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POVZETEK 

 

Motivirani in usposobljeni zaposleni so najkompleksnejša naloga vsakega podjetja. Uspešnost 

procesov izobraževanja v podjetju je odvisna od vodstva podjetja, delovanja kadrovske službe 

z vodstvom in želje zaposlenih, da se izobražujejo. Kako uspešno bo podjetje oziroma 

organizacija, je v današnjem svetu v veliki meri odvisno tudi od njenih zaposlenih. Vedno več 

ljudi je nezadovoljnih na svojem delovnem mestu zaradi slabih medsebojnih odnosov, slabih 

pogojev za delo, slabega počutja, nepoštenosti in še mnogo drugih vzrokov. Danes ni več 

največji izziv organizacije, da ima dobro razvito vizijo, strategijo in cilje, temveč morajo 

vzpostaviti sistem, ki motivira zaposlene, da jim sledijo. Le dobro in pravilno motivirani 

zaposleni lahko organizaciji pomagajo do uresničitve njihovih ciljev in strategij.  

Izobraževanje pri posamezniku vpliva na njegovo kakovost življenja,  uspešnost in  družbeno 

učinkovitost. Menim, da so izobraženi ljudje osnovni gradnik družbe in tako predstavljajo 

osnovo za funkcionalno družbo, pomanjkljivo izobraženi pa ne prispevajo k družbenem 

napredku. 

Tako kot se razlikujejo med seboj karierne poti posameznika, se razlikujejo tudi osebni 

interesi in cilji posameznika. Nekateri mislijo, da se je brez pomena izobraževati ali 

usposabljati, da že vse vedo. Nekateri pa enostavno nimajo želje in potrebe, da bi nadgrajevali 

svoje znanje. Moje mnenje je, da kdor se ne izobražuje in ne gradi svojega znanja, prav kmalu 

spozna, da ga mlajši in spretnejši sodelavci prehitijo. Osveščenost in samoiniciativnost sta 

ključnega pomena pri motivaciji za izobraževanje in usposabljanje. 

V okviru diplomske naloge je bilo postavljenih šest hipotez, ki so se preverjale skozi celotno 

nalogo in smo jih v šestem poglavju statistično analizirali s pomočjo rezultatov raziskave. 

Prišli smo do ugotovitve, da bi morala organizacija najprej opredeliti potrebe po 

izobraževanju. Zaposlenim bi morala posredovati vse informacije o možnosti izobraževanja, 

formalnega in neformalnega. V sedmem poglavju smo podlagi rezultatov raziskave podali 

tudi predloge za izboljšanje področja izobraževanja na Ginekološki kliniki v Ljubljani. 

Ključne besede: motivacija, izobraževanje, usposabljanje, izvajalci in udeleženci 

izobraževanj  

 



 

 

ABSTRACT 

 

Motivated and well – qualified workers are the most complex task of every organization. The 

efficiency of the process of education in the organization depends on its management, its staff 

– management and the employees' tendency towards education. Nowadays employees have 

impact on efficiency of the organization. More and more people are not satisfied at work due 

to bad interacting with others, poor working conditions, ill health,  dishonesty and many other 

causes. The biggest goal that organization has these days is not its vision, strategy and goals, 

but to establish a system that motivates the employees to follow the vision, strategy and goals. 

Only those employees that are well and correctly motivated can help the organization to carry 

out its goals and strategies. 

Education has an impact on indivudual's quality of life, his efficiency and social efficacy. I 

think educated people are the basis of society and the basis for the functional society whereas 

less – educated do not have an impact on the progress of the society.  

In this way there are different career paths of individuals, their interests and goals. Some think 

there is no sense to get education or qualification, they feel they know enough already. Some 

just do not have the desire and the need to upgrade their knowledge. I personally think that 

one that does not upgrade his knowledge soon realizes that he has been overtaken by younger 

and more skilled co-workers. Consciousness and personal initiative are the key when we 

speak about motivation for education and qualification.  

In the framework of the Diploma work we set up six hypothesis which were tested through 

the entire Diploma work and were statistically analyzed in the chapter six, using the results of 

the research. We came to the conclusion that the organization should define the needs for 

education first. The employees should be informed with all information about education 

possibilities, both formal and informal. Chapter seven presents the suggestions for improval, 

based on the results of the research, conducted at the Department of Obstetrics and 

Gynaecology of Ljubljana. 

 

Key words: motivation, education, qualification, performers and participants of education 
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1  UVOD 

 

To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje. 

