kakovost dela (ocena 3,85). Stopnja 

razpršenosti teh indikatorjev okrog aritmetične sredine je zmerna, vrednosti se v povprečju od 

nje odklanjajo za okrog 1,2. 
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Preglednica 19: Označite, kako pomemben je za vas posamezen motivacijski dejavnik                                    

(zunanji, notranji) za izobraževanje ob delu.  

 
N = 623  

Min. Maks. 

Arit. 

sredina 

Std. 

odklon 

Z
u
n
an

ji
 m

o
ti

v
ac

ij
sk

i 
d
ej

av
n
ik

i 

Višja plača. 1 5 4,55 0,841 

Nagrade za delo in druge 

materialne ugodnosti. 
1 5 4,48 0,871 

Stroške plača delodajalec. 1 5 4,35 1,014 

Pridobitev novega znanja. 1 5 4,08 1,111 

Ugodnejši delovni čas 

(dopoldansko delo). 
1 5 4,08 1,143 

Napredovanje v službi. 1 5 3,91 1,257 

Večja možnost zamenjave 

službe. 
1 5 3,76 1,229 

Zahteve delodajalca. 1 5 3,76 1,238 

Možnost izgube zaposlitve. 1 5 3,67 1,223 

Pridobitev višje stopnje 

izobrazbe. 
1 5 3,64 1,397 

N
o
tr

an
ji

 m
o
ti

v
ac

ij
sk

i 
d
ej

av
n
ik

i Samozaupanje in ponos. 1 5 3,92 1,189 

Večja uspešnost pri delu v 

poklicnem, kulturnem in 

družbenem življenju. 

1 5 3,91 1,203 

Izboljšam kakovost svojega 

dela. 
1 5 3,85 1,180 

Bolj zanimivo delo. 1 5 3,66 1,262 

Možnosti odločanja pri delu in 

poslovanju. 
1 5 3,59 1,303 

Ugled pri sodelavcih. 1 5 3,30 1,288 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni nepomembno in 5 zelo 

pomembno. 
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* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni nepomembno in 5 zelo 
pomembno. 

Slika 20: Označite, kako pomemben je za vas posamezen motivacijski dejavnik (zunanji, 

notranji) za izobraževanje ob delu. 

Podobno kot motivacijske dejavnike so anketiranci ocenjevali tudi dva sklopa ovir, s katerimi 

se na poti k izobraževanju srečujejo, in sicer zunanje ovire in notranje ovire. S pomočjo 5-

stopenjske lestvice pogostosti so ocenili, kako pogosto se soočajo s posamezno oviro, 

dobljene rezultate predstavljamo v preglednici 20. Med zunanjimi ovirami se anketiranci 

najbolj pogosto srečujejo s finančno nezmogljivostjo (ocena 3,88), prezaposlenostjo (ocena 

3,57) in s pomanjkanjem časa za učenje (ocena 3,52). Le redko oz. občasno pa zaradi 

izobraževanja naletijo na delodajalčevo neodobravanje delodajalca (ocena 2,82) ali družine 

(ocena 2,32). Standardni odklon kaže na zmerno razpršenost indikatorjev okrog aritmetične 

sredine, vrednost standardnega odklona se giblje od 1,104 (kolikor znaša za trditev 

prezaposlenost) do 1,274 (kolikor znaša za trditev pomanjkljiva predizobrazba). Z notranjimi 

ovirami se, gledano v splošnem, anketiranci redkeje soočajo. Izmed vseh ocenjevanih 

notranjih ovir je po pogostosti na prvem mestu lenoba, vendar se z njo anketiranci soočajo 

zgolj občasno (ocena 3,07), podobno pa velja tudi za duševne obremenitve (ocena 2,94), in 

strah pred izpiti oz. preverjanjem znanja (ocena 2,91). Le redko pa med sodelujočimi v 

raziskavi prevladuje mnenje, da so prestari za izobraževanje (ocena 2,43). Stopnja 

razpršenosti indikatorjev okrog aritmetične sredine je nekoliko višja kot pri zunanjih 

dejavnikih, vrednosti se v povprečju od nje odklanjajo za 1,2 ali več. 
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Preglednica 20: Kako pogosto se srečujete z navedenimi ovirami (zunanjimi, 

notranjimi)?  

 
 N = 623 

Min. Maks. 

Arit. 

sredina 

Std. 

odklon 

Z
u
n
an

je
 o

v
ir

e 

Finančna nezmogljivost 1 5 3,88 1,178 

Prezaposlenost 1 5 3,57 1,104 

Pomanjkanje časa za učenje 1 5 3,52 1,122 

Prevelika zahtevnost programa 1 5 3,33 1,223 

Pomanjkljiva predizobrazba 1 5 3,31 1,274 

Slaba informiranost o možnostih 

izobraževanja 
1 5 2,94 1,157 

Neodobravanje delodajalca 1 5 2,82 1,146 

Neodobravanje družine 1 5 2,32 1,177 

N
o
tr

an
je

 o
v
ir

e 

Lenoba 1 5 3,07 1,195 

Duševne obremenitve (stres) 1 5 2,94 1,203 

Strah pred izpiti oz. preverjanjem 

znanja 
1 5 2,91 1,218 

Nimam tovrstnih ambicij 1 5 2,59 1,255 

Mislim, da sem prestar/a za 

izobraževanje. 
1 5 2,43 1,245 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolj velja za vas, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 - redko, 

3 - občasno, 4 - pogosto in 5 - vedno. 
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3,88

3,57

3,52

3,33

3,31

2,94

2,82

2,32

3,07

2,94

2,91

2,59

2,43

1 2 3 4 5

Finančna nezmogljivost

Prezaposlenost

Pomanjkanje časa za učenje

Prevelika zahtevnost programa

Pomanjkljiva predizobrazba

Slaba informiranost o možnostih izobraževanja

Neodobravanje s strani delodajalca

Neodobravanje s strani družine

Lenoba

Duševne obremenitve (stres)

Strah pred izpiti oz. preverjanjem znanja

Nimam takih ambicij

Mislim, da sem prestar-a za izobraževanje

Z
U

N
A

N
JE

 O
V

IR
E

N
O

T
R

A
N

JE
 O

V
IR

E

povprečje

 
* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolj velja za vas, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 - redko, 

3 - občasno, 4 - pogosto in 5 - vedno. 

Slika 21: Kako pogosto se srečujete z navedenimi ovirami (zunanjimi, notranjimi)? 

Nazadnje so anketiranci ocenili še nabor trditev, s katerimi smo želeli dobiti boljši vpogled v 

njihov odnos do izobraževanja. Trditve so bile izbrane tako, da se nanašajo tako na pozitivne 

kot negativne učinke izobraževanja. Anketiranci so trditve so ocenili s 5-stopenjsko lestvico, 

kjer je 1 pomenilo sploh ne velja, 5 v celoti velja, manj izrazito mnenje pa so anketiranci 

lahko izrazili z ocenami 2, 3 in 4, rezultati so predstavljeni v preglednici 21. V največji meri 

se potrdi mnenje, da izobraževanje pripomore k temu, da so anketiranci bolj razgledani (ocena 

3,67), podobno potrditev pa dobimo tudi za nekatere druge pozitivne učinke. Anketiranci so 

tako prepričani, da so zaradi izobraževanja bolj umirjeni in optimistično razpoloženi (ocena 

3,56), da lahko ustvarijo nova prijateljstva (ocena 3,55), so nasploh bolj zadovoljni sami s 

seboj (ocena 3,50) in si razširijo spoznanja o svetu (ocena 3,49). Očitno se manj pogosto 

dogaja, da bi anketiranci zaradi izobraževanja doživljali negativne posledice. Najmanj velja, 

da bi anketiranci bili zaradi izobraževanja pogosto slabe volje oz. napeti (ocena 2,66) ali pa, 

da bi hitreje zboleli (ocena 2,57). Najnižji standardni odklon, 1,084, in tako največjo 

skladnost odgovorov zaznavamo pri trditvi spoznal sem nove prijatelje, pri ostalih indikatorjih 

pa je nivo skladnosti odgovorov nekoliko nižji, kar pomeni, da so odgovori bolj razpršeni. 

Standardni odklon pri večini trditev znaša okrog 1,2, pri nekaterih trditvah pa je tudi višji (od 

1,3 do 1,5). Odgovori anketirancev so najbolj razpršeni pri trditvi spim manj in slabše 

(standardni odklon je 1,426), hodim pozneje spat (1,430) in zapravim več denarja za kavo, 

cigarete (standardni odklon je 1,516). 
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Preglednica 21: V kolikšni meri veljajo za vas navedene trditve, medtem ko se 

izobražujete?  

 N = 616 
Min. Maks. 

Arit. 

sredina Std. odklon 

Sem bolj razgledan/a. 1 5 3,67 1,167 

Bolj sem umirjen/a in optimistično 

razpoložen/a. 
1 5 3,56 1,144 

Spoznal/a sem nove prijatelje. 1 5 3,55 1,084 

Sem bolj zadovoljen/na s seboj. 1 5 3,50 1,176 

Razširil/a sem si spoznanja o svetu. 1 5 3,49 1,167 

Skrbi za nakupe in oskrbo prepuščam 

drugim. 
1 5 3,31 1,385 

Hodim pozneje spat. 1 5 3,20 1,430 

Bolj kakovostno preživljam prosti 

čas. 
1 5 3,17 1,178 

Ne sprejemam obiskov. 1 5 3,14 1,413 

Imam manj stikov s prijatelji. 1 5 3,13 1,411 

Zapravim več denarja za kavo, 

cigarete. 
1 5 3,09 1,516 

Zanemarjam družinske člane. 1 5 3,06 1,350 

Spim manj in slabše. 1 5 2,99 1,426 

Sem pogosto slabe volje, napet/a. 1 5 2,66 1,265 

Hitreje zbolim. 1 5 2,57 1,288 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolj velja za vas, pri čemer 1 pomeni sploh ne velja, 2 
- v glavnem ne velja, 3 - niti ne velja niti velja, 4 - v glavnem velja, 5 - v celoti velja. 
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3,67

3,56

3,55

3,50

3,49

3,31

3,20

3,17

3,14

3,13

3,09

3,06

2,99

2,66

2,57

1 2 3 4 5

Sem bolj razgledan-a

Bolj sem umirjen-a in optimistično razpoložen-a

Spoznal-a sem nove prijatelje

Sem bolj zadovoljen-zadovoljna s sabo

Razširil-a sem si spoznanja o svetu

Skrbi za nakupe in oskrbo prepuščam drugim

Hodim pozneje spat

Bolj kakovostno preživljam prosti čas

Ne sprejemam obiskov

Imam manj stikov s prijatelji

Zapravim več denarja za kavo, cigarete

Zanemarjam družinske člane

Spim manj in slabše

Sem pogosto slabe volje, napet-a

Hitreje zbolim

povprečje

 

* Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolj velja za vas, pri čemer 1 pomeni sploh ne velja, 2 
- v glavnem ne velja, 3 - niti ne velja niti velja, 4 - v glavnem velja, 5 - v celoti velja. 

Slika 22: V kolikšni meri veljajo za vas navedene trditve, medtem ko se izobražujete? 

V preglednici 22 so zbrana še dodatna mnenja, ki so jih anketiranci lahko zapisali ob koncu 

reševanja vprašalnika. Njihovi predlogi se nanašajo na to, da je izobraževanje proces, ki se 

nikoli ne zaključi in da iz njega izhajajo koristi tako za podjetje kot za posameznika, ki se 

izobražuje. Podjetje s tem gradi lastni kapital in lahko na trgu nastopa bolj konkurenčno, 

enako velja za posameznike, ki se izobražujejo, dodatna znanja pa so njihova vrednost, ki jim 

dolgoročno zagotavljajo dobro pozicijo na trgu dela ter osebni napredek. 

Preglednica 22: Ali nam želite glede izobraževanja ob delu sporočiti še kaj? 

Če želimo v korak s časom, se moramo nenehno izobraževati, usposabljati in učiti. 

Človek se mora danes učiti vse življenje, od osnovne šole do tretje univerze. 

Za to, da bo podjetje uspešno in konkurenčno, mora neprestano vlagati v izobraževanje svojih 

zaposlenih. 

Glede na razvoj sveta se bom moral še dodatno izobraževati na vseh segmentih, širiti lastno 

razgledanost in znanje, da bom ohranil lastni položaj in ugled. 

Ker je konkurenca na trgu dela čedalje večja, samo znanje zagotavlja možnost napredovanja in 

socialno varnost. 

Največji kapital podjetja so dobro izobraženi in usposobljeni delavci. 

Vedno moraš biti v nenehnem boju z nasprotno stranjo in predstavljati dostojen kader ... znanje, 

učenje, izkušnje, praksa. 

Vse bolj se zavedam vrednot znanja, saj le znanje ohranja konkurenčnost v podjetju. 

Za uspešno opravljanje dela so nujne veščine, motivi, znanja in sposobnosti delavca - skratka 

kompetence.  
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Znanje je danes največje bogastvo in brez znanja ni napredka. 

5.6.3  Preverjanje hipotez 

Za formiranje skupnih spremenljivk, ki so uporabljene pri posamezni hipotezi, smo uporabili 

faktorsko analizo (izračun vrednosti faktorjev z metodo regresijske analize). Rezultat 

faktorske analize so torej nove spremenljivke, ki smo jih dobili kot sintetični statistični odraz 

osnovnih spremenljivk, ki sestavljajo posamezne dimenzije spremenljivk. Na ta način smo 

dobili nove statistično konstruirane spremenljivke, ki vsebujejo vse prvotne in teoretično 

definirane prvine.  

 

H1: Ocena pomembnosti izobraževanja pri zaposlenih narašča skladno s stopnjo motivacije 

delodajalca 

 

Percepcijo pomembnosti izobraževanja smo merili z naborom izbranih trditev o tem, zakaj je 

izobraževanje ob delu pomembno, anketiranci so za vsako od njih ocenili strinjanje s pomočjo 

5-stopenjske lestvice strinjanja.  

Celotna varianca je enaka številu spremenljivk, v našem primeru imamo 12 spremenljivk. Iz 

preglednice 23 je razvidno, da je s prvim faktorjem pojasnjeno 63,592 % celotne variance. Pri 

odločitvi o številu faktorjev uporabimo pravilo lastne vrednosti in zato se v obravnavanem 

primeru odločimo za prvi faktor. Tudi po pravilu celotne pojasnjene variance bi izbrali en 

faktor (priporočena meja pojasnjene variance je 60 %). 
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Preglednica 23: Indikatorji za pomembnost izobraževanja ob delu - lastne vrednosti in 

odstotek pojasnjene variance 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Variance faktorjev pred rotacijo 

Skupaj  

% 

pojasnjene 

variance 

Kumulativni  % 

pojasnjene 

variance Skupaj 

% 

pojasnjene  

variance 

Kumulativni  % 

pojasnjene 

variance 

1 7,984 66,537 66,537 7,631 63,592 63,592 

2 0,933 7,775 74,312       

3 0,705 5,877 80,188       

4 0,469 3,911 84,100       

5 0,432 3,596 87,696       

6 0,369 3,076 90,772       

7 0,259 2,157 92,930       

8 0,225 1,875 94,805       

9 0,210 1,749 96,554       

10 0,176 1,464 98,019       

11 0,131 1,090 99,109       

12 0,107 0,891 100,000       

* Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi.  

V preglednici 24 je naveden pregled vseh pomembnih rezultatov faktorske analize. Za trditve, 

s katerimi smo merili percepcijo pomembnosti izobraževanja pri anketirancih, Bartlettov test 

sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec (KMO) potrjujeta smiselnost uporabe faktorske 

analize. Vrednost kazalca KMO je večja od 0,5 in s tveganjem, manjšim od 0,05, lahko 

zavrnemo ničelno domnevo, da je korelacijska matrika enaka matriki enote (Bartlettov test 

sferičnosti). Rezultat faktorske analize je en faktor, s katerim pojasnimo 63,592 % variance. 

Vrednosti uteži, ki kažejo moč odvisnosti med indikatorji in faktorjem, so pri vseh 

indikatorjih visoke, kar pomeni, da vsi indikatorji močno korelirajo s faktorjem in tako faktor, 

ki bo naša nova skupna spremenljivka, dobro vsebinsko opredelijo. Najnižja vrednost uteži 

(0,658) je pri indikatorju o prostem času, vendar pa je vseeno ustrezno visoka (priporočena 

spodnja meja je 0,4). Tudi vrednost Cronbachovega a koeficienta (0,953) kaže na zelo 

zgledno zanesljivost tako sestavljene merske lestvice. 
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Preglednica 24: Indikatorji za pomembnost izobraževanja od delu - povzetek faktorske 

analize 

 
Faktorske 

uteži  

  

Komunaliteta Faktor 1 

% 

pojasnjene 

variance 

V14_i Moje mnenje se bo bolj upoštevalo. 0,758 0,871 

63,592 

V14_h Pri sodelavcih bom imel/a večji ugled. 0,711 0,843 

V14_e Moje delo bo bolj zanimivo. 0,692 0,832 

V14_c Hitreje bom napredoval/a. 0,684 0,827 

V14_k Prispevam k lastnemu razvoju. 0,677 0,823 

V14_l Spoznavam nove ljudi. 0,665 0,815 

V14_j Imel/a bom boljše delovne pogoje. 0,661 0,813 

V14_f Bolj bom seznanjen/a s področjem, kjer 

delam. 

0,637 0,798 

V14_a Bolje bom opravljal/a svoje delo. 0,629 0,793 

V14_b Dobil/a bom višji osebni dohodek. 0,557 0,746 

V14_g Moja prihodnost bo varnejša. 0,528 0,727 

V14_d Imel/a bom več prostega časa. 0,433 0,658 

* Testi zanesljivosti: Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorca: 0,930 /Bartlettov test sferičnosti: 
c2 = 7002,748; p = 0,000. 

** Cronbachov a: 0,953. 

 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako motivacija delodajalca vpliva 

na pomembnost izobraževanja ob delu. Zato smo v nadaljevanju s pomočjo regresijske 

analize ocenili vpliv neodvisnih spremenljivk (različni načini motivacije delodajalca) na 

odvisno (pomembnost izobraževanja). 

Odvisna spremenljivka:  

- Pomembnost izobraževanja (izračun spremenljivke na osnovi nabora trditev – V14a-14l, 

kjer se je s pomočjo 5-stopenjske lestvice ocenjevalo strinjanje s trditvami o pomembnosti 

izobraževanja; izračun nove spremenljivke s pomočjo faktorske analize) 

Neodvisne spremenljivke:  

- Spodbuda delodajalca (V15_a) (Kako pogosto vas delodajalec spodbuja k izobraževanju? 

/ Lestvica: 1 - nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - vedno) 

- Zahteve delodajalca (V19_g) (Kako pomembne so za vas kot motivacijski dejavnik 

zahteve delodajalca? / Lestvica: 1 - nepomembno, 2, 3, 4, 5 - zelo pomembno) 
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- Delodajalec plača stroške (V19_h) (Kako pomembno je za vas kot motivacijski dejavnik, 

da delodajalec plača stroške izobraževanja? / lestvica: 1 - nepomembno, 2, 3, 4, 5 - zelo 

pomembno) 

V preglednici 25, objavljeni v nadaljevanju, so predstavljeni rezultati regresijske analize, 

osnovni parametri pojasnjevalnega oz. regresijskega modela in statistični pomen modela, s 

katerim smo preverjali vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno in tako testirali prvo 

hipotezo. Regresijski model ocenjujemo s pomočjo F-statistike. Manjša kot je statistična 

značilnost F-statistike in večja kot je vrednost F-statistike, boljši je regresijski model. Naš 

regresijski model lahko ocenimo kot zelo dober (F = 328,817), statistično značilen (sig. = 

0,000) in kot takšen primeren za interpretacijo. Z našimi neodvisnimi spremenljivkami smo 

pojasnili kar precej variance (61,5 %), zato lahko rečemo, da je naša odvisna spremenljivka 

dobro pojasnjena.  

Dve od treh neodvisnih spremenljivk statistično značilno vplivata na odvisno spremenljivko, 

in sicer na to, kakšno pomembnost anketiranci pripisujejo izobraževanju ob delu, najbolj 

močno vplivajo zahteve delodajalca (β = 0,470, sig. = 0,000), sledi pa neposredna spodbuda k 

odločitvi za izobraževanje, ki jo anketiranci prejmejo od delodajalca (β = 0,417, sig. = 0,000). 

Vpliv tega, ali delodajalec pokrije stroške izobraževanja, je zelo šibek in ni statistično 

značilen (β = 0,004, sig. = 0,891). Ker je vrednost standardiziranega beta koeficienta blizu 

vrednosti 0, lahko ta vpliv označimo kot zanemarljiv.  

