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Povzetek 

 

V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s pojmom motivacije. Vsak posameznik, ki želi 

biti konkurenčen na trgu dela, mora poskrbeti za svoj razvoj in se stalno izpopolnjevati in 

izobraževati. Pogosto se nam zastavlja vprašanje zakaj je nekdo za nekaj motiviran, drugi pa 

so zadovoljni sami s sabo, kje je torej tisti vzgib, motiv, ki povleče posameznika iz udobja. V 

raziskovalni nalogi sem se želela usmeriti na motivacijo za izobraževanje, tako sem v prvem 

delu opredelila pojme motivacije in izobraževanja odraslih. V drugem delu pa sem želela 

predstaviti kvantitativne in kvalitativne metode, s katerimi sem skušala najti odgovore na 

zastavljene hipoteze. 

 

Z diplomsko nalogo sem želela pridobiti odgovor na vprašanje motivacije za izobraževanje 

zaposlenih na Območni službi Nova Gorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in v 

kakšni meri je vplivala sprememba zakonodaje na izobraževanje zaposlenih. Prišla sem do 

ugotovitve, da je motivacija za izobraževanje tistih udeležencev, ki se izobražujejo na podlagi 

zakona, šibka, medtem, ko je motivacija za izobraževanje tistih, ki se izobražujejo na lastno 

željo, veliko večja.  

 

 

Klju čne besede: motivacija, motiv, izobraževanje odraslih, Zavod RS za zaposlovanje, 

strokovni svetovalec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary  

 

The notion of motivation is something that we often encounter in our everyday life. Every 

individual that wishes to compete in the labour market has to see to their progress, constant 

improvement and education. We often wonder about the reason for someone’s motivation, 

seeing as others are content with themselves, and about the origin of this impulse, this motive 

that pulls an individual out of their comfort zone. In the research paper, I wanted to focus on 

the motivation for education. Consequently, in the first part of the paper, the notions of 

motivation and adult education are explained. In the second part, my focus is directed 

towards quantitative and qualitative methods that were used to shed light on the hypotheses. 

 

In the diploma thesis I wanted to explore the topic of employees’ motivation for education at 

the Regional office Nova Gorica of the Employment Service of Slovenia and also to enquire as 

to how the change in legislation affected employee education. I came to the conclusion that 

the participants who study for the sake of legislation feel a lot less motivated than those 

studying according to their own desire.  

 

Key words: motivation, motive, adult education, Employment Service of Slovenia, expert 

consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO 
 

1 UVOD ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Ozadje raziskovanja in opredelitev problema raziskovanja.............................................. 1 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge ...................................................................................... 2 

2 TEORETIČNI OKVIR ............................................................................................................ 2 

2.1  Opredelitev pojmov ......................................................................................................... 3 

2.1.1  Motivacija.................................................................................................................. 3 

2.2 Motivacijske teorije .......................................................................................................... 7 

2.2.1 Motivacijska teorija Maslowa ....................................................................................... 8 

2.2.2 Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija ........................................................ 9 

2.2.3 Leavittova motivacijska teorija .................................................................................. 9 

2.2.4 Vroomova motivacijska teorija ................................................................................ 10 

2.2.5 Hackman-Oldhamov model obogatitve dela ............................................................ 11 

2.2.6 Froomova motivacijska teorija ................................................................................ 11 

2.2.7 Skinnerjeva teorija okrepitve ................................................................................... 11 

2.3 Motivacijski modeli ........................................................................................................ 12 

2.3.1 Motivacijski model na osnovi pričakovanja ............................................................. 12 

2.3.2 Motivacijski model na osnovi enakosti..................................................................... 13 

2.3.3 Motivacijski model glede na pravičnost ................................................................... 13 

2.4 Izobraževanje odraslih .................................................................................................... 13 

2.5 Vloga Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ...................................................... 28 

2.5.1 Strokovni uslužbenci Zavoda .................................................................................... 29 

2.5.2 Kompetence strokovnih uslužbencev Zavoda ........................................................... 30 

2.6  Sklepni del teoretičnega okvirja .................................................................................... 31 

3 METODOLOŠKI OKVIR ..................................................................................................... 32 

3.1 Hipoteze kvantitativne raziskave .................................................................................... 33 



 
 

3.2 Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave .............................................................. 34 

3.3 Metodologija raziskovanja ............................................................................................. 35 

3.3.1 Predstavitev metode kvalitativnega raziskovanja .................................................... 35 

3.3.2 Opis udeležencev ..................................................................................................... 37 

3.4 Omejitve empiričnega raziskovanja ............................................................................... 38 

4 OBDELAVA PODATKOV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ............................... 39 

4.1 Kvantitativna raziskava .................................................................................................. 39 

4.1.1 Preverjanje hipotez .................................................................................................. 39 

4.2 Kvalitativna raziskava .................................................................................................... 41 

4.2.1 Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta ................................................ 41 

4.2.2 Motiv za vključitev v izobraževanje ......................................................................... 41 

4.2.3 Vpliv ZUTD na vključitev v izobraževanje .............................................................. 42 

4.2.4 Ovire za vključitev v izobraževanje ......................................................................... 42 

4.2.5 Doprinos izobraževanja ........................................................................................... 43 

5 TEORETIČNI MODEL ........................................................................................................ 44 

5.1 Priporočila za delodajalca .............................................................................................. 45 

5.2 Priporočila za visokošolske zavode ................................................................................ 46 

6 ZAKLJUČEK........................................................................................................................ 47 

7 VIRI IN LITERATURA ....................................................................................................... 49 

PRILOGE 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO SLIK          

Slika 2.1: Motivi za udeležbo v izobraževanju .......................................................................... 6 

Slika 2.2: Najpogostejši razlogi odraslih, ki se niso izobraževali in se izobraževati tudi niso 

želeli, Slovenija, 2007 .............................................................................................................. 18 

Slika 2.3: Delež vključenih v formalno izobraževanje pom izbranih državah EU, 2007 ......... 19 

Slika 2.4: Znanje, ki ga imate pomembno vpliva na vaše dohodke glede na stopnjo izobrazbe22 

 

KAZALO TABEL         

Tabela 2.1: Vzroki za udeležbo v izobraževanju glede na raven izobrazbe ............................... 6 

Tabela 2.2: Motivacijski profili .................................................................................................. 7 

Tabela 2.3: Delež odraslih v starostni skupini 25-64 let .......................................................... 15 

Tabela 2.4: Delež odraslih v starostni skupini 25-64 let .......................................................... 16 

Tabela 2.5:  Delež odraslih v starostni skupini 25-64 .............................................................. 16 

Tabela 2.6:  Najpogostejše ovire pri vključitvi v izobraževanje .............................................. 17 

Tabela 2.7: Varnost zaposlitve glede na spol ........................................................................... 20 

Tabela 2.8: Varnost zaposlitve glede na stopnjo izobrazbe ...................................................... 21 

Tabela 2.9: Znanje, ki ga imate pomembno vpliva na vaše dohodke glede na stopnjo 

izobrazbe ................................................................................................................................... 21 

Tabela 2.10: Znanje, ki ga imate pomembno vpliva na boljše možnosti zaposlitve glede na 

spol ........................................................................................................................................... 23 

Tabela 2.11: Ali je vaša formalna izobrazba, ki ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala 

za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali) glede na spol? 23 

Tabela 2.12: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v dodiplomsko izobraževanje glede na 

starost? ...................................................................................................................................... 24 

Tabela 2.13: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v dodiplomsko, magistrsko, doktorsko 

izobraževanje glede na starost? ................................................................................................ 24 

Tabela 2.14: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v višješolsko izobraževanje glede na starost?

 .................................................................................................................................................. 25 

Tabela 2.15: Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje glede na 

spol? .......................................................................................................................................... 25 



 
 

Tabela 2.16: Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje glede na 

stopnjo izobrazbe?.................................................................................................................... 26 

Tabela 2.17: Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire glede na 

spol? ......................................................................................................................................... 27 

Tabela 2.18: Kaj je bila največja ovira glede na spol? ............................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 UVOD 

 

 

V uvodu sem najprej opredelila obravnavano temo diplomske naloge, predstavila namen in 

cilje ter predstavila uporabljene metode za dosego ciljev diplomske naloge. V zaključnem 

delu uvoda pa sem  predstavila  obravnavane predpostavke. 

 

1.1 Ozadje raziskovanja in opredelitev problema raziskovanja 

 

Kadar govorimo o izobraževanju odraslih, se pogosto sprašujemo o motivih, zaradi katerih se 

odrasli udeležujejo izobraževanja. Živimo v obdobju hitrih tehnoloških sprememb, ki 

posledično vplivajo tudi na spremembe na trgu dela (OECD, 2012, str. 10). Zaposleni brez 

ustreznih znanj in veščin ne morejo slediti tehnološkim spremembam, zavirajo gospodarsko 

rast in konkurenčnost na trgu.  Le te zahtevajo od delovno aktivnega prebivalstva nenehno 

učenje in pridobivanje  novih veščin. Tema diplomske naloge je izobraževanje odraslih in 

motivi, ki usmerjajo odrasle, da se izobražujejo v zrelejši dobi. 

Motivacijsko sredstvo, ki sili posameznika v določene aktivnosti,  je tudi doživljanje kariere 

(Lipičnik, 1998, str. 179). Če se želimo pripraviti na prihodnost, moramo že danes začeti 

razmišljati, kaj bomo potrebovali pri delu v naslednjih letih. Potrebe po izobraževanju in 

napredovanju na delovnem mestu čutijo tako zaposleni, kot tudi njihovi delodajalci. 

Lipičnik poudarja, da je motivacija tista, zaradi česar ljudje ob določenih spretnostih in znanju 

delajo (Lipičnik, 1998, str. 184). Brez motivacije človek ne more biti aktiven, motivacija 

omogoča posamezniku doseganje želenih ciljev. 

Le tisti posamezniki, ki so se pripravljeni dodatno izobraževati, bodo lahko kos vse večjim 

zahtevam delovnega mesta. V veliki meri sta svet dela in izobraževanje močno povezana. 

Ponavadi so glavni motivi za izobraževanje povezani z izboljšanjem poklicnega in 

ekonomskega položaja posameznika. 
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

 

Povod za izbiro teme diplomskega dela je bil prav motiv, zaradi katerega sem se tudi sama 

odločila za vključitev v izobraževanje po več kot dvajsetih letih od zaključka rednega 

izobraževanja.  

Z diplomsko nalogo sem želela predstaviti vzroke in motive, ki vplivajo na izobraževanje 

odraslih. 

V raziskavi sem najprej opredelila pojem motivacije in izobraževanja odraslih in predstavila 

teoretike,  ki se s to tematiko ukvarjajo ter izsledke raziskav Andragoškega centra Slovenije. 

V raziskavi je predstavljena tudi analiza podatkov o vključenosti v izobraževanje odraslih iz 

Statističnega urada Republike Slovenije. 

V kvalitativnem delu sem se želela osredotočiti na vprašanje, ki se nanaša na izobraževanje 

zaposlenih v svojem lokalnem zaposlitvenem okolju.  Zastavila sem si vprašanje,  kakšen je 

motiv za vključitev v izobraževanje zaposlenih na Območni službi Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) Nova Gorica in v kakšni meri je na 

odločitev vplivala uvedba Zakona o urejanju trga dela, ki v 81. členu določa, da storitve 

vseživljenske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve izvajajo uslužbenci zavoda z 

doseženo VII. ravnjo izobrazbe, ki so opravili strokovni izpit (Uradni list RS, št. 80/2010, z 

dne 12.10.2010). Pri tem sem uporabljala metodo polstrukturiranih intervjujev. 

 

 

2 TEORETI ČNI OKVIR 

 

 

V  tem poglavju sem želela opredeliti ključne teoretične pojme, ki se ukvarjajo z obravnavano 

tematiko. Tako sem najprej predstavila pojem motivacije, nato motivacijske teorije in 

motivacijske modele. Sledi opredelitev pojma izobraževanja odraslih in  predstavitev 

statističnih podatkov izobraževanja odraslih v Sloveniji ter izsledkov analize Fakultete za 

uporabne družbene študije -  Družba znanja. V zaključnem delu tega poglavja pa sem 
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predstavila Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter vlogo strokovnih delavcev 

Zavoda, saj so le ti ključni elementi v kvalitativnem delu raziskave. 

 

2.1  Opredelitev pojmov 

 

V začetku teoretičnega dela sem najprej želela opredeliti pojem motivacije. Predstavila sem 

najpogosteje uporabljene motivacijske teorije in motivacijske modele, sledi opredelitev pojma  

izobraževanja odraslih in opredelitev vloge Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter 

vloga strokovnih delavcev Zavoda. 

 

2.1.1  Motivacija  

  

 Na nas delujejo določene sile, ki povzročajo naše vedenje.  Motivacija izhaja iz latinskega 

glagola movere ali premikati se (Hoddgets, 1991, str. 129). Pojem motiv lahko razumemo kot 

nekaj kar povzroča neko dejanje, ravnanje, nagib ali spodbudo, pojem motivirati pa lahko 

razumemo kot nekaj kar nas navdušuje nad nekom ali spodbuda za nekaj. 

Motivacija v najširšem smislu pomeni smerno, dinamično komponento vedenja,  ki je 

značilna za vse organizme, kajti vsi morajo  vzdrževati bodisi fiziološko ravnovesje 

organizma, bodisi psihološko, vsi se odzovejo na porušeno ravnovesje in ga poskušajo 

ponovno vzpostaviti, bodisi na isti ali višji ravni. Motivacija je torej nek proces, ki spodbuja 

aktivnosti in jih usmerja (Musek, 1982, str. 263). 

Kot prvi pogoj za izvajanje neke motivirane aktivnosti je energetska podlaga. Drugi element 

motivacijske situacije je potreba, ki se nanaša na pomanjkanje ali porušenje fiziološkega ali 

psihološkega ravnovesja. Vendar sama potreba še ni dovolj, da bi sprožila motivacijsko 

aktivnost. Lahko potreba obstaja, vendar je ne bomo zadovoljili,  dokler nas ne izzove 

določen pobudnik.  Šele pobudnik lahko sproži neko motivacijsko dejavnost, ki nas vodi v 

iskanje cilja, izbiro cilja ipd. (Musek, 1982, str. 265). 

Uhan opredeljuje motivacijo kot usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo 

motivov (Uhan, 2000, str. 11). Motivacijo opredeljuje kot zbujanje hotenj, motivov, ki so 
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nastali v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo 

njegovo delovanje k določenemu cilju. Motivacijo opredeljuje kot spodbujevalen proces, ki 

omogoča ustvarjalno delo, naravnano k uspešnosti, osebni in strokovni rasti zaposlenih. 

Motivacija je tisto, kar nas vzpodbuja, usmerja k določenim ciljem. Pri tem igrajo močno 

vlogo tudi čustva, ki so sestavni del motivacije in predstavljajo neko moč za dosego cilja. Šele 

ko je vsa energija usmerjena k določenemu cilju, lahko govorimo o motivaciji (Musek in  Rus 

v Radovan, 2001). 

Barica Marentič – Požarnik definira motivacijo kot » ... proces izvajanja človekove aktivnosti, 

njenega usmerjanja na določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji« 

(Marentič – Požarnik v Radovan, 2001, str. 6). 

Z motivacijo se odkriva proces izzivanja človekove aktivnosti in njenega usmerjanja na 

določene cilje. V skladu s tem se glasi tudi Pintrichova definicija, ki definira motivacijo kot 

»... proces spodbujenega in trajajočega k cilju usmerjanja delovanja« (Pintrich v Radovan, 

2001, str. 6). 

Motivacijo lahko tako razumemo kot nek proces, ki ga ni mogoče opazovati direktno, ampak 

lahko o motivaciji sklepamo iz različnih vedenj posameznika, naprimer glede na trud, 

vztrajnost za dosego nekega cilja.  

Motivacija vsebuje tudi cilje, ki so gonilna sila za usmerjanje delovanja . Ne glede na to, kako 

so cilji zastavljeni, brez  njih človekovega delovanja ni. Če hočemo nekaj doseči, si moramo 

postaviti cilj. 

Motivacija zahteva tudi fizično in mentalno aktivnost. Fizična aktivnost se kaže v trudu, 

vztrajnosti posameznika, medtem ko mentalna vključuje planiranje, organiziranje, nadzor, 

odločanje, reševanje problemov, ocenjevanje napredka. 

Definicija daje poudarek na tem, da je neko motivirano dejanje spodbujeno in trajajoče. 

Odločitev, da pridemo do nekega cilja je pomemben element motivacije, vsebuje prevzemanje 

odgovornosti, da cilj dosežemo. Veliko dosedanjih raziskav glede motivacijskih procesov 

izhaja iz tega, kako ljudje reagirajo na težave, ovire pri doseganju posameznih ciljev.  

Lipičnik poudarja, da je motivacija tisti dejavnik, zaradi katerega posameznik ob določenih 

sposobnostih dela (Lipičnik, 1998, str. 184). Nemotiviran človek ne more biti dejaven. 

Motivacijo opredeljuje tudi kot orodje managerjev za usmerjanje posameznikove aktivnosti. 
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Motivacija je zelo širok pojav, ker se posameznik niti ne zaveda, kateri je tisti dejavnik, ki ga 

usmerja v doseganje nekega cilja. Za dosego določenega cilja niso dovolj samo 

posameznikove sposobnosti, ampak tudi njegovi motivi, ki ga pri zastavljenih ciljih 

usmerjajo. 