Isaac Newton1 
 

V današnjem času sta izobraževanje in usposabljanje ključnega pomena za razvoj družbe in 

predstavljata temelj ekonomske politike. Naša država se tako kot celotna Evropa srečuje z 

novostmi in spremembami in hkrati tudi težavami pri procesu izobraževanja ter usposabljanja 

zaposlenih na delovnem mestu. V novem zakonu o delovnih razmerjih sta stalno 

izobraževanje in usposabljanje določena kot delavčeva pravica in dolžnost. Namen zakona je 

ohranjanje zaposlitve in napredovanje ter hkrati preprečevanje brezposelnosti in izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti. 

Živimo v obdobju, ki od posameznika zahteva hitre spremembe na vseh področjih, tako na 

osebnem področju kot v poklicni karieri. Izobraževanje, tako formalno kot neformalno, je 

namenjeno vseh starostnim skupinam. Človek si že v mladosti razvije nek odnos do učenja, 

razvije učne navade in prijeme ter si postavi temelje za nadaljnje izobraževanje. Zgodi se, da 

nekateri s svojim izobraževanjem zaključijo mnogo prej, kot bi si želeli, zato se za svojo 

izobraževalno pot odločijo šele takrat, ko se zaposlijo. 

Znanje postaja nujna dobrina. Sistematično usposabljanje zaposlenih v podjetju predstavlja 

osnovni element ravnanja z ljudmi pri delu. Radovan (2003, 66-70) navaja, da najnovejše 

študije Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj opozarjajo, da je vlaganje v razvoj 

človeških virov ključni dejavnik uspešnosti podjetja v družbi, medtem pa znanje in 

prilagodljivost spremembam  vse bolj postajata temeljna pogoja konkurenčnosti posameznika 

in podjetja. Na podlagi tega se razumevanje motivacije za izobraževanje zaposlenih kaže kot 

zelo pomembna sestavina kadrovske in izobraževalne dejavnosti v podjetju. Če posameznik ni 

motiviran za izobraževanje, si ni mogoče zamišljati uspešnega razvijanja izobraževanja. 

1.1 Struktura diplomske naloge 

V uvodu smo predstavili tematiko diplomske naloge. Poudarek je bil na izobraževanju in 

usposabljanju zaposlenih v organizaciji. V nadaljevanju naloge smo nadaljevali z opisom 

                                                 
1 Isaac Newton angleški fizik, matematik, astronom, filozof, ezoterik in alkimist; 4. januar 1643 (25. december 
1642, stari angleški koledar), Anglija, † 31. marec (20. marec) 1727, Kensington, London, Anglija. 
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teoretičnega in empiričnega dela s poudarkom na raziskovalnih vprašanjih in hipotezah, ki so 

rdeča nit diplomske naloge. 

V prvem delu diplomske naloge smo s pomočjo obstoječe literature na področju 

izobraževanja in usposabljanja predstavili osnovne pojme, ki so povezani s predmetom 

proučevanja. Uporabili smo opisne metode, ki temeljijo na opisovanju ključnih pojmov. Za 

proučevanje področja smo uporabili dostopno domačo in tujo literaturo ter spoznanja 

priznanih strokovnjakov s tega področja. Osredotočili smo se na definicije, metode in tehnike 

izobraževanj in usposabljanj odraslih oseb v organizaciji. 

V drugem delu diplomske naloge smo med zaposlenimi v ljubljanski porodnišnici izvedli 

anketo. Raziskava je zajela izvajalce zdravstvene nege in oskrbe. Anketni vprašalnik je bil 

anonimen. Pridobljene podatke smo interpretirali s pomočjo izbranih neodvisnih 

spremenljivk, ki smo jih med seboj primerjali. Rezultate smo statistično obdelali s pomočjo 

SPSS Statistics for Windows 24  in Excel ter jih predstavili v slikovni in tabelarni obliki. 

V zadnjem delu naloge smo predstavili povzetek pridobljenih rezultatov, dotaknili smo se 

morebitnih izboljšav na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih zaposlenih v 

organizaciji. Diplomsko nalogo smo zaključili s sklepnimi mislimi. 

1.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja predstavljajo temelj za nadaljnje raziskovanje in postavitev hipotez. V 

diplomski nalogi smo raziskovali organiziranost izobraževanja in usposabljanja v obstoječi 

organizaciji. Ugotavljali smo uspešnost motiviranja zaposlenih za izobraževanje in 

usposabljanje ter kakšne pomanjkljivosti in možnosti izboljšav lahko organizacija izvede 

glede na dane možnosti. 