Preglednica 25: Povzetek rezultatov regresijske analize – hipoteza 1  

Odvisna spremenljivka: 

Pomembnost izobraževanja 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

T sig. B Std. napaka Beta 

 (Konstanta) -2,387 0,127   -18,823 0,000 

Spodbuda delodajalca (v15_a) 0,342 0,025 0,417 13,521 0,000 

Zahteve delodajalca (v19_g) 0,370 0,025 0,470 15,021 0,000 

Delodajalec plača stroške 

(v19_h) 
0,003 0,025 0,004 0,137 0,891 

* Test zanesljivost modela: F = 328,817, sig = 0,000. 

** Delež pojasnjene variance: 61,5 %. 

 

Preverjanje hipoteze 1. V splošnem lahko trdimo, da ima motivacija delodajalca pri 

zaposlenih značilno pozitiven vpliv na oceno pomembnosti izobraževanja. Pomembne so 

zahteve delodajalca in spodbuda zaposlenih k udeležbi pri izobraževanju, finančna spodbuda 

se v tem kontekstu ne pokaže kot statistično značilna. Prvo hipotezo potrdimo.  

H2: Stopnja (že) pridobljene izobrazbe motivacijsko vpliva na nadaljnje izobraževanje ob 

delu. Uspešno zaključeno izobraževanje pozitivno vpliva na pripravljenost za izobraževanje 
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Za preverjanje druge hipoteze smo uporabili spremenljivko V12_rec, ki je ordinalnega tipa in 

ima zalogo vrednosti od 0 do 5 (V12_rec: 0 - Nisem se pripravljen izobraževati; 1 - Nekaj ur; 

2 - Nekaj dni; 3 - Nekaj tednov; 4 - Nekaj mesecev; 5 - Nekaj let). Nižja vrednost pomeni 

manjšo pripravljenost za izobraževanje, višja vrednost pa pomeni večjo pripravljenost za 

nadaljnje izobraževanje.  

Poleg te smo uporabili spremenljivko, s katero smo merili stopnjo izobrazbe anketirancev. Ta 

spremenljivka je prav tako ordinalnega tipa, njena zaloga vrednosti pa je na intervalu od 1 do 

8, s tem, da nižja vrednost pomeni nižjo stopnjo izobrazbe (1 - nedokončana osnovna šola; 2 - 

osnovna šola; 3 - poklicna šola; 4 - štiriletna srednja šola; 5 - višja strokovna šola; 6 - visoka 

strokovna šola; 7 - univerzitetna izobrazba; 8 - magisterij, doktorat znanosti). 

Ker imamo opravka z dvema nenumeričnima spremenljivkama ordinalnega tipa smo v 

nadaljevanju s pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta preverili vpliv neodvisne 

spremenljivke stopnja izobrazbe na odvisno spremenljivko oz. raziskali povezanost med 

njima. 

Odvisna spremenljivka: 

- Pripravljenost za nadaljnje izobraževanje (spremenljivka V12_rec) 

Neodvisna spremenljivka: 

- Stopnja izobrazbe (V3)  

Domnevo o (ne)linearni povezanosti spremenljivk smo testirali s pomočjo Spearmanovega 

koeficienta korelacije. Rezultati so prikazani v preglednici 26. 
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Preglednica 26: Korelacija stopnja izobrazbe in pripravljenost na nadaljnje     

izobraževanje  

    Stopnja 

izobrazbe 

Pripravljenost za 

nadaljnje 

izobraževanje 

Stopnja izobrazbe 

Spearmanov koef. 

korelacije 

1 0,534** 

Sig. (2-stranska)   0,000 

   

Pripravljenost za 

nadaljnje 

izobraževanje 

Spearmanov koef. 

korelacije 

0,534** 1 

Sig. (2-stranska) 0,000   

   

** Korelacija je statistično značilna na ravni 0,01 (2- stranska).  

Preverjanje hipoteze 2. Stopnja pomembnosti znaša manj kot 0,01, zato lahko potrdimo 

hipotezo o povezanosti spremenljivk z minimalnim tveganjem (1 % ali manj). Trdimo lahko, 

da sta spremenljivki statistično značilno povezani tudi na populaciji in ne samo znotraj našega 

vzorca anketirancev. Višja stopnja izobrazbe pomeni višjo stopnjo pripravljenosti za nadaljnje 

izobraževanje in obratno. Drugo hipotezo potrdimo. 

H3: Vpliv ožjega okolja (družine, staršev, prijateljev) je pomembnejši od podpore 

delodajalca.  

Tretjo hipotezo bomo preverjali s pomočjo diskriminantne analize, ki omogoča primerjavo 

različnih vidikov pomembnosti mnenja o izobraževanju za pripravljenost na izobraževanje. 

Preverili bomo torej, kako na pripravljenost anketirancev za izobraževanje ob delu vpliva to, 

kakšen pomen sami dajejo različnim skupinam in njihovem odnosu izobraževanja.  

Odvisna spremenljivka: 

Osnovno spremenljivko Pripravljenost za nadaljnje izobraževanje (V12_rec) (Lestvica: 0 - 

Nisem se pripravljen izobraževati; 1 - Nekaj ur; 2 - Nekaj dni; 3 - Nekaj tednov; 4 - Nekaj 

mesecev; 5 - Nekaj let) smo rekodirali, tako da smo dobili 2 razreda, in sicer smo za testiranje 

hipoteze z diskriminantno analizo uporabili spremenljivko V12_rec1 (1 - Izobraževal bi se 

nekaj ur ali dni, 2 - Izobraževal bi se nekaj tednov, mesecev ali let). Nižja vrednost pomeni 

manjšo pripravljenost za izobraževanje, višja vrednost pa pomeni večjo pripravljenost za 

nadaljnje izobraževanje, anketirance, ki so odgovorili, da se niso pripravljeni izobraževati pa 

smo iz analize izločili (takih je bilo 28 enot).  
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Neodvisne spremenljivke:  

- Pomembnost mnenja o izobraževanju – različne skupine (V17_a - V17_ f) (Lestvica: 1 - 

nepomembno, 2, 3, 4, 5 - zelo pomembno) 

S pomočjo diskriminantne analize smo torej preverili, pri katerih mnenjskih skupinah se obe 

skupini anketirancev glede na pripravljenost na izobraževanje najbolj razlikujeta. S pomočjo 

programa SPSS smo opravili diskriminantno analizo z dvema skupinama in dobili naslednje 

rezultate.  

Wilksova lambda statistika nam pove, ali so aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti 

med skupinami značilno različne ali ne. Njene vrednosti so med 0 in 1, čim bolj je vrednost te 

statistike bližje oceni 0, bolj različne so aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti. Na 

podlagi Wilksove lambda statistike v našem primeru (ta znaša 0,765) lahko rečemo, da je 

pomembnost različnih mnenjskih skupin prispevala 23,5 % k diskriminiranju skupin. Do 

podobnega zaključka pridemo ob upoštevanju vrednosti hi-kvadrata, ki jo uporabimo pri 

testiranju ničelne domneve, da so aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti skupin enake. 

Ker je v našem primeru stopnja značilnosti nižja od 0,05, smemo ničelno domnevo o enakosti 

aritmetičnih sredin diskriminantnih vrednosti skupin zavreči. Na podlagi vrednosti 

kanoničnega korelacijskega koeficienta, ki je prav tako izpisan v preglednici 27 in znaša 

0,485, lahko rečemo da je prisotna zmerna povezanost med pomembnostjo mnenja mnenjskih 

skupin in pripravljenostjo posameznikov za dodatno izobraževanje.  

Standardizirani strukturni koeficienti, ki so navedeni v prvem stolpcu preglednice 27, kažejo 

na relativni pomen spremenljivk pri razlikovanju med skupinama. Spremenljivke z večjo 

vrednostjo standardiziranega koeficienta prispevajo več k razlikovanju med skupinama. Kot 

najpomembnejši spremenljivki izstopata mnenje delodajalca (0,930) in mnenje prijateljev 

(0,683). Pri teh dveh spremenljivkah je prisotna najvišja moč povezanosti teh spremenljivk z 

diskriminantno spremenljivko in na podlagi tega lahko sklenemo, da ti spremenljivki najbolj 

izrazito vplivata na diskriminantno spremenljivko. Relativni pomen posameznih spremenljivk 

pri razlikovanju med skupinama se lahko izrazi tudi ob upoštevanju diskriminantnih uteži, to 

so strukturne uteži, ki so enostavni korelacijski koeficienti med diskriminantno funkcijo in 

posameznimi spremenljivkami. Pri obeh najpomembnejših razlikovalnih spremenljivkah so 

strukturne uteži blizu vrednosti 0,8. 
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Preglednica 27: Povzetek rezultatov diskriminantne analize - hipoteza 3 

 Standardizirani 

strukturni 

koeficienti Strukturne uteži 

Funkcija 1 Funkcija 1 

Mnenje mojih ožjih sodelavcev -0,541 0,468 

Mnenje drugih zaposlenih v podjetju -0,261 0,482 

Mnenje delodajalca 0,930 0,794 

Mnenje prijateljev 0,683 0,768 

Mnenje sindikatov -0,334 0,313 

Mnenje družine 0,308 0,715 

Koeficient kanonične korelacije = 0,485 

Hi-kvadrat = 157,943, sig.= 0,000 

Wilksova lambda = 0,765 

 

Centroid predstavlja povprečje vrednosti diskriminantne funkcije, večja je razlika v 

vrednostih centroidov obeh skupin, bolj sta si skupini različni. V preglednici 28 je razvidno, 

da se naši preučevani skupini glede na skupno delovanje vseh diskriminantnih spremenljivk 

razlikujeta, saj je centroid prve skupine v negativnem, centroid druge skupine pa v pozitivnem 

polju. Razdalja med njima je -1,126 merske enote. 

Preglednica 28: Centroida skupin 

Koliko časa ste pripravljeni nameniti 

izobraževanju? 

Funkcija 

1 

Da, nekaj ur ali nekaj dni -0,670 

Da, nekaj tednov, mesecev ali let 0,456 

 

Klasifikacijska matrika prikazuje število z diskriminantno funkcijo pravilno razvrščenih enot 

v skupini. Uspešnost klasifikacije je prikazana s količnikom med pravilno razvrščenimi 

enotami in skupnim številom enot in v našem primeru odstotek pravilno razvrščenih enot 

znaša 72,6 % (preglednica 29). 
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Preglednica 29: Klasifikacija izidov diskriminantne analize 

 
 

Koliko časa ste 

pripravljeni nameniti 

izobraževanju? 

Napovedana razvrstitev v 

skupine 

Skupaj 

 

 
Da, nekaj ur 

ali nekaj dni 

Da, nekaj 

tednov, 

mesecev ali 

let 

Dejanska 

razvrstitev 

Vrednost 

Da, nekaj ur ali nekaj dni 158 83 241 

Da, nekaj tednov, 

mesecev ali let 
80 274 354 

Delež (%) 

Da, nekaj ur ali nekaj dni 65,6 34,4 100,0 

Da, nekaj tednov, 

mesecev ali let 
22,6 77,4 100,0 

 72,6 % od vseh enot je pravilno razvrščenih. 

 

Preverjanje hipoteze 3. Z diskriminantno analizo smo uspeli dokazati, da se vpliv mnenja 

delodajalca izkaže kot najbolj pomemben za razlikovanje preučevanih enot gleda na večjo ali 

manjšo pripravljenost za nadaljnje izobraževanje, sledi mnenje prijateljev, kot tretji najbolj 

pomemben dejavnik pa nastopa mnenje družine. Hipoteze 3, s katero smo predvidevali, da bo 

vpliv ožjega okolja (družine, staršev, prijateljev) opazno pomembnejši od podpore 

delodajalca, ne moremo potrditi, saj na osnovi zbranih podatkov ugotovili, da so pri odločitvi 

za nadaljnje izobraževanje pomembni vsi trije dejavniki. 

 H4: Pozitiven odnos zaposlenih do izobraževanja značilno vpliva na vključitev v nadaljnje 

izobraževanje. 

Za testiranje zadnje hipoteze smo preverjali, kako na pripravljenost zaposlenih za nadaljnje 

izobraževanje vplivata percepcija pomembnosti izobraževanja in odnos anketirancev do 

izobraževanja. To pomeni, da smo z regresijsko analizo preverjali vpliv neodvisnih 

spremenljivk na odvisno. Pred testiranjem regresijskega modela pa smo morali še preveriti, ali 

se med trditvami, s pomočjo katerih smo preverjali odnos anketirancev do izobraževanja ob 

delu, kažejo kakšne povezave oz. ali lahko govorimo o kakšnih skupnih dimenzijah, ki se 

izražajo skozi ocenjevane trditve. Za ta namen smo uporabili faktorsko analizo. 

V preglednici 30 lahko vidimo, da je pri 15 indikatorjih oz. trditvah, s katerimi smo merili 

odnos do izobraževanja, odstotek celotne pojasnjene variance nekoliko višji od priporočenih 

60 % (znaša 65,938 %), na osnovi lastne vrednosti faktorjev pa se odločimo, da bomo v 

nadaljnji analizi obravnavali tri faktorje. 
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Preglednica 30: Indikatorji za odnos do izobraževanja - lastne vrednosti in odstotek             

pojasnjene variance 

Razlaga skupne variance 

F
ak

to
r 

 

Začetne lastne vrednosti Variance faktorjev pred rotacijo Pojasnjene variance po rotaciji 

Skupaj 

%  

pojasnje

ne  

Variance 

Komula-

tivni % 

pojasnjen

e 

variance Skupaj 

%  

pojansjne

Variance 

Komula-

tivni % 

pojasnjen

e 

variance Skupaj 

%  

Pojasnjene 

Variance 

Kumulativni  

% 

pojasnjene 

variance 

1 5,937 39,579 39,579 5,624 37,493 37,493 4,626 30,84 30,84 

2 3,662 24,415 63,994 3,356 22,375 59,869 3,54 23,597 54,436 

3 1,308 8,718 72,713 0,91 6,069 65,938 1,725 11,502 65,938 

4 0,807 5,379 78,092             

5 0,717 4,779 82,871             

6 0,401 2,672 85,543             

7 0,361 2,404 87,946             

8 0,327 2,182 90,128             

9 0,301 2,005 92,133             

10 0,253 1,684 93,817             

11 0,226 1,504 95,321             

12 0,221 1,474 96,795             

13 0,19 1,264 98,059             

14 0,16 1,066 99,125             

15 0,131 0,875 100             

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi. 

Iz povzetka rezultatov faktorske analize, ki je predstavljen v preglednici 31, razberemo, da je 

vrednost testa KMO ustrezno visoka (0,884), kar pomeni, da so opazovani indikatorji med 

seboj odvisni oz. dovolj močno povezani, da je izvedba faktorske analize utemeljena. Rezultat 

faktorske analize so trije faktorji, s prvim pojasnimo nekaj čez 30 odstotkov variance 

(30,840 %), z drugim dobro petino (23,597 %), s tretjim pa dobro desetino (11,502 %). 

Indikatorji, ki najbolj močno korelirajo s prvim faktorjem, vsebinsko govorijo o koristih, ki 

jih lahko izobraževanje anketirancem prinese, medtem ko so indikatorji, ki močneje korelirajo 

z drugim faktorjem, vsebinsko ravno nasprotno naravnani oz. izražajo slabosti, ki so povezane 

z izobraževanjem. S tretjim faktorjem najbolj močno korelirajo indikatorji, ki izražajo 

neposredne negativne učinke, ki imajo lahko večji vpliv na kakovost življenja anketirancev. 

Vrednosti uteži so povsod ustrezno visoke in tudi testi zanesljivosti indikatorjev s 

Cronbachvim a koeficientom so pri vseh treh sklopih indikatorjev zelo zgledni. 
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Preglednica 31: Indikatorji za odnos do izobraževanja – povzetek faktorske analize 

  

  

Rotirane faktorske uteži 

(Varimax rotacija)   

Kumulativa Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

% pojasnjene 

variance 

V21_l Razširil/a sem si spoznanja o svetu. 0,816 0,901 -0,052 -0,022 

30,84 

V21_n Sem bolj razgledan/a. 0,837 0,901 -0,058 -0,147 

V21_k Spoznal/a sem nove prijatelje. 0,743 0,858 -0,053 -0,06 

V21_o Bolj sem umirjen/a in optimistično 

razpoložen/a. 

0,78 0,852 -0,11 -0,207 

V21_m Bolj kakovostno preživljam prosti čas. 0,716 0,842 -0,079 0,032 

V21_j Sem bolj zadovoljen/na s seboj. 0,65 0,797 -0,1 -0,063 

V21_c Imam manj stikov s prijatelji. 0,83 -0,032 0,902 0,125 

23,597 

V21_e Ne sprejemam obiskov. 0,733 -0,113 0,836 0,146 

V21_b Spim manj in slabše. 0,611 -0,072 0,762 0,157 

V21_d Zanemarjam družinske člane. 0,659 -0,106 0,754 0,283 

V21_a Hodim pozneje spat. 0,449 -0,018 0,63 0,229 

V21_i Sem pogosto slabe volje, napet/a. 0,508 -0,33 0,432 0,38 

V21_g Zapravim več denarja za kavo, 

cigarete. 

0,439 -0,072 0,14 0,752 

11,502 V21_f Skrbi za nakupe in oskrbo prepuščam 

drugim. 

0,53 0,038 0,347 0,639 

V21_h Hitreje zbolim. 0,508 -0,223 0,344 0,583 

* Testi zanesljivosti: Kaiser-Meyer-Olkinov test ustreznosti vzorca: 0,884 /Bartlettov test sferičnosti: 
c2 = 6916,377; p = 0,000. 

** Cronbachov a - faktor 1: 0,947; Cronbachov a - faktor 2: 0,862; Cronbachov a - faktor 3: 

0,748. 

S hipotezo številka 4 smo preverjali, kako odnos zaposlenih do izobraževanja vpliva na 

njihovo pripravljenost za izobraževanje. 

Odvisna spremenljivka: 

- Pripravljenost za nadaljnje izobraževanje (V12_rec1) 

Neodvisne spremenljivke:  

- Pomembnost izobraževanja (lasten izračun spremenljivke na osnovi nabora trditev – 

V14a-V14l, izračun nove spremenljivke s pomočjo faktorske analize) 

- Koristi izobraževanja (lasten izračun spremenljivke na osnovi nabora trditev – V21_j, 

V21_k, V21_l, V21_m, V21_n, V21_o, izračun nove spremenljivke s pomočjo faktorske 

analize) 
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- Slabosti izobraževanja (lasten izračun spremenljivke na osnovi nabora trditev – V21_a, 

V21_b, V21_c, V21_e, V21_i, izračun nove spremenljivke s pomočjo faktorske analize) 

- Negativni učinki izobraževanja (lasten izračun spremenljivke na osnovi nabora trditev – 

V21_f, V21_g, V21_h, izračun nove spremenljivke s pomočjo faktorske analize) 

Tudi pri četrti hipotezi smo s  pomočjo diskriminantne analize preverili, kako se glede na 

različne spremenljivke, ki izražajo odnos do nadaljnjega izobraževanja, razlikujeta skupini 

anketirancev glede različne pripravljenosti za nadaljnje izobraževanje. V preglednici 32 lahko 

na osnovi Wilksove lambda statistike (ta znaša 0,690) sklenemo, da spremenljivke, s katerimi 

smo merili odnos do nadaljnjega izobraževanja, prispevajo 31,0 % k diskriminiranju 

preučevanih skupin. Do podobnega zaključka pridemo ob upoštevanju vrednosti hi-kvadrat 

testa, kjer smemo na podlagi stopnje značilnosti, ki je nižja od 0,05, zavreči ničelno domnevo, 

da so aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti skupin enake. Na podlagi vrednosti 

kanoničnega korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,557, lahko rečemo da je prisotna zmerna 

povezanost med odnosom do izobraževanja in pripravljenostjo posameznikov za dodatno 

izobraževanje.  

Standardizirani strukturni koeficienti, ki so navedeni v prvem stolpcu preglednice 32, kažejo 

na relativni pomen spremenljivk pri razlikovanju med skupinama. Spremenljivke z večjo 

vrednostjo standardiziranega koeficienta prispevajo več k razlikovanju med skupinama. Kot 

najpomembnejša spremenljivka izstopata pomembnost izobraževanja (0,592) in zaznane 

koristi izobraževanja (0,365). Ti spremenljivki torej najbolj izrazito vplivata na 

diskriminantno spremenljivko. Relativni pomen posameznih spremenljivk pri razlikovanju 

med skupinama se lahko izrazi tudi ob upoštevanju diskriminantnih uteži, to so strukturne 

uteži, ki so enostavni korelacijski koeficienti med diskriminantno funkcijo in posameznimi 

spremenljivkami. Pri obeh omenjenih spremenljivkah je vrednost strukturne uteži relativno 

visoka, pri pomembnosti izobraževanja je blizu vrednosti 0,9, pri koristih izobraževanja pa 

blizu vrednosti 0,9. 