V literaturi različni avtorji uporabljajo različne kriterije za razvrščanje motivov. 

Lipičnik navaja tri glavne kriterije razvrščanja motivov (Lipičnik,1998, str. 156-157): 

� glede na vlogo: 

- primarni motivi (to so motivi, ki nas usmerjajo k cilju preživetja), 

- sekundarni motivi (motivi, ki jih posameznik zadovolji, vzbujajo v človeku 

zadovoljstvo, tisti, ki pa niso zadovoljeni, pa ogrožajo življenja) 

� glede na nastanek: 

- podedovan, 

- pridobljen 

� glede na razširjenost med ljudmi: 

- univerzalni (kadar se nanašajo na določeno področje) 

- individualni (tisti, ki so značilni za posameznika)  

 

Iz raziskave Andragoškega centra Republike Slovenije »Formalno izobraževanje odraslih v 

programih z največ udeleženci v Sloveniji« lahko zaznamo, da ženske vse motive višje 

ocenjujejo kot moški. Motivi socialne kontrole so najbolj pomembni za najmlajšo in 

najstarejšo starostno skupino (glej Tabela 2.2). Pomembnost motivov socialnega kapitala in 

osebne izpopolnitve s starostjo narašča. Iz rezultatov raziskave bi lahko sklepali, da za odrasle 

s končano osnovno šolo ali manj, izobraževanje ni nekaj prostovoljnega oziroma da bi 

izviralo iz njihovih potreb ali interesov (glej Tabela 2.1). K izobraževanju jih silijo bolj 

grožnja za izgubo službe, možnost zaposlitve na drugem delovnem mestu. S stopnjo 

izobrazbe narašča možnost izbire in vključitve v izobraževalni program kot posledica 

interesov posameznika na njegovi poklicni poti (Radovan et al., 2008, str. 53, 56). 
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Tabela 2.1: Vzroki za udeležbo v izobraževanju glede na raven izobrazbe 

 Zaradi zahtev 
dela (%) 

Iz osebnih 
vzrokov (%) 

Skupaj (%) Skupaj 

Osnovna šola 23,6 76,4 100 165 
Poklicna šola 27,8 72,2 100 230 
4-letna srednja 
šola 

26,4 73,6 100 820 

Višja 
šola/fakulteta 

6,3 93,8 100 32 

vsi 25,8 74,2 100 1229 
Vir: Raziskava LLL2010, Andragoški center Slovenije (2007, str. 53) 

 

Motiv, ki so ga anketiranci najvišje ocenili, je pridobitev izobrazbe oziroma kvalifikacije (glej 

Slika 2.1). Ta motiv je najpomembnejši pri odraslih, ki želijo pridobiti 4 letno srednješolsko 

izobrazbo. Drugi najpomembnejši motiv je izboljšanje kakovosti dela in je povezan z 

ohranitvijo delovnega mesta, razvojem kariere in boljšimi dohodki. Tretji motiv je želja po 

boljšem zaslužku in je prav tako bolj značilen za odrasle v višjimi stopnjami izobrazbe 

(Radovan et al., 2008, str. 54). 

   

Slika 2.1: Motivi za udeležbo v izobraževanju 

 

  Vir: Raziskava LLL2010, Andragoški center Slovenije (2007, str.54). 
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Tabela 2.2: Motivacijski profili 

 Socialni nadzor Človeški kapital Socialni kapital Osebna 
izpopolnitev 

Povprečje 
indeksa 

3,98 2,71 2,87 3,12 

Spol 
Moški 
Ženske 

  
2,07* 
1,94* 

  
3,25* 
3,33* 

  
3,07 
3,17 

  
2,84* 
2,91* 

Starost 
Do 20 let 
21 do 30 let 
31 do 40 let 
41 let ali več 

 
2,17*** 
1,99*** 
1,93*** 
2,25***  

 
3,23 
3,32 
3,28 
3,30 

 
2,7*** 

3,04*** 
3,2*** 

3,28***  

 
2,68* 
2,85* 
2,9* 

2,99* 
Izobrazba 
Osnovna šola 
Srednja šola 
Višja/visoka 
šola 

 
2,19*** 
2,00*** 
1,58***  

 
3,38*** 
3,29*** 
2,86***  

 
2,98 
3,15 
3,24 

 
2,83 
2,88 
2,90 

Socialna 
aktivnost 
Ne 
da 

 
 

1,99 
2,01 

 
 

3,29 
3,28 

 
 

3,12 
3,12 

 
 

2,86 
2,89 

Kulturna 
aktivnost 
Ne 
Da 

 
 

2,02 
2,00 

 
 

3,26 
3,3 

 
 

3,08 
3,14 

 
 

2,78* 
2,89* 

Politična 
aktivnost 
Ne  
da 

 
 

1,98*** 
2,12***  

 
 

3,28 
3,31 

 
 

3,06*** 
3,30***  

 
 

2,87 
2,88 

Opomba: *p < 0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Vir: Raziskava LLL2010, Andragoški center Slovenije (2007, str. 56) 

 

2.2 Motivacijske teorije 

 

Teorije o motiviranosti zasledimo že v besedilih grških mislecev. Teorije, ki jih poznamo 

danes, pa so začele nastajati v začetku tridesetih let 20.stoletja. Iz literature poznamo več 

motivacijskih teorij, ki skušajo razložiti  vzroke za vedenje ljudi in procese, ki ta vedenja 

povzročajo. Poznamo dve  skupini motivacijskih teorij: vsebinske in procesne teorije 

(Černetič 2007, str. 223). 
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Vsebinske teorije temeljijo predvsem na pomenu človeških potreb in poudarjajo značilnosti 

posameznika. Osredotočajo se na cilje, ki jih posameznik želi doseči in so zato cilji temelj za 

analizo potreb.  

Procesne motivacijske teorije proučujejo procese ravnanja ljudi, ki vodijo k določenim ciljem. 

Imenujemo jih tudi kongitivne teorije, izhajajo iz zavestnega in premišljenega ravnanja 

posameznika, ki stremi k doseganju nekega cilja.  

V diplomski nalogi sem skušala predstaviti nekaj najbolj poznanih motivacijskih teorij. 

 

2.2.1 Motivacijska teorija Maslowa 

  

Maslowa teorija motivacije je ena najbolj poznanih in razširjenih teorij. Njegova teorija 

temelji na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb (Maslow v Uhan 2000, str.23). 

Človeške potrebe je razdelil v 5 stopenj: 

1. fiziološke potrebe, 

2. potrebe po varnosti in zaščiti, 

3. socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost) 

4. potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu, 

5. potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost) 

Postavil je trditev,  da človekove potrebe nastajajo v tem zaporedju. Potreba, ki je enkrat 

zadovoljena, ne motivira več, temveč se pojavi nova potreba, ki deluje kot motivacijski 

dejavnik. Fiziološke potrebe so temeljne potrebe, če le te niso zadovoljene, človek ne more 

preživeti. Ko so le te zadovoljenje, se sprožijo potrebe po varnosti, zaščiti , nadalje socialne 

potrebe, potrebe po ugledu in nazadnje po samopotrjevanju. 

Maslowa motivacijska teorija je uporabna za managerje, saj omogoča, da na podlagi 

vprašalnikov lahko ugotovijo, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji v določenem času in 

na kaj so ljudje v tistem trenutku najbolj občutljivi (Lipi čnik 1998, str. 164). 
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2.2.2 Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

 

Herzberg je razvil posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi spoznanja, da določene 

delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, a njihova prisotnost ne 

povzroča zadovoljstva (Herzberg v Lipičnik 1998, str. 168). Menil je, da ima človek dve vrsti 

potreb, ki med seboj nista odvisni in vplivata na obnašanje in aktivnosti posameznika v 

povsem različnih smereh. Ene vrste potreb izhajajo iz delovnega okolja, druge pa neposredno 

iz dela (Herzberg v Uhan 2000, str. 24). Herzberg je imenoval vzdrževalne dejavnike, ki 

izhajajo iz okolja higieniki ali eksterzični (zunanji) faktorji. Ti dejavniki se  nanašajo na 

položaj, denar ali zaslužek, organizacijo, politiko, kontrolo dela, delovne razmere, 

medsebojne odnose. Druga vrsta potreb delavca pa izhaja neposredno iz dela in jih je 

poimenoval interzični (notranji) faktorji ali motivatorji. Ti dejavniki povzročajo zadovoljstvo 

in sem sodi uspeh pri delu, priznanje za rezultate, zanimivo delo, odgovornost, strokovna 

usposobljenost in osebni razvoj.   

Uhan meni (Uhan 2000, str. 25), da Herzbergova teorija stremi k tehnološki presnovi dela, 

spodbuja delavce k boljšim rezultatom in večji delovni učinkovitosti. Teorija je utemeljena v 

primerih, ko ima posameznik zadovoljene osnovne potrebe. Zaslužek lahko v tem primeru 

deluje kot vzdrževalni dejavnik (pri zelo zagotovljenih osnovnih potrebah) in kot motivator 

(pri malo zadovoljenih osnovnih potrebah). 

Herzbergova teorija je za managerje pomembna,  ker se zaveda dveh vrst orodij za 

motiviranje  zaposlenih in sicer motivatorjev,  s katerimi je mogoče izzvati aktivnosti 

posameznikov in higienikov, s katerimi je mogoče povzročati zadovoljstvo, ki bi odstranilo 

morebitne napetosti in usmerilo človekovo aktivnost v delo (Lipičnik 1998, str. 169). 

 

2.2.3 Leavittova motivacijska teorija 

 

Leavittova motivacijska teorija temelji na potrebi, napetosti, cilju, aktivnosti in olajšanju 

(Lipičnik 1998, str. 167).  Po njegovem modelu je sprožilec celotnega procesa potreba. 

Potrebo definira kot pomanjkanje nečesa in pojmuje to fazo tudi stanje pomanjkanja. Napetost 

potrebi sledi in jo usmerja k določenemu cilju. Cilj pojmuje kot objekt, proces ali pojav, ki 

zadovolji potrebo. Aktivnost povzročata potreba in napetost skupaj in je lahko motorična, 



10 
 

intelektualna ali senzorična.  Zadnja stopnja v Leavittovem modelu motivacije je olajšanje, to 

je stopnja, ko posameznik natančno ve, da je dosegel nek cilj.  

Lipičnik meni, da Leavittova motivacijska shema pomaga managerjem razumeti celoten 

proces in faze motivacijskega ciklusa (Lipičnik 1998, str. 167). 

 

2.2.4 Vroomova motivacijska teorija 

 

Vroomova teorija motivacijske procese in motivacijo pojasnjuje kot  izbiro vedenja. Vroom v 

svoji teoriji razlikuje cilje posameznika od ciljev organizacije. Cilji organizacije so 

institucionalizirani in lahko tudi delavci preko njih uresničujejo svoje posamične cilje (Uhan 

2000, str. 26). 

Posameznik se lahko odloča za vedenje na podlagi interakcije med privlačnostjo ciljev 

(valence) in svojo subjektivno oceno verjetnosti, ki ga bo pripeljala do določenega cilja. 

Vroom je oblikoval modele, s katerimi je skušal razložiti delavčevo zadovoljstvo z delom, 

motivacijo in učinek nanje (Lipičnik 1998, str. 167).  Po njegovi teoriji je valenca privlačnost 

cilja oz. usmerjenost posameznika k posameznemu cilju. Lahko je pozitivna ali negativna, če 

se želi nekemu cilju izogniti. Drugi pomemben del Vroomove teorije je instrumentalnost, ki je 

definirana kot povezava med dvema ciljema. Posameznik je prepričan, da mora doseči neki 

cilj zato, da bo lahko dosegel drugega, ki je zanj  pomembnejši. Najpomembnejši pojem v 

Vroomovi teoriji pa je pričakovanje, ki ga razume kot posameznikovo prepričanje, da ga bo 

določeno vedenje pripeljalo do določenega cilja. 

Ta model je uporaben v razmerah dobre organiziranosti delovnega procesa, kajti če delavci 

lahko dosegajo svoje cilje mimo interesov in ciljev organizacije, jih bodo le te obšli.  Model je 

uporaben v organizacijah, kjer poteka vodenje po demokratični poti in združuje delavce z 

visoko stopnjo družbene zavesti (Uhan 2000, str. 26). 
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2.2.5 Hackman-Oldhamov model obogatitve dela 

 

Ta model temelji na Herzbergovih ugotovitvah in si postavlja vprašanje kako lahko manager 

spremeni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene in povzročil njihovo zadovoljstvo (Černetič 

2007, str.227 - 228).  

Hackman-Oldhamov model ponazarjajo tri kritične psihološke okoliščine, ki vplivajo na 

motivacijo na delovnem mestu. Posameznik doživlja pomembnost dela, ko zazna, da se delo 

splača in ga je vredno delati. Doživljanje odgovornosti povzroča, da posameznik dobi občutek 

osebne odgovornosti za neko delo in glede na rezultate dela zaznava uspešnost dela.  

Zaznavanje vrednosti dela, osebna odgovornost in nivo uspešnosti pa so elementi, ki skupno 

vplivajo na motiviranost za delo. 

 

2.2.6 Froomova motivacijska teorija 

 

Frooman je skušal najti odgovor na vprašanje zakaj ljudje delajo. Ljudje delajo zato, da bi 

nekaj imeli in zato, da bi nekaj bili (Lipičnik 1998, str. 170 - 171). Prvi so bolj usmerjeni v 

materialne dobrine, drugim pa je bolj pomemben družbeni ugled. Teorija je uporabna v 

primeru, ko izbiramo orodje za motiviranje. Prve lažje motiviramo z materialnim orodjem, 

druge pa z nematerialnimi orodji. Managerji tako lahko tiste, ki bi nekaj radi bili, nagradi z 

napredovanjem, tiste, ki želijo nekaj imeti pa materialno. 

 

2.2.7 Skinnerjeva teorija okrepitve 

 

Skinnerjeva teorija okrepitve temelji na trditvi, da z nagrado ali kaznijo lahko spremenimo 

vedenje človeka (Lipičnik 1998, str. 175-176). Po tej teoriji je vedenje v funkciji njegovih 

posledic. Teorijo je preizkušal na živalih in ljudeh in pri tem opazil, da se ljudje in živali 

naučijo vedenja glede na posledice. Določena situacija predstavlja dražljaje, ki vplivajo na 

vedenje posameznika, temu sledi posledica v obliki nagrade ali kazni in ta posledica vpliva na 

vedenje v bodoče.  
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V praksi managerji, ki želijo spreminjati vedenje zaposlenih, lahko spreminjajo posledice in 

tako usmerjajo človekovo aktivnost v želeno smer.  

 

2.3 Motivacijski modeli 

 

Teorije, ki sem jih predstavila nam ne morejo razložiti, zakaj se ljudje vedejo na toliko 

različnih načinov, ko skušajo zadovoljevati svoje potrebe. Le te ponujajo posamezne 

elemente, iz katerih lahko sestavimo motivacijski model.  

Motivacijski model je zavestna konstrukcija različnih elementov, ki spodbujajo ravnanje, da 

pri ljudeh izzovejo želene reakcije (Lipičnik 1998, str. 171). Če želimo, da bodo ljudje 

določene aktivnosti ponavljali, potem želimo oblikovati vzorec vedenja pri zaposlenih. 

Oblikovati moramo motivacijski model, ki bo pri ljudeh izzval želeno vedenje in bo hkrati 

omogočil, da se bo le to ponavljalo, ko bo za to primeren čas. 

Motivacijski model mora upoštevati naslednje lastnosti: pričakovanje, pravičnost in enakost. 

V nadaljevanju sem povzela po Lipičniku motivacijske modele (Lipičnik 1998, str. 171-175). 

 

2.3.1 Motivacijski model na osnovi pričakovanja 

 

Motivacijski model na osnovi pričakovanja temelji na Vroomovi motivacijski teoriji in 

predpostavki, da so ljudje sposobni odločati o tem kaj hočejo in da želijo spremeniti vedenje, 

da bi dosegli svoje cilje. Pogosto raziskovalci motivacije poudarjajo, da je rezultat motivacije 

pričakovanje in da smo zadovoljni, če se to pričakovanje tudi uresniči. Ljudje težijo k temu, 

da se čim bolj približajo zadovoljstvu in da se čim bolj izogibajo nezadovoljstvu. Ljudem 

torej nikoli ne bi smeli dajati napačnih pričakovanj in jim obljubljati nekaj, kar ne moremo 

izpolniti.  

Zadovoljstvo in učinek naj bi bila enakovredna in neodvisna od cilja, vendar vedno temu ni 

tako, saj veliko zadovoljstvo ni vedno povezano z večjim učinkom. Prednost učinkovitosti 

lahko označujemo z razumskim ciljem, zadovoljstvo pa s čustvenimi cilji posameznika ali 

skupine (Lipičnik 1998, str. 171 - 172). 
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2.3.2 Motivacijski model na osnovi enakosti 

 

Osnovi koncept ravnanja s človeškimi zmogljivostmi je enakost. Posameznik namreč 

pričakuje, da bo od organizacije dobil približno tako vrednost, kot je vanjo vložil. Če se 

ravnovesje med dajanjem in prejemanjem poruši, si zaposleni prizadeva, da ga bo znova 

vzpostavil. Občutek neenakosti se zelo močno pojavlja predvsem v zvezi s plačo in ga 

zaposleni želijo zmanjšati na različne načine, tako, da ovirajo delovni proces, zmanjšujejo 

storilnost, zahtevajo višjo plačo, več so odsotni z dela ipd.  Kadar dobijo zaposleni glede na 

njihov občutek toliko kot jim pripada, govorimo o občutku enakosti (Lipičnik 1998, str. 172 - 

173). 