Na podlagi tega smo si postavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

 Ali so zaposleni motivirani za izobraževanje in usposabljanje? 

 Ali so zaposleni dovolj motivirani za izobraževanje in usposabljanje s strani svojih 

nadrejenih? 

 Ali se zaposleni lažje izobražujejo in usposabljajo v sklopu svojega delovnega času ali 

izven delovnega časa? 

 Ali zaposleni pridobljeno znanje na izobraževanjih in usposabljanjih uporabljajo na 

svojem delovnem mestu? 
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 Ali se mlajši zaposleni lažje odločajo za izobraževanje in usposabljanje kot starejši 

zaposleni? 

 Kateri so najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na motivacijo za izobraževanje in 

usposabljanje? 

 Kaj zaposlene najbolj ovira, da se ne odločajo za izobraževanje in usposabljanje? 

1.3 Hipoteze 

Hipoteze smo postavili na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj in strokovne literature, 

ki smo jo uporabili v diplomski nalogi. Ključni namen hipotez je bilo preveriti, potrditi ali 

ovreči zastavljene hipoteze, ki so povezane z izobraževanjem in usposabljanjem na 

Ginekološki kliniki. 

Hipoteze diplomske naloge so: 

H1/a: Večina zaposlenih je motiviranih za izobraževanje in usposabljanje. 

H2/b: Ženske se pogosteje izobražujejo kot moški. 

H3/c: Mlajši se pogosteje izobražujejo kot starejši. 

H2: Več udeležencev izobraževanj je, v kolikor je organizirano znotraj delovnega časa. 

H3: Za 8-urno izobraževanje po lastnem izboru bi bila večina pripravljena plačati 100 evrov. 

H4: Dobri medsebojni odnosi in možnosti dodatnega neformalnega izobraževanja sta 

najpogostejša dejavnika, ki vplivata na uspešnost in kvaliteto dela. 

H5: Pomembnost usposabljanja na delovnem mestu pripomore k stroki. 

H6: Želja po formalnem izobraževanju vpliva na napredovanje. 
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2 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI 

 

Za zadovoljitev potreb mora vsak posameznik delati. Vsesplošno je znano, da smo ljudje 

motivirani za tiste stvari, s katerimi zadovoljujemo potrebo. To se pravi, če smo lačni, bomo 

motivirani, da dobimo hrano, s katero bomo zadovoljili svojo potrebo po lakoti. Nekateri 

ljudje so mnenja, da je motivacija veščina, ki se jo lahko razume in se jo da priučiti. Ne more 

se jo obvladati, če nimaš zadostne mere čustvene inteligence, empatije, posluha za druge in 

intuicije. 

Vodstvo organizacije se zaveda, da stopnja motiviranosti dolgoročno vpliva na usposobljenost 

zaposlenih za delo in na sam delovni proces. Pravilna motivacija zaposlenih je pogoj za 

doseganje ciljev organizacije. Koliko bo posameznik motiviran za delo, je odvisno predvsem 

od različnih motivov. Nekateri motivi so prirojeni, nekateri pa so posledica učenja, izkušenj in 

kulturnih vplivov posameznika. V osnovi motivacija sloni na potrebah, ki pa največkrat 

delujejo na emocionalni ravni. V preteklosti je imel pojem motivacija bolj postranski pomen, 

zdaj pa predstavlja temelj pri razlagi obnašanja človeka. 

2.1 Predstavitev pojema motivacija 

V slovarju knjižnega jezika beseda motivacija izhaja iz besede motiv, kar pomeni neko 

dejanje, ravnanje, nagib, spodbudo, vzpodbuditi, navdušiti koga. Ljudje si motivacijo 

razlagamo kot nekaj koristnega, ki nam in ostalim daje moč ter pripravljenost za uspešno in 

ustvarjalno delo. Vendar tisto, kar moramo storiti, da pri drugih ljudeh spodbudimo in 

ohranimo motiviranost, pa žal ni tako preprosto, kot se zdi. 

Lipičnik (1998, 184) je mnenja, da je motivacija tisto, zaradi česar ljudje ob določenih 

sposobnostih in znanju delajo. Ljudje brez motivacije ne bi bili aktivni, tako pa ne bi 

zadovoljili svojih potreb. Motivacija za delo je pomembna tako za zaposlene kot tudi za 

organizacijo, v kateri delajo. Ta vrsta motivacije pripomore k temu, da ljudje na delu 

zadovoljujejo svoje potrebe in potrebe organizacije, v kateri so zaposleni. 