Preglednica 32: Povzetek rezultatov diskriminantne analize - hipoteza 4 

 Standardizirani 

strukturni 

koeficienti Strukturne uteži 

Funkcija 1 Funkcija 1 

Pomembnost izobraževanja 0,592 0,846 

Koristi izobraževanja 0,365 0,768 

Slabosti izobraževanja 0,035 -0,494 

Negativni učinki izobraževanja -0,466 -0,318 

Koeficient kanonične korelacije = 0,557 

Hi-kvadrat = 217,034, sig.= 0,000 

Wilksova lambda = 0,690 
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V preglednici 33 je razvidno, da se naši preučevani skupini glede na skupno delovanje vseh 

diskriminantnih spremenljivk opazno razlikujeta, saj je centroid prve skupine v negativnem, 

centroid druge skupine pa v pozitivnem polju. Razdalja med njima je -1,362 merske enote. 

Preglednica 33: Centroida skupin 

Koliko časa ste pripravljeni nameniti 

izobraževanju? 

Funkcija 

1 

Da, nekaj ur ali nekaj dni -0,807 

Da, nekaj tednov, mesecev ali let 0,555 

 

Klasifikacijska matrika prikazuje število z diskriminantno funkcijo pravilno razvrščenih enot 

v skupini. Uspešnost klasifikacije je prikazana s količnikom med pravilno razvrščenimi 

enotami in skupnim številom enot in v našem primeru, kjer smo preverjali pomen odnosa do 

izobraževanja na pripravljenost za nadaljnje izobraževanje, odstotek pravilno razvrščenih enot 

znaša 77,2 % (preglednica 34). 

Preglednica 34: Klasifikacija izidov diskriminantne analize 

 
 

Koliko časa ste 
pripravljeni nameniti 

izobraževanju? 

Napovedana razvrstitev v 

skupine 

Skupaj 

 

 
Da, nekaj ur 

ali nekaj dni 

Da, nekaj 

tednov, 

mesecev ali 

let 

Dejanska 

razvrstitev 

Vrednost 

Da, nekaj ur ali nekaj dni 164 76 240 

Da, nekaj tednov, 

mesecev ali let 
58 291 349 

Delež (%) 
Da, nekaj ur ali nekaj dni 68,3 31,7 100,0 

Da, nekaj tednov, 

mesecev ali let 
16,6 83,4 100,0 

 77,2 % od vseh enot je pravilno razvrščenih. 
 

Preverjanje hipoteze 4. Z diskriminantno analizo smo uspeli dokazati, da pozitiven odnos 

zaposlenih do izobraževanja vpliva na njihovo pripravljenost na nadaljnje izobraževanje. Kot 

najbolj pomembni za razlikovanje med višjo in nižjo pripravljenostjo za nadaljnje 

izobraževanje namreč med vsemi testiranimi izstopata spremenljivki, ki izražata pozitiven 

odnos do izobraževanja, in sicer sta to pomembnost in koristi izobraževanja. Četrto hipotezo 

lahko potrdimo.  
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5.6.4  Obdelava podatkov - kvalitativna analiza (intervju) 

V tem poglavju je prikazana podrobna analiza rezultatov skupinskih intervjujev, ki smo jih 

izvedli z namenom dodatne osvetlitve raziskovalnega problema. Kratek sintetični povzetek in 

primerjava rezultatov z rezultati ankete je pripravljen v nadaljevanju v sklepu naloge. 

 

1. Za ogrevanje: Refleksija 

Kakšni so po vašem mnenju delavci oz. uslužbenci, ki se najbolj pogosto izobražujejo ob 

delu? Kakšne so njihove tipične lastnosti? Katere lastnosti po vašem mnenju najbolj veljajo za 

te zaposlene? Kje so zaposleni? Za kakšna podjetja/organizacije gre, iz katere panoge?  

Tipične lastnosti delavcev in uslužbencev, ki se izobražujejo; 

Sodelujoči v intervjuju so kot najbolj pomembne dejavnike, ki opredeljujejo kader, ki se 

najpogosteje izobražuje, izpostavili osebnostne lastnosti posameznika, njegovo izobrazbo, 

obliko oz. vrsto zaposlitve in položaj v podjetju, ki vpliva tudi na odnos posameznika do tega, 

kako gleda na svojo prihodnost v podjetju, pa tudi na razvoj podjetja. Kot pomembna 

dejavnika sta bila izpostavljena tudi panoga oz. položaj podjetja na trgu (gospodarstvo / 

negospodarstvo). 

 

Med osebnostnimi lastnostmi so bile najpogosteje izpostavljene lastnosti, kot so 

ambicioznost, motiviranost, samostojnost, odgovornost, odprtost za nove ideje, želja po 

napredku, želja po uspehu, radovednost, inovativnost, kreativnost in podobno. Udeleženci 

navajajo tudi svoja opažanja, da imajo osebe, ki se pogosteje izobražujejo ob delu, pozitiven 

odnos do svojega dela, k svojim delovnim nalogam pa pristopajo ciljno usmerjeno in 

nerutinirano. 

 

Primeri odgovorov so:  

- Oseba F: »Ambiciozni, zagnani, z izkušnjami, kreativni, idejni vodje.« 

- Oseba D: »Takšni delavci so karieristi, motivirani in radovedni.« 

- Oseba B: »Njihove tipične lastnosti so zavzetost za rezultate, odgovornost, samostojnost, 

inovativnost, kreativnost in komunikativnost.« 

- Oseba G: »Samoiniciativni, imajo boljši odnos do dela od ostalih, so motivirani, želja po 

uspehu in pridobivanju novega znanja, želja po napredovanju. Poleg navedenih še 

samodisciplina, natančnost, temeljitost in ciljna usmerjenost.«  

- Oseba H: »Vestni, samoiniciativni, željni novih znanj in osebnega napredovanja. Vedno 

izstopajo, so v ospredju pri razlagah delovnih nalog in načrtov, poglobijo se v navodila, 

spremljajo in preberejo strokovne članke, sami predlagajo rešitve, ki bi bile boljše oz. 

hitrejše in s tem cenejše za podjetje.« 
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- Oseba A: »Delavci, ki se pogosto izobražujejo, so usmerjeni v razvoj podjetja. Vsako 

izobraževanje prinaša s seboj tudi dobro mero odgovornosti, saj se seznanjajo s prednostni 

in slabostmi, ki jih prinaša okolje.« 

- Oseba J: »Tipične lastnosti so njihova odprtost navzven, pozitivnost in s tem poznavanje 

novih ljudi - mreženje.« 

- Oseba K: »To so delavci, ki imajo začrtane cilje, motive, izzive, ki jih skušajo doseči. 

Njihove tipične lastnosti so prizadevnost, vztrajnost, odgovornost, ustvarjalnost, 

samostojnost in samoiniciativnost. Najbolje pogoste lastnosti so odgovornost, 

samostojnost in vztrajnost.«  

- Oseba M: »Samoiniciativni, delovni in željni novega znanja.« 

Po mnenju sodelujočih v intervjujih ima tudi položaj posameznika v podjetju pomembno 

vlogo, saj se praviloma izobražujejo zaposleni na nekoliko višjih položajih in se redno 

soočajo z različnimi zahtevnimi delovnimi izzivi: 

- Oseba F: »Vodje oddelkov, vodje programov in srednji management.« 

- Oseba G: »Običajno  na vodilnih/vodstvenih mestih.«  

- Oseba L: »Ob delu se najpogosteje izobražujejo delavci, ki so na bolj odgovornih 

delovnih mestih, polnih izzivov in zahtevnih delovnih nalog.« 

Po drugi strani pa se manj pogosto izobražuje nižje izobraženi kader, največ vključenih v 

izobraževanja ima po opažanju sodelujočih vsaj srednješolsko ali pa tudi višjo stopnjo 

izobrazbe: 

- Oseba B: »Po mojem mnenju se najbolj pogosto izobražujejo delavci, ki imajo končano 

vsaj srednjo strokovno šolo. Ti delavci so bolj motivirani, željni pridobivati nova znanja 

in imajo pozitiven odnos do učenja.«  

Obstajajo pa tudi primeri, kjer je ravno nezadostna izobrazba ali nezadovoljstvo s trenutno 

zaposlitvijo in družbenim položajem lahko glavni motivator za pridobivanje novih znanj ter 

na ta način priložnost za karierni in osebni razvoj: 

- Oseba E: »Pri mnogih je bil ključen razlog za izobraževanje ob delu nezadovoljstvo z 

delovnim mestom, izobrazbo in plačo. Želijo si pridobiti dodatna znanja in nadgraditi 

svojo pridobljeno izobrazbo. Z izobrazbo in dodatnimi znanji želijo postati boljši, bolj 

izobraženi (razgledani), bolje plačani in bolj konkurenčni na trgu delovne sile.« 

- Oseba I: »… tisti, ki niso povsem zadovoljni s svojim položajem v podjetju, takšni, ki 

želijo napredovati, imeti boljšo plačo; poleg njih pa še tisti, ki jih v izobraževanje napoti 

delodajalec.« 

- Oseba N: »Priti do ustrezne izobrazbe in boljšega družbenega položaja, izogniti se 

težkemu fizičnemu delu in izboljšati svoje finance.« 
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Eden izmed razlogov za pristop k izobraževanju pa je lahko tudi zakonska zahteva ali zahteva 

delodajalca: 

- Oseba I: »… ali pa morajo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, kakšen certifikat, ker jim to 

nalaga zakon, delodajalec ali kaj drugega.« 

Sodelujoči so kot pomembno izpostavili tudi dejstvo, ali je nekdo zaposlen za določen ali 

nedoločen čas, saj opažajo, da tisti, ki imajo redno zaposlitev, najdejo več motivacije za svoj 

doprinos k razvoju podjetja preko lastnega izobraževanja in napredka, ker imajo pred seboj 

nek predstavljiv dolgoročni cilj: 

- Oseba C: »Takšni delavci so običajno zaposleni za nedoločen čas, imajo ustrezno 

izobrazbo za delo, ki ga opravljajo in vidijo v dodatnem izobraževanju svoj napredek ter 

zadovoljevanje lastnih in potreb delodajalca. To so motivirani delavci za svoje delo, 

gledajo dolgoročni cilj in so zaposlenih pri delodajalcih, ki imajo podobne cilje in 

lastnosti.« 

- Oseba A: »Večina jih je zaposlena za stalno, čeprav tudi tisti, ki so za določen čas, 

prinesejo dovolj novosti in sprememb za obe strani – delodajalec - delojemalec.«  

Večina sodelujočih v intervjuju je mnenja, da se v izobraževanja pogosteje vključujejo 

zaposleni v gospodarstvu, in sicer so najbolj izpostavili storitvene panoge (frizerstvo, 

kozmetična nega, trgovina, marketing ipd.), panoge, v katerih je prisotna visoka in stalna 

potreba po razvoju (računalništvo, telekomunikacije, farmacija, kemija, gradbeništvo ipd.) in 

tudi v tistih, kjer se morajo redno izobraževati zaradi zakonsko predpisanih pravil (varnost pri 

delu, prevozništvo ipd.): 

- Oseba M: »Zaposleni so v gospodarstvu.« 

- Oseba A: »Gre za panogo na področju nege.« 

- Oseba B: »Zaposleni so v podjetjih, kjer vidijo prednost v izobraženem kadru. To so 

predvsem podjetja, ki dajejo veliko na kreativnost in inovativnost, kot so npr.: kovinarji, 

elektroniki,računalničarji, grafiki, frizerji, kozmetiki ipd.«  

- Oseba I: »Veliko jih prihaja iz panog, kjer imajo opravka z ljudmi.« 

- Oseba J: »Večina zaposlenih prihaja iz podjetij s področja trgovine, proizvodnje in 

storitev.« 

- Oseba K: »Najpogosteje so zaposleni v dejavnostih, kjer je potreba po novem znanju 

velika. To je predvsem v računalništvu, farmaciji, gradbeništvu, marketingu, logistiki 

ipd.« 

- Oseba H: »V obrtni dejavnosti smo vedno vključevali zaposlene v pridobivanje novih 

znanj.« 

- Oseba C: »Ob delu se izobražujejo zaposleni v organizacijah, ki imajo v svojih letnih 

načrtih opredeljeno izobraževanje. To je izobraževanje za dohitevanje tehnološkega 

razvoja in napredka, varnosti pri delu, obvladovanje rokovanja z novimi stroji in 
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napravami, izboljšanje ponudbe in uvajanje novih storitev. Obstajajo tudi panoge, kot so 

kemija, farmacija in živilska industrija, kjer so s predpisi vezani na izobraževanje 

zaposlenih.« 

- Oseba L: »Nekatere panoge se nedvomno hitreje razvijajo kot druge in tam, kjer je 

sprememb več, tam je potrebnega tudi več izobraževanja ob delu. V podjetjih se ob delu 

izobražujejo vsi na tistih področjih, kjer je zakonsko predpisano, da je izobraževanje 

potrebno (VPD, HACCP, TK za voznike …), med panogami pa prednjačijo frizerji, 

kozmetiki, prevozniki, avtomehaniki oz. avto serviserji, elektro - in telekomunikacije. « 

- Oseba M: »… v javnem sektorju gre za ljudi, ki običajno naredijo družboslovno šolo in 

predvsem zato, ker to zahteva služba.« 

- Oseba H: »Največkrat gre za podjetja, ki tehnološko hitro napredujejo oz. morajo 

napredovati zaradi zahtev naročnika in, da lahko sledijo spremembam na trgu za dela oz. 

storitve, kjer prihaja do nenehnih izboljšav materialov oz. materialov proizvedenih izven 

tradicionalnih postopkov.« 

Nekateri pa so izpostavili, da panoga ni tako pomembna kot je pomembno dejstvo, ali se v 

podjetju zavedajo pomena izobraževanja za uspešno delovanje v okolju, v katerem delujejo: 

- Oseba H: »Panoge niso definirane, ker danes skoraj ni panoge, kjer se ne bi uvajale 

novosti. Zaposleni so največkrat v podjetjih oz. pri obrtnikih z daljšo oz. dolgo tradicijo, 

kjer se zavedajo pomena izobraževanja.« 

- Oseba C: »Takšni delodajalci in podjetja so v različnih panogah, to ni vezano na 

konkretna področja.« 

Poleg panoge je pomembna tudi velikost podjetja, po mnenju respondentov se namreč 

načrtovano in na stroške delodajalca pogosteje izobražujejo zaposleni v srednje velikih 

podjetjih. V manjših podjetjih pa se po izkušnjah respondentov zaposleni v izobraževanje v 

večji meri vključujejo samoiniciativno in sami nosijo stroške izobraževanj: 

- Oseba A: »Zaposleni so po navadi v srednje velikih podjetjih. Vendar se lahko tudi pri 

navadnih fizičnih osebah izobražujejo sami, torej brez denarnega vložka delodajalca.« 

- Oseba M: »Zaposleni so večinoma v srednjih podjetjih.« 

- Oseba L: »V manjših družinskih podjetjih se ob delu izobražujejo tudi sinovi in hčere 

lastnikov, ki bodo podjetje vodili v prihodnosti. Njihove tipične lastnosti so mladost, manj 

delovnih izkušenj, vizija o podjetju v prihodnosti in zagotovo tudi želja po vodenju ter 

organiziranju podjetja.« 

2. Evalvacija stanja: Vključitev v izobraževanje 

Zakaj se, po vašem mnenju, zaposleni pri obrtnikih vključujejo v izobraževanje ob delu? 

Kateri so ključni motivi, ki prevladujejo pri tem?  
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Sodelujoči v intervjujih so izpostavili več različnih motivov za to, da se zaposleni pri 

obrtnikih vključujejo v dodatna izobraževanja ob delu. Kot prvi oz. najpogosteje izpostavljeni 

motiv izstopa želja pa napredovanju in doseganju boljših delovnih rezultatov ter preko tega 

doseganje boljšega položaja v podjetju in nasploh (višja plača ter druge materialne ali 

nematerialne ugodnosti), kar pa je neposredno povezano z osebnim napredovanjem in 

razvojem (obvladovanje novih znanj in veščin), ki vodi v višje zadovoljstvo zaposlenih glede 

lastnega položaja in znanja: 

- Oseba B: »Ključni motivi so predvsem želja po napredovanju, višja plača, pridobivanje 

dodatnega znanja in doseganje boljših delovnih rezultatov.«  

- Oseba F: »Zaradi strokovnega napredka in spoznavanja novih obzorij ter poslovnih vezi 

… Ključni motivi so priložnosti za napredovanje, priložnosti za štipendije in 

konkurenčnost znanj.« 

- Oseba G: »Zaradi pridobivanja novih znanj, veščin in zaradi pridobivanja/izpopolnjevanja 

specifičnih znanj, ki jih v delovnem procesu ne morejo pridobiti. Napredovanje, želja po 

novem znanju, doseganje osebnih in strokovnih ciljev.« 

- Oseba H: »Zaposleni pri obrtnikih se vključujejo v izobraževanje predvsem zaradi 

osebnega napredovanja in zadovoljstva, konkurenčnosti obratovalnice oz. obrtnika ali 

podjetnika na trgu. Ključni motiv je predvsem, da so v večini primerov to delavci z 

osnovno ali nižjo srednjo izobrazbo in so po nekaj letih dela osvojili prakso ter so željni 

nadaljevati oz. nadgraditi svoje znanje in s tem dvig osebnega standarda.« 

- Oseba I: »Če se v izobraževanje vključujejo na lastno željo, si želijo boljše plače, ali pa 

boljšega delovnega mesta, boljših pogojev dela. Nekateri se vključijo zato, da bi 

nadomestili, kar so zamudili v času svojega rednega šolanja.« 

- Oseba J: »Na drugi strani zaposleni želijo pridobiti na strokovnosti in s tem tudi višjo 

plačo kot nagrado. Slaba stran pa je, da takšen zaposleni potrebuje tudi nadgradnjo v 

podjetju. Od tega pa je odvisno, kam podjetje gre.« 

- Oseba K: »Zaradi stalnosti zaposlitve, višje plače in drugih materialnih ugodnosti, 

možnosti napredovanja ter samostojnosti pri delu. Ključni motivi so možnost 

napredovanja, višja plača in druge materialne ugodnosti.« 

- Oseba M: »Zaradi morebitne večje plače, boljšega delovnega mesta in možnosti 

spremembe delovnega mesta.« 

Poleg tega je kot zelo pomemben motiv izpostavljena želja zaposlenih po zagotavljanju lastne 

boljše prihodnosti in večje konkurenčnosti na trgu delovne sile. Na takšen način si 

posamezniki poskušajo zagotoviti boljše izhodišče v primeru menjave službe. V tem primeru 

gre za vključevanje zaposlenih v izobraževanje na lastno pobudo, pogosto tudi na lastne 

stroške in brez vednosti delodajalca. Izjema so družinski člani obrtnikov, ki jih pri 

izobraževanju vodijo drugi motivi (priprave na nasledstvo podjetja): 
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- Oseba A: »V večini primerov se zaposleni pri obrtnikih vključujejo v izobraževanje zaradi 

nadgradnje narave dela in s tem tudi sebe. Če delodajalec dobro plača svoje zaposlene, ti 

ostanejo pri njem. Drugače si službo počasi iščejo drugje.« 

- Oseba C: »Edini motiv izobraževanja delavcev pri obrtnikih je pridobiti ustrezno stopnjo 

izobrazbe zaradi zamenjave zaposlitve. Izjeme so družinski člani, ki se usposabljajo za 

nadaljevanje vodenja dejavnosti.« 

- Oseba D: »Vključujejo se zato, da so bolj konkurenčni na trgu delovne sile, pridobivajo 

aktualna znanja, posodabljajo že obstoječe znanje, imajo interes za temo in izobraževanje, 

ki se jim ponudi.«  

- Oseba E: »V manjših podjetjih v zasebni lasti se mnogi, ki imajo zaposlitev, odločijo za 

samofinanciranje izobraževanja in vsaj na začetku izobraževanja na nek način skrivajo to 

pred delodajalcem. Motiv je boljša prihodnost.«  

- Oseba N: »Delo pri obrtniku je za nekatere nek začetek, kjer si pridobijo delovne navade, 

ker pa so nezadovoljni z delom in plačo, se začnejo dodatno izobraževati.« 

- Oseba L: »Potomci lastnikov podjetja pa imajo motive po nadaljevanju začete poti, želja 

po boljši organizaciji, vodenju in izboljšanju strokovnega znanja svojih staršev.«  

Poleg tega je ponekod vključevanje v izobraževanje nujno zaradi narave dela, ki zahteva 

poglobitev oz. osvojitev določenega znanja ali veščine, pridobitev certifikata in podobno. V 

teh primerih zaposlene na izobraževanje napoti delodajalec: 

- Oseba B: »Zato, ker je izobraževanje ob delu danes postalo nuja, saj že sami zaposleni 

ugotavljajo, da brez dodatnih usposabljanj ne morejo slediti razvoju.« 

- Oseba I: »Mislim, da je glavni motiv za vključitev delavca v izobraževanje želja 

delodajalca. Dosti je takšnih, ki se v izobraževanje morajo vključiti, ker jim to naroča 

delodajalec – da pridobijo znanja, potrebna za opravljanje svojega dela, da pridobijo 

certifikat in se seznanijo z novostmi na svojem področju.« 

- Oseba L: »Zaposleni se v izobraževanje vključujejo zaradi potreb dela, nakupa nove 

opreme, novosti na področju panoge, novih trendov, prednosti pred konkurenco, pogojev 

za ohranitev zaposlitve …«  

Zaposleni in izobraževanje 

Kateri od zaposlenih pri obrtnikih se po vašem mnenju najbolj izobražujejo in kateri najmanj? 