 

2.3.3 Motivacijski model glede na pravičnost 

 

Pri motivacijskem modelu glede na pravičnost lahko govorimo o podobno kot pri modelu 

glede na enakost, saj zaposleni izraža občutek  pravičnosti glede na razlike med prejemki. Če 

bodo zaposleni dobili občutek, da za isti vložek dobi enako, bodo občutili to kot pravično in 

bodo smatrali, da so v organizaciji enako obravnavani. V primeru občutka nepravičnosti, pa 

bodo zaposleni skušali zmanjšati le to na različne načine, bodisi, da zmanjšujejo ali 

povečujejo svoje vložke, zapuščajo delodajalca, iščejo  osebe za primerjavo ipd. (Lipičnik 

1998, str. 174). 

 

2.4 Izobraževanje odraslih 

 

V najožjem pomenu besede pomeni izobraževanje zgolj pridobivanje znanja  (Ferjan 1999, 

str. 10).  Izobraževanje je ključnega pomena za razvoj vsake družbe. Posameznik se srečuje z 

izobraževanjem že od samega otroštva dalje, nadaljuje se v obdobju odraščanja v okviru 

organiziranega šolskega sistema, nadaljuje pa se tudi po izstopu iz rednega izobraževalnega 

programa, v okviru dela in potreb na delovnem mestu. Skratka posameznik se celo življenje 

nenehno uči. 
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Izobraževanje odraslih ima velik pomen za gospodarski razvoj in konkurenčnost na trgu dela 

(New skills for new jobs, 2010). Trendi kažejo, da trg potrebuje izobražene zaposlene, ki 

bodo kos spremembam tehnologij in proizvodnih procesov in ki bodo usmerjeni v zeleno 

proizvodnjo. Usposobljena in prilagodljiva delovna sila je ključna pri doseganju 

gospodarskega razvoja, zato se poudarja pomen izobraževanja, vseživljenskega učenja in 

usposabljanja na delovnem mestu.  

Rast produktivnosti, strukturne spremembe in večja udeležba na trgu dela zahteva stalno 

vlaganje v visokokvalificirane in prilagodljive delavce (Lizbonska strategija, Skupna 

prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta, 2005). Evropa na področju 

izobrazbene ravni ne dosega stopnje, ki bi zagotavljala potrebam trga dela.  Zato Lizbonska 

strategija v programih kohezijske politike za obdobje  2007 – 2013 spodbuja naložbe v znanje 

in inovacije. Programi so namenjeni izboljšanju zaposljivosti s prožno varnostjo, s tem da 

zagotavlja pomoč delavcem in podjetjem, da se lahko prilagajajo izzivom globalizacije trgov 

(Lizbonska strategija za rast in delovna mesta, 2007). 

Strategija izobraževanja OECD predvideva celovit okvir, kako vlagati v znanje za boljše 

življenje in zagon gospodarstva in zagotavlja temelje posameznim državam - kako sodelovati 

na vseh ravneh, od izobraževalnih institucij, udeležencev izobraževanja, delodajalcev, 

lokalnih skupnosti, gospodarskih zbornic, združenj, sindikatov ipd. Strategija pomaga 

razvijati tista znanja, ki jih trg dejansko potrebuje, kako pravilno izkoristiti obstoječe znanje, 

pomagati izkoristiti potencial znanja mladih na trgu dela in spodbujati ustvarjanje več 

visokokvalificiranih delovnih mest (OECD, Better skills, better jobs, better lifes, 2012). 

Izobraževanje odraslih v Sloveniji opredeljuje že sam Zakon o izobraževanju odraslih (UL 

RS; št. 110/2006, z dne 26.10.2006).  Že 1.člen tega zakona določa, da izobraževanje odraslih 

po tem zakonu obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb , ki so 

izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti 

znanje,  pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Tako zajema 

izobraževanje odraslih vse oblike učenja, ki se jih odrasli udeležijo po končanem začetnem 

izobraževanju in usposabljanju. 

Najpomembnejši dokument, ki opredeljuje strateške in operativne cilje na področju 

izobraževanja odraslih je Resolucija o nacionalnem izobraževanju odraslih  (Uradni list RS, 

št. 70, z dne 28.6.2004). 
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Resolucija definira štiri enakovredne globalne cilje, ki naj bi jih dosegli do leta 2010. 

Opredeljuje tri prednostna področja izobraževanja, ki se nanašajo na  splošno izobraževanje in 

učenje odraslih, dvig izobrazbene ravni in izobraževanje in usposabljanje za trg dela.  

Globalni cilji pa so izboljšati raven splošne izobraženosti odraslih, dvigniti izobrazbeno raven 

prebivalstva, pri čemer bo vsaj 12 let uspešno dokončanega šolanja temeljni izobrazbeni 

standard, povečati zaposlitvene možnosti in povečati izobraževalne možnosti in udeležbo.  

Vsak posameznik na trgu dela se danes zaveda pomena znanja, kajti samo strokovno 

izobraženi in usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsakega 

podjetja (Možina 2002, str. 208). Podjetja so dandanes primorana zagotavljati čim več 

sredstev za izobraževanje in usposabljanje delavcev, saj si lahko tako zagotavljajo 

konkurenčne prednosti na trgu dela. 

Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti 

in navad (Možina 2002, str. 215). 

Kakšen pomen ima izobraževanje odraslih v Sloveniji, lahko razberemo iz podatkov 

Statističnega urada Republike Slovenije, da se je v letu 2007 v Sloveniji izobraževalo 40% 

odraslih v starostni skupini od 25-64 let (glej Tabela 2.3). Nekoliko več so se izobraževale 

ženske kot moški. Izobraževala se je kar polovica populacije odraslih (glej tabelo 2.4), starih 

od 25-34 let,  45% populacije odraslih, starih od 35-49 let, in le še 27% odraslih med 50 in 64 

letom (SURS,  2007). 

 

 

Tabela 2.3: Delež odraslih v starostni skupini 25-64 let 

 Vklju čeni  
v formalno  

izobraževanje 

Vklju čeni 
v neformalno 
izobraževanje 

Vklju čeni 
v formalno ali  
neformalno 

izobraževanje 
spol Skupaj (%) Skupaj (%) skupaj (%) 
Skupaj 8,7 36,1 40,6 
moški 7,7 34,5 38,1 
ženske 9,7 37,9 43,1 

Vir: SURS (2007) 
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Velik vpliv na vključitev v izobraževanje ima že dosežena izobrazba (glej Tabela 2.5), saj se 

je izobraževalo več kot dve tretjini višje in visoko izobraženih odraslih, 39% odraslih s 

srednješolsko izobrazbo in le 13% oseb, ki imajo samo osnovnošolsko izobrazbo ali manj. 

Tabela 2.4: Delež odraslih v starostni skupini 25-64 let  

 Vklju čeni  
v formalno  

izobraževanje 

Vklju čeni 
v neformalno 
izobraževanje 

Vklju čeni 
v formalno ali  
neformalno 

izobraževanje 
Starostni razred  Skupaj (%) Skupaj (%) Skupaj (%) 
Skupaj 8,7 36,1 40,6 
25 - 34 let 22,3 40,0 52,1 
35 - 49 let 6,9 42,0 45,0 
50 - 64 let  0,8 26,8 27,1 

Vir: SURS (2007) 

 

Tabela 2.5:  Delež odraslih v starostni skupini 25-64 

 Vklju čeni  
v formalno  

izobraževanje 

Vklju čeni 
v neformalno 
izobraževanje 

Vklju čeni 
v formalno ali  
neformalno 

izobraževanje 
Izobrazba Skupaj (%) Skupaj (%) Skupaj (%) 
Skupaj 8,7 36,1 40,6 
Osnovnošolska ali manj 2,1 10,9 12,7 
Srednješolska 8,9 33,7 39,0 
Višješolska, visokošolska  13,6 63,3 67,6 

Vir: SURS (2007) 

 

Anketirance so nadalje spraševali o ovirah, ki so jim preprečevale, da bi se vključili v 

izobraževanje ali pa da bi se vanj vključevali v še večji meri. 60% se ni izobraževalo, čeprav 

si je del njih želel, da bi se izobraževali (glej Tabela 2.6). 
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Tabela 2.6:  Najpogostejše ovire pri vključitvi v izobraževanje 

Ovire pri izobraževanju Najpomembnejše ovire pri izobraževanju 
 Odrasli, ki se  

niso izobraževali 
a so si izobraževanja 

želeli 

Odrasli, ki so se  
izobraževali in so si 

želeli še več 
izobraževanja 

Skupaj (%) 100,0 100,0 
Izobraževanje je bilo predrago 
in si ga niste mogli privoščiti 

28,5 23,7 

Izobraževanje se ni 
ujemalo z vašim urnikom 

25,8 33,9 

Zaradi družinskih obveznosti 
niste imeli časa za izobraževanje 

15,6 15,4 

Zaradi starosti ali zdravstvenih razlogov 8,7 2,9 
V vašem okolju ni bilo izobraževanja 7,7 8,0 
Vaš delodajalec vas ni dovolj podpiral 6,0 8,1 
Drugi razlogi 5,7 5,6 
Niste izpolnjevali pogojev za 
izobraževanje 

1,3 2,0 

Niste se želeli udeležiti nečesa,  
kar vas spominja na šolo 

0,7 0,3 

Vir: SURS (2007) 

 

Razlogi za neizobraževanje so bili različni. Odrasli, ki so  se izobraževali in so si želeli še več 

izobraževanja, so kot najpomembnejši razlog navajali, da se izobraževanje ni ujemalo z 

njihovim urnikom (34%), na drugem mestu pa so izpostavili razlog, da si več izobraževanja 

finančno niso mogli privoščiti (24%). Tisti, ki se sicer  niso izobraževali, a so si to želeli, so 

kot najpogostejši vzrok navajali, da je bilo izobraževanje predrago ali da se ni izobraževanje 

ujemalo z urnikom. 

Več kot 40% odraslih, ki se niso izobraževali, si izobraževanja tudi niso želeli. Najpogostejši 

razlog, ki so ga navajali, je bil, da izobraževanja za delo, ki ga opravljajo niso potrebovali 

(glej Slika 2.2). Odgovori se nekoliko razlikujejo glede na starost, saj so mlajši odrasli 

pogosteje navajali družinske obveznosti kot razlog za neizobraževanje, medtem ko so starejši 

od 50 let navajali glavni razlog starost oz. zdravstveno stanje. Zanimivo pa je, da sta bila ta 

dva razloga za neizobraževanje tudi v starostni skupini 35 – 49 let. 
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Slika 2.2: Najpogostejši razlogi odraslih, ki se niso izobraževali in se izobraževati tudi niso 

želeli 

 

Vir: SURS (2007). 

 

V evropskem merilu je Slovenija celo nekoliko nad povprečjem Evropske unije, ki je 35,7% 

odraslih v starosti od 25-64 let vključenih v izobraževanje (glej Slika 2.3). Na tej lestvici 

močno prednjačijo skandinavske države Švedska, Finska in Norveška. Lestvica je nastala na 

podlagi Eurostatovih rezultatov mednarodne ankete o izobražavenju  odraslih, ki jo je poleg 

Slovenije zaenkrat v celoti izvedlo 18 držav. 
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Slika 2.3: Delež vključenih v formalno izobraževanje pom izbranih državah EU 

 

Vir: SURS (2007). 

V nadaljevanju sem zajela tudi podatke iz raziskave, ki jo je izvedla Fakulteta za uporabne 

družbene študije Slovenski utrip v letu 2010 in je objavljena v Arhivu družboslovnih 

podatkov  (Makarovič et al., 2010) in povzela tista vprašanja, ki se nanašajo izključno na 

izobraževanje odraslih. 

Omejila sem se na tisti del raziskave, ki predstavlja podatke o načinih izobraževanja, v katere 

so bili odrasli vključeni, ustreznost njihovega znanja, kaj jih je spodbudilo k vključitvi v 

izobraževanje in na ovire, na katere so pri tem naleteli. Raziskava je potekala na območju 

Republike Slovenije, zajemala je populacijo oseb starejših od 18 let, s stalnim prebivališčem 

na območju Republike Slovenije. Podatki so zbrani s pomočjo računalniško podprte 

telefonske ankete (CATI). Pri tem je bil uporabljen standardiziran vprašalnik. Podatke so 

zbirali predhodno usposobljeni in izkušeni anketarji na računalniški in programski opremi 

Parsifal SC d.o.o.  Realiziran intervju je trajal 10-15 min. V anketi je sodelovalo 912 

anketirancev (Makarovič et al., 2010). 
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Glede na vsebino naloge sem pri raziskavi uporabljala naslednje spremenljivke: 

- spol, 

- starost, 

- stopnja izobrazbe. 

 

Vprašanje: Ali imate občutek, da znanje, ki ga imate pomembno vpliva na varnost vaše 

zaposlitve? 

Tabela 2.7: Varnost zaposlitve glede na spol 

Starost  po 
kategorijah 

 
Varnost vaše 
zaposlitve (v 

%) 

Do 34 let 35-54 let 55 in več let Skupaj 

 da 53,7 57,2 29,4 44,6 
ne 46,3 42,8 70,6 55,4 
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 108 376 377 861 
Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

Iz podatkov je razvidno, da je kar 55.4% anketirancev odgovorilo, da znanje ne vpliva na 

varnost zaposlitve, 44,6% pa je odgovorilo, da znanje vpliva na varnost zaposlitve (glej 

Tabela 2.7). Če primerjamo odgovore po starostnih kategorijah pa lahko vidimo, da znanje 

vpliva na varnost zaposlitve  pri mladih do 34 leta starosti 53,7% , pri starostni kategoriji od 

35 do 54 let pa kar 57,2 %, medtem ko  v kategoriji starejših nad 55 let kar v 70,6 % ne vpliva 

na varnost zaposlitve. 
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Tabela 2.8: Varnost zaposlitve glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja 
izobrazbe 

 
Varnost 

zaposlitve 
(%) 

Osnovna 
šola in manj 

Poklicna Srednja Višja, visoka 
ali več 

skupaj 

 da 27,4 36,5 42,6 54,9 44,7 
 ne 72,6 63,5 57,4 45,1 55,3 
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 84 85 399 293 861 
Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

V primerjavi podatkov,  kako vpliva znanje na varnost zaposlitve glede na stopnjo izobrazbe 

(glej Tabela 2.8) lahko razberemo, da pri nižjih stopnjah izobrazbe znanje v manjši meri 

vpliva na varnost zaposlitve, saj so osebe z osnovnošolsko izobrazbo z da odgovorile le v 

27.4%, s poklicno  izobrazbo 36,5%, s srednješolsko 42,6%, medtem ko so osebe z višjo, 

visoko izobrazbo odgovorile z da kar v 54,9%. 

 

Vprašanje:  Ali menite, da znanje, ki ga imate pomembno vpliva na vaše dohodke? 

Tabela 2.9: Znanje, ki ga imate pomembno vpliva na vaše dohodke glede na stopnjo 
izobrazbe 

Stopnja 
izobrazbe 

 
Dohodek 

(%) 

Osnovna ali 
manj 

Poklicna Srednja Višja, visoka 
ali več 

skupaj 

da 40,5 54,4 48,3 58,4 51,6 
ne 59,5 45,6 51,7 41,6 48,4 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 84 90 408 296 878 
Vir: Makarovič at al. (2010) 
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Slika 2.4: Znanje, ki ga imate pomembno vpliva na vaše dohodke glede na stopnjo izobrazbe 

 

Vir: Makarovič at al. (2010). 

 

Več kot polovica anketirancev meni (glej Tabela 2.9), da znanje vpliva na njihove dohodke, 

tj. 51,6%, medtem ko 48,4% anketirancev meni, da znanje ne vpliva na njihove dohodke. Če 

podatke primerjamo glede na stopnjo izobrazbe anketirancev (glej Slika 2.4)  lahko vidimo, 

da najmanj vpliva pri osebah z osnovnošolsko izobrazbo in sicer 40,5%,  med anketiranci s 

poklicno izobrazbo 54,4%, s srednješolsko izobrazbo 48,3%, največ pa vpliva znanje na 

dohodke anketirancev z višjo, visoko in več izobrazbo, kar v 58,4%. 

 

Vprašanje:  Ali  menite, da znanje, ki ga imate pomembo vpliva na boljše možnosti  

zaposlitve? 
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Tabela 2.10: Znanje, ki ga imate pomembno vpliva na boljše možnosti zaposlitve glede na 

spol 

Spol 
 

Možnosti za boljšo 
zaposlitev (%) 

M Ž Skupaj 

da 43,2 38,2 40,5 
ne 56,8 61,8 59,5 
skupaj 100,0 100,0 100,0 
N= 403 461 864 
Vir: Makarovič at al. (2010) 

  

Večji delež anketirancev meni (glej Tabela 2.10), da znanje ne vpliva na možnosti za boljšo 

zaposlitev kar v 59,5%. Od tega je delež žensk 61,8%, moških pa 56,8%. 

 

Vprašanje: Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, 

zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje 

opravljali)?  