Ferjan (2005, 206) pojem motivacije opredeli kot prostovoljno pripravljenost posameznika, da 

s svojim znanjem, spretnostjo in sposobnostjo doseže določene cilje, s katerimi bo zadovoljil 

svoje individualne potrebe, s tem pa bo uspešno opravljal katerikoli poklic. 
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Musek in Pečjak (2001, 88–89) navajata, da je motivacija odraz našega obnašanja. Spodbujajo 

ga različni motivi in potrebe. Potreba je stanje, ki ga je treba uravnovesiti, da bi lahko 

nemoteno delovali. Avtorja sta podobnega mnenja kot Kranj (1982), pravita, da je 

motivacijski cilj vsak predmet ali dejavnost, ki v človeku povzroči določeno stanje, na osnovi 

katerega se odziva in predstavlja vsebino motivov. 

Maretič Požarnik (2000, 188) razlaga, da na motivacijo vplivajo zunanji in notranji dejavniki. 

Pri notranji motivaciji gre za sposobnost razvijanja, doseči nekaj, kar ga zanima. Deluje pred 

dejavnostjo. Prednost notranje motivacije je v zadovoljstvu, njeni trajnosti in dobrih 

rezultatih. Razvije se postopoma, je trajnejša in učinkovitejša. Zunanji motivacijski dejavniki 

so stvari, osebe ali dogajanja, ki se pojavijo v okolju (pohvale, spodbude, nagrade, graje, 

kazni). Niso trajne; ko izgine vir, izgine tudi dejavnost. 

2.2 Motivacijske teorije 

Vsak, ki je v organizaciji na vodilnem mestu, si pogosto zastavlja vprašanje o motivaciji 

zaposlenih. Na podlagi tega so se na področju motiviranja razvile številne teorije, ki skušajo 

vodilnim razložiti človekov odnos do dela. S problematiko, kako motivirati zaposlene, se je 

ukvarjalo mnogo strokovnjakov, zato so posamezni strokovnjaki oblikovali različne oblike 

motivacijskih teorij: Maslowove teorije potreb, teorija X in Y, Wroomova motivacijska 

teorija, Herzbergova dvokfaktorska teorija, Leavittova motivacijska teorija, Hackman - 

Oldhamov model obogatitve dela, Frommova motivacijska teorija in še mnoge druge. Cilj 

vsake posamezne motivacijske teorije je ugotoviti, zakaj se ljudje obnašajo tako, kot se, in 

zakaj  so  se med različnimi vedenji odločili za izbrano motivacijsko teorijo. Od naštetih 

motivacijskih teorij bomo opisali samo določene teorije, ki se nanašajo na izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih. 

2.2.1 Motivacijska teorija po Maslowu 

Motivacijska teorija po Maslowu2 je ena najbolj znanih motivacijskih teorij. Pomaga nam pri 

razumevanju človeške motivacije. Maslow je menil, da si človeške potrebe sledijo po 

hierarhični lestvici glede na njihove cilje. Ta teorija je zasnovana na dveh konceptih: prvi 

koncept so homeostatične potrebe, ki težijo k vzpostavitvi ravnotežja, pri čemer se naše 

potrebe zmanjšajo ali začasno izginejo, drugi koncept pa so progresivne potrebe, ki strmijo k 

rasti in ne težijo k vzpostavljanju ravnovesja. 

                                                 
2 Abraham Maslow ameriški psiholog, 1. april 1908, Brooklyn, New York, ZDA, † 8. junij 1970, Menlo Park, 
Kalifornija, ZDA. 
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Marentič Požarnik (2000, 186) je v osnovi Maslowove potrebe razdelila v več vrst potreb, ki 

jih človek potrebuje v svojem življenju. 

Te potrebe so: 

 Fiziološke potrebe so tiste, ki so temelj človekovih potreb. Dokler ne zadovoljimo 

ene potrebe, ne strmimo oziroma ne potrebujemo druge. To so potrebe, ki se začnejo 

že z rojstvom (dihanje, hrana, spolnost, spanje itd). 

 Potrebe po varnosti, strukturi in redu so tiste potrebe in nastanejo takoj, ko so 

zadovoljene fiziološke potrebe. Te potrebe sprožijo v človeku motivacijske potrebe po 

stabilnosti, eksistenci, zavarovanju pred psihološko in fiziološko škodo (osebne, 

družbene, finančne in moralne). Ko zadovoljimo te potrebe, iščemo višje potrebe. 