Kako to? Kateri so tisti, ki bodo ob zavedanju, da potrebujejo določena nova znanja in 

veščine, sami izrazili potrebo po izobraževanju in kateri ne? Zakaj menite, da prihaja do tega? 

Imate vsi enake izkušnje? Prosim, na kratko opišite razmere glede tega pri vas. 

Glede tega, kateri od zaposlenih pri obrtnikih se v največji meri vključujejo v različna 

izobraževanja, je veliko udeležencev izrazilo prepričanje, da gre v prvi vrsti za delavce, ki so 

v ožjem družinskem in vodstvenem krogu podjetnika. V tem primeru je prisotno zavedanje, 

da je za lasten razvoj in razvoj podjetja treba nadgrajevati znanja in si na takšen način 
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poskušati zagotoviti bolj konkurenčen položaj na trgu. V družinskih podjetjih so po mnenju 

številnih udeležencev intervjuja, ostali zaposleni, torej tisti, ki ne izhajajo iz ožjega 

sorodstvenega kroga podjetnika, glede izobraževanja v nekoliko manjvredni poziciji in jih 

obrtniki praviloma pošiljajo le na izobraževanja, ki so nujna z zakonskega vidika. Nekateri so 

izpostavili tudi razliko med zaposlenimi za nedoločen in določen čas, slednji naj bi izrazili 

manjšo pripravljenost za dodatna izobraževanja, saj v njih ne vidijo neke dolgoročne koristi: 

- Oseba A: »Najbolj se izobražujejo zaposleni, ki sicer izhajajo iz ožje skupine družine in 

so hkrati vodstveni kader. Najmanj pa se izobražujejo zaposleni pri njih. V večini 

primerov so to sredstva, ki se namenijo za nadaljnje učenje, vprašanje pa je tudi, koliko so 

delodajalci pripravljeni vlagati v to. Če gre za lastno podjetje, si podjetnik vsekakor želi 

čim več znanja, saj je to dobro za njega in za podjetje. Za zaposlene pa je značilen bolj 

lastni interes.« 

- Oseba B: »Najbolj se izobražujejo delavci, ki so zaposleni v družinskem podjetju (npr. 

sin, hči, žena in mož). Zato, ker imajo družinski člani, ki so zaposleni v družinskem 

podjetju, več možnosti za obiskovanje različnih izobraževanj, saj se povečini izobražujejo 

v službenem času. Druge delavce pa seveda obrtnik pošilja predvsem na najnujnejša 

izobraževanja, ki se tičejo predvsem zakonodaje (npr: varstvo pri delu, HACCP).« 

- Oseba C: »Najbolj se izobražujejo družinski člani delodajalca, nato zaposleni za 

nedoločen čas. Zaposleni za določen čas ne pomislijo na izobraževanje, razen obveznega 

po zakonu. Zaposleni za določen čas nimajo motiva, ne časa, ne možnosti, da bi se 

vključili v izobraževanje, ki traja vsaj dve leti. Pri obrtniku so verjetno edini družinski 

člani, ki sami ugotavljajo potrebo po novih znanjih in utrditvi ter razširitvi obstoječega 

znanja. Velik motiv je prevzem dejavnosti in zavedanje, da je treba obstoječo proizvodnjo 

ali storitev posodobiti, razširiti in nadgraditi.« 

- Oseba E: »Menim, da se največ izobražujejo tisti zaposleni, ki so blizu obrtniku 

(sorodstvo). Najmanj pa se izobražujejo zaposleni, ki opravljajo vsakodnevna dela (npr. 

delavec, ki opravlja dela, za katera obrtnik smatra, da ne potrebuje dodatnega 

izobraževanja, kot npr. čistilka).« 

- Oseba L: »Izobraževanja izbira predvsem lastnik podjetja, ki najbolj pozna potrebo po 

novih znanjih pri svojih zaposlenih. Njihovi otroci pa si po verjetneje lažje izbirajo 

izobraževanja po svojih potrebah in željah.«  

Zanimalo nas je tudi, kateri od zaposlenih so po izkušnjah, sodelujočih v intervjujih, tisti, ki 

sami podajo iniciativo in izrazijo željo, da bi se vključili v izobraževanje. Želeli smo 

ugotoviti, kakšne so njihove lastnosti in po čem se razlikujejo od ostalih zaposlenih. 

Prevladuje mnenje, da je najmanj zavedanja po nujnosti izobraževanja med nekvalificirano in 

nizko izobraženo delovno silo, torej med tistimi, ki imajo končano zgolj osnovno šolo ali pa 

so pridobili poklicno izobrazbo in opravljajo različna nestrokovna dela. Po drugi strani pa je z 

višjo stopnjo izobrazbe oz. z boljšim položajem v podjetju povezana večja pripravljenost za 

izobraževanje. Tudi delavci s krajšim stažem v podjetju naj bi po mnenju nekaterih kazali 
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večjo pripravljenost za izobraževanje, ker je pri njih prisotna želja, da se dokažejo in uspešno 

vključijo v novo delovno okolje: 

- Oseba B: »To so predvsem delavci, ki se zavedajo, da brez znanja ni napredka. Delavci, ki 

se tega ne zavedajo, se pač ne odločajo za izobraževanje. Do tega prihaja zaradi tega, ker 

so večinoma to delavci, ki imajo komaj dokončano osnovno šolo ali IV. stopnjo 

izobrazbe.« 

- Oseba D: »Najbolj se izobražuje vodilni kader, tisti, ki so bolj zainteresirani za svoje delo 

in pa na novo zaposleni. Manj se izobražujejo slabše izobraženi in tisti, ki ne vidijo 

možnosti napredovanja.« 

- Oseba K: »Najbolj se izobražujejo delavci, ki imajo interes po iskanju novega znanja, to 

pa so po večini delavci, ki imajo končano višjo stopnjo izobrazbe. Najmanj pa se 

izobražujejo tisti delavci, ki mislijo, da ker imajo službo, se jim pač ni treba več 

izobraževati. To so večinoma delavci, ki imajo nižjo izobrazbo (npr. nedokončano 

osnovno šolo).« 

- Oseba L: »Izobražujejo se bolj tisti delavci, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe in najmanj 

tisti z (ne)dokončano osnovno šolo. Glede na to, da je med obrtniki in lastniki podjetij 

izobrazba v večini na poklicni ravni ali na V. stopnji izobrazbe, to ne zagotavlja ravno 

najbolj naklonjenega okolja za izobraževanje. Tudi večina delavcev, zaposlenih pri 

obrtnikih in samostojnih podjetnikih ima izobrazbo na tej ravni. Prepričana pa sem, da 

prevladujejo zaposlenih z dokončano osnovno šolo oz. nekvalificirani delavci, kar ne daje 

mnogo spodbud za izobraževanje ob delu.«  

- Oseba L: »Odgovorni in samoiniciativni posameznik se odloča o tem, kaj se bo učil, v 

katerem času, s pomočjo kakšnih gradiv, sebi prilagojeni hitrosti in kakšne učne cilje bo 

pri tem dosegel. Učeči posameznik se za samostojno učenje odloči sam, ali pa s pomočjo 

drugih.« 

- Oseba M: »Najbolj se izobražujejo tisti s srednješolsko in višješolsko izobrazbo.« 

Nekateri zaposleni izrazijo lastno iniciativo za izobraževanje zaradi želja in ciljev na dolgi 

rok, ker sami vidijo določeno dolgoročno korist, ki bi jim jo lahko izobraževanje prineslo 

(druga zaposlitev, dodatno popoldansko delo ipd.). To se kaže predvsem pri aktivnih in 

ambicioznih zaposlenih, z željo po napredovanju in dokazovanju: 

- Oseba G: »Zaposleni dajejo iniciativo praviloma takrat, ko lahko ta znanja uporabijo na 

dolgi rok, bodisi v podjetju, bodisi tudi v zasebnem življenju (dodatna dela, dela po 

pogodbi za druge stranke), ali pa takrat, ko v stiku s kupcem pridejo do spoznanja, da so 

nova znanja ključna zaradi zadržanja posla, večjega prihodka itd.« 

- Oseba H: »Delavci, ki so željni novih znanj oz. nadgradnje ali obnove obstoječega. 

Dokazati se pred nadrejenim, ostalimi zaposlenimi oz. sodelavci, predvsem pa na terenu 

postaviti sebe kot strokovnjaka oz. mojstra in podjetje v najboljšo luč. Največkrat so to 

delavci z ogromno praktičnega znanja in delavci, ki opravljajo težko delo za nizko plačilo 
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oz. zaslužek in delavci, ki želijo v bodočnosti na samostojno pot v podjetništvo oz. obrt. 

Do tega prihaja zaradi osebnih želja oz. želje partnerja ali družine, dokazovanje v družbi 

in med sodelavci. V večini primerov imamo vsi enake ali podobne izkušnje. V naši 

dejavnosti sami skrbimo za stalno izobraževanje.« 

- Oseba I: »Najbolj se izobražujejo tisti, ki niso zadovoljni s svojo trenutno situacijo ali 

vidijo v izobraževanju možnost napredka. Potrebo po izobraževanju izrazijo sami, če so 

dovolj samozavestni in verjamejo v svoje sposobnosti …«  

- Oseba L: »Sami izrazijo željo po izobraževanju tisti zaposleni, ki imajo željo po 

napredovanju, po osvajanju novih znanj in ki vidijo, da brez nenehnega obnavljanja 

znanja ne morejo dela opravljati bolje kot konkurenca. Takšni zaposleni so tudi zelo dobri 

delavci in delodajalec mora biti vesel, da so v njegovem podjetju.« 

- Oseba N: »Najbolj se izobražujejo zaposleni, ki so nezadovoljni s plačo ali pa narava dela 

zahteva določeno specifično izobrazbo. Tisti, ki imajo ročne spretnosti in so pridni za 

fizično delo, se manj izobražujejo. Izobražujejo se tudi tisti, ki jim v mladosti ni bilo dana 

možnost rednega študija iz določenih razlogov in kasneje opazijo svoj dar, ki ga s pridom 

izkoristijo.« 

- Oseba J: »Največ izobraževanja želijo novo zaposleni, ki pridejo iz šole. Polni znanja 

udejanjajo to s prakso. Za njih je velikega pomena, če jih obrtnik pošlje na nadaljevanje 

izobraževanja, kjer spoznava nove ljudi, nove trende in modo.«  

Nekateri udeleženci intervjuja so tudi izpostavili, da je med zaposlenimi premalo takšnih, ki 

se zavedajo nujnosti izobraževanja in priložnosti za lasten razvoj, ki jih to prinaša in da brez 

lastne volje in veselja do učenja ne gre. Ali pa se v izobraževanje vključijo zaradi napačnih, 

predvsem materialnih razlogov: 

- Oseba E: »Takšnih, ki se zavedajo potreb po dodatnem izobraževanju, je na žalost 

premalo. To prihaja zaradi tega, ker mislijo, da za opravljanje svojega dela ne potrebujejo 

dodatnega izobraževanja. Velikokrat se zaposleni izobražujejo na tako imenovanih lažjih 

smereh, ker si z višjo stopnjo izobrazbe želijo pridobiti nazive in večjo plačo, samo znanje 

pa je drugotnega pomena.« 

- Oseba F: »Izobražujejo se tisti, ki vidijo v tem priložnost za svoj razvoj in imajo pogum 

ter finančna sredstva. Več možnosti za vpis in dokončanje študija imajo študentje, ki so 

organizirani v delovne učne skupine in si med seboj pomagajo …« 

- Oseba I: »… morajo pa imeti tudi nekaj veselja do učenja. Če jih učenje, izobraževanje 

popolnoma nič ne zanima, ne veseli, se ne bodo vključili.«  

Izobraževanje ob delu 

Kako po vašem mnenju na vključevanje v izobraževanje ob delu vpliva stopnja izobrazbe? 

Kaj menite, kateri kader je bolj naklonjen izobraževanju ob delu, višje ali nižje izobražen? 

Zakaj menite, da je temu tako? 
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Udeleženci so že sami pri predhodnih vprašanjih izpostavili pomen stopnje izobrazbe za 

pripravljenost za vključitev v izobraževanje. Prevladuje mnenje, da so izobraževanju ob delu 

bolj naklonjeni višje izobraženi, ki želijo poglobiti svoje znanje in se zavedajo, da ga je treba 

nenehno obnavljati, prav tako pa imajo s preteklim izobraževanjem pozitivne izkušnje. Pri 

nižje izobraženih pa je poleg pomanjkanja motivacije navzoč tudi dvom v lastne sposobnosti 

in posledično tudi skrb, ali bodo izbrani program sploh sposobni dokončati: 

- Oseba A: »Izobraževanje ob delu je za tiste, ki že imajo zahtevano stopnjo izobrazbe za 

delo in želijo več znanja. Prav tako tudi za tiste, ki nimajo toliko izobrazbe, pa so nekateri 

prav naravni talenti s prakso in bi tudi želeli pridobiti znanje. Čeprav prevladuje 

prepričanje, da so bolj naklonjeni izobraževanju višje izobraženi.« 

- Oseba B: »Po mojem mnenju ima stopnja izobrazbe velik vpliv. Bolj naklonjeni so tisti 

delavci, ki so višje izobraženi. Zato, ker delavci z nižjo izobrazbo imajo velikokrat 

pomisleke, da ne bodo zmogli končati izobraževanja (npr. pomanjkanje časa, znanja) in se 

zato raje ne odločajo za izobraževanje ob delu.« 

- Oseba C: »Izobražujejo se tisti, ki že imajo določeno stopnjo izobrazbe. Tisti brez 

izobrazbe se preveč bojijo šolskih klopi, pa čeprav je to le nekaj urni tečaj. Takšni brez 

izobrazbe niso v stanju osvajati, utrjevati in memorirati novega znanja. Navadno gradimo 

na neki doseženi osnovi, pa tudi pri tečaju varstva pri delu.« 

- Oseba D: »Definitivno se več izobražujejo višje izobraženi, zato, ker imajo več pozitivnih 

osebnih izkušenj z izobraževanjem.« 

- Oseba E: »Višjo kot ima stopnjo izobrazbe lažje se odloča za izobraževanje ob delu.«  

- Oseba F: »Višja je izobrazba, več izkušenj in informacij delavec ima, bolj hitro se odloča 

za nadaljnje izobraževanje …« 

- Oseba K: »Zelo. Absolutno kader, ki ima višjo izobrazbo. Zato, ker delavci, ki imajo višjo 

izobrazbo, se točno zavedajo, da morajo neprestano vlagati v svoja znanja. Zato, ker če 

bodo vlagali v svoja znanja, bodo zato primerno nagrajeni.« 

- Oseba L: »Zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe so bolj naklonjeni izobraževanju kot tisti z 

nižjo, bolj so naklonjeni izobraževanju in nadgrajevanju svojega znanja. Znanje širi 

horizonte razmišljanja in videnja, opažanja potreb in samoiniciativnosti. Vse to daje višja 

stopnja izobrazbe in je tudi osnova za izobraževanje ob delu ter nenehno nadgrajevanje 

pridobljenih znanj.«  

Nekateri pa že opažajo določene spremembe glede prevladujoče prakse, saj imajo izkušnje s 

tem, da tudi tisti z nižjo izobrazbo pokažejo željo in voljo za vključitev v izobraževanje. 

Odvisno je od tega, kako ambiciozen je posameznik in kakšne cilje ima v življenju: 

- Oseba H: »Stopnja izobrazbe na vključevanje v izobraževanje ob delu po mojem mnenju 

zelo vpliva. Izobraževanju ob delu so bolj naklonjeni nižje izobraženi. Potreba po boljšem 

osebnem standardu, lažja zaposlitev oz. to, da zaposlitev tudi obdržimo.« 
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- Oseba I: »Vedno je bilo tako, da so se več izobraževali višje izobraženi, mislim pa, da se 

danes čedalje več izobražujejo tudi nižje izobraženi. Zelo pomaga, da že imaš pozitivne 

izkušnje z izobraževanjem – teh imajo več višje izobraženi.« 

- Oseba J: »Običajno ima višje izobraženi kader pomisleke, da to ni čisto potrebno, ker to 

znanje že imajo. Nižje izobraženi kader sicer meni, da ni potrebno izobraževanje glede 

tega, kar delajo. Vendar to ni pravilo, tudi iz nižje izobraženega kadra je treba znati 

potegniti tisto najboljše.« 

- Oseba N: »Bolj se odločajo zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe. Ambicije posameznika.« 

Poleg tega, da udeleženci intervjuja opažajo razliko v pripravljenosti za izobraževanje glede 

na stopnjo izobrazbe, so nekateri prav tako izpostavili, da se višje izobraženi odločajo za 

drugačno vrsto izobraževanj kot nižje izobraženi. Pri prvih gre bolj za izobraževanja, ki so 

povezana z delom z ljudmi, pri drugih pa za pridobivanje specifičnih tehničnih znanj. Razlika 

je tudi v motivih, zakaj se odločajo za dodatno izobraževanje in v strategiji lastnega 

kariernega razvoja: 

- Oseba C: »Tisti, ki se izobražuje v lastnem ali interesu delodajalca, to počne v vertikalni 

smeri, torej nadgrajuje doseženo stopnjo in stroko. Horizontalni prehodi in nadgrajevanja 

so redkejši, to so tisti, ki sami ne vedo, kaj želijo, se lovijo. Trenutno so navdušeni nad 

enim področjem, si premislijo, ker prijatelji študirajo drugje in podobno. Poznam hčerko 

obrtnice - frizerke, ki je končala tri srednje šole, ne pa tudi frizerske in ima namen 

prevzeti dejavnost.« 

- Oseba G: »Pri nas je to precej enakomerno razporejeno; kar opažamo, je to, da se kadri z 

nižjo izobrazbo usmerjajo bolj k specifičnim znanjem (predvsem tehnična izobraževanja, 

specifična IT-izobraževanja), medtem ko kadri z višjo izobrazbo gredo bolj na 

izobraževanja na temo vodenja ljudi in organizacije.« 

3. Motivacija za vključitev v izobraževanje  

Pri udeležencih intervjuja kot primarni motivacijski dejavnik izstopa želja po napredovanju s 

trenutnega delovnega mesta in v povezavi s tem tudi utrjevanje lastnega položaja v delovnem 

okolju, pridobivanje večje kredibilnosti ter ugleda med sodelavci in pridobivanje specifičnih 

interdisciplinarnih znanj. Pri tem ni nujno najbolj pomembna pridobitev višje stopnje 

izobrazbe, bolj pomembna je vsebina pridobljenega znanja in veščin. Poleg migracije znotraj 

organizacije pa gre lahko tudi za željo po utrjevanju lastne konkurenčne pozicije na trgu dela. 