Tabela 2.11: Ali je vaša formalna izobrazba, ki ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala 
za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali) glede na spol? 

spol 
 

Ustreznost izobrazbe 
glede na potrebe dela 

(%) 

M Ž Skupaj 

popolnoma 62,4 66,7 64,7 
delno 23,5 22,3 22,9 
Sploh ne 13,2 9,7 11,3 
Nikoli ni opravljal 
nobenega dela 

1,0 1,3 1,1 

skupaj 100,0 100,0 100,0 
N= 417 475 892 

Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

Veliki  večini anketirancev je izobrazba popolnoma zadostovala za potrebe dela (glej Tabela 

2.11) in sicer kar v 64,7%, od tega je večji delež žensk 66,7%, moških pa 62,4%. Delno je 
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ustrezala 22,9% anketirancev, sploh ni ustrezala v 11,3% deležu, medtem, ko je 1,1% 

anketirancev takih, ki sploh še niso delali. 

 

Vprašanje: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v izobraževanje? 

 

Tabela 2.12: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v dodiplomsko izobraževanje glede na 
starost? 

Starost 
 

Dodiplomski 
visokošolski 
študij (%) 

Do 34 let 35-54 let 55 in več let Skupaj 

da 29,5 1,8 0,0 4,4 
ne 70,5 98,2 100,0 95,6 
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 112 394 402 908 

Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

Tabela 2.13: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v dodiplomsko, magistrsko, doktorsko 
izobraževanje glede na starost? 

Starost 
 

Podiplomski 
(magistrski ali 

dokotrski) 
študij (%) 

Do 34 let 35-54 let 55 in več let Skupaj 

da 9,8 2,3 0,2 2,3 
ne 90,2 97,7 99,8 97,7 
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 112 394 402 908 

Vir: Makarovič at al. (2010) 
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Tabela 2.14: Ali ste bili v zadnjem letu vključeni v višješolsko izobraževanje glede na starost? 

Starost 
 

višješolski 
študij (%) 

Do 34 let 35-54 let 55 in več let Skupaj 

da 6,2 0,8 0,0 1,1 
ne 93,8 99,2 100,0 98,9 
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 112 394 402 908 
Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

V zadnjem letu je bilo v dodiplomsko izobraževanje vključenih 4,5% vprašanih (glej Tabela 

2.12), od tega je bil največji delež vključenih v starostni skupini do 34 let, tj. 29,5%. V 

podiplomsko, magistrsko ali doktorsko izobraževanje (glej Tabela 2.13)  je bilo v zadnjem 

letu vključenih le 2,4% vprašanih, od tega prav tako največ v starostni skupini do 34 let. V 

višješolsko izobraževanje (glej Tabela 2.14) je bilo vključenih le 1,2%, največ v starostni 

skupini do 34 let, tj. 6,2%. 

Vprašanje: Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje? 

Tabela 2.15: Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje glede na 
spol? 

spol 
 

Glavni razlog za 
izobraževanje (%) 

M Ž Skupaj 

Lastna želja po 
tem znanju 

54,0 68,8 61,7 

Zahteva 
delodajalca 

31,7 20,8 26,0 

Možnost višje 
plače 

3,1 4,0 3,6 

Možnost 
pridobitve 
zaposlitve 

8,7 2,9 5,7 

drugo 2,5 3,5 3,0 
skupaj 100,0 100,0 100,0 
N= 161 173 334 

Vir: Makarovič at al. (2010) 
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Velika večina anketirancev se je za izobraževanje odločala po lastni želji (glej Tabela 2.15), 

kar znaša kar 61.7%, sledi vključevanje v izobraževanje na zahtevo delodajalca 26,5%, le 

3,6% se je vključilo v izobraževanje zaradi višje plače, zaradi možnosti zaposlitve pa 5,7%. 

Tabela 2.16: Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje glede na 
stopnjo izobrazbe? 

Stopnja 
izobrazbe 

 
Glavni razlog 

za 
izobraževanje 

(%) 

Osnovna 
ali manj 

Poklicna Srednja Višja, visoka 
ali več 

skupaj 

Lastna želja 
po tem znanju 

66,7 43,8 56,7 67,3 61,7 

Zahteva 
delodajalca 

16,7 37,5 31,2 21,1 26,0 

Možnost višje 
plače 

0,0 6,2 2,1 4,7 3,6 

Možnost 
pridobitve 
zaposlitve 

0,0 6,2 6,4 5,3 5,7 

drugo 16,7 6,2 3,5 1,8 3,0 
skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N= 6 16 141 171 334 

Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

Zaradi lastne želje po izobraževanju so se največ vključevale osebe z osnovnošolsko 

izobrazbo 66,7% in osebe z višjo, visoko izobrazbo 67,3%. Glede na zahteve delodajalcev pa 

je bilo vključenih več s poklicno izobrazbo 37,5% in srednješolsko izobrazbo 31,2% (glej 

Tabela 2.16). Glede na starost so se v veliki meri po lastni želji vključevali v vseh starostnih 

skupinah, največ starejši od 55 let. Medtem, ko so se na zahteve delodajalcev vključevali v 

izobraževanje v starostni skupini med 35 -54 let, tj. 31,3%. Zaradi višje plače pa so se 

pretežno vključevali mladi v starostni skupini do 34 let, tj. 10,3%, prav tako so se v tej 

starostni skupini vključevali mladi zaradi možnosti zaposlitve 19,1%, kar lahko razumemo kot 

posledico razmer na trgu dela. 

 

Vprašanje: Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire ? 
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Tabela 2.17: Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire glede na 
spol? 

spol 
 

Želeli 
izobraževanja, 

naleteli na ovire 
(%) 

M Ž Skupaj 

Da  30,2 39,1 35,0 
Ne 69,8 60,9 65,0 
skupaj 100,0 100,0 100,0 
N= 424 488 912 

Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

Tabela 2.18: Kaj je bila največja ovira glede na spol? 

spol 
 

Največja ovira (%) 

M Ž Skupaj 

Pomanjkanje 
denarja 

31,2 45,5 39,8 

Pomanjkanje časa 25,0 30,4 28,2 
Nasprotovanje 
delodajalca 

20,3 10,5 14,4 

Drugo 23,4 13,6 17,6 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 
N= 128 191 319 

Vir: Makarovič at al. (2010) 

 

Kar 65% vprašanih ni imelo ovir za vključitev v izobraževanje (glej Tabela 2.18). Pri tistih, ki 

so naleteli na ovire pa prevladujejo ženske 39,1% (glej Tabela 2.19). Največjo oviro za 

vključitev v izobraževanje predstavlja pomanjkanje denarja kar v 39,8 %, sledi pomanjkanje 

časa v 28,2%, pri 14,4% pa je bila ovira nasprotovanje delodajalca. Glede na spol je ženskam 

največja ovira pomanjkanje denarja v 45,5%, sledi pomanjkanje časa 30,4%, zaradi 

nasprotovanja delodajalca pa 10,5%. Pri moških je večji delež pri  nasprotovanju delodajalca 

v 20,3%. 

 



28 
 

2.5 Vloga Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 

  

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) je osrednja institucija na 

trgu dela. ZRSZ je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda. Ustanovljen je bil na 

podlagi 61.člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Sedež 

Zavoda je v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX/6 (Statut ZRSZ, 2012). 

Poglavitna dejavnost Zavoda je izvajanje storitev vseživljenske karierne orientacije. Sem sodi 

informiranje brezposelnih  o trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno 

karierno svetovanje in učenje veščin iskanja zaposlitve.  Zavod opravlja storitve vseživljenske 

karierne orientacije tudi za učence, dijake, študente in njihove starše. Pomembna naloga 

Zavoda je posredovanje zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije, EU, EGP in Švicarske 

konfederacije. Nadalje Zavod odloča o postopkih izdaje in odvzema dovoljenj za delo tujcev, 

odloča o zahtevkih za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, 

odloča o postopkih za priznavanje invalidnosti in pravic do zaposlitvene rehabilitacije v 

skladu s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Pripravlja 

programe aktivne politike zaposlovanja, izvaja storitve Eures in druge.  

Zavod je organiziran enotno za območje cele Slovenije. Organizacijske enote Zavoda so 

centralna služba in območne službe. Osnovne organizacijske enote so sestavljene praviloma iz 

manjših organizacijskih enot, ki teritorialno in funkcionalno zagotavljajo izvedbo dejavnosti 

Zavoda, to so Uradi za delo.  Zavod sestavlja tako 12 Območnih služb in 59 Uradov za delo.  

Centralna služba razvija strokovne doktrine dela, predpisuje in vrednoti pripomočke za delo 

Zavoda, koordinira poslovne funkcije. Zaradi racionalizacije opravlja nekatere dejavnosti v 

celoti (analitika, informacijska podpora, pravna, kadrovska, računovodska funkcija).   

Območne službe in Uradi za delo pa strokovno in organizacijsko izvajajo naloge 

vseživljenske karierne orientacije, posredovanje v zaposlitev, izvajanje aktivne politike 

zaposlovanja ter izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti. Območne službe tudi 

sodelujejo z lokalnimi partnerji pri razvoju politike in programov zaposlovanja. 
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2.5.1 Strokovni uslužbenci Zavoda 

 

Storitve vseživljenske karierne orientacije izvajajo uslužbenci Zavoda z doseženo VII.ravnjo 

izobrazbe in ki so opravili strokovni izpit. Pri izvajanju storitev so uslužbenci Zavoda dolžni 

ravnati v skladu z doktrino dela z delodajalci in brezposelnimi (Doktrina, 2011). 

Vsako brezposelno osebo ali iskalca zaposlitve spremlja osebni svetovalec ves čas prijave na 

Zavodu in prilagaja obravnavo osebe glede na njegove potrebe, po potrebi poglobljenega 

svetovanja pa vključuje tudi druge svetovalce specialiste.  Osebni svetovalec izvaja osnovno 

karierno svetovanje in po potrebi tudi poglobljeno karierno svetovanje, posreduje osebo v 

zaposlitev, informira osebo, pridobiva podatke o kompetencah osebe, ki so pomembne pri 

iskanju zaposlitve, ugotavlja potrebe po vključevanju osebe v aktivno politiko zaposlovanja, 

spremlja osebo pri uresničevanju zaposlitvenega načrta, vodi postopke vodenja evidence in 

postopke v zvezi s pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Svetovalci za delodajalce pa zagotavljajo storitve informiranja o trgu dela, zagotavljajo 

objavo potrebe po delavcu in posredujejo ustrezne kandidate za zaposlitev, sodelujejo pri 

izboru kandidatov za zaposlitev, nudijo pomoč pri izvajanju programov aktivne politike 

zaposlovanja, pomoč delodajalcem pri pripravi programov presežnih delavcev, učenje veščin 

za zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena, sodelujejo pri organizaciji zaposlitvenih sejmov, 

strokovnih posvetov in podobno. 

Namen doktrine je predstaviti javnosti strategijo dela Zavoda kot osrednje inštitucije na trgu 

dela in hkrati kot učinkovit pripomoček strokovnim delavcem Zavoda pri vsakodnevnem 

delu. 

Smiselnost svetovanja na Zavodu je spodbujanje brezposelnih oseb k čim bolj aktivni vlogi 

pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere.  Končni cilj svetovanja je pomoč brezposelnim, 

da se čimprej in z čim manjšimi stroški zaposlijo. Pot do uresničitve cilja je lahko različno 

dolga, odvisna od potencialov posameznika, njegovih želja, zaposlitvenih ciljev in od 

zaposlitvenih možnosti, ki je trg dela ponuja. 

 

 



30 
 

2.5.2 Kompetence strokovnih uslužbencev Zavoda 

 

Za zagotavljanje kakovostnih storitev so ključnega pomena kompetence delovnega mesta 

posameznika. V Sloveniji imamo na razpolago Standardno klasifikacijo poklicev (SKP), ki 

opredeljuje nekaj osnovnih podatkov po posameznih poklicnih skupinah, ki so pomembni pri 

zaposlovanju delavcev (Raspor, 2011, str. 1527). Podrobnejše podatke o kompetencah 

najdemo še v NCIP-su, ki vsebuje opise opravil in delovnih nalog, znanj in spretnosti za 

opravljanje poklica, pogoje za delo, možnosti zaposlovanja ipd. 

ZRSZ ima svoj Izobraževalni center, ki nudi zaposlenim izpopolnjevanje in usposabljanje. V 

okviru Izobraževalnega centra je bil izdelan tudi kompetenčni model ZRSZ (ZRSZ IC, 2011). 

Namen kompetenčnega modela je krepiti komunikacijo in sodelovanje med vodji in vsemi 

sodelavci, udejanjanje vrednot Zavoda, opredeliti smernice želenega in usklajenega delovanja, 

doseči sinergijo v sodelovanju in ustvariti pogoje za delovno uspešnost in razvoj 

posameznika. 

Kompetence strokovnih uslužbencev Zavoda so izdelane na podlagi kompetenčnega modela 

in se preverjajo na letnih razgovorih z zaposlenimi. Te zajemajo: 

• strokovnost: poznavanje poslovnega okolja in pravil stroke, uporaba ustreznih 

tehnik, orodij in normativnih aktov za učinkovito delo, seznanjenost z novostmi na 

strokovnem področju in z drugimi strokovnimi področji in institucijami povezanimi z 

delom in trgom dela, 

• dovzetnost za spremembe in prožnost: sposobnost sprejemanja, razumevanja in 

pozitivnega odzivanja na spremembe ter vpeljevanje sprememb v obstoječe delo in 

vedenje, zmožnost prehajanja med opravili in nalogami, osredotočanje na bistveno, 

prilagajanje dela in prioritet spremembam in potrebam, z namenom učinkovitega 

opravljanja dela, 

• zavzetost in zanesljivost: zavezanost, pripadnost in delovanje v skladu s 

poslanstvom, temeljnimi vrednotami in cilji ZRSZ, skrb za njegov ugled in pozitivno 

podobo, spoštovanje in udejanjanje temeljnih vrednot in etičnih načel, racionalna 

uporaba vseh virov in sredstev, dosledno spoštovanje dogovorov, pravil in rokov ter 

varovanje poslovnih in osebnih podatkov, 

• usmerjenost k strankam: osredotočenost na potrebe in skrb za zadovoljstvo 

notranjih in zunanjih strank (sodelavcev in uporabnikov), pravočasno nudenje pomoči 
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stranki, iskanje in izbira najustreznejše in učinkovite rešitve oziroma storitve v okviru 

pravil in možnosti. Strokoven, spoštljiv in prijazen odnos do strank v vsaki situaciji, 

usmerjenost v pozitivno in konstruktivno reševanje problemov, 

• sodelovalnost: upoštevanje skupnih interesov, spoštovanje mnenj drugih, iskanje in 

sprejemanje kompromisov, spodbujanje sodelovalnosti z lastnim zgledom,  

povezovalno vedenje, ustvarjanje pozitivnega vzdušja, sprejemanje nalog kot izzivov, 

pomoč sodelavcem, posredovanje in izmenjava relevantnih informacij, 

• komunikativnost: sposobnost vzpostavljanja stikov z različnimi strankami in 

javnostmi, sposobnost ustrezne pisne in ustne komunikacije, prilagajanje 

komunikacije okolju, ciljni skupini in sogovorniku, jasnost, razumljivost, 

prepričljivost izražanja misli in prenosa informacij, 

• prepoznavanje in reševanje problemov: prepoznavanje problema, sposobnost 

njegovega razčlenjevanja s pomočjo različnih perspektiv in pristopov, ugotavljanje 

možnosti, iskanje in nudenje najustreznejših  rešitev pri izvajanju storitev, 

• multidisciplinarnost:  suvereno, samostojno in strokovno obravnavanje strank, ob 

upoštevanju različnih normativnih predpisov, zakonitosti svetovalnega procesa in 

poslovnega sodelovanja, obsega in možnosti ukrepov, razmer na trgu dela ter 

značilnosti različnih strank,  

• sprejemanje različnosti: poznavanje, razumevanje, spoštovanje in sprejemanje 

različnosti, strpnost in prilagajanje različnim družbenim skupinam in kulturam, 

občutljivost za problematiko različnih skupin in kultur ter zagotavljanje možnosti 

enake obravnave, zmožnost komunikacije s pripadniki različnih skupin in kultur. 

Od vsakega zaposlenega na ZRSZ se pričakuje, da izkazuje najmanj prvih šest kompetenc, 

zadnje tri pa se pričakujejo posebej od svetovalcev. 

  

2.6  Sklepni del teoretičnega okvirja 

 

V teoretičnem okvirju sem torej opredelila pojem motivacije, izvor pojma in njeno 

pojmovanje različnih avtorjev. V nadaljevanju sem predstavila motive, zaradi katerih se 

odrasli izobražujejo v zrelejši dobi. Predstavila sem motivacijske teorije različnih teoretikov 

motivacije. Ugotovila sem v čem so bistvene razlike med vsebinskimi in procesnimi 

motivacijskimi teorijami. Prve izhajajo iz potrebe o tem, kaj posameznika motivira, medtem 
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ko procesne dajejo poudarek na procesu motivacije. Same motivacijske teorije pa nam ne 

morejo razložiti, zakaj se ljudje vedejo na toliko različnih načinov pri zadovoljevanju potreb, 

zato sem predstavila tudi motivacijske modele, ki temeljijo na osnovi pričakovanja, enakosti 

ali pravičnosti.  