 Socialne potrebe, potrebe po pripadnosti in ljubezni so potrebe, ki spadajo med 

potrebe po pripadnosti določeni skupini, druženju, ljubezni in prijateljstvu. 

 Potrebe po spoštovanju, ugledu in samospoštovanju so potrebe, ki  težijo k razvoju 

svojih sposobnosti in talentu. Povezane so z dosežki, napredovanjem, nagradami, 

zaupanjem in statusom. 

Od zgoraj navedenega je razvidno, da si zadovoljevanje potreb sledi po nekem zaporedju, ki 

naraščajo z uresničevanjem le-teh. Maslowova hierarhija potreb razlaga, da človek najprej 

zadovolji tiste potrebe, ki so na nižji ravni, in šele nato potrebe, ki so na višji ravni. Potrebe, 

ki so na nižjem nivoju, so predvsem biološkega značaja, medtem ko so pri potrebah, ki so na 

višjem nivoju, v ospredju bolj psihološke značilnosti potreb, kot so: potreba po 

samospoštovanju, samozavesti, spoštovanje do drugih, etika itd. 

Wahba in Bridowel (1976) menita, da bi morala organizacija slediti željam delavcev in jim 

pomagati pri uresničevanju postavljenih ciljev. Menedžerji za cilje zaposlenih uporabljajo 

motivacijsko teorijo potreb po Maslowu. Uporabljajo jo takrat, ko s pomočjo vprašalnika o 

motivaciji zaposlenih želijo izvedeti, kaj jih motivira in na kaj so v danem trenutku 

najobčutljivejši. S pomočjo Maslowove teorije menedžerji v svoji organizaciji ustvarijo 

klimo, v kateri delavci razvijajo svoje potenciale, zagotavljajo večjo samostojnost zaposlenih, 

raznolikost dela in odgovornost, ki bi zaposlenim pripomogla k uresničevanju potreb po 

višjem redu. V nasprotnem primeru lahko pride do nezadovoljstva zaposlenih, manjše 

produktivnosti in umika iz organizacije. 

Po besedah Crossove (1981) nam hierarhija potreb po Maslowu nakazuje dejstvo, da če se bo 

posameznik odločil za izobraževanje iz nižjega družbenega razreda, bo izbral tisto 
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izobraževanje, ki mu omogoča izpolnitev osnovnih življenjskih potreb. Odločil se bo za 

izobraževanje, ki vsebuje krajše programe in tiste programe, ki jih lahko uporabi v svoji 

praksi. Pripadniki srednjega ali višjega družbenega razreda, ki imajo že zadovoljene osnovne 

potrebe, si bodo izbrali tista izobraževanja, ki vodijo k uspešni samorealizaciji, 

samorazumevanju in osebnemu razvoju. 

2.2.2 Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

Danes je ta teorija znana bolj kot teorija vzdrževanja motivacije, ki jo je zasnoval Frederick 

Herzberg3. Proučeval je,  vpliva zadovoljstvo pri delu vpliva na učinkovitost in motiviranost 

človeka. V svoji teoriji je jasno opredelil, kaj mora biti izpolnjeno, da se sploh prične dogajati 

motivacija. Menedžerji jo uporabljajo kot orodje za motiviranje zaposlenih. Katero orodje bo 

menedžer uporabil v organizaciji, je odvisno od konkretnega stanja v organizaciji. 

Černetič (1997) po Herzbergu motivacijske faktorje razdeli v dve veliki skupini: 

 Motivatorji vplivajo neposredno na produktivnost dela. Vplivajo na zadovoljstvo v 

delovnem okolju in na večjo pripravljenost zaposlenih, da se potrudijo pri svojem delu 

(glej Tabelo 2.1). 

 Higieniki so osnova zadovoljstva v organizaciji. Higieniki ne povečujejo 

zadovoljstva, ampak v organizacijo vnašajo delovni red in kakovost dela. Značilnost 

higienikov je, da povzročajo nezadovoljstvo, le če niso dovolj ustrezno urejeni (glej 

Tabelo 2.1). 