Pomemben razlog za vključitev v izobraževanje je tudi želja po pridobivanju novih znanj in 

možnosti za boljše opravljanje svojega dela, kar lahko vodi v doseganje zastavljenih kariernih 

ciljev, tudi povišanja plačila za delo: 

- Oseba A: »Predvsem napredovanje v službi in ugled pri ostalih sodelavcih. S tem se še 

dodatno dokažem tudi v okolici s svojim delom.« 

- Oseba C: »Navadno je to napredovanje na delu. Če je ta motiv odsoten je to menjava 

zaposlitve ali pridobitev nove zaposlitve v primeru izgube obstoječe.« 
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- Oseba B: »Mene osebno motivira pridobivanje novih znanj, ki jih lahko uporabim pri 

svojem delu. Vedno moramo biti en korak pred konkurenco, to pa lahko dosežemo samo s 

pridobivanjem novih znanj.«  

- Oseba D: »Zanima me posodabljanje svojega znanja, moj osebni razvoj in pa možnosti 

napredovanja in razvijanja kariere.«  

- Oseba E: »Meni osebno je bila največja motivacija, da pridobim čim več znanja in tudi, da 

končam šolo. Pomembno mi je bilo, da osvojim interdisciplinarna znanja, ki jih drugi moji 

bolje plačani sodelavci nimajo. Sama stopnja izobrazbe je bila drugotnega pomena.« 

- Oseba F: »Širitev obzorja na druga področja in povezava vseh v teoretičnem in 

praktičnem smislu v novo dodano uporabno vrednost.« 

- Oseba G: »Želja po novem znanju in veščinah (komunikacija, psihoanaliza, vodenje ljudi 

ipd).« 

- Oseba K: »Da z izobraževanjem ob delu razvijam svoje kompetence, napredujem in lažje 

dosegam svoje karierne cilje. Zato, ker osvajam nova znanja, ki mi služijo pri doseganju 

želenih ciljev, ki sem si jih zadala.« 

- Oseba M: »Večja konkurenčnost, možnost napredovanja, zamenjave delovnega mesta.« 

- Oseba N: »Pridobiti čim več znanja. Brez izobrazbe, ki sem jo pridobil ne bi opravljal 

dela, ki sem si ga želel opravljati v podjetju. Seveda je denar še vedno velik motivator.« 

Poleg osebnih motivov pa so pomembni tudi motivi, ki so povezani z organizacijo. Nekateri 

udeleženci so namreč izpostavili, da jih motivira dejstvo, da se lahko naučijo veščin, ki jim 

omogočajo, da dosegajo večje zadovoljstvo pri svojih strankah. Tako da se kot najboljša 

kombinacija izkažejo tista izobraževanja, ki udeležencem prinašajo dvojno korist, možnost za 

boljše opravljanje dela in priložnost za osebno rast in razvoj: 

- Oseba H: »Mene osebno motivira sledenje novim trendom oz. seznanitev z izkušnjami v 

praksi pri uporabi določenih novih materialov. Da sem bolje seznanjen od konkurence in 

da vem, da strankam pravilno svetujem ter seznanjam oz. predajam znanje zaposlenim.« 

- Oseba I: »Zanimajo me izobraževanja, ki mi bodo koristila pri mojem delu in pa 

izobraževanja s področij, ki me osebno zanimajo, pritegnejo – najboljše je kombinacija 

obojega.«  

- Oseba J: »Osebno me motivirajo novosti in s tem tudi konkurenca – biti korak pred njimi. 

Drugače hodimo na mestu, to pa ni dobro za naše delo.« 

- Oseba L: »Motivacija za dodatno izobraževanje je povezana tako z delovnim mestom, 

možnostjo osebnega razvoja in rasti kot možnostjo napredovanja v službi. Vse večji 

delovni izzivi bi bili zagotovo resna motivacija za dodatno izobraževanje.« 

Načini motivacije 

Kako vi poskušate motivirati zaposlene za vključitev v izobraževanje? Prosim, če vsak opiše 

svoj pristop in svoje izkušnje. Kaj je še posebno učinkovito?  
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Sodelujoči so navedli, da skušajo zaposlene motivirati za vključitev v izobraževanje tako, da 

jim to predstavijo skozi določene koristi za njih same in jim ponudijo takšno vrsto 

izobraževanja, ki je prilagojena njihovemu delu in potrebam. Na prvem mestu sodi sem 

možnost za zvišanje osebnega dohodka zaposlenih in možnost napredovanja, prav tako tudi 

izboljšanje delovnih pogojev, možnost opravljanja bolj odgovornih delovnih nalog, večja 

samostojnost pri delu ter podobno. Z bolj učinkovitimi zaposlenimi raste zadovoljstvo strank 

in ugled celotnega podjetja, kar pripomore k boljšim odnosom v podjetju - tudi ta vidik 

poskušajo izpostaviti nekateri delodajalci v procesu motivacije izobraževanja delavcev: 

- Oseba A: »Predvsem z rastjo in ugleda podjetja. K temu sodita tudi plača in ugled pri 

sodelavcih.« 

- Oseba B: »Tako, da jim ponudimo izobraževanja, ki so zanimiva, strokovna, prilagojena 

njihovim potrebam in skrb za osebno rast (spodbujanje, usmerjanje).« 

- Oseba C: »Pomemben motivator so plača, sledita delovni odnos in pogoji dela.« 

- Oseba D: »… da se vsebine prilagajajo njegovim delovnih potrebam, da mu izobraževanje 

pomaga pri napredovanju.« 

- Oseba F: »S konkretnim projektom, ki ga bomo izpeljali vzporedno s pridobivanjem 

novega znanja in praktičnih izkušenj – sinergija dela in raziskovanja.« 

- Oseba G: »Pogosto so dodatna izobraževanja nujni pogoj za zadržanje določenega posla 

ali stranke v celoti. Izguba posla/stranke bi seveda negativno vplivala na poslovno 

uspešnost podjetja, ne nazadnje potencialno tudi na osebni dohodek delavca.« 

- Oseba H: »Še posebno je zagotovilo višje plače po končanem izobraževanju.« 

- Oseba L: »V majhnem, mikro podjetju pa je možnosti za napredovanje malo, vezane so 

mogoče le na samostojno opravljanje dela in v tem primeru bi zaposlenemu omogočila, da 

si pridobi tisto raven znanja, da bi lahko samostojno opravljal delo ter imel v tem smislu 

tudi večjo plačo. Mislim, da je najbolj učinkovita tista motivacija, ki bo zaposlenega 

privedla do bolj odgovornega dela z več pooblastili.« 

- Oseba N: »Seveda je na koncu za uspeh zaposlenega potrebna primerna stimulacija.« 

Poleg tega pa je pomembno tudi to, da se delavcu celoten proces izobraževanja poskuša 

približati na način, da se mu olajša pogoje skozi celotno obdobje izobraževanja. Sem spada 

delodajalčevo kritje stroškov izobraževanja, prilagoditev delovnega časa izobraževanju, 

možnost prostih ur ali dni, ki jih delavec lahko nameni učenju, dolžina trajanja izobraževanja, 

možnost vključitve v e-izobraževanje, pri katerem lahko delavec do vsebin dostopa preko 

interneta in si na takšen način prilagaja čas, kdaj se bo posvetil učenju: 

- Oseba D: »Delavca pritegne, če se mu lahko prilagodi urnik izobraževanja.« 

- Oseba G: »Zaposlene seveda dodatno motivira, če stroške izobraževanja v celoti 

prevzame podjetje. Zaposlenim precej pomeni, če je dodatno izobraževanje predstavljeno 

tudi v smislu priznanja za njihove dosedanje dosežke, truda za podjetje, ustreznega odnosa 

do dela.« 
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- Oseba H: »Plačano izobraževanje, skupinska udeležba in druženje, dela prost in plačan 

dan, pridobitve potrdila o strokovni usposobljenosti oz. spričevala o višji izobrazbi. 

Opazno je bilo, da so se v večini izobraževanj vključevali isti delavci in so radi obiskovali 

razne tečaje oz. predavanja v krajšem trajanju, od 1 do 2 uri dnevno, največ teden dni.« 

- Oseba K: »Zaposlene poskušam motivirati tako, da jim omogočam čim lažji dostop do 

osvajanja novih znanj. Posebno učinkovito je pridobivanje novih znanj preko interneta.« 

- Oseba L: »Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo, da je 

izobraževanje mogoče izvajati tudi od doma, da ni preveč nepotrebnih ur predavanj in 

odsotnosti z doma. Opravila sem podobno izobraževanje, kjer smo imeli samo uvodno 

celodnevno izobraževanje, kjer smo se spoznali, razdelili naloge in potem prek spleta 

komunicirali, obdelovali gradiva, skupno naredili nekaj nalog in na koncu še zaključno 

nalogo. Takšno usposabljanje se mi zdi praktično, učinkovito in v skladu s tempom 

vsakdanjega dne.« 

- Oseba M: »Z možnostjo, da je npr. ena ura na dan v rednem delovnem času namenjena 

izobraževanju, dodatni dan dopusta za izobraževanje.« 

Vsekakor pa je bistveno, da se delodajalec posveti delavcu, se z njim pogovori in da skupaj 

ocenita, kaj je tisto, kar bi delavcu v največji meri pomagalo pri lažjem opravljanju njegovega 

dela in da se ga vključi v izobraževanje, ki je v skladu z njegovimi pričakovanji in značajem. 

Delodajalec naj bi skušal delavcu približati namen izobraževanja in mu predstaviti idejo, da je 

v današnjem času nujno redno nadgrajevanje znanj, saj na takšen način lahko pridobi več 

spoštovanja med sodelavci, strankami in na trgu dela nasploh. Pri tem so lahko koristni redni 

letni pogovori ali konkretni pogovori prav s tem namenom:  

- Oseba E: »Samo motivacija delodajalcev in vodij za izobraževanje zaposlenih je bolj 

relativna. Zaposleni morajo biti usposobljeni za čim boljše upravljanje in obvladovanje 

svojega dela, saj živijo od opravljenega dela, ne pa od izobrazbe na papirju. Ta je v 

današnjem času, z vsesplošnem množičnem izobraževanju in nižanju kriterijev, veliko 

zgubila na pomenu.« 

- Oseba G: »Poskušamo jih motivirati z osebnimi pogovori (letnimi ali periodičnimi), v 

katerih obojestransko opredelimo njihov srednjeročni razvoj v podjetju in možnost 

napredovanja.« 

- Oseba I: »Delavca najbolj motivira, če vidi, da bo imel tudi sam korist od izobraževanja. 

Izobraževanje je treba predstaviti tako, da vidi, kako mu bo neposredno koristilo. Treba je 

'prebrati' človeka, kaj ga zanima in privlači. Težko motiviraš nekoga, če ne veš, kakšne so 

njegove vrednote, potrebe, želje – mu več pomeni finančni položaj, družina, zgled 

sodelavcev …«  

- Oseba J: »Danes vsak zaposleni ve, da je konkurenca huda. Vsako novo znanje in s tem 

tudi pristop prinese napredek. Posebej veliko prinese potem spoštovanje do tistega, ki je 
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uspešno opravil izobraževanje. Nujno pa je spodbujanje vseh, torej ne samo tistih, ki se 

izobražujejo.« 

- Oseba L: »Izobraževanje je naložba v prihodnost in naložba v zaposlene ter v tem smislu 

bi tudi motivirala zaposlene. Z višjo ravnijo znanja bi zagotovo lažje opravljali vse bolj 

zahtevne naloge in tudi hitreje napredovali.« 

- Oseba N: »Sam poskušam zaposlenega motivirati na način, da je v poklicu, ki ga opravlja 

nekaj več od ostalih v tej branži, da je delo, ki ga opravlja, delo prihodnosti. Skušam ga 

prepričati, da si prebere kakšno od tehničnih knjig in mu zagotoviti obisk na kakšnem 

sejmu ali konferenci ter zaposlenega prepričati, da se je treba v poklicu, ki ga opravlja, 

nenehno izobraževati.« 

Udeleženci kot motivatorji 

Kakšen motivator ste vi oz. kako so vas motivirali? Kakšna je situacija pri vas, ali stremite k 

vključevanju zaposlenih v pridobivanje novih znanj in kako to dosegate? Če ne, zakaj ne? 

Večina udeležencev se je označila za dobre motivatorje. Delodajalci stremijo k vključevanju 

zaposlenih v izobraževanje zaradi možnosti boljšega nastopa podjetja na trgu in prav tako tudi 

zaradi boljše pozicije delavcev na trgu dela:  

- Oseba A: »Ker opravljam takšno zvrst dela, me motivirajo novosti dela. Želim, da vsi 

zaposleni pridobivajo na znanju in to prelivajo v delo. Ker obstaja velika konkurenca gre 

tu bolj za prilagajanje in s tem spoštovanjem mene do zaposlenih ter obratno. Če te 

sinergije ni, pa je konec sodelovanja.« 

- Oseba E: »Največja motivacija po funkcionalnem izobraževanju (ne študiju ob delu) v 

času neoliberalnega kapitalizma je biti konkurenčen na trgu dela in imeti delo, da lahko 

živimo ter preživimo svoje družine. Enako velja za moje sodelavce, vsak se na nek način 

boji za svoj položaj in zato ne motivira ostalih k izobraževanju, vse z namenom, da laže 

obdrži svojo konkurenčno prednost na delovnem mestu.« 

Pogost način, kako se poskuša zaposlene pritegniti, da se vključijo v pridobivanje novih 

znanj, je plačilo celotnih stroškov izobraževanja in možnost izobraževanja med delom oz. da 

se delovni čas na nek način prilagodi urniku izobraževanja. Pomembno je tudi, da se 

zaposlenim ponudijo uporabna izobraževanja, ki jim prinesejo takšna dodatna znanja in 

veščine, ki jih lahko s pridom uporabijo pri vsakdanjem opravljanju dela ter jim pomenijo 

napredek za njihov karierni razvoj: 

- Oseba B: »Mene so motivirali tako, da mi je delodajalec plačal celotno izobraževanje, ki 

sem se ga udeležila. Torej s plačilom izobraževanja. Seveda stremimo k tem, da 

poskušamo pritegniti čim več delavcev, da se vključijo v izobraževanje. To dosegamo 

tako, da jim nudimo izobraževanje, ki so uporabna v praksi.« 

- Oseba I: »Poskušamo čim več zaposlenih pritegniti v izobraževanje. Važno je imeti 

program, ki ljudi pritegne, jih zanima in je aktualen.« 
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- Oseba J: »Obstajata dva tipa ljudi: tisti, ki jih motivira vodja in tisti, ki se motivirajo sami, 

torej za svoje znanje. Tisto, ki motivira vodja, je zelo usmerjeno in strokovno za določeno 

področje. Če se izobražuješ sam, pa lahko širi področje znanje v smeri, ki nam najbolj 

ustreza. Prav je, da se izobražujemo. S tem se dela napredek in tudi večja volja do dela.« 

- Oseba K: »Mislim, da sem dober motivator. Mene so motivirali tako, da mi je delodajalec 

sam ponudil možnost izobraževanja ob delu, kar sem zelo dobro izkoristila. Pri nas vedno 

stremimo k temu, da bi čim več ljudi poslali na izobraževanje. To dosežemo tako, da jim v 

celoti pokrijemo stroške izobraževanja.« 

- Oseba L: »Mislim, da sem dober motivator, saj zaposlene poskušam vsakodnevno 

motivirati, da se izobražujejo. To dosegamo na takšen način, da jim omogočimo 

izobraževanja tudi med delovnim časom.« 

- Oseba M: »Obisk seminarjev in nabava literature za zaposlene.« 

Zanimiv način motivacije, ki ga je navedla ena od udeleženk, je tudi vključitev v delovno 

področje, ki je zahtevalo pridobitev novih znanj, sicer zastavljenih delovnih nalog ne bi mogla 

uspešno opraviti: 

- Oseba C: »Mene so motivirali tako, da so mi zastavili naloge na delovnem področju, ki pa 

so bile dosegljive tudi z izobraževanjem in izpopolnjevanjem. Sistem vzemi ali pusti.« 

Tisti, ki si ne prizadevajo za vključevanje svojih zaposlenih v izobraževanje, so navedli, da je 

temu tako zaradi trenutno slabše gospodarske situacije in varčevalnih ukrepov, prav tako 

ponekod ni zaslediti pravega razumevanja dodane vrednosti izobraževanja. Zaradi tega je 

nujna nova strategija glede prenosa znanj in izkušenj: 

- Oseba F: »Trenutno ni posluha za dodatna izobraževanja zaradi varčevalnih ukrepov in 

nerazumevanja dodane vrednosti pri pridobivanju novih povezav – teoretičnih, praktičnih 

in osebnih.« 

- Oseba G: »Menim, da se moram na tem področju še izpopolniti, poleg tega pa je potrebna 

redifinicija 3- do 5-letne strategije, katere nujni del je razvoj kadrov. Imamo namreč 

relativno starejšo strukturo delavcev, ki jo moramo začeti pomlajevati in na ta način 

pravočasno poskrbeti za prenos znanja ter izkušenj na mlajše.«  

- Oseba J: »Običajno  tudi zaradi same količine dela nismo toliko z mislimi pri 

izobraževanju v želji po nečem novem.«  

4. Vloga delodajalca in delodajalec kot motivator 

Kakšna je po vaših izkušnjah vloga delodajalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje? 

Kaj delodajalca najbolj motivira za izobraževanje svojih zaposlenih? 

Udeleženci so enotnega mnenja, da je vloga delodajalca pri motiviranju zaposlenih za 

izobraževanje zelo pomembna, če ne celo ključna, saj je nadrejeni za zaposlene pomemben 

zgled in avtoriteta, ki lahko veliko pripomore k odločitvi za vključitev v izobraževalni proces. 
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Poleg tega, da je dober motivator, mora ta biti tudi dober organizator in znati oceniti, kakšna 

vrsta izobraževanja je primerna za posameznega zaposlenega ter pri tem vse zaposlene 

obravnavati enakovredno. Prav tako mora ravnati strateško in smotrno ter načrt za 

izobraževanja prilagoditi razmeram na trgu oz. uspehu podjetja. Tudi, če mogoče ni sposoben 

finančno kriti stroškov izobraževanja zaposlenim, lahko marsikaj naredi v smeri njihove 

motivacije, jim omogoči obiskovanje predavanj v delovnem času in podobno:  

- Oseba A: »Delodajalec mora točno vedeti, kaj pomeni izobraževanje pri njegovem delu, 

koliko si lahko privošči, da se tega ne gre. Danes to ni 'dovoljeno' zaradi delovnega 

okolja, gre za obstoj. Običajno mora delodajalec skrbeti za to, koliko izobraževanja si 

lahko privošči(denar), torej zase in za svoje zaposlene. Če za svoje zaposlene ne more dati 

sredstev, običajno pomaga z možnostjo ureditve delovnega časa tako, da lahko hodijo na 

predavanja.« 

- Oseba B: »Vsak delodajalec ima pri izobraževanju pomembno vlogo. Če delavec nima 

podpore delodajalca, se še težje odloči za izobraževanje.« 

- Oseba C: »Če delodajalec vsaj srednjeročno ve, kaj hoče, postavi tudi pred zaposlene 

kadrovske in organizacijske zahteve. Motivacijo za količino in kakovost izdelkov ali 

storitev pa narekuje tudi kooperacija z drugimi organizacijami, če hočemo slediti cilju in 

zahtevam dogovorov.« 

- Oseba D: »Vloga delodajalca je precejšnja. Delavcu finančno in časovno omogoča 

izobraževanje, izobraževanje je lahko način stimulacije zainteresiranih.« 

- Oseba F: »Delodajalec bi moral dajati dober zgled zaposlenim in tudi širši javnosti.«  

- Oseba G: »Je ključna, saj delodajalec postavlja strategijo in cilje, s katerimi morajo biti 

zaposleni seznanjeni. Seveda pa ima delavec prav tako določeno težo, saj je tudi od 

njegove iniciative in pripravljenosti za izobraževanje odvisen uspeh procesa (dostikrat pa 

so delavci premalo samoiniciativni pri predlogih delodajalcu).« 

- Oseba H: »Vloga delodajalca je zelo pomembna, predvsem mora spodbujati in ne zavirati 

izobraževanja, ker gre za željo ter zadovoljstvo delavca oz. zaposlenega, kar bo v korist 

tudi podjetju oz. obrtniku.« 

- Oseba I: »Delodajalec ima zelo pomembno vlogo pri motiviranju zaposlenega – če vodja 

reče, da moraš iti na izobraževanje, potem seveda greš. Po mojem mnenju zaposlene zelo 

ovira, če jih v izobraževanje napoti delodajalec, s katerim so v slabih odnosih. Delodajalec 

ne sme delati prevelike razlike med delavci, kot npr. plačati enemu zaposlenemu drago 

izobraževanje, drugemu pa nič, vseeno pa mora znati oceniti, kateri delavec je bolj 

zainteresiran za izobraževanje in bo od izobraževanja 'več potegnil'.« 

- Oseba L: »Vloga delodajalca je zelo pomembna, da ne rečem ključna. Delodajalec mora 

biti tudi s svojim neprestanim posodabljanjem znanja zgled svojim zaposlenim. 