Osrednji del teoretičnega okvirja predstavlja izobraževanje odraslih. Izobraževanje odraslih je 

ključnega pomena za razvoj vsake družbe. Zato sem tukaj predstavila zakonodajo in ključne 

dokumente, ki opredeljujejo strateške in operativne cilju na področju izobraževanja odraslih v 

Sloveniji in v Evropi. Ugotovila sem, da se v Sloveniji v odrasli dobi izobražuje okoli 40% in 

smo celo nekoliko nad evropskim povprečjem. Zanimalo me je pa predvsem to, kateri so tisti 

motivi, zaradi katerih se odrasli izobražujejo in morebitne ovire pri izobraževanju.  

V zaključnem delu teoretičnega okvirja pa sem predstavila obravnavano inštitucijo in 

opredelila vlogo svetovalnih delavcev Zavoda, saj so le ti predmet kvalitativnega 

raziskovalnega vprašanja. 

 

3 METODOLOŠKI OKVIR 

 

 

Naše znanje hitro zastareva. Če želimo biti uspešni in kos spremembam, se je potrebno 

neprestano izpopolnjevati in izobraževati, če želimo ohraniti kvaliteto opravljenega dela, če 

skrbimo za osebnostni razvoj in kvaliteto življenja. Izobraževanje je eden temeljnih virov 

pridobivanja novega znanja, spretnosti in sposobnosti. Zato je pomembno, da se posameznik 

odloča za izobraževanje v vseh obdobjih svojega življenja. 

 

Če posameznik izobraževanja ne vidi kot sredstvo njemu pomembnih ciljev, zanj ni 

motiviran. Motivacija je tista, ki vodi posameznika k doseganju zastavljenih ciljev. Velikokrat 

celo sposobnosti posameznika ne zadostujejo za dosego zastavljenih ciljev, če pri tem ni 

motivacije. Pri tem so seveda pomembne potrebe posameznika in pomen, ki ga pripisuje 

posamezni potrebi. 
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Raziskava je razdeljena na kvantitativni del in kvalitativni del. Za kvantitativni del sem 

pridobila podatke iz raziskave, ki jo je izvedla Fakulteta za uporabne družbene študije 

Slovenski utrip v letu 2010 in je objavljena v Arhivu družboslovnih podatkov  (Makarovič et 

al, Slovenski utrip, 2010), za kvalitativni del pa sem se izvedla polstruktuirane intervjuje 

sodelavk na Območni službi Nova Gorica ZRSZ. 

 

3.1 Hipoteze kvantitativne raziskave 

 

V kvalitativnem delu raziskave me je zanimalo kaj motivira konkretno določeno skupino 

udeležencev izobraževanja, da se izobražuje tudi v zrelejši dobi. Spraševala sem se kakšno 

povezanost med izobrazbo in trenutnim delovnim mestom občutijo udeleženci izobraževanja. 

Zanimalo me je, kateri so tisti motivi, ki jih najbolj ženejo naprej, ob tem pa so me zanimale 

tudi ovire, na katere so morda naleteli pri uresničevanju svojih ciljev. Predstavljala sem si, da 

so motivi za izobraževanje vezani na občutek varnosti zaposlitve, boljše materialne ugodnosti 

ipd. 

V ta namen sem si zastavila naslednja vprašanja in hipoteze: 

1. Kakšen je pomen izobrazbe za zasedbo trenutnega delovnega mesta? 

2. Kateri so najpogostejši motivi za zasedbo trenutnega delovnega mesta? 

3. Ali obstajajo ovire za vključitev v izobraževanje? 

 

Hipoteza 1: Znanje pomembno vpliva na varnost zaposlitve 

S to hipotezo sem želela ugotoviti, kakšen vpliv ima znanje zaposlenega za ohranitev 

delovnega mesta. Predvidevala sem, da ima znanje velik vpliv na ohranitev oz. varnost 

zaposlitve.  

Hipoteza 2: Višja stopnja izobrazbe omogoča večjo varnost zaposlitve 

Prav tako sem predvidevala, da zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe imajo večje možnosti za 

ohranitev zaposlitve, ker so bolj fleksibilni in se lažje prilagajajo spremembam, ki jih trg dela 

narekuje. 

Hipoteza 3: Pridobljena formalna izobrazba ustreza za potrebe dela, ki ga opravljate 
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S to hipotezo sem želela ugotoviti, kako ocenjujejo zaposleni ustreznost njihove izobrazbe za 

potrebe dela, ki jih trenutno opravljajo. 

Hipoteza 4: Starejši odrasli se manj odločajo za vključitev v izobraževanje kot mlajši odrasli 

Predvidevala sem, da interes za izobraževanje s starostjo upada, saj se starejši v zrelejši dobi 

težje vključujejo ponovno v sistem izobraževanja. 

Hipoteza 5: Razlog za vključitev v izobraževanje je višja plača 

Predvidevala sem, da sodi plača med najpomembnejše razloge, zakaj se odrasli odločajo za 

izobraževanje.  

Hipoteza 6: Ženske se pogosteje srečujejo z ovirami za vključitev v izobraževanje kot moški 

Predvidevala sem, da se ženske pogosteje srečujejo z ovirami za vključitev v izobraževanje, 

ker pogosto dajejo prednost družini in otrokom kot svojim lastnim interesom. 

 

3.2 Raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave 

 

V kvalitativnem delu raziskave sem želela raziskati motiv za izobraževanje zaposlenih na 

Območni službi Nova Gorica  Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in ali so pri tem 

naleteli na kakšne ovire  oziroma v kakšni meri je vplival Zakon o urejanju trga dela na 

odločitev za vključitev v izobraževanje. (UL RS, št. 80, 12.10.2010) 

Zakon o urejanju trga dela namreč v prvi točki 81.člena določa, da storitve vseživljenske 

karierne orientacije in posredovanja zaposlitve izvajajo javni uslužbenci z doseženo 

VII.ravnjo izobrazbe, ki so opravili strokovni izpit. Nadalje 189.člen ZUTD še podrobneje 

opredeljuje pogoje za zasedbo delovnih mest za starejše delavce in tiste z večletnimi 

delovnimi izkušnjami: 

- »javni uslužbenci, ki imajo na dan uveljavitve zakona VI/2 raven izobrazbe, 

morajo najkasneje v roku 5 let po začetku uporabe zakona pridobiti VII.raven 

izobrazbe, 

- javni uslužbenci, ki imajo ob uveljavitvi zakonodaje VI/1 raven izobrazbe, morajo 

najkasneje v roku 5 let po začetku uporabe zakona pridobiti VII.raven izobrazbe, 
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do takrat pa lahko opravljajo še naprej storitve na delovnem mestu, ki se uvrsti v 

VII/1. V primeru, da imajo ti javni uslužbenci več kot 15 let delovne dobe, lahko te 

storitve izvajajo tudi, če v roku 5 let pridobijo VI/2 raven izobrazbe v tarifnem 

razredu VII/1, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, 

- javnim uslužbencem iz prve in druge alineje, ki pa so ob uveljavitvi zakona starejši 

od 50 let in imajo več kot 25 let delovne dobe, jim ni potrebno pridobiti višje 

stopnje izobrazbe in lahko še naprej izvajajo storitve na istem delovnem mestu.« 

 

3.3 Metodologija raziskovanja 

 

V tem poglavju  predstavljam potek kvalitativne raziskave, opisala sem udeležence, ki so bili 

zajeti v vzorcu kvalitativne raziskave ter omejitve, na katere sem pri tem naletela. 

 

3.3.1 Predstavitev metode kvalitativnega raziskovanja 

 

Kvalitativno raziskavo sem izvedla na osnovi polstrukturiranih intervjujev sodelavcev. 

Intervjujala sem sodelavce, ki se izobražujejo na osnovi odločbe ZRSZ, ki jim nalaga 

pridobitev izobrazbe v skladu z 81.členom ZUTD, kot tudi sodelavce, ki se izobražujejo iz 

drugih motivov. Sodelavce sem spraševala o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega 

mesta, kateri so bili glavni motivi za izobraževanje, kakšen je vpliv spremembe zakonodaje na 

vključitev v izobraževanje ter ovire, s katerimi so se pri vključitvi soočali. 

Polstrukturiran intervju se nahaja med dvema ekstremoma, to je med standardiziranim in 

nestandardiziranim intervjujem (Vogrinc v Lamut in Macur, 2012). Pri načrtovanju 

polstruktuiranega intervjuja ima raziskovalec vnaprej pripravljen seznam okvirnih tem in 

vprašanj, ki jih namerava zastaviti intervjuvancem, vendar lahko število in način zastavljenih 

vprašanj variira od intervjuvanca do intervjuvanca. Določena vprašanja lahko raziskovalec 

izpusti, preoblikuje ali pa seznam vprašanj dopolni z dodatnimi vprašanji z namenom 

pridobivanja poglobljenega uvida v določen segment raziskovalnega področja. Postavljanje 

vprašanj je odvisno tudi od informacij in znanja, ki ga vprašani ima (Sunders et al v Lamut in 

Macur, 2012). 
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Za izvedbo polstruktuiranih intervjujev sem vnaprej pripravila vprašalnik. »Z vprašalnikom 

zbiramo podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih virih. (...) z vprašalnikom pridobljene 

informacije uporabljamo za opisovanje, razlago ali testiranje hipotez. (...) Ponavadi nas 

zanimajo: demografski podatki, družbenoekonomski podatki in mnenja ali prepričanja ljudi o 

vedenju, izkušnjah, dejavnostih in stališčih njih samih ali drugih« (Tratnik, 2002; 47-48). 

Vprašalnik sem pripravila z namenom, da bi sebi olajšala delo pri izvedbi intervjuja, ker sem 

tako  lahko usmerjala pogovor in tudi zato, ker sem tako udeležencem vnaprej nakazala smer 

in temo intervjuja. 

 

Okvirna vprašanja: 

1. Koliko ste stari, vaša sedanja izobrazba, delovno mesto, ki ga zasedate? 

2. V kakšno izobraževanje ste vključeni? 

3. Ali menite, da je vaša sedanja izobrazba ustrezna glede na potrebe delovnega mesta, ki 

ga trenutno zasedate? 

4. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za vključitev v izobraževanje, glavni 

motiv, ali je bilo motivov več? 

5. Ali je na vašo vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD? 

6. Ali bi se v izobraževanje vključili tudi, če ne bi bil pogoj ZUTD? 

7. Ali ste pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, dileme? 

8. Kako podpirajo vašo odločitev družina, sodelavci, nadrejeni? 

9. Kaj menite, da boste z zaključenim izobraževanjem pridobili? 

10. Če bi bili ponovno pred odločitvijo za vključitev v izobraževanje, ali bi se ponovno 

vključili? 

 

Privolitev za sodelovanje pri intervjujih ni bilo težko pridobiti, saj se intervjuvanci v času 

študija srečujejo s podobnimi potrebami in sem pri tem naletela na zelo pozitiven odziv. Za 

izvedbo intervjujev sem najprej pridobila soglasje vodilnih na Območni službi Zavoda, saj 

sem intervjuje izpeljala v popoldanskem času, po končanem delu v prostorih Zavoda. Samo 

pri eni udeleženki sem naletela na težavo, ker je že dalj časa na bolniški, sem se z njo 

dogovorila za obisk na domu, kar ji je bilo tudi v veliko veselje. 
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Intervjuji so potekali v prostorih Zavoda po zaključku delovnega časa v skladu s soglasjem 

vodstva Območne službe. En intervju je bil izveden na domu udeleženke, zaradi že prej 

omenjene daljše bolniške. Intervjuji so trajali približno 20 do 25 min. 

Pri obdelavi intervjujev sem uporabila metodo Meseca in pri prepisovanju opuščala dele 

gradiva, ki so po mojem mnenju mašila ali nepomembni medmeti. Nato sem izluščila ključne 

pojme in jih različno obarvala. V tretjem koraku sem združevala vprašanja in določala 

kategorije, ki sem jih nato skušala analizirati in s tem pridobiti odgovor na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje (Mesec, 1998).  

 

3.3.2 Opis udeležencev 

 

Udeleženci intervjujev so osebe, zaposlene na Območni službi Nova Gorica Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje in imajo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za nedoločen 

čas. Vsi udeleženci so ženskega spola, v starosti od 37 do 54 let. V nadaljevanju sem zaradi 

varstva osebnih podatkov vsakega udeleženca označila s črko »Ž« in zaporedno številko. 

Ž1:  Gospa je stara 37 let. Zaključila je Visoko upravno šolo v Ljubljani in pridobila naziv 

diplomirani upravni organizator. Trenutno je zaposlena na oddeleku za zaposlovanje na Uradu 

za delo Nova Gorica in pokriva delo strokovnega svetovalca za delo z delodajalci. Vpisana je 

na podiplomski magistrski študij prava. 

 

Ž2: Gospa je stara 46 let. Zaključila je Visoko upravno šolo v Ljubljani in si pridobila naziv 

diplomirani upravni organizator. Zaposlena je na Območni službi Nova Gorica kot vodja 

oddelka aktivne politike zaposlovanja. Vpisana je na podiplomski magistrski študij, smer 

medkulturni menedžment na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

Ž3: Gospa je stara 46 let. Zaključeno ima višješolsko izobrazbo. Po poklicu je višja upravna 

delavka. Zaposlena je kot strokovna svetovalka na Uradu za delo Idrija. Pokriva delo 

svetovalke za delo z brezposelnimi in za delo z delodajalci. Vpisana je v absolventski staž na 
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dodiplomskem študiju uporabne družbene študije na Fakulteti za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici. 

 

Ž4: Gospa je stara 50 let, ima dokončano višješolsko izobrazbo. Po poklicu je socialna 

delavka. Zaposlena je na Območni službi Nova Gorica kot strokovna svetovalka na oddelku 

aktivne politike zaposlovanja. Vpisana je v absolventski staž na dodiplomskem študiju 

uporabne družbene študije na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

Ž5: Gospa je stara 54 let, ima dokončano višješolsko izobrazbo. Po poklicu je višja upravna 

delavka. Zaposlena je na Uradu za delo Ajdovščina kot strokovna svetovalka. Vpisana je v 

absolventski staž na dodiplomskem študiju uporabne družbene študije na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

3.4 Omejitve empiričnega raziskovanja 

 

Omejitev empiričnega raziskovanja predstavlja majhen vzorec intervjuvancev, saj Območna 

služba Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje šteje le 34 zaposlenih. Na področju dela 

vseživljenskega kariernega svetovanja in posredovanja zaposlitve je zaposlenih 12 oseb. Od 

tega sta dve osebi starejši od 50 let z več kot 25 let delovne dobe. Samo 3 zaposlene osebe na 

Območni službi imajo v skladu z 81.členom ZUTD vročene odločbe za pridobitev potrebne 

izobrazbe do 31.12.2015. V izobraževanje za pridobitev izobrazbe je trenutno vključenih 6 

oseb, kar predstavlja 17,6% vseh zaposlenih na Območni službi.  Po podatkih pridobljenih iz 

kadrovske evidence Zavoda, ima na nivoju celotne Slovenije 90 oseb vročeno odločbo v 

skladu z omenjeno zakonodajo, kar predstavlja glede na število vseh  zaposlenih 9,3% delež. 

Stanje števila vse zaposlenih na dan 31.12.2013 glede na število delovnih ur je 964 oseb.  
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4 OBDELAVA PODATKOV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

4.1 Kvantitativna raziskava 

 

V nadaljevanju sem interpretirala postavljene hipoteze iz raziskave, ki jo je izvedla Fakulteta 

za uporabne družbene študije Slovenski utrip1/2010: Družba znanja in je predstavljena v 

teoretičnem delu diplomske naloge (Makarovič et al.,  2010). 

Predvidevala sem, da znanje pomembno vpliva na varnost zaposlitve, posledično temu tudi 

višja izobrazba zaposlenih omogoča večjo varnost zaposlitve. Nadalje me je zanimalo ali 

zaposleni izpolnjujejo pogoj pridobljene izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, ki ga 

trenutno opravljajo. Prav tako sem predvidevala, da interes za izobraževanje s starostjo upada. 

Predvidevala sem tudi, da je plača eden najpoglavitnejših motivov, zakaj se odrasli 

izobražujejo in da se ženske zaradi materinstva in drugih družinskih obveznosti, pogosteje 

srečujejo z ovirami za vključitev v izobraževanje kot moški. 

  

4.1.1 Preverjanje hipotez 

 

Hipoteza 1: Znanje vpliva na varnost zaposlitve 

Raziskava je pokazala, da več kot polovica anketirane populacije  oz. 55,4%  meni, da znanje 

ne vpliva na varnost zaposlitve. Če pa primerjamo podatke po posameznih starostnih 

skupinah, lahko vidimo, da znanje vpliva na varnost zaposlitve v starostni skupini do 34 let v 

53,7%, v starostni skupini od 35-54 pa kar v 57,2%. Sama sem predvidevala, da ima znanje 

velik vpliv na varnost zaposlitve, kar v našem primeru NE MOREMO NITI POPOLNO 

POTRDITI, NITI OVRE ČI. 

Hipoteza 2: Višja stopnja izobrazbe omogoča večjo varnost zaposlitve 

Podatki v raziskavi kažejo, da pri nižji stopnji izobrazbe znanje v manjši meri vpliva na 

varnost zaposlitve,  saj samo na nivoju višje, visoke ali več izobrazbe je odstotek v višini 54,9 

%, na nižjih ravneh izobrazbe je le ta bistveno nižji od 50%. Tudi sama sem predvidevala, da 
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so zaposleni z višjo izobrazbo bolj fleksibilni, imajo večjo širino znanja in na ta način bolj 

prilagodljivi in kos spremembam, ki jih trg dela narekuje. Zato lahko trdimo, da hipoteza 

DRŽI .  