 

Tabela 2.1: Temeljni elementi dvofaktorske teorije 
 

MOTIVATORJI 
 

HIGIENIKI 

 
1. odgovornost 
2. uspeh 
3. napredovanje 
4. samostojnost 
5. pozornost 
6. razvoj 

 
1. nadzor 
2. odnos do vodje 
3. plača 
4. delovne razmere 
5. status 
6. politika podjetja 
7. varnost pri delu 
8. odnos do sodelavce 

Vir: Treven (1998, 117) 

 

                                                 
3 Frederick Herzberg ameriški klinični psiholog, 18. april 1923, Lynn, Massachusetts, † 19. januar 2000, 
University of Utah, Salt Lake City, U.S. 
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2.2.3 Vroomova motivacijska teorija 

Vroomova4 motivacijska teorija temelji na pričakovanju in je ena najbolj sprejetih in 

uporabljenih zamisli motivacije. Pomaga zaposlenim in vodilnim v organizaciji, da razumejo 

razmerje med različnimi aktivnostmi, ki bi jih radi opravili, in želenimi dosežki.   

Lipičnik in Mežnar (1998, 167-168) razlagata, da je za Vroomovo motivacijsko teorijo 

značilno, da motivacijske procese pojasnjuje kot izbiro vedenja, obnašanje posameznika v 

organizaciji. Koliko si bo posameznik pri svojem delu prizadeval in kakšne dosežke bo 

dosegel, je odvisno predvsem od njegovega mišljenja, kaj je zanj najugodnejše in 

najkoristnejše. Poudarita, da si bo zaposleni prizadeval za večjo učinkovitost v organizacije le, 

če se bodo njegovi cilji povezovali s cilji organizacije. Menita, da na učinkovitost 

posameznika vplivajo trije dejavniki, ki so temelj Vroomove motivacijske teorije: delo, 

motivacija in učinek motivacije. Kakšno delo bo posameznik pripravljen opravljati, je 

odvisno od treh stopenj pričakovanj. 

Te stopnje so: 

 Valenca (vrednost) se nanaša na privlačnost cilja oziroma usmerjenost posameznika k 

cilju, ki je lahko pozitivna (cilji posameznika privlačijo), ničelna (posameznik je 

navdušen nad ciljem) ali negativna (posameznik se izogiba cilju). 

 Instrumentalnost (pogojnost) je povezava med dvema ciljema, ali mu bo doseganje 

enega cilja omogočilo doseganje drugega cilja, ki je zanj pomembnejši. Gre za 

povezavo med dvema ciljema in zaznavanjem posameznika, s kakšnim obnašanjem bo 

dosegel svoj cilj. 

 Ekspektacija (pričakovanje) je poglavitni pojem v Vroomovi teoriji. Gre za 

posameznikovo presojo o tem, kako uspešno posameznik opravi določeno delo. 

Ljudje, ki imajo visoko ekspektacijo, so prepričani, da njihov napor prispeva k boljši 

izvedbi dela, medtem ko so tisti, ki imajo nižjo ekspektacijo,  mnenja, da njihov 

vložen trud  ne bo znatno vplival na rezultat dela. 

 

 

 

                                                 
4 Victor Harold Vroom profesor na Yale School of Management, Kanada,  rojen 9. avgust 1932. 
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2.2.4 Frommova motivacijska teorija 

Lipičnik in Mežnar (1998, 170) pravita, da je ustanovitelj Frommove motivacijske teorije Eric 

Fromm5, ki je v svojih raziskavah ugotavljal, zakaj ljudje delajo. Teorija je zelo uporabna, ko 

želimo motivirati ljudi. Vedeti moramo samo, kaj posameznika motivira. Dognal je, da 

nekateri ljudje delajo zato, da bi nekaj radi imeli (nabiranje materialnih dobrin – zunanji 

motivi), ali pa zato, da bi nekaj radi bili (nabiranje nematerialnih dobrin – notranji motivi). Če 

vemo, da posameznika motivirajo nematerialne dobrine, ga motiviramo z nematerialnimi 

dobrinami (nematerialnimi nagradami, pohvalami, napredovanji, ponudimo mu možnost 

dodatnega izobraževanja in usposabljanja). Če pa vemo, da posameznika motivirajo za delo 

samo materialne dobrine, ga motiviramo s sredstvi v obliki denarnih nagrad (plačilo šolnine 

ali plačilo kotizacije za udeležbo na izobraževanju). Pomembno je, da zna menedžer  dobro 

balansirati med moralnimi in nemoralnimi dejavniki motivacije zaposlenih. 

2.3 Uporaba teorij pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje 

Univerzalne teorije motivacije za izobraževanje zaposlenih ni. Izobraževanje zaposlenih je 

delo. Posameznik potrebuje močne motive, tako zunanje kot notranje, da se dodatno 

izobražuje in pridobiva dodatno znanje. Za uspešno delovanje organizacije se mora vodilno 

osebje zavedati individualnih potreb posameznika in poznati osnovne motivacijske teorije ter 

jih pravilno povezovati med seboj. 