Naklonjenost izobraževanju je tudi pogoj za to, da se zaposleni odločajo za izobraževanje, 

seveda mora biti v podjetju določena tudi politika za izobraževanje, cel sistem, ki pa ga v 

malem podjetju praviloma ni in tu je vloga delodajalca bolj pomembna.«  
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Delodajalci od izobraževanja in usposabljanja delavcev pričakujejo številne koristi za svoje 

podjetje, večjo učinkovitost zaposlenih pri opravljanju dela, doseganje boljših delovnih 

rezultatov, nove pristope k delovnim procesom, boljše odnose v podjetju, večje zadovoljstvo 

zaposlenih in večjo lojalnost na račun obveze delavcev, da bodo v podjetju ostali še določen 

čas po končanem izobraževanju. Poleg tega lahko delodajalci dodatno spodbudo za 

prizadevanja za izobraževanje zaposlenih najdejo v financiranju države ali Evropske unije: 

- Oseba B: »Delodajalca najbolj motivira, da zaposleni postanejo po končanem 

izobraževanju bolj kreativni, inovativni in dosegajo boljše delovne rezultate.«  

- Oseba D: »Delodajalca najbolj motivira to, da je njegova firma bolj konkurenčna, tudi 

zadovoljstvo zaposlenih.« 

- Oseba E: »Delodajalca najbolj stimulirajo dodatne finančne spodbude EU in države za 

izobraževanje zaposlenih. Dobre zaposlene pa poizkuša z izobraževalnimi pogodbami 

vezati nase še 2-kratni čas študija po pogodbi.«  

- Oseba F: »Konkurenčnost trga na nivoju kakovosti je glavni motivator delodajalca, da 

izobražuje svoje zaposlene.«  

- Oseba G: »Znanje, ki ostane v podjetju, se prenaša na sodelavce in pomeni izboljšanje 

konkurenčnega položaja podjetja na trgu.« 

- Oseba H: »Z izobraževanjem delavca delodajalec dobi potrditev, da ima zaposlenega, ki je 

željan novih znanj in nadgradnje obstoječega ter je vesten pri svojem delu, podjetju oz. 

obrtniku pa dviga ugled na trgu ter med ostalimi zaposlenimi.« 

- Oseba I: »Delodajalec seveda gleda na korist firme, kako ustvariti več dobička, biti bolj 

konkurenčen. Lahko pa izobraževanje uporabi tudi kot nagrado za dobrega delavca – če se 

delavec vključi v izobraževanje na lastno željo in mu potem delodajalec krije stroške. 

Močan motiv so tudi zakonski predpisi glede izobraženosti in usposobljenosti 

zaposlenih.«  

- Oseba J: »Delodajalec gleda stvari skozi strokovnost (kaj bo imel od tega) in skozi oči 

denarja (koliko bo pridobil).« 

- Oseba K: »Delodajalca najbolj motivira zadovoljen in lojalen delavec.« 

- Oseba L: »Izobraževanju, ki bi mu praviloma morali slediti tudi boljši delovni rezultati, 

mora slediti tudi nagrajevanje.« 

- Oseba M: »Širitev znanja, možnost doseganja boljših rezultatov, inovativnost.« 

- Oseba N: »Delodajalci želijo predvsem izobražen in strokoven kadar, za kar dobijo 

določena nepovratna sredstva iz skladov EU.« 

5. Za konec  

Za konec prosim za vaš komentar izjave: Znanje je danes največje bogastvo in brez znanja ni 

napredka. Se strinjate s trditvijo? Zakaj da? Zakaj ne?  
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Večina sodelujočih se s trditvijo, da je znanje danes največje bogastvo in da brez znanja ni 

napredka, strinja. Svoj odgovor so utemeljili in dopolnili na različne načine, od tega, da je 

znanje treba nenehno nadgrajevati, da se resničnost te trditve kaže v aktualnih gospodarskih 

razmerah, da je znanje neodtujljivo, da brez znanja ni razvoja in da le strokoven ter 

konkurenčen kader omogoča konkurenčen boj podjetja na trgu: 

- Oseba A: »Da. Znanje je bogastvo, ki ga moraš vedno nadgrajevati. Je kot jezik, če ga ne 

uporabljaš, se to pozabi.« 

- Oseba B: »S to trditvijo se popolnoma strinjam, zato, ker brez znanja danes podjetja ne 

morejo slediti tehnološkemu napredku.« 

- Oseba G: »Da, strinjam se. To lahko dobro opazujemo na ravni slovenskega gospodarstva. 

Vlaganja v raziskave in razvoj (R&R) kot odstotek našega BDP so bila namreč dolga leta 

nižja od povprečja najbolj razvitih držav, naša gospodarska rast pa je temeljila predvsem 

na dodelavnih poslih iz tujine (ki smo jih pridobivali ne toliko zaradi našega znanja, 

ampak predvsem zaradi tega, ker so bile kapacitete v tujini prezasedene). Ob izbruhu krize 

so omenjene države k sebi potegnile proizvodnjo (ker so imele znanje in lasten razvoj) in 

nam s tem zmanjšale dodelavne posle, kar je pri nas povzročilo večji padec BDP kot 

drugod. Pokazalo se je, da so države, ki so imele visok odstotek vlaganj v R&R, krizo 

prebrodile z mnogo manjšimi težavami kot ostali (Nemčija, Avstrija, Švica, Skandinavija, 

ZDA, J. Koreja). Izjema je tu le Japonska, a tam so vzroki drugje (finančni balon, ki je 

počil že pred 20. leti).« 

- Oseba H: »S trditvijo se popolnoma strinjam. Znanja ti nihče ne more vzeti, je samo 

tvoje.« 

- Oseba J: »Da. Tisti, ki se ne izobražuje in zapira vrata pred novim znanjem je za vedno 

pokopan. Danes je čas informacijske tehnologije, sistem učinkovitosti teče hitreje. Temu 

pa se da prilagajati le z znanjem.« 

- Oseba K: »Da. Zato, ker moramo nenehno pridobivati nova znanja, ki so ključna za naš 

napredek.« 

- Oseba L: »Ta trditev drži ne samo danes, ampak je njena osnovna misel večna.«  

- Oseba M: »Da, se strinjam iz razloga, ker več znanja pomeni širšo razgledanost 

zaposlenih, večjo možnost za napredek, inovativnost in možnost doseganja boljših 

rezultatov.« 

- Oseba N: »Da. Zato, ker izobražen in strokoven kader lahko konkurira na trgu, ki pa je 

danes neusmiljen.« 

Nekateri se s trditvijo niso strinjali, ker menijo, da znanje v kapitalizmu ni več toliko vredno, 

medtem ko so se nekateri strinjali le z drugim delom trditve. Torej ne verjamejo v to, da je 

znanje danes največje bogastvo, ali pa so mnenja, da to velja le pogojno: 

- Oseba C: »To je prazna fraza! Sedaj smo v kapitalizmu in ne moremo več idealizirati.«  
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- Oseba F: »Žal to ne drži več, ker v kapitalizmu je vrednost kapital in dobiček, ki ni plod 

znanja ter napredka, ampak vsote dobičkov, ki nastajajo na račun cenovne razlike, ki je 

večja ob izredno nizki kakovosti – tako nizki, da jo morajo celo že prikrivati.« 

- Oseba D: »S prvim delom trditve se ne strinjam. Največje bogastvo so informacije in 

veze. Z drugim delom trditve se strinjam.« 

- Oseba E: »Znanje je poleg zdravja res največje bogastvo, ki pa žal pri nas ni dovolj 

cenjeno. Znanja ne pridobiš z diplomo, ampak z nenehnim izobraževanjem, zvedavostjo, 

branjem, učenjem itd.« 

- Oseba I: »Znanje je pogojno največje bogastvo - moraš ga tudi znati uporabiti. Brez 

znanja ni napredka - ja, to pa drži.« 

Komentarji udeležencev ob zaključku 

Na koncu so udeleženci lahko še sami dodali svoj komentar k temi, o kateri smo se z njimi 

pogovarjali. Njihove izjave so prikazane v nadaljevanju, gre predvsem za to, da so nekateri 

izpostavili, kako sami razumejo znanje in izobraževanje ter njuno vlogo v vsakdanjem in 

poslovnem življenju posameznika: 

- Oseba A: »Kako ceniš znanje je odvisno predvsem od vsakega posameznika. Skupno pa je 

vsem, da znanje odpira pot izobraževanju, le to pa delo na praktičnem področju.« 

- Oseba C: »Znanje je pogoj za prevzem določenega dela z določeno plačilo in zadostitve 

lastne eksistence, ki pa je povezana tudi z družino, njenim obstojem ter rastjo. Gre za naš 

dom, avto, počitnice, dobro šolo otrokom in druge potrebe.« 

- Oseba E: »Moj moto je gibanje in izobraževanje do konca življenja.« 

- Oseba H: »Živimo v času, v katerem se nam zanemarjanje po izobraževanju v preteklosti 

krepko pozna, zato ne ponavljajmo istih napak.« 

- Oseba J: »V času rednega šolanja običajno mnogo koristih stvari pozabiš. Veliko več 

pridobiš prav z izobraževanjem ob delu. Takrat glede na pridobljeno prakso znaš 

postavljati konkretna vprašanja glede na teorijo. Zato podpiram izobraževanje ob delu.«  

- Oseba L: »V današnjem življenjskem ritmu stremimo bolj k hitrim in instantnim rešitvam, 

kjer je malo prostora za znanje, ki daje rezultate na dolgi rok.« 

Intervjuji so pokazali, da so udeleženci naklonjeni izobraževanju in da se zavedajo potrebe po 

znanju ter nenehnem izobraževanju. Izpostavili so več različnih motivov za dodatno 

izobraževanje ob delu, predvsem višjo plačo, materialne ali nematerialne ugodnosti. Izkazalo 

se je tudi, da se v največji meri vključujejo v različna izobraževanja predvsem delavci, ki so 

zaposleni v ožjem družinskem in vodstvenem krogu podjetja. V intervjujih je bil izpostavljen 

tudi pomen stopnje izobrazbe, saj je prevladalo mnenje, da so tisti, ki imajo višjo stopnjo 

izobrazbe, bolj naklonjeni temu, da svoje znanje poglobijo in ga obogatijo. Udeleženci so 

enotnega mnenja, da je vloga delodajalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje 

izrednega pomena, saj delodajalec s svojim zgledom in avtoriteto bistveno vpliva, da se 
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delavec vključi v izobraževalni proces. Večina udeležencev meni, da je znanje danes največje 

bogastvo in da brez znanja ni napredka.  

5.7   Povezava med kvantitativno in kvalitativno analizo 

V magistrski nalogi je obravnavana problematika nadaljnjega izobraževanja že zaposlenih kot 

vseživljenjske potrebe, pri čemer je pozornost namenjena predvsem usposabljanju zaposlenih 

v malih podjetjih, kjer je običajno slabše poskrbljeno za izobraževanje zaposlenih. Cilj naloge 

je bil raziskati motivacijske dejavnike za izobraževanje in proučevanje dejavnikov v okolju, 

ki vplivajo na izobraževanje zaposlenih. 

 

Ključni zaključki obeh raziskav: 

- Večina anketiranih ocenjuje, da ima dovolj znanja za opravljanje svojega dela in so se v 

preteklosti tudi že udeležili kakšnega dodatnega izobraževanja (večinoma krajši seminar, 

delavnica), v izobraževanju pa so vključeni vsaj enkrat letno. 

- Prav tako je med anketiranimi prisotna visoka pripravljenost za nadaljnje izobraževanje 

ob delu, vendar pa je le petina takšnih, ki so se pripravljeni dodatno izobraževati v vsakem 

primeru, ostali pa to pogojujejo predvsem s finančno neodvisnostjo od stroškov (da jih 

krije kdo drug ali če imajo denar). à V kvalitativni raziskavi smo dodatno izvedeli, da se 

načrtovano in na stroške delodajalca pogosteje izobražujejo zaposleni v srednje velikih 

podjetjih. V manjših podjetjih pa se po izkušnjah respondentov zaposleni v izobraževanje 

v večji meri vključujejo samoiniciativno in sami nosijo stroške izobraževanj. Dodatno 

smo ugotovili, da so se na lastno pobudo pripravljeni izobraževati predvsem tisti, ki so 

nezadovoljni s svojo zaposlitvijo in posledično s socio-ekonomskim statusom in si želijo 

novih priložnosti za karierni in osebni razvoj. 

- Visoko je strinjanje s tem, da je izobraževanje ob delu koristno, potrebno in nujno, vendar 

ni zaznano kot prijetno, temveč bolj kot obveza in ne zanimiv način preživljanja prostega 

časa. à Tudi v kvalitativni raziskavi so nekateri udeleženci izpostavili, da bo vključitev v 

izobraževanje manj uspešna, če se zaposleni ne zavedajo nujnosti izobraževanja in 

dejstva, da je to lahko priložnost za njihov lasten razvoj. Vključitev v proces 

izobraževanja zaradi napačnih, predvsem materialnih razlogov, ni dovolj, potrebna je tudi 

lastna volja in želja zaposlenega ter veselje do učenja. 

- Glavni motivi za udeležbo v izobraževanju so po mnenju anketiranih prispevek k 

lastnemu razvoju, seznanjanje z delovnim področjem  in spoznavanje novih ljudi. à To se 

sklada z ugotovitvami kvalitativne raziskave, kjer so udeleženci navajali, da so pogosteje 

v izobraževanja vključeni zaposleni z redno zaposlitvijo, ki so zaposleni na višjih 

položajih, z višjo stopnjo izobrazbe, ki se redno soočajo z raznovrstnimi delovnimi izzivi 

in imajo pozitiven odnos do svojega dela. Med njihovimi osebnostnimi lastnostmi 

izstopajo ambicioznost, samostojnost, radovednost, odprtost za nove ideje, inovativnost in 

kreativnost, želja po napredku ter osebnem razvoju. To so osebe, ki se dobro zavedajo, da 
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je za lasten razvoj in razvoj podjetja treba redno nadgrajevati svoja znanja in si na takšen 

način poskušati zagotoviti bolj konkurenčen položaj na trgu. 

- Najpogostejši iniciatorji oz. vzpodbujevalci k izobraževanju so ožji družinski člani. 

Podobna frekvenca velja tudi za samovzpodbudo, kot najbolj pomembna skupina za 

odločitev o izobraževanju pa izstopa družina posameznika, sledi pa mnenje delodajalca in 

mnenje prijateljev. à V kvalitativni raziskavi se je pokazalo, da delodajalec svoje 

zaposlene redno vključuje v izobraževanje, če je to nujno zaradi narave dela, ki zahteva 

poglobitev oz. osvojitev določenega znanja ali veščine, pridobitev certifikata ali podobne 

zakonsko obvezujoče zahteve. V primeru družinskih podjetij prihaja do svojevrstne 

specifike, saj se pogosteje kot ostali zaposleni v izobraževanja vključujejo zaposleni, ki so 

v ožjem družinskem in vodstvenem krogu podjetnika.  

- Anketiranci svoj vpliv na to, ali sploh in katerega izobraževanja se bodo udeležili, 

povečini ocenjujejo kot nizek, vendar pa izsledki kvalitativne raziskave, kjer smo se 

pogovarjali z delodajalci, kažejo na to, da si ti prizadevajo zaposlenim ponuditi takšno 

vrsto izobraževanj, ki so za njih koristna in prilagojena njihovemu delu ter specifičnim 

potrebam, ki izhajajo iz njihovega delovnega mesta. Koristno orodje za evalvacijo želja 

zaposlenega in odločitev, ali jih je možno in smiselno izpolniti prek določenega 

izobraževanja, so letni pogovori z zaposlenimi. 

- Okrog polovica anketiranih ocenjuje, da imajo dovolj motivacije za izobraževanje pri 

delu. Kot najpomembnejši zunanji motivacijski dejavniki izstopajo višja plača, nagrade za 

delo in materialne ugodnosti ter dejstvo, ali delodajalec krije stroške izobraževanja. Kot 

najpomembnejši notranji motivacijski dejavniki izstopajo občutek samozaupanja in 

ponosa, večja uspešnost na različnih področjih življenja in izboljšana kakovost dela. à V 

kvalitativni raziskavi so kot najpomembnejše notranje motive izpostavili željo po 

napredovanju in doseganju boljših delovnih rezultatov ter prek tega doseganje boljšega 

položaja v podjetju in nasploh (višja plača ter druge materialne ali nematerialne 

ugodnosti), kar je neposredno povezano z osebnim napredovanjem in razvojem 

(obvladovanje novih znanj in veščin), ki vodi v višje osebno zadovoljstvo. 

- Izsledki kvalitativne raziskave razkrivajo, da skušajo delodajalci zaposlene motivirati na 

različne načine, predvsem pa tako, da se izpostavijo koristi izobraževanja zaposlenega, pri 

čemer je na prvem mestu možnost za zvišanje osebnega dohodka (preko napredovanja) in 

izboljšanje delovnih pogojev, pa tudi notranji motivi, kot so možnost opravljanja bolj 

odgovornih delovnih nalog, večja samostojnost pri delu ter ne nazadnje tudi doseganje 

večjega zadovoljstva pri strankah ter kupcih podjetja. Ocenjujejo, da so sami dobri 

motivatorji zaposlenih. 

- Med zunanjimi ovirami se najpogosteje soočajo s finančno nezmogljivostjo, 

prezaposlenostjo in pomanjkanjem časa. Z notranjimi ovirami se redkeje soočajo, 

najpogosteje pa z lenobo, duševnimi obremenitvami in strahom pred preverjanjem znanja. 

Prevladujejo torej zunanje ovire. à Kvalitativna raziskava pa po drugi strani razkriva, da 

pri delodajalcih obstaja zavedanje, da je treba zaposlenim celoten proces izobraževanja 
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olajšati, poleg kritja stroškov pa so še navedli, da si prizadevajo prilagoditi delovni čas 

izobraževanju, možnost prostih ur ali dni, ki jih delavec lahko nameni učenju, možnost 

vključitve v e-izobraževanje ipd. Vprašanje je le, v kolikšni meri jim to uspe zagotoviti. 

- Prisotno je strinjanje s trditvami, da izobraževanje pripomore k večji razgledanosti, odnos 

do izobraževanja je nasploh pozitiven, anketirani so mnenja, da lahko pripomore k bolj 

optimističnemu razpoloženju, ustvarjanju novih prijateljstev, večjemu zadovoljstvu s 

samim seboj in razširjanju znanj o svetu. 

 

Raziskava je pokazala, da je splošen odnos do izobraževanja pozitiven. Če so zaposleni v 

njem udeleženi ga zaznavajo kot koristnega in jim pomaga k lastnemu razvoju. V osnovi pa je 

izobraževanje prepoznavno kot neka obveza, dodatno delo in ne kot način sprostitve ali 

preživljanja prostega časa. Zelo pomembno je mnenje ožjega okolja (družina) in pa to, ali 

imajo z udeležbo pri izobraževanju kakšne finančne stroške. Pričakuje se, da bo te stroške 

plačal delodajalec, redko kdo je pripravljen sam vložiti v pridobivanje novih znanj. Prav tako 

se pričakuje, da bodo zaradi udeležbe v izobraževanju deležni finančnih nagrad na delovnem 

mestu. Med ovirami poleg finančne izstopa tudi časovna komponenta, marsikdo je 

preobremenjen in prezaposlen ter težko usklajuje dodatne obveznosti z obstoječimi.  
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6    SKLEP 

Vseživljenjsko izobraževanje je izobraževanje, ki poteka skozi vse življenje, ljudje se 

izobražujemo v vseh življenjskih obdobjih, od rojstva do smrti. Tradicionalni pogled na 

izobraževanje, ki je predpostavljal, da učenje in izobraževanje spada v otroško in 

mladostniško obdobje, je že bolj ali manj zastarel. Sicer še vedno naletimo na posameznike, 

ki bi sebe opisali kot prestare za izobraževanje, vendar stroka zavrača takšna razmišljanja. 

Novi pogledi na učenje in izobraževanje niso samo domena pedagoške stroke, svoje mesto 

imajo tudi v ekonomskem svetu. Ideje o vseživljenjskem izobraževanju ne bi zapustile 

akademskega sveta, če se ne bi pomena izobraževanja zavedala tudi podjetja in države.  