Hipoteza 3: Pridobljena formalna izobrazba ustreza za potrebe dela 

Rezultati ankete kažejo, da pridobljena formalna izobrazba, ki so jo udeleženci pridobili v 

okviru šolanja je zadostovala za potrebe dela kar v 64,8%. Le pri 11,3 % vprašanih ni 

zadostovala. V tem primeru lahko hipotezo  POTRDIMO ,  saj formalno pridobljena 

izobrazba popolnoma ustreza pri 64,8% vprašanih v vseh starostnih kategorijah in na vseh 

ravneh izobrazbe. 

Hipoteza 4: Vključenost v izobraževanje s starostjo upada 

Podatki kažejo, da se se v prvi vrsti vključujejo v izobraževanje na dodiplomskem 

visokošolskem  študiju osebe iz starostne skupine do 34 let v višini 29,5%, podiplomskem, 

magistrskem ali doktorskem študiju 9,8%, ter višješolskem študiju 6,2%, medtem ko je v 

starostni skupini nad 55 let vključenih v izobraževanje le 0,2% na podiplomskem, 

magistrskem ali doktorskem študiju. Predvidevala sem, da s starostjo vključenost v 

izobraževanje upada, kar lahko POPOLNOMA POTRDIMO . 

Hipoteza 5: Razlog za vključitev v izobraževanje je višja plača 

Razlogi zakaj so se odrasli vključevali v izobraževanje so na prvem mestu kar v 61,7% zaradi 

lastne želje. Sledi vključitev v izobraževanje glede na zahteve delodajalca v 26%. Razlog za 

vključitev v izobraževanje zaradi višje plače so postavili šele na tretje mesto in to v samo 

3,6% deležu.  Na podlagi taksšnih rezultatov NE MOREMO TRDITI , da je glavni motiv za 

vključitev v izobraževanje plača oziroma ugotavljamo, da so tisti, ki jih motivira plača v 

zanemarljivem odstotku. 

Hipoteza 6: Ženske se pogosteje srečujejo z ovirami za vključitev v izobraževanje kot 

moški 

Večina anketirancev za vključitev v izobraževanje ni naletela na ovire kar v 65%. Če pa 

pogledamo med tistimi, ki so naleteli na ovire lahko vidimo, da je večji delež žensk in sicer 

39,1%, medtem ko je moških samo 30,2%, torej hipoteza DRŽI . 
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4.2 Kvalitativna raziskava 

 

Raziskovalno vprašanje, ki smo ga v tem delu raziskovali je bilo: »Kakšen je motiv ali 

spodbuda za izobraževanje zaposlenih na Območni službi ZRSZ Nova Gorica in ali so pri tem 

naleteli na kakšne ovire oziroma v kakšni meri je ZUTD vplival na odločitev za 

izobraževanje?« 

Vprašanja sem ovrednotila v petih kategorijah. 

 

4.2.1 Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta 

 

Najprej me je zanimalo ali udeleženci intervjuja sedaj izpolnjujejo pogoje za zasedbo 

delovnega mesta. Udeleženke od Ž1 do Ž3 menijo, da njihova izobrazba ustreza, saj so 

odgovarjale »izobrazba je čisto dovolj«, »da«, »ustreza glede na potrebe delovnega mesta«. 

Medtem ko udeleženka Ž4 meni, »da sicer trenutno ustreza, problem pa vidi v tem, ker se 

zaradi ZUTD spremenijo plačni razredi glede na zasedbo delovnega mesta in jih ne bo 

izpolnjevala več.« Tudi udeleženka Ž5 meni, da je njena trenutna izobrazba ustrezna, vendar 

pa meni, da glede na stalne spremembe zakonodaje, to zahteva stalno prilagajanje in učenje in 

je zato dodatno izobraževanje pomembno. 

 

4.2.2 Motiv za vključitev v izobraževanje 

 

Glede motiva za vključitev v izobraževanje udeleženka Ž1 meni, da jo je zakon prisilil v 

izobraževanje, če bo želela še naprej opravljati to delo in ne izgubiti službe. Podobnega 

mnenja je tudi udeleženka Ž3, ki se je izobraževanja lotila zaradi strahu pred izgubo službe. 

Podobna bojazen se pojavlja tudi pri udeleženki Ž4, ki pravi, da se je v izobraževanje 

vključila zaradi uvrstitve v plačni razred in zaradi izpolnjevanja pogojev za zasedbo 

delovnega mesta. Samo udeleženka Ž2 se je vključila v izobraževanje iz drugih motivov, saj 

je bil njen motiv osvojiti nova znanja, pridobiti možnosti za napredovanje ali zamenjavo 

službe. Glavni motiv za vključitev v izobraževanje pri udeleženki Ž5 pa je bilo šikaniranje in 



42 
 

mobing s strani vodilnih in vidi s pridobitvijo ustrezne izobrazbe možnost za zamenjavo 

delovnega mesta. 

 

4.2.3 Vpliv ZUTD na vključitev v izobraževanje 

 

Na vprašanje »Ali je na vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD?«, so 

udeleženke odgovarjale takole. Udeleženka Ž1 pravi, da je na vključitev v izobraževanje 

izključno vplival ZUTD, podobnega mnenja je tudi udeleženka Ž3, ki navaja , da je to 

pravzaprav edini razlog za vključitev v izobraževanje, prav tako meni udeleženka Ž4. Samo 

na udeleženko Ž2 zakon ni vplival na izobraževanje. Prav tako ZUTD ni vplival na odločitev 

za vključitev pri udeleženki Ž5, saj ji glede na starost ni potrebno pridobiti višje izobrazbe. 

Na vprašanje, če bi se v izobraževanje vključili tudi če ne bi bil pogoj ZUTD, udeleženka Ž1 

pravi, da sedaj doživlja vključitev v izobraževanje kot prisilno dejanje. Tudi udeleženka Ž3 

meni, da je rezultat njene vključitve zakonska sprememba, ne pa njena osebna odločitev. Prav 

tako meni udeleženka Ž4, ki poudarja, da če ne bi bilo sprememb ZUTD in sprememb v 

sistematizaciji, se verjetno za to ne bi odločila. Drugačnega mnenja pa je udeleženka Ž2, ki se 

je sama vključila v izobraževanje že prej, preden se je vedelo kakšne spremembe bo narekoval 

ZUTD, prav tako se je iz drugih razlogov vključila v izobraževanje udeleženka Ž5. 

 

4.2.4 Ovire za vključitev v izobraževanje 

 

Na vprašanje »Ali so pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, 

dileme?« so različna mnenja. 

Udeleženka Ž1 pravi takole: » Velika dilema, ki se mi je takoj pojavila je bila ali naj se 

vpišem kar nekam, samo, da zadovoljim potrebe delodajalca, ali se mogoče približam mojemu 

zamujenemu vlaku izpred  10 let – pravu?« Oviro je videla tudi v finančnih težavah ter v 

časovnem okviru, ki je zaradi osebnih zadev in stresne službe neprimeren. Udeleženke so 

nadalje navajale bojazen »kako bom zmogla« poleg družinskih, službenih obveznosti, 

»vrnitev v šolske klopi po toliko letih«. Udeleženki Ž3 je vključitev v izobraževanje 

predstavljal oviro tudi finančni vidik, zato se je raje odločila za obliko študija, ki je 
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brezplačen. Pred udeleženko Ž5 je bila vključitev v izobraževanje velika dilema, saj ji do 

upokojitve manjka le nekaj let. Vendar ji je misel na to, da bo morala delati še naprej v takem 

okolju dala dovolj poguma za pomemben korak pri odločitvi za izobraževanje. 

Na vprašanje »kako podpira njihovo izobraževanje družina, sodelavci in nadrejeni«, so vsi 

istega mnenja, da jim družina daje veliko podporo. Dve udeleženki menita, da jih podpirajo 

tudi sodelavci in nadrejeni. Le ena udeleženka ne doživlja podpore pri nadrejenih, saj meni, 

da dobiva vedno večji obseg nalog, ki ji pri tem jemljejo dodatni čas in energijo za uspešen 

študij. 

 

4.2.5 Doprinos izobraževanja 

 

Na vprašanje kaj bodo udeleženke z izobraževanjem pridobile, so mnenja različna.  

Udeleženka Ž1 pravi, da bo s tem pridobila samo papir. Ž2 pravi, da bo s tem pridobila nova 

znanja, več samozavesti, možnosti za napredovanje. Ž3 je mnenja, da bo s tem pridobila 

pogoje za zasedbo delovnega mesta, neko širino znanja za potrebe delovnega mesta ali za 

življenje. Udeleženka Ž4 pa je pri tem odgovoru dokaj skeptična, saj pravi, »bomo še videli, 

ne zaupam obljubam.« Udeleženki Ž5 je moto vseživljensko učenje in je vedno rada 

pridobivala nova znanja in si s tem širila obzorja. Stalne spremembe in hiter tempo zahtevajo 

vedno nova znanja, zato smatra pridobitev izobrazbe kot posledico sledenju tem 

spremembam. 

 

Na vprašanje ali bi se ponovno odločili za izobraževanje, če bi se znašli pred tako odločitvijo, 

bi se udeleženki Ž1 in Ž2 ponovno odločili za to. Udeleženka Ž3 meni, da v to dvomi, ker ni 

ambiciozen človek, udeleženka Ž4 pa se verjetno za to ne bi odločila. Pri udeleženki Ž5 se je 

stanje od vključitve v izobraževanje spremenilo tako na osebnem kot na službenem področju. 

Trenutno ji je največja ovira zdravstveno stanje in bi se v danih okoliščinah raje odločala za 

kakšne krajše oblike izobraževanja in se v tako obliko ne bi več vključila. 
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5 TEORETIČNI MODEL 

 

 

Že uvodoma smo povedali, da živimo v obdobju nenehnih tehnoloških sprememb. Podjetja in 

posamezniki se srečujejo s konkurenco na domačem in tujem trgu. Vse to je povezano z 

razvojem, vlaganjem v novo tehnologijo, nova znanja.  Kos vsem tem izzivom pa je lahko le 

ustrezno usposobljen in motiviran posameznik oziroma zaposleni v podjetju, ki se je s temi 

izzivi tudi pripravljen spoprijeti. 

Motivacijsko sredstvo, ki posameznika sili v določene aktivnosti je prav gotovo doživljanje 

kariere. Lipičnik opredeljuje motive, zakaj se ljudje odločajo za izobraževanje v štiri skupine 

(Lipičnik 1998, str. 156-159). Kot socialno kontrolo razumemo vključitev v izobraževanje 

zaradi priporočila drugih, zahteve delodajalca, ohranitev delovnega mesta, kar bi lahko 

smatrali tudi v našem primeru raziskovanja, ko govorimo v vključitvi v izobraževanje zaradi 

spremembe zakonodaje ZUTD in posledično temu bojazni pred izgubo zaposlitve oz. zaradi 

ohranitve delovnega mesta. Kot človeški kapital razumemo odločitev za izobraževanje zaradi 

boljšega zaslužka, boljšega opravljanja dela, boljše zaposlitve, pridobitve izobrazbe ali 

samozaposlitve. Kot socialni kapital lahko razumemo motiv za izobraževanje kot koristnost 

za skupnost, spoznavanje novih ljudi, sodelovanje v skupnih aktivnostih. Pod osebno 

izpopolnitev pa lahko razumemo poglobitev znanja o sebi in drugih, premagovanje dolgčasa, 

pridobivanje praktičnih znanj in spretnosti. 

Iz naših intervjujev lahko razberemo, da je motivov ponavadi več in se medsebojno 

prepletajo, je pa le eden tisti, ki prevladuje in je odločilen za vključitev v izobraževanje. 

Pri načrtovanju izobraževanja zaposlenih je pomembno, da ima organizacija izdelano 

kadrovsko strategijo  (Možina 2002, str.45-79), s katero lahko posledično uresničuje strategijo 

podjetja. Strateško planiranje kadrovskih virov je proces postavljanja ciljev glede kadrovskih 

virov, razvijanje strategij za doseganje ciljev in določitev politike za pridobivanje, 

nameščanje, razvoj in ohranitev kadrovskih virov. 

Razvoj kadrov je proces, ki je usmerjen v izobraževanje za pridobitev ustreznih poklicev, 

smeri in stopenj strokovne izobrazbe, usmerjen je v strokovno uvajanje novih sodelavcev, 

zagotavljanje strokovnega kadra za prevzem določenih funkcij, strokovni razvoj zaposlenih v 
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skladu s potrebami dela, spodbuja ustvarjalnost zaposlenih, zagotavlja prenos znanja med 

zaposlenimi in povečuje občutek pripadnosti zaposlenih (Možina 2002, str. 57). 

Pri oblikovanju in načrtovanju kariere morata biti zainteresirana tako delavec kot 

organizacija, saj tako drug drugemu omogočata preživetje (Lipičnik 1998, str.180). 

Primerno usposobljeni kadri zagotavljajo podjetju večjo storilnost, boljšo kakovost storitev in 

večjo prilagodljivost delavcev delu, po drugi strani pa zaposlenim omogočajo  strokovni 

razvoj, napredovanje, povečanje zaposljivosti in socialne varnosti, poklicne fleksibilnosti in 

možnosti samopotrjevanja (Možina 2002, str. 63). 

Pri oblikovanju kariere bi morala podjetja upoštevati oziroma združiti cilje tako posameznika 

kot podjetja, ugotoviti skupaj s posameznikom kakšne so njegove zmožnosti za opravljanje 

trenutnega dela in dela v prihodnosti, načrtovati napredovanje v vseh smereh, ne samo 

navzgor, ponuditi možnost posamezniku razvijanja njegove osebne kariere in pridobiti 

obojestranske koristi (Lipičnik 1998, str. 180-181). 

 

5.1 Priporočila za delodajalca 

 

Pri vključitvi v izobraževanje sem pogrešala sodelovanje Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje  pri odločitvi za vključitev v izobraževanje. Pričakovala bi namreč podporo 

kariernega centra oz. službe za razvoj kadrov. 

Zavod je namreč na osnovi sprejetega ZUTD opravil pregled vseh zaposlenih na področju 

vseživljenskega kariernega svetovanja in posredovanja zaposlitve. Ob tem je izdal odločbe v 

skladu z 81.členom in v povezavi s 189.členom ZUTD zaposlenim, ki ne izpolnjujejo pogoj 

ravni izobrazbe po tem zakonu. 

Pri tem sem pogrešala kadrovski načrt za posameznega zaposlenega, saj niso bili pred 

vključitvijo v izobraževanje opravljeni nobeni razgovori z zaposlenimi, da bi skupno preverili 

možnosti izobraževanja, ki jih izobraževalni sistem ponuja in kakšni so poklici, ki jih Zavod 

potrebuje oz. mu jih primanjkuje in kakšne so možnosti izobraževanja tudi glede na osebne 

interese posameznika.  
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Poleg tega Zavod zaposlenim ni ponudil bistvene finančne pomoči pri financiranju 

izobraževanja. Ponudil je le sofinanciranje izobraževanja za letnik študija od 400 do 700 €, 

kar je za zaposlene predstavljalo veliko oviro pri odločitvi za vključitev v program 

izobraževanja. Tako smo se zaposleni na Območni službi Nova Gorica odločali za vpis v tiste 

študijske programe, ki so brezplačni in se hkrati izvajajo v lokalnem okolju. 

Po mojem mnenju bi Zavod moral odigrati pomembno vlogo pri določitvi smeri študija glede 

na strategijo razvoja kadrov in glede na to, da    je Zavod tisti, ki je v veliki meri vplival na 

odločitev za vključitev v izobraževanje, tudi zagotoviti vsa potrebna finančna sredstva za 

uspešen zaključek študija. 

 

5.2 Priporočila za visokošolske zavode 

 

Tudi visokošolski zavodi bi po mojem mnenju morali odigrati pomembno vlogo pri 

oblikovanju izobraževalnih programov, ki jih trg dela potrebuje. Pri tem je ključnega pomena 

povezava izobraževalnega sistema z gospodarstvom. Za izobraževanje odraslih igra 

pomembno vlogo tudi dostopnost do izobraževanja. Zaznati je, da so zasebne izobraževalne 

ustanove dosti bolj fleksibilne kot javne, saj bolj aktivno promovirajo svoje programe in 

skušajo odrasle pritegniti z dostopnejšimi pogoji plačila, prilagajanjem predavanj  in 

nudenjem strokovne pomoči. Pričakovala bi večjo fleksibilnost tudi pri izobraževalnih 

inštitucijah javnega značaja. Prav tako se mi zdi pomembna prilagoditev programov 

izobraževanja odraslih glede na njihovo starost in delovne izkušnje. Izobraževalne inštitucije 

bi morale omogočati odraslim več možnosti izobraževanja na daljavo in manj klasičnega 

izobraževanja v obliki predavanj in vaj, saj vemo, da so odrasli udeleženci izobraževanja 

pogosto polno zaposleni in jim delovni čas ne omogoča rednega obiskovanja vseh predavanj.  

Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da bi izobraževalne inštitucije razvijale programe za 

vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, saj vemo, da odrasli z delom pridobivajo določene 

veščine in razvijajo kompetence, ki, če bi bile primerno  ovrednotene, bi dajale posamezniku 

veliko večjo težo pri potrjevanju samega sebe in pri izpolnjevanju pogojev za zasedbo 

delovnega mesta. 
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6 ZAKLJU ČEK 

 

 

Pričajoče delo je nastalo na podlagi lastne izkušnje, ko sem se tudi sama odločila, da se bom 

vključila v izobraževanje v zrelejši dobi. Znani so mi bili motivi, ki so me usmerjali v to 

odločitev, zanimali pa so me motivi mojih sodelavk, ki so se v istem življenjskem obdobju, 

znašle v isti življenjski situaciji. Širše gledano me je zanimala tematika izobraževanja odraslih 

v Sloveniji, seznanila pa sem se tudi s teoretičnim okvirjem motivacijskih teorij, 

motivacijskih modelov in dinamike motivov, ki usmerjajo človekova dejanja in vplivajo na 

odločanje. 

Čeprav je bilo število anketirancev skromno, se je vendar pokazalo, da obstajajo razlike v 

motivaciji za izobraževanje. Tiste udeleženke, ki se izobražujejo zaradi zahtev zakona, imajo 

bolj šibko notranjo motivacijo, torej ne čutijo želje po tem izobraževanju in se za ponovno 

izobraževanje ne bi več odločile. Tiste udeleženke pa, ki se jim ni bilo treba izobraževati 

zaradi zakonskega določila, imajo večjo notranjo motivacijo, torej željo po pridobivanju 

znanja in veščin, kar pripomore k njihovi večji samozavesti, v primeru pa, če bi se odločale še 

enkrat, bi se odločile enako.  

Motivacijski modeli so pokazali, da obstajajo teoretične, znanstvene podlage možnosti 

delodajalca, da vpliva na zadovoljstvo in motiviranost delavcev za samoizobraževanje, saj 

lahko preverijo njihove siceršnje vrednote in motive in jih lahko uporabijo za načrtovanje 

ustrezne zasedbe delovnih mest in čim večje motivacije zaposlenih. V konkretnem primeru se 

je pokazalo, da delodajalec ni preveril stališč, vrednot in motivov za izobraževanje pri svojih 

zaposlenih, temveč je pasivno spremljal vključitve v izobraževanje, kot da bi bile le del 

delovnih nalog, ki jih je pač potrebno opraviti. 

Če naj bi izobraževanje doseglo svoj optimalni cilj, bi to pomenilo, da so pridobili udeleženci 

ne le znanje, temveč tudi možnost napredovanja in ustreznega plačila za to dodatno znanje, 

delodajalec pa bi imel po sposobnostih, znanju in izkušnjah, ustrezno  nagrajene in ustrezno 

razporejene  delavce v skladu z zahtevami delovnega mesta. 

Zato sklepam, da bi bilo potrebno v vsaki delovni organizaciji, kjer se zakonsko zahteva 

določeno izobraževanje dolgotrajno zaposlenih delavcev, narediti konkreten načrt 
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izobraževanja v skladu s delovnimi potrebami organizacije, obenem pa upoštevati strukturo 

tistih zaposlenih, ki se bodo izobraževanja udeležili –torej, glede na starost in spol, zlasti pa 

glede na njihove osebne vrednote, stališča in motive. To bi omogočilo udeležencu 

izobraževanja, ki ni notranje motiviran (ne občuti pri tem notranje želje), temveč ga vodi želja 

po materialnih ugodnosti,  ponuditi izobraževanje, ki ga potrebuje delodajalec, udeležencu pa 

pokriti vse finančne stroške in ga kasneje tudi ustrezno plačati; za tiste pa, ki se želijo 

izobraževati zaradi novih znanj,  pa omogočiti čas za to in ga kasneje ustrezno prerazporediti 

na drugo delovno mesto.  

Mislim, da samo na tak način  ne bi prihajalo do situacij, ko se plani izobraževanja načrtujejo 

»ad hoc«, in sicer se udeleženci vključujejo v programe izobraževanja, za katere se vnaprej 

ve, da ne bodo bistveno pripomogli rasti in razvoju zaposlenega, niti niso v skladu s 

potrebami delodajalca, temveč predstavljajo zgolj eno izmed izpolnitev zakonskih določil. 

Rezultati kažejo tudi, da prinaša izobraževanje odraslim zadovoljstvo, željo po osebnostni 

rasti, boljše počutje, večjo samozavest, prepričanost v pravilnost svojih odločitev, ampak 

predpogoj za to je, da se udeležujejo izobraževanja brez zunanjih prisil in pritiskov.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: 

 

Kontaktno pismo 

 

Pozdravljena sodelavka, 

 

Sem študentka 3.letnika FUDŠ, smer uporabne družbene študije. Pri predmetu Raziskovalni 

praktikum pripravljam raziskovalno nalogo z naslovom »Motivacija za izobraževanje 

zaposlenih na Območni službi Nova Gorica Zavoda RS za zaposlovanje. Pod mentorstvom 

asistenta gospoda Alema Maksutija, sem za raziskovalno vprašanje v kvalitativnem delu 

raziskovalne naloge postavila vprašanje » Kakšen je motiv ali spodbuda za izobraževanje 

zaposlenih na OS Nova Gorica ZRSZ in  ali so pri tem naleteli na kakšne ovire oz.v kakšni 

meri je vplival ZUTD na odločitev za izobraževanje?« 

 

Pri raziskavi bi uporabila metodo intervjujanja, kar bi vam vzelo maksimalno pol ure časa. 

Vaš prispevek bi bil zelo dragocen za mojo raziskavo, zato se vam že vnaprej zahvaljujem za 

sodelovanje. Pogovor bi z vašo privolitvijo tudi snemala.  

 

Za intervjujanje sem pridobila tudi soglasje nadrejenih, tako, da se lahko dogovorimo za 

izvedbo kateri koli dan po končanem delu, najkasneje do 20.3.2013. 

 

Prisrčen pozdrav, 

 

Martina Kavčič 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 2 

 

Transkript intervjuja 

 

Ž1 

 

1. Koliko ste stari, vaša dosedanja izobrazba in delovno mesto, ki ga zasedate? 

Stara sem  37 let, končala sem  Visoko upravno šolo v Ljubljani, se pravi, sem 

diplomirani upravni organizator. Delo , ki ga trenutno opravljam, je delo z 

delodajalci, začela pa sem z  delom s strankami. Delo je zelo pestro in raznoliko, je pa 

potrebno imeti kar veliko znanja in izkušenj. Z delom se tudi vsak dan nekaj novega 

naučiš. 

2. V kakšno izobraževanje ste vključeni? 

Vpisala sem se na pravo. Aja, na Evropsko pravno fakulteto, 2.bolonjska. 

3. Ali menite, da je vaša sedanja izobrazba ustrezna glede na potrebe delovnega mesta, ki 

ga trenutno zasedate? 

Glede na delo, ki ga opravljam, je izobrazba čisto dovolj, saj mislim, dani toliko 

pomembna izobrazba za opravljanje določenih nalog, ampak je bistveno, če ti 

področje in narava dela ležita, pomembne so kompetence za določeno delo in značaj 

posameznika. 

4. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za vključitev v izobraževanje, glavni 

motiv oziroma ali je bilo motivov več? 

Ko je zakonodajalec spremenil zakon, mi je bilo jasno, da so nas prisilili v 

izobraževanje, če bomo želeli delo še naprej opravljati in ne izgubiti službe, namreč 

drugega delovnega mesta, kjer izobrazba ni zahtevana, ni na razpolago. 

5. Ali je na vašo odločitev za vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD? 

Na vključitev v izobraževanje je izključno vplival  ZUTD. 

6. Ali bi se v izobraževanje vključili tudi v primeru, če vam to ne bi narekoval ZUTD? 

Ne. Če bi zakon spremenili 10 let nazaj, bi se verjetno vključila z veseljem, zdaj pa je 

bolj to kot prisila. 

7. Ali ste pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, dileme? 

Velika dilema, ki se mi je takoj pojavila je bila ali se vpišem v izobraževanje kar nekaj, 

samo, da zadovoljim delodajalca, ali se mogoče približam mojemu zamujenemu vlaku 

izpred 10 let, pravu. Pol sem se le odločla zase, ma je pršlo še do problema financ. 



 
 

Prvo leto nisem bila redno sprejeta, zato se nisem vpisala, saj je bila finančna pomoč 

Zavoda tako majhna, da ne bi pršla skozi glede na vse stroške v družini. Odločla sem 

probat naslednje leto in uspel je redni vpis. Študij mi je ful zanimiv, samo časovno 

glede na službo in osebne zadeve malo neprimeren. 

8. Kako podpirajo vaše izobraževanje družina, sodelavci, nadrejeni? 

Družina me podpira, glede ostalih pa nimam kakšnega posebnega mnenja. 

9. Kaj menite, da boste z zaključenim izobraževanjem pridobili? 

Pridobila bom samo papir, da bom delo lahko opravljala še naprej, drugače pa glede 

na razmere na trgu dela, starost ter število diplomantov pa nič drugega. 

10. Če bi se ponovno znašli pred odločitvijo za vključitev v izobraževanje, ali bi se 

ponovno tako odločili? 

Ja. 

 

  

Ž2 

1. Koliko ste stari, vaša dosedanja izobrazba in delovno mesto, ki ga zasedate? 

Imam 46 let, sem diplomirana organizatorka dela in delam kot vodja oddelka aktivne 

politike zaposlovanja 

2. V kakšno izobraževanje ste vključeni? 

Hodim na podiplomski magistrski študij, smer medkulturni menedžment 

3. Ali menite, da je vaša sedanja izobrazba ustrezna glede na potrebe delovnega mesta, ki 

ga trenutno zasedate? 

Ja 

4. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za vključitev v izobraževanje, glavni 

motiv oziroma ali je bilo motivov več? 

Osvojit nova znanja in več možnosti za napredovanje v službi al pa zamenjava službe. 

 

5. Ali je na vašo odločitev za vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD? 

Ne, nikakor. Za izobraževanje sem se odločila sama pri sebi že prej ku je bil uveden 

ZUTD. 

 

6. Ali ste pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, dileme? 

Na oviro ne. Pomisleke sem imela glede intenzivnosti in urnika izobraževanja, v 

smislu ali bom vse to sploh zmogla poleg službe in obveznosti doma. 



 
 

 

7. Kako podpirajo vaše izobraževanje družina, sodelavci, nadrejeni? 

Družina je ponosna name. Nadrejeni me spodbujajo, da čimprej zaključim šolanje. 

Sodelavci, ki tudi študirajo pa mislim, da me razumejo, ker vejo kolko truda je treba 

vložit, ostali pa so bolj indiferentni. 

 

8. Kaj menite, da boste z zaključenim izobraževanjem pridobili? 

Nova znanja vsekakor in s tem tudi več samozavesti, možnost za napredovanje. 

 

9. Če bi se ponovno znašli pred odločitvijo za vključitev v izobraževanje, ali bi se 

ponovno tako odločili? 

Po mojem bi se, ma samo bi si vzela več časa, ker v bistvu če imaš poleg službe še 

družino, ne moreš enako parirat kot redni študenti brez obveznosti. 

 

 

Ž3 

 

1. Koliko ste stari, vaša dosedanja izobrazba in delovno mesto, ki ga zasedate? 

Stara sem 46 let, imam zaključeno VI. stopnjo izobrazbe – višji upravni delavec in 

delam kot svetovalka že kakšnih 17 let 

2. V kakšno izobraževanje ste vključeni? 

Trenutno zaključujem študij na FUDŠ uporabne družbene študije in bom pridobila 

naziv diplomirani družboslovec ko zaključim študij 

3. Ali menite, da je vaša sedanja izobrazba ustrezna glede na potrebe delovnega mesta, ki 

ga trenutno zasedate? 

Mislim, da je moja trenutno izobrazba prav ustrezna glede na potrebe delovnega 

mesta, predvsem če gledam na zadevo s tega zornega kota, da imam ogromno 

delovnih izkušenj, ki sem jih pridobila z delom in povsem zadostujejo za dobro 

opravljeno delo. 

4. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za vključitev v izobraževanje, glavni 

motiv oziroma ali je bilo motivov več? 

Za izobraževanje sem se odločila predvsem zaradi strahu pred izgubo službe. 

5. Ali je na vašo odločitev za vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD? 

Absolutno, pravzaprav je bil to edini razlog za odločitev za študij. 



 
 

6. Ali bi se v izobraževanje vključili tudi v primeru, če vam to ne bi narekoval ZUTD? 

Mislim, da ne. Ker kot sem že prej rekla, za delo, ki ga trenutno opravljam, se čutim 

popolnoma sposobna, saj so le izkušnje tiste, ki imajo težo. Moj sedanji študij je 

rezultat zakonske spremembe, ne pa moje odločitve. 

7. Ali ste pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, dileme? 

Ja, dilem je bilo polno. Predvsem kako bom študij zraven rednih vsakodnevnih 

obveznosti zmogla izpeljati. Tu mislim časovno in vsebinsko. Nenazadnje, vrniti se v 

šolske klopi po dobrih 20ih letih ni mačji kašelj. Največja težava v mojem primeru je 

tudi finančni vidik. Zato sem se tudi odločila za to smer, ker je brezplačna. 

8. Kako podpirajo vaše izobraževanje družina, sodelavci, nadrejeni? 

Živim sama z dvema otrokoma, eden je še šoloobvezen, drugi študent. Bile so kar 

zanimive situacije doma za mizo, ko smo se skupaj vsi trije učili in pripravljali za 

preizkuse znanja. Vsekakor me otroka podpirata. Imam pa tudi veliko podporo s strani 

sodelavcev, saj mi pomagajo z nasveti in idejami, ko jim pojamram, da česa ne znam 

ali ne zmorem. Isto lahko rečem za nadrejene. 

9. Kaj menite, da boste z zaključenim izobraževanjem pridobili? 

Pridobila si bom pogoje za zasedbo delovnega mesta. Poleg tega pa menim, da človek 

karkoli in kakor koli se izobražuje, pridobi neko širino ali za delo, ki ga opravlja ali 

pa tudi za osebno življenje. 

10. Če bi se ponovno znašli pred odločitvijo za vključitev v izobraževanje, ali bi se 

ponovno tako odločili? 

Dvomim, ker nisem ambiciozen človek. Zadovoljna sem s tem, kar imam. Kot sem že 

prej omenila, sem se za šolanje odločila predvsem zaradi ZUTD. Vsekakor pa mi ni 

žal, da sem se vključila v izobraževanje. Dobila sem potrditev zase, da zmore. Pred 

začetkom sem namreč dvomila vase. 

 

 

Ž4 

 

1. Koliko ste stari, vaša dosedanja izobrazba in delovno mesto, ki ga zasedate? 

Stara sem 50 let, imam dokončano višjo šolo in zasedam delovno mesto strokovni 

svetovalec 

2. V kakšno izobraževanje ste vključeni? 



 
 

Vključena sem v univerzitetni program Uporabne družbene študije na FUDŠ. 

1.bolonjska stopnja 

3. Ali menite, da je vaša sedanja izobrazba ustrezna glede na potrebe delovnega mesta, ki 

ga trenutno zasedate? 

Trenutno sicer ustreza, vendar pa je problem v tem, ker se zaradi ZUTD spreminjajo 

plačni razredi glede na zasedbo delovnega mesta. In če sem ob zaposlitvi  v celoti 

izpolnjevala pogoje, jih sedaj za plačni razred v katerega sem uvrščena, po 

napovedani novi sistemizaciji, sedaj ne izpolnjujem več. 

4. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za vključitev v izobraževanje, glavni 

motiv oziroma ali je bilo motivov več? 

Kot sem že povedala, glavni motiv je bil predvsem zaradi uvrstitve v plačni razred in 

zaradi izpolnjevanja pogojev. Predvsem pa je zame osebno nesprejemljivo, da po 

skoraj 30 letih dela in ob tem, da sem za zaposlitev na Zavodu, v celoti izpolnjevala 

pogoje, se sedaj ugotavlja, da le teh ne izpolnjujem več, ter da so vse sodelavke, ki so 

se zaposlile v zadnjih letih uvrščene v višji izhodiščni plačni razred praktično brez 

delovnih izkušenj in z veliko manj znanja, kot ga imam sama. 

5. Ali je na vašo odločitev za vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD? 

Kot sem že povedala, seveda je. 

6. Ali bi se v izobraževanje vključili tudi v primeru, če vam to ne bi narekoval ZUTD? 

Če ne bi bilo ZUTD in sprememb v sistematizaciji, verjetno ne, saj je to zame velika 

obremenitev, sploh v zadnjem času, ko se tudi obremenitve v službi stopnjujejo. 

7. Ali ste pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, dileme? 

Seveda je po toliko letih ponovno pričeti s študijem, sploh ne veš kako bo šlo. Zato sem 

se v to spustila z neko rezervo. 

8. Kako podpirajo vaše izobraževanje družina, sodelavci, nadrejeni? 

Priznati moram, da je podpora v družini velika, medtem, ko je s strani sodelavcev, 

sploh nadrejenih, ne občutim. 

9. Kaj menite, da boste z zaključenim izobraževanjem pridobili? 

To bomo pa še videli, ne zaupam preveč obljubam. 

10. Če bi se ponovno znašli pred odločitvijo za vključitev v izobraževanje, ali bi se 

ponovno tako odločili? 

Verjetno ne. 