Maslowova teorija motivacije vpliva na sodobne pristope v organizaciji. Teorijo je mogoče 

prirediti v vsebinske modele – delovne motivacijske sklope (Treven, 1998, 116): 

 temeljne potrebe: plača; 

 potrebe po varnosti: načrti za napredovanje, sindikat, zdravstveno zavarovanje, 

pokojninsko zavarovanje, načrti pomoči zaposlenim;  

 socialne potrebe: formalne in neformalne delovne skupine; 

 potrebe po spoštovanju: nazivi, statusni simboli, promocije; 

 potrebe po samouresničevanju: osebni razvoj, uporaba vseh sposobnosti. 

Po Maslowovi teoriji potreb lahko motiviramo zaposlene za izobraževanje in usposabljanje, le 

če so zadovoljene fiziološke potrebe posameznika, potrebe po varnosti in ljubezni. 

Posameznik, ki nima sredstev za preživetje, čuti močnejšo potrebo po materialnih dobrinah in 

                                                 
5 Eric Fromm nemški socialni psiholog, sociolog, psihoanalitik, humanistični filozof, 23. marec 1900, Frankfurt, 
Nemčija, †18. marec 1980, Muralto, Ticino, Švica. 
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bo veliko težje motiviran za pridobivanje novega znanja kot tisti, ki ima zadovoljene osnovne 

biološke in socialne potrebe. 

Pri Herzbergovi teoriji motivacije imajo posamezniki vpliv na mehanizme, ki vzburjajo 

zadovoljstvo (higieniki), in na mehanizme, ki vzpodbujajo k večji učinkovitosti in posledično 

neposredno vzpodbujajo k aktivnosti (motivatorji). Zaposleni, ki imajo višjo stopnjo 

izobrazbe, imajo drugačne motivacijske dejavnike kot pa tisti, ki imajo nižjo stopnjo 

izobrazbe. Teorijo uporabimo takrat, ko želimo posamezniku prikazati izobraževanje kot 

inštrument ali kot cilj, ki si ga želi doseči. Praktična uporabnost teorije je npr: delavcu lahko 

vodja zagotovi dobro plačo, ugodne delovne razmere, sodobno tehnologijo, ampak mu je 

treba tudi priznati uspehe, prepustiti odgovornost, pomagati, da spozna smisel in sadove 

svojega dela. 

Vroomovo teorijo motivacije uporabimo takrat, ko želimo posamezniku predstaviti 

izobraževanje kot motivacijo za učenje. Posameznik se odloča glede na privlačnost dosežene 

izobrazbe in trudom, ki ga bo moral vložiti v samoizobraževanje, ter verjetnost, da bo 

izobraževanje uspešno zaključil. 

Zaplotnik (2003, v Kranjcu 1982, 16) pravi, da Frommova motivacijska teorija ponuja dve 

možnosti, s katerima lahko posameznik motivira za izobraževanje. Zaposlene, ki bi radi nekaj 

bili, motiviramo tako, da jim povemo, da bodo z višjo stopnjo izobrazbe pridobili boljše 

delovno mesto, zaposlenim, ki pa bi radi nekaj imeli, povemo, da bodo z višjo izobrazbo 

pridobili boljše plačano delovno mesto in s tem tudi večjo materialno blaginjo. 

2.4 Motivacijski dejavniki 

Motivacijski dejavniki so tisti dejavniki iz okolja, ki vplivajo na motivacijo posameznika ali 

skupino. Organizacija poskuša z različnimi dejavniki vplivati na zaposlene. Zavedati se mora, 

da človek dela zato, da bo uresničil svoje potrebe, da bi si izboljšal življenjske razmere, 

ustvaril kariero in zagotovil varnost sebi in drugim. Na žalost pa živimo v času, ko denar še 

vedno predstavlja osnovno sestavino, brez katere ne moremo, zato večina daje prednost 

predvsem boljšemu zaslužku. 
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2.4.1 Človeške potrebe 

Kranjc (1982) deli človeške potrebe na: 

 temeljne (primarne) biološke: to so tiste potrebe, ki so neposredno povezane s 

preživetjem (potreba po kisiku, hrani, počitku in telesni celovitosti). Zadovoljevanje 

bioloških potreb je osnovni pogoj za zdrav način življenja. 

 temeljne (primarne) psihološke ali socialne oziroma psihosocialne potrebe: izhajajo iz 

duševnega zadovoljevanja potreb posameznika in vplivajo na delovanje njegove 

osebnosti (potreba po varnosti, potreba po sprejetosti, potreba po ljubezni itd). 

 sekundarne potrebe: so tiste potrebe, ki so pridobljene in so individualne. Usmerjene 

so v vrednote in interese posameznika. Posameznik se odloča, katera vrednota ali 

interes bosta imela prednost pri njegovih odločitvah za različne dejavnosti. 