Posamezniku izobraževanje omogoča prilagajanje zahtevam sodobne družbe. Za naš čas so 

značilne hitre spremembe, zato mora biti posameznik fleksibilen, da se lahko pravočasno 

odziva na njih in aktivno participira v družbi. Priča smo nenehnim tehnološkim napredkom na 

področju komunikacij. Razvoj računalništva in interneta je omogočil posamezniku dostop do 

ogromne količine podatkov, ki jih mora razvrstiti, ovrednotiti in iz njih izluščiti, kaj je za 

njega relevantno. Podjetja lahko danes v trenutku pridobijo informacije o finančnem 

dogajanju na drugi strani sveta. Posameznik, ki deluje v takšnem svetu, mora biti odziven in 

vedno pripravljen na spremembe. Stalno se mora izpopolnjevati, česar se zaposleni vedno bolj 

zavedajo. To je potrdila tudi naša raziskava, saj je večina zaposlenih, ki smo jih anketirali, 

odgovorila, da niso zadovoljni s svojo trenutno doseženo izobrazbo. To pomeni, da se želijo 

razvijati in napredovati. Naša raziskava je tudi pokazala, da so že zdaj dokaj redno 

izobražujejo ob delu, pa tudi, da so se v prihodnosti pripravljeni udeleževati izobraževanj.  

Izobraževanje ima pri tem pomembno vlogo, moramo se nenehno učiti, da ostajamo 

konkurenčni v sodobnem globalnem svetu. Zaradi hitrega zastarevanja znanja, moramo znati 

sprejemati odločitve o našem izobraževanju. To spoznava vse več ljudi in podjetij, zato je 

zanimanje za izobraževanje zaposlenih vedno večje, tako od delavcev kot tudi delodajalcev. 

Omeniti moramo še pomen države, ki si želi dobro izobraženega državljana, ki aktivno 

participira v družbi. Takšen državljan naj bi namreč bil bolj zadovoljen in boljši 

davkoplačevalec. Po drugi strani pa se država zavzema za izobraževanje delavcev v podjetjih. 

Konkurenčnejša podjetja z bolj izobraženim kadrom pomagajo gospodarstvu in skrbijo za 

boljše ekonomsko stanje države.  

Podjetja se na trgu srečujejo z ogromno konkurence. V boju za obstanek je lahko odločilnega 

pomena vsak element, ki nam lahko daje prednost pred konkurenco. Podjetja v Sloveniji in 

Evropski uniji le težko konkurirajo podjetjem s cenejšo delovno silo v tako imenovanem malo 

razvitem svetu. Kot ključna prednost se je, poleg tehnološke razvitosti, izkazalo predvsem 

znanje. Podjetja z bolj izobraženim kadrom so večinoma uspešnejša in konkurenčnejša, ravno 

tako države. Znanje in izobražena delovna sila se danes štejeta kot edini alternativi poceni 

delovni sili, za konkurenčnost na globalnem tržišču.  
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Če pri našem raziskovanju izobraževanja zaposlenih preidemo iz problemov, ki jih imajo na 

tem področju podjetja na raven posameznika vidimo, da na poti do izobraževanja naletimo na 

mnoge dejavnike, ki nas spodbujajo ali zavirajo. Med te dejavnike zagotovo spadajo tudi 

socialno okolje posameznika, podpora družine in okolice. Izobraževanje ob delu zaposlenemu 

posega v prosti čas in neizogibno pronica tudi v družinsko okolje. Če se zaposleni poleg 

rednih delovnih obveznosti posveča tudi izobraževanju mu pri tem veliko pomeni podpora 

bližnjih. V naši raziskavi smo ugotovili, da ima še pomembnejšo vlogo delodajalec. On je 

namreč tisti, ki dostikrat delavca napoti na izobraževanje in ga tudi finančno podpre. 

Spodbuda delodajalca prispeva k temu, da se pogosteje vključujemo v izobraževanje. Ravno 

tako nas neodobravanje pomembnih drugih zavira pri našem izobraževanju. Le redkokdaj se 

bo zaposleni odločil za izobraževanje, ki ga njegov delodajalec ne podpira pri tem. 

Posameznika k izobraževanju ne vodijo zgolj ekonomski interesi, čeprav moramo omeniti, da 

je višja plača eden izmed ključnih dejavnikov. Pomembno vlogo imajo tudi pridobitev novega 

znanja in možnosti napredovanja. Motivi za izobraževanje so številčni in raznovrstni. Naša 

raziskava je pokazala, da imajo zaposleni v glavnem kar precej motivacije. Iščemo lahko tako 

zunanje kot notranje motivacijske dejavnike. V naši raziskavi so se zunanji dejavniki (tu 

imamo v mislih predvsem materialne ugodnosti) sicer izkazali za pomembnejše. Delavci, ki 

smo jih anketirali, so med najpomembnejšimi dejavniki navedli višjo plačo, nagrade in druge 

materialne ugodnosti ter povračilo stroškov izobraževanja. Vendar pa nikakor ne smemo 

zanemariti notranjih motivacijskih dejavnikov. Naša raziskava je pokazala, da zaposleni 

najvišje ocenjujejo dejavnike samozaupanje in ponos ter izboljšanje kakovosti in zanimivosti 

svojega dela. Vključitev v izobraževanje posamezniku namreč pomaga pri dviganju 

samozavesti in občutka uspešnosti v življenju. Nadalje obstajajo tudi raznovrstni vplivi, ki 

posameznika pri izobraževanju zavirajo. Med temi vplivi so pomembni pomanjkanje časa in 

finančnih sredstev. Pomembna ovira je tudi pomanjkanje motivacije in strah pred dodatnimi 

obremenitvami, ki jih s seboj prinaša izobraževanje. Kot smo videli v naši raziskavi, pozitiven 

odnos zaposlenih do izobraževanja vpliva na njihovo pripravljenost na nadaljnje 

izobraževanje. Anketiranci, ki se jim zdi izobraževanje pomembno ter vidijo v njem določene 

koristi, so se bolj pripravljeni izobraževati ob delu. Velja tudi obratno, negativni učinki 

izobraževanja zmanjšujejo pripravljenost za izobraževanje ob delu.  

Organizatorji izobraževanj, ki smo jih intervjuvali, so posameznike opisali kot ambiciozne, 

motivirane, samostojne, odgovorne, odprte za nove ideje, imajo željo po napredku in uspehu, 

so radovedni, kreativni in podobno. Najbolj pogosto se v izobraževanje vključujejo osebe na 

višjih položajih in bolje izobraženi, čeprav so tudi pomanjkanje zadostne izobrazbe navedli 

kot možen motivator. Kot glavne motive za vključitev v izobraževanje ocenjujejo željo po 

napredovanju in doseganju višje plače ter materialnih ugodnosti in pa tudi osebno 

napredovanje ter razvoj. Pomemben motiv je tudi zagotavljanje lastne boljše prihodnosti in 

konkurenčnosti na trgu delovne sile.  
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6.1   Priporočila za prakso 

Naša raziskava je nedvoumno pokazala na velik pomen, ki ga ima delodajalec na 

izobraževanje svojih zaposlenih. Iz podatkov lahko vidimo, da podjetja poleg ekonomskih 

vzvodov uporabljajo še druga orodja za motiviranje delavcev. Zaposlenih ni treba 'prisiliti' v 

izobraževanje z grožnjo odpovedi, saj jih motivirajo tudi drugi dejavniki, kot so možnosti 

napredovanja ter povečanje samozaupanja in ponosa. Delavca sicer najbolj privlači višja 

plača, vendar mu zelo veliko pomeni tudi to, da mu je stroške izobraževanja plačal 

delodajalec. Na prvi pogled se sicer zdi, da je tu govora o istem vzvodu - finančnih 

ugodnostih za delavca. Toda med višjo plačo in kritjem stroškov izobraževanja so lahko 

pomembne razlike. Finančna obremenitev, ki jo s seboj prinaša višja plača delavca, je lahko 

dolgotrajnejša in posledično večja, kot npr. enkratno plačilo šolnine. Še pomembnejša razlika 

je v tem, da lahko za stroške izobraževanja delavca podjetje dostikrat išče finančna sredstva 

od države. Podjetje se lahko za ta finančna sredstva poteguje prek raznih javnih razpisov in 

drugih alternativnih oblikah financiranja. Podjetje lahko tako svojemu zaposlenemu omogoči 

izobraževanje, ne da bi si za to naložilo dodatno finančno breme.  

6.2   Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

V nalogi smo večkrat zapisali, da se podjetja zavedajo pomena izobraževanja zaposlenih, 

vendar to nikakor ne pomeni, da je izobraževanje zaposlenih doseglo stopnjo, kjer bi lahko 

bili popolnoma zadovoljni s participacijo zaposlenih v izobraževanju. Še vedno najdemo dosti 

delodajalcev, ki razmišljajo bolj kratkoročno in se izobraženega delavca mogoče celo bojijo. 

Zato je vsekakor dobrodošla vsaka nadaljnja raziskava s tega področja. Smiselno bi bilo 

podatke še enkrat preveriti čez, na primer, nekaj let in pri tem upoštevati rezultate analize 

indikatorjev ter na ta način pripraviti še kakovostnejši instrument za merjenje raziskovanih 

pojavov. Tako bi lahko ugotovili, ali je prišlo do kakšnih sprememb na področju 

izobraževanja zaposlenih, če se število zaposlenih vključenih v izobraževanje povečuje, 

podatki pa bi imeli še večjo zanesljivost in veljavnost merjenja. Tudi podatki o tem, kaj 

motivira delavce, bi nam lahko pokazali morebitne spremembe v odnosu, ki ga imajo 

zaposleni do dela in delodajalca. Področje, ki smo ga raziskovali, je sicer že precej dobro 

opisano, vendar so zaradi aktualnosti in pomena vseživljenjskega izobraževanja vse nadaljnje 

raziskave nadvse dobrodošle. 

Ideje za dodatne raziskave: 

- kvantitativna raziskava med delodajalci (ker se je motiviranje delodajalcev izkazalo kot 

ključno za izobraževanje delavcev ob delu, bi veljalo na večjem vzorcu preveriti prakse 

glede spodbujanja delavcev za izobraževanja ob delu in ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, 

ki bistveno vplivajo na odnos delodajalcev do dodatnega izobraževanja); 
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- zanimivo bi bilo raziskati tudi povezavo med stopnjo dodatnega izobraževanja, ki se ga 

poslužujejo v podjetjih in uspešnostjo podjetij na trgu. 



 

  

 

105 

LITERATURA 

Ajzen, Icek. 2006. Contructing a TpB questionnaire: conceptual and methodological 

considerations.  Http://www.people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf                     

(1. 5. 2010). 

Alderfer, Clayton P. (1972). Existence, relatedness, and growth. New York: Free Press. 

Amar, Dev. 2004. Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivation 

dynamic and antecedents. European journal of innovation managemnet 7 (2): 89–101. 

Appelbaum, Steven H. in John Gallagher. 2000. The competitive advantage of organizational 

learning. Journal of workplace learning: employee counselling Today 12 (2): 40–56. 

Armstrong, Michael. 1996. A Handbook of personnel management practice. London: Kagen 

Page. 

Bagnall, Richard J. 1990. Lifelong education: the institutionalisation of an illiberal and 

regresive ideology? Educational Philosophy and Theory 22 (1): 107. 

Barros. Rosanna. 2012. From lifelong education to lifelong learning. Discussion of some 

effects of today's neoliberal policies. European journal for Research on the Education 

and Learning of Adults 3 (2): 119-134. 

Bevc, Milena. 1989. Izobraževanje kot dejavnik kvalitete delovne sile in analiza donosnosti 

naložb v izobraževanje v Jugoslaviji in po republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja. 

Bourdieu, Pierre. 1977. Cultural reproduction and social reproduction. V Power and ideology 

in education, ur. Jerome Karabel in Albert Henry Halsey. New York: Oxford University 

Press: 670. 

Bratton, John H. 2003. Human resource management. 3rd ed. Boston: The McGraw-Hill.  

Chabbott, Colette in Francisco O. Ramirez. 2000. Development in education. V In Handbook 

of the sociology of education, ur. Maureen T. Hallinan, 163-164. New York: Kluwer 

Academic/Plenum publishers. 

Chalovsky, Neal in Vijay Krishna. 2009. Meaningfulness, commitment, and engagement; the 

intersection of a deeper level of intrinsic motivation. Advances in Developing Human 

Resources 11 (2): 189–203. 

Cheng-Fei Tsai, Philip, Yu-Fang Yen, Liang-Chih Huang in Ing-Chung Huang. 2007. A study 

on motivating employees' learning commitment in the post-downsizingera: job 

satisfaction perspective. Journal of World Business 42 (1): 157–169. 

Combs, Gwendolyn M., Fred Luthans in Jakari Griffith. 2009. V Learning motivation and 

transfer of human capital development, ur. Ronald J. Burke and Cary L. Cooper, 73-91. 

New York: Routledge/Taylor & Francis.  

Cross, Kathryn Patricia. 1981. Adults as learners: increasing participation and facilitating 

learnig. San Francisco: Josseey-Bass. 

Daft, Richard L. in Dorothy Marcic. 2004. Understanding management. 4th ed. London: 

Thomas learning. 



106 

 

Deci, Edward L. in Richard M. Ryan. 2000. The »what« and »why« of goal pursuits: human 
needs and the self-determination of behavior. Rochester: Psychological Inquiry 11 (4): 

227–268. 

Delors, Jacques. (ur.). 1996. Učenje: skriti zaklad. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

Demirel, Melek. 2009. Implications of lifelong learning on educational institutions. Cypriot 

Journal of Educational Sciences 4 (1): 199–211. 

Denny, Richard. 1997. Kaj moram vedeti: O motivaciji za uspeh. Ljubljana: Gospodarski 

vestnik. 

Dewey, John. 1997. Democracy and education. New York: The Free Press.  

DuBrin, Andrew J. 1984. Foundations of organizational behaviour. London: Prentice-Hall. 

Dular, Boris. 2007. Znanje kot strateški element konkurenčne prednosti. Andragoška 
spoznanja 1 (1): 73–81. 

Edwards, Richard. 1997. Changing places? Flexibility, lifelong learning and a learning 

society. London, New York: Routledge. 

Ferjan, Marko. 1999. Organizacija izobraževanja. Kranj: Moderna organizacija.  

Gagne, Marylene in Edward L. Deci. 2005. Self-determination theory and work motivation. 

Journal of Organizational Behavior 26 (1): 331–362. 

George, Jennifer M. in Gareth R. Jones. 1999. Understanding and managing organizational 

behaviour. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley. 

Grant, Adam, M., 2008. Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational 

synergy in predicting persistence, perfomance, and productivity. Journal of Applied 

Psychology 93 (1): 48–58. 

Hajjawi, Omar. 2012. Autonomous in Palestine through self-determination theory. American 

Journal of Business and Management 1 (3): 133–139. 

Herzberg, Frederick. 1968. One more time: how do you motivate employees? Boston: Harvard 

Business Review. 

Hirsch, Donald in Daniel W. Wagner. 1993. What makes workers learn. New Jersey: 

Hampton Press, Cresskill. 

Hodgetts, Richard M. 1991. Organizational bahaivour theory and practice. New York: 

Macmillian.  

Hsiu Fen, Lin. 2007. Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge 

sharing intentions. Journal of Information Science 33 (2): 135–149. 

Huč, Božidar in Janez Jereb. 2001. Vpliv izobraževanja na produktivnost in poslovne 
rezultate podjetja. Organizacija 34 (1): 5–15. 

Ivančič, Angela, Jasmina J. Mirčeva in Vida A. Mohorčič Špolar. 2004. Udeležba zaposlenih 
iz malih in srednje velikih podjetij v formalnem izobraževanju. Http://arhiv.acs.si/ 

porocila/udelezba_zaposlenih_iz_malih_in_srednje_velikih_podjetij_v_formalnem_izobr

azevanju.pdf (3. 10. 2009). 

Jakara, Vera in Nataša Elvira Jelenc. 2002. Kako vrednotimo znanje odraslih. Ljubljana: 

Andragoški Center Slovenije. 

Jan, Irena. 2002. Motivacija zaposlenih v upravnih enotah. Organizacija 2 (1): 114–123. 



 

  

 

107 

Jelenc Krašovec, Sabina. 2003. Univerza za učečo se družbo: kako univerza sledi tokovom 
sodobnega izobraževanja. Ljubljana: Sophia. 

Jelenc, Sabina. 1996. ABC izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški Center Slovenije. 

Jereb, Janez. 1989. Strokovno izobraževanje in razvoj kadrov. Kranj: Moderna organizacija. 

Klein, Howard J., Raymond A. Noe in Chongwei Wang. 2006. Motivation to learn and course 

outcomes: the impact of delivery mode, learning goal orientation, and perceived barriers 

and enablers. Personnel psychology 59 (1): 665–702. 

Klinkucsh, Julia. 2010. Motivation. Was heisst eigentlich motivation? 

Http://www.lifeline.de/leben-und-familie/life-balance/persoenlichkeit-psyche/was-heisst-

eigentlich-motivation-id54732.html (18.10.2013). 

Kobal Grum, Darja in Janek Musek. 2009. Perspektive motivacije. Ljubljana: Znanstvena 

založba Filozofske fakultete. 

Krajnc, Ana. 1982. Motivacija za izobraževanje. Ljubljana: Delavska enotnost. 

Kresal, Barbara, Katarina Kresal Šoltes in Darja Senčur Peček. 2002. Zakon o delovnih 

razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom. Ljubljana: Primath.  

Legvart, Polona. 2002. Organizacija znanja. Http://home.izum.si/cobiss/oz/2002_1-

2/html/clanek_05.html (11. 8. 2009). 

Lesar, Irena. 2000. Razvoj osebnosti in vseživljenjsko izobraževanje. Andragoška spoznanja 

6 (2): 21–34. 

Ličen, Nives. 2006. Uvod v izobraževanje odraslih. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze. 

Longworth, Daviee. 1995. Vseživljenjsko učenje – koncept preživetja in akcijski načrt za 21. 
stoletje. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. 

Lunenburg, Fred C. 2011. Self – efficacy in the workplace: implications for motivation and 

perfomance. International Journal of Management, Business and Administration 14 (1): 

1–6. 

Maslow, Abraham H. 1982. Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit. 

McGregor, Douglas. 1976. The Human side of enterprise. 

Http://books.google.si/books?id=0TdU8yTjVEC&printsec=frontcover&dq=the+human+

side+of+enterprise&source=bl&ots=cn49C4ZMh2&sig=EVaII0LK62CE4r92s4HraEd9H

hg&hl=sl&ei=FTE4TN3BsWNOJmYtIoK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3

&ved=0CCAQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false (6. 6. 2010). 

Merkač, Marjana. 2001. Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, 
srednjih in manjših podjetjih. Andragoška spoznanja 7 (4): 9–13. 

Meyer, John P., Thomas E. Becker in Cristian Vandenberghe. 2004. Employee commitment 

and motivation: a conceptual analysisi and integrative model. Journal of Applied 

Psychology 89 (6): 991–1007. 

Nicoara, Purda, Valeria Liliana Amelia, Aurel Manolescu in Maria Roxana Dorobantu. 2012. 

Applications of the Motivation Theories in the Management of the Romanian Police.  

Journal EIRP Proceedings 7 (1): 1012-1019  

Nohria, Nitin, Boris Groysberg in Linda-Rling Lee. 2008. Employee motivation. Harvard 

Business Review 8 (1): 1–9.  



108 

 

Pilbeam, Stephen in Marjorie Corbridge. 2002. People resourcing: HRM in practice. Harlow: 

Pearson Education.  

Porter, Lyman. W. in Lawler, Edward. E. III. (1968). Managerial attitudes and performance. 

Homewood, IL: Irwin-Dorsey. 

Porter, Lyman W., Gregory A. Bigley in Richard M. Steers. 2003. Motivation and work 

behavior. Boston: McGraw-Hill Irvin. 

Radovan, Marko. 2003. Motivacija zaposlenih za izobraževanje: raziskovalno poročilo. 

Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. 

Ramprasad, Kongala. 2013. Motivation and Workforce Performance in Indian industries. 

Research Journal of Management Sciences. 2 (4): 25-29. 

Reay, G. David. 1995. Evaluating training. London: Kogan page. 

Rubenson, Kjell. 2002. Lifelong learning for all: challenges and limitations of public policy. 

British Columbia: University of British Columbia. 

Samuel, Michael O. and Crspen Chipunza. 2009. Employee retention and turnover: Using 

Motivationalvariables as a panacea. Journal of Business Managemnet 3 (8): 410–415. 

Statt, David A. 1994. Psychology and the world of work. Hampshire, London: Macmillan 

Press, Houndmills, Basingstate. 

Stepišek, Petra. 2003. Vloga samospoštovanja pri razvijanju izobraževalne poti. Andragoška 
spoznanja 9 (4): 6–17. 

Svetlik, Ivan. 2002. Oblikovanje dela in kakovost delovnega življenja. V Management 

kadrovskih virov, ur. Stane Možina, 177–204. Ljubljana: Knjižna zbirka Profesija FDV. 

Taboli, Hamid. 2012. Approach based of motivation theories. Life Science Journal 9 (4): 556-

560. 