  



 
 

Ž5 

 

1. Koliko ste stari, vaša dosedanja izobrazba in delovno mesto, ki ga zasedate? 

Stara sem 54 let, po poklicu višja upravna delavka, zasedaj delovno mesto strokovne 

svetovalke. 

2. V kakšno izobraževanje ste vključeni? 

Vključena sem v univerzitetni program Uporabne družbene študije na FUDŠ. 

1.bolonjska stopnja  za pridobitev naziva diplomirana družboslovka  

3. Ali menite, da je vaša sedanja izobrazba ustrezna glede na potrebe delovnega mesta, ki 

ga trenutno zasedate? 

Na delovnem mestu imam dolgoletne izkušnje, zato menim, da je trenutna izobrazba 

ustrezna, vendar, stalne spremembe zakonodaje zahtevajo stalno prilagajanje in 

učenje, zato je dodatno izobraževanje pomembno. 

4. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se odločili za vključitev v izobraževanje, glavni 

motiv oziroma ali je bilo motivov več? 

Delam v državni upravi, kjer je osnovni pogoj za zasedbo oziroma zamenjavo 

delovnega mesta ustrezna izobrazba, ne glede na znanja in izkušnje. Glavni motiv za 

vključitev v izobraževanje je bilo šikaniranje in mobing s strani vodilnih. Zamenjava 

delovnega mesta bi bila izvedljiva le s pridobitvijo dodatne izobrazbe. 

5. Ali je na vašo odločitev za vključitev v izobraževanje vplival tudi 81.člen ZUTD? 

89.člen ZUTD ni vplival na mojo odločitev, saj sem glede na starost in druge pogoje iz 

tega izvzeta. 

6. Ali bi se v izobraževanje vključili tudi v primeru, če vam to ne bi narekoval ZUTD? 

V izobraževanje sem se vključila iz drugih razlogov. 

7. Ali ste pred vključitvijo v izobraževanje naleteli na kakšno oviro, pomisleke, dileme? 

Glede na to, da mi do upokojitve manjka le nekaj let, je bila dilema glede vključitve 

velika, a misel, da bi morala v takem okolju delati do upokojitve, je bila dovolj velik 

motiv. 

8. Kako podpirajo vaše izobraževanje družina, sodelavci, nadrejeni? 

Družina in sodelavci me pri odločitvi za študij podpirajo, nadrejeni pa ravno 

nasprotno. Z dodeljevanjem novih in novih nalog, ne glede na že tako velik obseg 

nalog, so mi jemali čas in energijo za uspešen študij. 

9. Kaj menite, da boste z zaključenim izobraževanjem pridobili? 



 
 

Moj moto je vseživljensko učenje. Vedno sem z veseljem pridobivala nova znanja in si 

s tem širila nova obzorja. Današnji hiter tempo in stalne spremembe zahtevajo vedno 

nova znanja. Zaključeno izobraževanje pomeni sledenje temu. 

10. Če bi se ponovno znašli pred odločitvijo za vključitev v izobraževanje, ali bi se 

ponovno tako odločili? 

Okoliščine so se po vključitvi spremenile na več področjih, tako službeni kot osebni, 

trenutno je ovira še zdravstveno stanje. V takšnih okoliščinah bi verjetno dala 

povdarek na krajše oblike izobraževanja in se v šolanje ne bi vključila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 3  

 

 Kodiranje transkripta 

 

 

1. Ali menite, da je vaša sedanja 
izobrazba ustrezna glede na 
potrebe delovnega mesta, ki ga 
trenutno zasedate? 

  

Ž1: Glede na delo, ki ga opravljam, je 
izobrazba čisto dovolj, saj mislim, da ni 
toliko pomembna izobrazba za opravljanje 
določenih nalog, ampak je bistveno, če ti 
področje in narava dela ležita, pomembne so 
kompetence za določeno delo in značaj 
posameznika. 

izobrazba čisto dovolj, Izpolnjevanje 
pogojev za 
zasedbo 
delovnega 
mesta 

Ž2: da da  

Ž3: Menim, da moja trenutna izobrazba 
ustreza glede na potrebe delovnega mesta, 
predvsem, če gledam na zadevo s tega 
zornega kota, da imam ogromno konkretnih 
izkušenj. 

ustreza glede na 
potrebe delovnega 
mesta 

 

Ž4: trenutno sicer ustreza, vendar pa je 
problem v tem, ker se zaradi ZUTD 
spremenijo plačni razredi glede na zasedbo 
delovnega mesta. In če sem ob zaposlitvi v 
celoti izpolnjevala pogoje, jih sedaj za plačni 
razred v katerega sem uvrščena, po 
napovedani novi sistematizaciji, sedaj ne 
izpolnjujem več. 

Ž5: Na delovnem mestu imam 
dolgoletne izkušnje, zato menim, da 
je trenutna izobrazba ustrezna, 
vendar, stalne spremembe zakonodaje 
zahtevajo stalno prilagajanje in 
učenje, zato je dodatno izobraževanje 
pomembno. 

trenutno sicer ustreza, 
problem v tem, ker se 
zaradi ZUTD 
spremenijo plačni 
razredi glede na 
zasedbo delovnega 
mesta, 
ne izpolnjujem več. 
trenutna izobrazba 
ustrezna, spremembe 
zakonodaje zahtevajo 
stalno prilagajanje, 

dodatno izobraževanje 
pomembno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kaj vas je spodbudilo k temu, da 
ste se odločili za vključitev v 
izobraževanje, glavni motiv ali je 
bilo motivov več? 

  

Ž1: Ko je zakonodajalec spremenil zakon, mi 
je bilo jasno, da so nas prisili v 
izobraževanje, če bomo želeli delo še naprej 
opravljati in ne izgubiti službe, namreč 
drugega delovnega mesta, kjer izobrazba ni 

Zakon nas prisili v 
izobraževanje, če 
bomo želeli delo še 
naprej opravljati in ne 
izgubiti službe 

Motiv za 
vključitev v 
izobraževanje 
 



 
 

zahtevana, ni na razpolago. 
Ž2: Osvojit nova znanja in več možnosti za 
napredovanje v službi ali zamenjava službe. 

nova 
znanja,napredovanje v 
službi , zamenjava 
službe 

 

Ž3: za vključitev v izobraževanje sem se 
odločila predvsem  zaradi strahu pred izgubo 
službe. 

strahu pred izgubo 
službe. 

 

Ž4: kot sem že povedala, glavni motiv je bil 
predvsem zaradi uvrstitve v plačni razred in 
zaradi izpolnjevanja pogojev. Predvsem je 
zame osebno nesprejemljivo, da po skoraj 30 
letih dela in ob tem, da sem za zaposlitev na 
Zavodu, v celoti izpolnjevala pogoje, se sedaj 
ugotavlja, da le teh ne izpolnjujem več, ter da 
so vse sodelavke, ki so se zaposlile v zadnjih 
letih uvrščene v višji izhodiščni plačni razred 
praktično brez nobenih delovnih izkušenj in z 
veliko manj znanja, kot ga imam sama. 
 

uvrstitve v plačni 
razred in zaradi 
izpolnjevanja pogojev, 
pogoje ne izpolnjujem 
več 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ž5: Delam v državni upravi, kjer je osnovni 
pogoj za zasedbo oziroma zamenjavo 
delovnega mesta ustrezna izobrazba, ne glede 
na znanja in izkušnje. Glavni motiv za 
vključitev v izobraževanje je bilo šikaniranje 
in mobing s strani vodilnih. Zamenjava 
delovnega mesta bi bila izvedljiva le s 
pridobitvijo dodatne izobrazbe. 

 

pogoj za zasedbo 
oziroma zamenjavo 
delovnega mesta 
ustrezna izobrazba, 
šikaniranje in mobing 
s strani vodilnih. 
Zamenjava delovnega 
mesta bi bila 
izvedljiva le s 
pridobitvijo dodatne 
izobrazbe. 

 

3. Ali je na vašo vključitev v 
izobraževanje vplival tudi 81.člen 
ZUTD? 

  

Ž1: Na vključitev v izobraževanje je 
izključno vplival ZUTD. 

izključno vplival 
ZUTD 

 

Ž2:  Ne , nikakor Ne Vpliv ZUTD 
na vključitev 
v 
izobraževanje 

Ž3: Absolutno, pravzaprav je bil skoraj edini 
razlog za odločitev za študij. 

Absolutno,  edini 
razlog za odločitev za 
študij. 

 

Ž4: kot sem že povedala, seveda je. seveda je  

Ž5: 89.člen ZUTD ni vplival na mojo 
odločitev, saj sem glede na starost in druge 
pogoje iz tega izvzeta. 

ZUTD ni vplival na 
mojo odločitev 

 



 
 

4. Ali bi se v izobraževanje vključili 
tudi če ne bi bil pogoj ZUTD? 

  

Ž1: Ne, če bi zakon spremenili 10 let nazaj, 
bi izobraževanje sprejela z veseljem, sedaj pa 
to doživljam kot prisilno dejanje. 

Ne, to doživljam kot 
prisilno dejanje 

 

Ž2: Da, za izobraževanje sem se sama pri 
sebi odločila, preden se je vedelo kakšne 
spremembe bo narekoval ZUTD. 

Da, preden se je 
vedelo kakšne 
spremembe bo 
narekoval ZUTD 

Vpliv ZUTD 
na vključitev 
v 
izobraževanje 

Ž3:Mislim, da ne. Ker kot sem že rekla, za 
delo, ki ga trenutno opravljam, se čutim 
popolnoma sposobna, saj so le izkušnje tiste, 
ki imajo težo. Moj sedanji študij je rezultat 
zakonske spremembe, ne pa moje odločitve. 

Ne, rezultat zakonske 
spremembe, ne pa 
moje odločitve. 

 

Ž4: Če ne bi bilo ZUTD in sprememb v  
sistematizaciji, verjetno ne, saj je to zame 
velika obrememenitev, sploh v zadnejem 
času, ko se tudi obremenitve v službi 
stopnjujejo. 

Če ne bi bilo ZUTD in 
sprememb v  
sistematizaciji, 
verjetno ne, 

 

Ž5: V izobraževanje sem se vključila iz 
drugih razlogov. 

vključila iz drugih 
razlogov. 

 

5. Ali ste pred vključitvijo v 
izobraževanje naleteli na kakšno 
oviro, pomisleke, dileme? 

  

Ž1: Velika dilema, ki se mi je takoj pojavila 
je bila ali se vpišem kar nekam, samo, da 
zadovoljim delodajalca ali se mogoče 
približam mojemu zamujenemu vlaku izred 
10 let-pravu. Odločila sem se zase, a je prišla 
tudi ovira finančne narave. Prvo leto nisem 
bila redno sprejeta, zato se nisem vpisala, saj 
pomoč delodajalca je tako minimalna, da ne 
bi prišla skozi, glede na ostale družinske 
stroške. Odločila sem se poskusiti naslednje 
leto in uspel mi je redni vpis. Študij je zelo 
zanimiv, a je časovni okvir glede na osebne 
zadeve in stresno službo neprimeren. 

Citat, 
finančne narave 
 
 
 
 
časovni okvir glede na 
osebne zadeve in 
stresno službo 
neprimeren. 
 
 

Ovire za 
vključitev v 
izobraževanje 

Ž2: Na oviro ne. Pomisleke sem imela glede 
intenzivnosti in urnika izobraževanja v 
smislu ali bom poleg službe in dužine vse to 
zmogla. 

Na oviro ne 
citat 

 

Ž3: Ja, dilem je bilo polno. Predvsem kako 
bom študij zraven rednih vsakodnevnih 
obveznosti zmogla izpeljati. Tu mislim 
časovno in vsebinsko. Nazadnje, vrniti se v 
šolske klopi po dobrih 20 letih ni mačji 
kašelj. Največja težava v mojem primeru je 
tudi finančni vidik. Zato sem se tudi odločila 

Ja, polno 
kako bom zmogla 
izpeljati 
citat 
finančni vidik 
 
 

 



 
 

za to smer študija, saj je brezplačen. 
Ž4: Seveda je težko po toliko letih ponovno 
pričeti s študijem, sploh ne veš kako bo šlo. 
Zato sem se v to spustila z neko rezervo. 

težko po toliko letih 
ponovno pričeti s 
študijem, 

 

Ž5: Glede na to, da mi do upokojitve manjka 
le nekaj let, je bila dilema glede vključitve 
velika, a misel, da bi morala v takem okolju 
delati do upokojitve, je bila dovolj velik 
motiv. 

dilema glede 
vključitve velika, 
morala v takem okolju 
delati do upokojitve, 
je bila dovolj velik 
motiv. 

 

6. Kako podpirajo vaše 
izobraževanje družina, sodelavci, 
nadrejeni? 

  

Ž1: Družina me podpira, glede ostalih pa 
nimam mnenja. 

Družina me podpira 
glede ostalih pa 
nimam mnenja. 

 

Ž2: Družina je ponosna name. Nadrejeni me 
spodbujajo, da čimprej zaključim z 
izobraževanjem. Sodelavci, ki študirajo me 
razumejo, ker vedo koliko truda je potrebno 
vložiti, ostali pa so do tega indiferentni. 

Družina je ponosna 
name, Nadrejeni me 
spodbujajo, Sodelavci, 
ki študirajo me 
razumejo, ostali pa so 
do tega indiferentni 

Podpora 
okolice 

Ž3: Živim sama z dvema otrokoma, eden je 
šoloobvezen, drugi študent.Bile so kar 
zanimive situacije doma za mizo, ko smo se 
skupaj vsi trije učili in pripravljali za 
preizkuse znanja. Vsekakor me otroka 
podpirata. Imam tudi veliko podporo s strani 
sodelavcev, saj mi pomagajo z nasveti in 
idejami, ko jim pojamram, da česa ne znam 
ali zmorem. Isto lahko rečem za nadrejene. 

Vsekakor me otroka 
podpirata 
 
podporo s strani 
sodelavcev, Isto lahko 
rečem za nadrejene 

 

Ž4: Priznati moram, da je podpora družine 
velika, medtem, ko je s strani sodelavcev, 
sploh nadrejenih ne čutim. 

podpora družine 
velika,  s strani 
sodelavcev sploh 
nadrejenih ne čutim 

 

Ž5: Družina in sodelavci me pri odločitvi za 
študij podpirajo, nadrejeni pa ravno 
nasprotno. Z dodeljevanjem novih in novih 
nalog, ne glede na že tako velik obseg nalog, 
so mi jemali čas in energijo za uspešen študij. 

Družina in sodelavci 
me pri odločitvi za 
študij podpirajo, 
nadrejeni pa ravno , 
citat 

 

7. Kaj menite, da boste z 
zaključenim izobraževanjem 
pridobili? 

  

Ž1: Pridobila bom samo papir, da bom delo 
lahko opravljala še naprej, drugače pa glede 
na razmere na trgu dela, starost ter število 
diplomantov oz. magistrantov pa nič 
drugega. 

papir,  



 
 

Ž2: Nova znanja in s tem več samozavesti in 
možnosti za napredovanje. 

Nova znanja, več 
samozavesti, možnosti 
za napredovanje 

Doprinos 
izobraževanja 

Ž3: Pridobila si bom pogoje za zasedbo 
delovnega mesta. Poleg tega menim, da 
človek karkoli in kakor koli se izobražuje, 
pridobi neko širino ali za delovno mesto ali 
pa v zasebnem življenju. 

pogoje za zasedbo 
delovnega,  neko 
širino ali za delovno 
mesto ali pa v 
zasebnem življenju 
mesta,  

 

Ž4: To bomo pa še videli, ne zaupam preveč 
obljubam. 

citat  

Ž5: Moj moto je vseživljensko učenje. Vedno 
sem z veseljem pridobivala nova znanja in si 
s tem širila nova obzorja. Današnji hiter 
tempo in stalne spremembe zahtevajo vedno 
nova znanja. Zaključeno izobraževanje 
pomeni sledenje temu 

moto je vseživljensko 
učenje, nova znanja in 
si s tem širila nova 
obzorja, Zaključeno 
izobraževanje pomeni 
sledenje temu 

 

8. Če bi se ponovno znašli pred 
odločitvijo za vključitev v 
izobraževanje,ali bi se ponovno 
tako odločili? 

  

Ž1: da da  

Ž2: Mislim, da bi se, ampak bi si vzela več 
časa, ker v bistvu oseba, ki ima poleg redne 
službe še družino ne more oz. težko parira 
rednim študentom brez obveznosti. 

Mislim, da bi se, 
ampak bi si vzela več 
časa, 

 

Ž3: Dvomim, ker nisem ambiciozen človek. 
Zadovoljna sem s tem, kar imam. Kot sem že 
prej omenila, sem se za šolanje odločila 
predvsem zaradi ZUTD. Vsekakor pa mi ni 
žal, da sem se vključila v izobraževanje. 
Dobila sem potrditev zase, da zmorem. Pred 
začetkom sem namreč dvomila vase. 

Dvomim, ker nisem 
ambiciozen človek 
 
Citat 

 

Ž4: verjetno ne verjetno ne  

Ž5: Okoliščine so se po vključitvi spremenile 
na več področjih, tako službeni kot osebni, 
trenutno je ovira še zdravstveno stanje. V 
takšnih okoliščinah bi verjetno dala povdarek 
na krajše oblike izobraževanja in se v šolanje 
ne bi vključila. 

Okoliščine so se 
spremenile,  

dala povdarek na 
krajše oblike 
izobraževanja in se v 
šolanje ne bi vključila. 

 

 