Tohibi, Hamid. 2012. The effects of motivation in education. Sciverse ScienceDirect 31: 820-

824. 

Treven, Sonja. 1998. Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Treven, Sonja. 2001. Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Trtnik Herlec, Andreja in Polona Peček. 2001. Ljudje v organizaciji. Ljubljana: Šola za 
ravnatelje.  

Uhan, Stane. 2000. Vrednotenje dela II: motivacija-uspešnost-plača. Kranj: Moderna 

organizacija. 

Volf, Bojan. 2009. Pomen in vloga vseživljenjskega izobraževanja v luči različnih opredelitev 
nalog prihodnje družbe. Andragoška spoznanja 9 (2): 10–18. 

Wiley, Carolyn. 1997. What motivates employees according to over 40 years of motivation 

surveys. MCB University Press, International Journal of Manpower 18 (3): 263-280. 

Wong, Kuan Yew. 2005. Critical success factors for implementing knowledge management in 

small and medium enterprisess. Industrial Management & Data Systems 105 (3): 261–
279. 

 



 

  

 

109 

VIRI 

European Comission. 2009. Fact and figures about the EU's small and medium enterprise 

(SME). Http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/ 

index_en.htm (10. 10. 2010). 

Evropska komisija. 2000. Memorandum o vseživljenjskem učenju. Http://linux.acs.si/ 

memorandum.doc (11. 8. 2009). 

Ministrstvo za šolstvo in šport. 2007. Strategija vseživljenjskega učenja v Sloveniji.  
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.  

Obrtna zbornica Slovenije. 2000. Center RS za poklicno izobraževanje. Ljubljana: 
Pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Uradni list RS, št. 21/13. 

 

 

 



110 

 

PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Vprašalnik o skupinski diskusiji 



Izobraževalni center delavcev pri s. p. 

OOZ Celje 

Cesta na Ostrožno 4 

 

3000 CELJE          Celje, 12. 4. 2011 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Prošnja za posredovanje anketnih vprašalnikov 

 

Moje ime je Mojca Stropnik in sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za 

management Koper, Univerze na Primorskem. Pripravljam magistrsko nalogo na temo 

Motivacija za izobraževanje zaposlenih pri obrtnikih, pod mentorstvom izr. prof. dr. Anite 

Trnavčevič in somentorstvom izr. prof. dr. Ajde Fošner. S priloženim anketnim vprašalnikom 

želim pridobiti podatke o dejavnikih, ki vplivajo na pripravljenost zaposlenih za 

izobraževanje. V raziskavo bom vključila zaposlene pri članih Območne obrtne-podjetniške 

zbornice Celje. 

 

Na Vas se obračam s prošnjo, da anketni vprašalnik posredujete svojim zaposlenim, ki naj ga 

izpolnijo. Vljudno Vas prosim, da anketne vprašalnike zberete in vrnete v priloženi kuverti 

najpozneje do 26. 4. 2011 na naslov: 

    Mojca Stropnik 

    Babno 31 

3000 Celje 

 

 

Za Vaše sodelovanje in čas se že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

 

         Mojca Stropnik 

 

 

  



Priloga 2 

 

MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH PRI OBRTNIKIH 

 

Spoštovani,  

 

sem Mojca Stropnik, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za management Koper, 

Univerze na Primorskem. Pripravljam magistrsko nalogo na temo Motivacija za 

izobraževanje zaposlenih pri obrtnikih. S priloženim anketnim vprašalnikom želim pridobiti 

podatke o dejavnikih, ki vplivajo na izobraževanje zaposlenih. Prosim Vas, da posvetite 15 

minut svojega časa za izpolnjevanje tega vprašalnika. Vaši odgovori bodo dragocen vir 

podatkov in v veliko pomoč pri izvedbi raziskave. Pred izpolnjevanjem vprašalnika bi Vam 

želela še sporočiti: 

· ni pravilnih ali napačnih odgovorov, zanima me le Vaše mnenje; 

· Vaši odgovori so anonimni, zato Vas prosim, da ste pri odgovarjanju iskreni; 

· zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen izdelave magistrske naloge. 

 

Najlepša hvala za Vašo pomoč. 

 

Mojca Stropnik 

 

I) SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Spol (obkrožite ustrezen odgovor):  

a) Ženski  

b) Moški  

 

2. Starost (vpišite št. let): ________ 

 

3. Stopnja izobrazbe (obkrožite ustrezen odgovor): 

a) Nedokončana osnovna šola 

b) Osnovna šola  

c) Poklicna šola  

d) Štiriletna srednja šola  

e) Višja strokovna šola 

f) Visoka strokovna šola 

g) Univerzitetna izobrazba 

h) Magisterij, doktorat znanosti 

 

4. Koliko imate delovne dobe? (Vpišite št. let): __________ 
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II) IZOBRAŽEVANJE 

 

5. Ali ste zadovoljni s trenutno doseženo izobrazbo? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Da 

b) Ne 

 

6. Koliko znanja in usposobljenosti za izvajanje dela, ki ga opravljate, po Vaši oceni 

imate? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Zelo veliko 

b) Veliko 

c) Niti veliko niti malo 

d) Malo 

e) Zelo malo 

 

7. Ali ste se že izobraževali ob delu? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Da 

b) Ne 

 

Če ste obkrožili DA, odgovorite, prosim, na naslednje vprašanje.  

 

7.1. Ste se že izobraževali ob delu? (Obkrožite ustrezen odgovor, možnih je več 

odgovorov.) 

a) Da, udeležil/a sem se krajše delavnice, tečaja, seminarja za potrebe delovnega mesta  

 (do 5 ur). 

b) Da, udeležil/a sem se delavnice, tečaja, seminarja za potrebe delovnega mesta (do 16 ur). 

c) Da, udeležil/a sem se daljše delavnice, tečaja, seminarja za potrebe delovnega mesta  

 (več kot 48 ur). 

d) Da, udeležil/a sem se izobraževanja, ki je trajalo 100 ur ali več. 

e) Da, ob delu sem bil/a sem vključen/a v izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe. 

g) Drugo (napišite)______________________. 

 

8. Kdaj ste se nazadnje izobraževali ob delu? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Pred enim tednom 

b) Pred enim mesecem 

c) Pred tremi meseci 

d) Pred enim letom 

e) Pred več kot enim letom 
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9. Kolikokrat na leto se izobražujete? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Manj kot enkrat na leto 

b) Enkrat na leto 

c) Dvakrat do trikrat letno 

d) Več kot trikrat na leto 

 

10. Ali ste se pripravljeni izobraževati ob delu tudi v prihodnje? (Obkrožite ustrezen 

odgovor.) 

a) Da 

b) Morda 

c) Ne, nisem se pripravljen/a izobraževati 

 

Če ste izbrali odgovor c – ne, nisem se pripravljen/a izobraževati,preskočite naslednje 

vprašanje. 

11. Ob delu sem se pripravljen/a izobraževati … (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) V vsakem primeru  

b) Če imam čas  

c) Če imam denar 

d) Če imam finančno podporo delodajalca 

e) Če imam dovolj energije za izobraževanje 

 

12. Koliko časa ste pripravljeni nameniti izobraževanju? (Obkrožite ustrezen odgovor.) 

a) Nekaj ur 

b) Nekaj dni 

c) Nekaj tednov 

d) Nekaj mesecev 

e) Nekaj let 

f) Ne, nisem se pripravljen/a izobraževati 
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13. Izobraževanje ob delu je … (Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolje 

odraža Vaše stališče, pri čemer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti 

se ne strinjam / niti strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se strinjam.)  

a) Koristno 1 2 3 4 5 

b) Prijetno 1 2 3 4 5 

d) Potrebno 1 2 3 4 5 

e) Zanimivo 1 2 3 4 5 

f) Način preživljanja prostega časa 1 2 3 4 5 

g) Nujno 1 2 3 4 5 

h) Nadležno 1 2 3 4 5 

i) Dolgočasno 1 2 3 4 5 

j) Nepomembno 1 2 3 4 5 

 

14. Zakaj je izobraževanje ob delu za Vas pomembno? (Na lestvici od 1 do 5 obkrožite 

številko, ki najbolje odraža Vaše stališče, pri čemer 1 pomeni se sploh ne strinjam, 2 - ne 

strinjam se, 3 - niti se ne strinjam / niti strinjam, 4 - strinjam se, 5 - popolnoma se 

strinjam.)  

a) Bolje bom opravljal/a svoje delo. 1 2 3 4 5 

b) Dobil/a bom višji osebni dohodek. 1 2 3 4 5 

c) Hitreje bom napredoval/a. 1 2 3 4 5 

d) Imel/a bom več prostega časa. 1 2 3 4 5 

e) Moje delo bo bolj zanimivo. 1 2 3 4 5 

f) Bolj bom seznanjen/a s področjem, kjer delam. 1 2 3 4 5 

g) Moja prihodnost bo varnejša. 1 2 3 4 5 

h) Pri sodelavcih bom imel/a večji ugled.  1 2 3 4 5 

i) Moje mnenje se bo bolj upoštevalo. 1 2 3 4 5 

j) Imel/a bom boljše delovne pogoje. 1 2 3 4 5 

k) Prispevam k lastnem razvoju. 1 2 3 4 5 

l) Spoznavam nove ljudi. 1 2 3 4 5 

 

Če se še niste izobraževali ob delu, preskočite naslednje vprašanje. 
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15. Kdo Vam najpogosteje predlaga oz. Vas spodbuja k izobraževanju? (Na lestvici od 1 

do 5 obkrožite številko, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - 

vedno.)    

a) Delodajalec 1 2 3 4 5 

b) Sodelavci 1 2 3 4 5 

c) Družina 1 2 3 4 5 

d) Prijatelji 1 2 3 4 5 

e) Sam/a 1 2 3 4 5 

f) Sindikati 1 2 3 4 5 

g) Vključeno v kolektivno pogodbo 1 2 3 4 5 

h) Zakonske ali poklicne zahteve 1 2 3 4 5 

 

16. Kolikšen vpliv imate na to, da se udeležite izobraževanja ali usposabljanja v zvezi z 

delom, ki ga opravljate? (Obkrožite ustrezni odgovor.) 

a) Imam velik vpliv. 

b) Imam precejšen vpliv. 

c) Imam zmeren vpliv. 

d) Imam majhen vpliv. 

e) Nimam vpliva. 

 

17. Označite, kako pomembno se Vam zdi mnenje spodaj navedenih skupin o 

izobraževanju. (Na lestvici od 1 do 5 obkrožite ustrezno številko, pri čemer 1 pomeni 

nepomembno in 5 - zelo pomembno.) 

Koliko je zame pomembno: 

a) Mnenje mojih ožjih sodelavcev. 1 2 3 4 5 

b) Mnenje drugih zaposlenih v podjetju. 1 2 3 4 5 

c) Mnenje delodajalca. 1 2 3 4 5 

d) Mnenje prijateljev. 1 2 3 4 5 

e) Mnenje sindikatov. 1 2 3 4 5 

f) Mnenje družine. 1 2 3 4 5 

 

III) MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE 

 

18. Kakšna je Vaša motivacija za izpopolnjevanje in izobraževanje ob delu? (Obkrožite 

ustrezni odgovor.) 

a) Vedno sem dovolj motiviran/a. 

b) Občasno imam vedno dovolj motivacije. 

c) Redno imam dovolj motivacije. 

d) Primanjkuje mi motivacije. 



Priloga 2 

 

 

19. Označite, kako pomemben je za Vas posamezen motivacijski dejavnik (zunanji, 

notranji) za izobraževanje ob delu. (Na lestvici od 1 do 5 obkrožite ustrezno številko, pri 

čemer 1 pomeni nepomembno in 5 - zelo pomembno.) 

 

ZUNANJI DEJAVNIKI  

a) Višja plača 1 2 3 4 5 

b) Nagrade za delo in druge materialne ugodnosti 1 2 3 4 5 

c) Napredovanje v službi 1 2 3 4 5 

d) Pridobitev višje stopnje izobrazbe 1 2 3 4 5 

e) Večja možnost zamenjave službe 1 2 3 4 5 

f) Možnost izgube zaposlitve 1 2 3 4 5 

g) Zahteve delodajalca 1 2 3 4 5 

h) Stroške mi plača delodajalec 1 2 3 4 5 

i) Ugodnejši delovni čas (dopoldansko delo) 1 2 3 4 5 

NOTRANJI DEJAVNIKI  

j) Samozaupanje in ponos 1 2 3 4 5 

k) Večja uspešnost pri delu v poklicnem, 

kulturnem in družbenem življenju 1 2 3 4 5 

l) Pridobitev novega znanja 1 2 3 4 5 

m) Izboljšam kakovost svojega dela 1 2 3 4 5 

n) Ugled pri sodelavcih 1 2 3 4 5 

o) Bolj zanimivo delo 1 2 3 4 5 

p) Možnosti odločanja pri delu in poslovanju 1 2 3 4 5 
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20. Kako pogosto se srečujete s spodaj navedenimi ovirami (zunanjimi, notranjimi)?  

(Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolj velja za Vas, pri čemer 1 pomeni 

nikoli, 2 - redko, 3 - občasno, 4 - pogosto, 5 - vedno.) 

ZUNANJE OVIRE  

a) Finančna nezmogljivost 1 2 3 4 5 

b) Pomanjkanje časa za učenje 1 2 3 4 5 

c) Prezaposlenost 1 2 3 4 5 

d) Prevelika zahtevnost programa 1 2 3 4 5 

e) Neodobravanje s strani delodajalca 1 2 3 4 5 

f) Neodobravanje s strani družine 1 2 3 4 5 

g) Slaba informiranost o možnostih izobraževanja 1 2 3 4 5 

h) Pomanjkljiva predizobrazba 1 2 3 4 5 

NOTRANJE OVIRE  

i) Strah pred izpiti oz. preverjanjem znanja 1 2 3 4 5 

j) Lenoba 1 2 3 4 5 

k) Duševne obremenitve (stres) 1 2 3 4 5 

l) Mislim, da sem prestar/a za izobraževanje 1 2 3 4 5 

m) Nimam takih ambicij 1 2 3 4 5 

 

 

21. V kolikšni meri veljajo za Vas spodnje trditve, medtem ko se izobražujete? 

(Na lestvici od 1 do 5 obkrožite številko, ki najbolj velja za Vas, pri čemer 1 pomeni 

sploh ne velja, 2 - v glavnem ne velja, 3 - niti ne velja / niti velja, 4 - v glavnem velja, 5 - v 

celoti velja.) 

 

Če nimate izkušenj z izobraževanjem ob delu, na to vprašanje ne odgovarjate. 

 

a) Hodim pozneje spat. 1 2 3 4 5 

b) Spim manj in slabše. 1 2 3 4 5 

c) Imam manj stikov s prijatelji. 1 2 3 4 5 

d) Zanemarjam družinske člane. 1 2 3 4 5 

e) Ne sprejemam obiskov. 1 2 3 4 5 

f) Skrbi za nakupe in oskrbo prepuščam drugim. 1 2 3 4 5 

g) Zapravim več denarja za kavo, cigarete. 1 2 3 4 5 

h) Hitreje zbolim. 1 2 3 4 5 

i) Sem pogosto slabe volje, napet/a. 1 2 3 4 5 

j) Sem bolj zadovoljen/zadovoljna s sabo. 1 2 3 4 5 

k) Spoznal/a sem nove prijatelje. 1 2 3 4 5 



Priloga 2 

 

l) Razširil/a sem si spoznanja o svetu. 1 2 3 4 5 

m) Bolj kakovostno preživljam prosti čas. 1 2 3 4 5 

n) Sem bolj razgledan/a. 1 2 3 4 5 

o) Bolj sem umirjen/a in optimistično razpoložen/-

a. 

1 2 3 4 5 

 

22. Nam želite v zvezi z Vašim izobraževanjem ob delu sporočiti še kaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete se Vam najlepše zahvaljujem! 
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VPRAŠALNIK ZA SKUPINSKI INTERVJU 

 

Termin: 8. 11. 2011 ob 10.30 uri in 08. 11. 2011 ob 13.00 uri. 

Lokacija: Sklad za izobraževanje delavcev pri s. p., Ljubljana 

Predviden časovni potek: 

- zbiranje (10 min)  

- delavnica (cca 60 min) 

- zaključek (20 min) 

 

UVOD 

Namen raziskave: 

Moje ime je Mojca Stropnik, na Fakulteti za management Koper pripravljam magistrsko 

nalogo, katere namen je raziskati in ugotoviti motivacijske dejavnike za izobraževanje 

zaposlenih pri samostojnih podjetnikih Območne obrtne podjetniške zbornice Celje. Za 

namene naloge sem že izvedla kvantitativno raziskavo, ena od oblik raziskovanja pa so tudi 

tovrstni skupinski intervjuji, v katerih se udeleženci pogovarjajo o določeni temi. Mi se bomo 

danes pogovarjali o izobraževanju ob delu in o temah, ki so povezane s tem področjem. 

 

Potek intervjuja in dodatne informacije: 

Intervju bo trajal približno uro in pol. Gre za povsem sproščen pogovor. Govorite lahko tako 

kot običajno, ni vam treba izbirati kakšnih posebnih besed, govorite lahko, kot da bi se 

pogovarjali s katerim od sodelavcev. Pomembna so vaša osebna mnenja in vaši različni 

pogledi na stvari. Torej, ni pravilnih in nepravilnih odgovorov, dobrodošla so vsa mnenja. Če 

nekdo izrazi pogled, mnenje, s katerim se vi ne strinjate, kar povejte, kako pa vi gledate na to, 

kakšno je pa vaše mnenje. Zanimajo me vsa mnenja in vesela bom, če bodo ta čim bolj 

raznolika. 

 

Ta pogovor bo posnet, da ga bom lahko kasneje še enkrat poslušala in izluščila glavne 

ugotovitve. Uporabljala ga bom zgolj za raziskovalne namene, intervju ne bo nikjer objavljen 

in posnetke bom po izvedbi analize uničila. Pogovor se snema, zato vas prosim, da ne 

govorite eden čez drugega. Ko se želite vključiti v diskusijo, se oglasite sami, ne da bi vas 

poklicala, na ta način bo pogovor lažje tekel. Vaša imena bodo ostala anonimna. 

 

Vprašanja za intervju  

1. Za ogrevanje  

Refleksija 

Kakšni so po vašem mnenju delavci oz. uslužbenci, ki se najbolj pogosto izobražujejo ob 

delu? Kakšne so njihove tipične lastnosti? Katere lastnosti po vašem mnenju najbolj veljajo 

za te zaposlene? Kje so zaposleni? Za kakšna podjetja/organizacije gre, iz katere panoge?  
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2. Evalvacija stanja  

Vključitev v izobraževanje: da ali ne? 

Zakaj se, po vašem mnenju, zaposleni pri obrtnikih vključujejo v izobraževanje ob delu? 

Kateri so ključni motivi, ki prevladujejo, po vašem mnenju?  

 

Zaposleni in izobraževanje 

Kateri od zaposlenih pri obrtnikih se po vašem mnenju najbolj izobražujejo in kateri 

najmanj? Kako to? Kateri so tisti, ki bodo ob zavedanju, da potrebujejo določena nova znanja 

in veščine, sami izrazili potrebo po izobraževanju in kateri ne? Zakaj menite, da prihaja do 

tega? Imate vsi enake izkušnje? Prosim, na kratko, opišite razmere glede tega pri vas. 

 

Kako pa po vašem mnenju na vključevanje v izobraževanje ob delu vpliva stopnja izobrazbe? 

Kaj menite, kateri kader je bolj naklonjen izobraževanju ob delu, višje ali nižje izobraženi? 

Zakaj mislite, da je tako? 

 

3. Motivacija za vključitev v izobraževanje Kaj vas osebno motivira za izobraževanje?  

Načini motivacije 

Kako vi poskušate motivirati zaposlene za vključitev v izobraževanje?Prosim, če vsak opiše 

svoj pristop in svoje izkušnje. Kaj je še posebno učinkovito?  

Kakšen motivator ste vi oz. kako so vas motivirali? Kakšna je situacija pri vas, ali stremite k 

vključevanju zaposlenih v pridobivanje novih znanj in kako to dosegate? Če ne, zakaj ne? 

 

4. Vloga delodajalca  

Delodajalec kot motivator 

Kakšna je po vaših izkušnjah vloga delodajalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje? 

Kaj delodajalca najbolj motivira za izobraževanje svojih zaposlenih? 

 

5. Za konec  

Za konec prosim za vaš komentar naslednjih izjav: 

Znanje je danes največje bogastvo in brez znanja ni napredka. 

Ali se strinjate s trditvijo? Zakaj da? Zakaj ne?  

 

Bi želeli še kaj dodati? 

 

Hvala vsem za sodelovanje! 