2.4.2 Vplivi na motivacijo 

 Delovni cilji in rezultati 

V organizaciji se lahko dogaja, da zaposleni izgubljajo voljo do dela, saj ne vidijo svojega 

cilja. Posledica tega je manjša storilnost, nezainteresiranost, lahko pa tudi nizka želja po 

dodatnem izobraževanju ali usposabljanju na delovnem mestu. Pomembno je, da ima 

organizacija jasno postavljene cilje, ki ne smejo biti previsoki, da jih lahko zaposleni 

dosežejo. 

 Delovno okolje 

Ljudje radi delamo tam, kjer se počutimo varno, sproščeno, zadovoljno in prijetno. 

Zagotavljanje potreb po varnosti in prijetnosti je dolžnost tako zaposlenega kot tudi 

organizacije. Keenan (1995) je mnenja, da je za zaposlenega pomembno, da organizacija 

poskrbi za ustrezno razsvetljavo v delovnem okolju, da na vsake toliko časa spremeni delovno 

okolje v prijetnejše in da so vsi aparati, pripomočki in oprema brezhibni. Stroški, ki nastanejo 

z urejanjem prijetnega in domačega delovnega okolja, so poplačani s prijetnim razpoloženjem 

zaposlenih in ustrezno organizacijsko klimo. 

 Nagrade in pohvale 

Trevnova (1998) je mnenja, da so nagrade namenjene najboljšim v določenem obdobju. 

Lahko so ustne, pisne, denarne, praktične ali simbolične. Pomembno je, kako in kdaj jih 

podelimo. Raziskave so pokazale, da imajo nagrade ali pohvale za dobro opravljeno delo, ki 
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so izrečene s strani vodilnih v organizaciji,  zelo velik vpliv na posameznika. Organizacija 

mora imeti dobro oblikovano strategijo nagrajevanja in pohval. Same pohvale ali nagrade s 

strani vodilnih lahko na posameznika vplivajo dobro (so še bolj motivirani) ali slabo 

(zapustitev delovne organizacije). 

 Sodelovanje 

Šinko (2000) navaja, da ima sodelovanje med zaposlenimi izredno moč, s katero je možno 

dvigniti storilnost in povečati motiviranost posameznika kot tudi celotne skupine. V 

skupinskem (predvsem timskem) delu je sodelovanje med zaposlenimi nujno zlo, saj 

predstavlja pripadnost skupini, povečuje delovni učinek (delitev dela) in pozitivne rezultate 

dela (dosežemo želeni cilj). 

 Tekmovanje 

Šinko (2000) pravi, da lahko tekmovanje izkoristimo kot motivator, saj lahko predstavlja 

gonilno silo, da dosežemo cilj. Tekmovanje ima vedno pozitivni učinek, saj se kaže v 

doseganju ali preseganju določene norme. V nas samih je misel, da ne želimo biti slabši od 

drugih, zato se vsak zaposleni trudi, da doseže zahtevano mejo učinka. 

 Komunikacija 

Komunikacija je osnovna sestavina vsakega procesa dela. Zajema vsa sredstva in metode, ki 

pomagajo pri prenašanju informacij drugim. Ločimo verbalno in neverbalno komunikacijo. 

Za kakšno vrsto komunikacije se bo posameznik odločil, je odvisno od njega samega. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da skoraj 90% komunikacije med zaposlenimi poteka neverbalno. 

Pomembno je, da se vsak posameznik zaveda, da komunikacija ni strinjanje, ampak 

razumevanje drug drugega. 
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3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ODRASLIH V 
ORGANIZACIJI 

 

V današnjem času je izobraževanje odraslih izrednega pomena. Vsako izobraževanje 

posameznika nagrajuje. Izobraževanje je družbena dejavnost in zagotavlja splošno podlago za 

življenje. Je ključnega pomena za razvoj vsake družbe in posameznika. Vsem spremembam 

lahko človek sledi le z nenehnim učenjem, ki se začne že s samim rojstvom in konča s smrtjo. 

Nekateri so mnenja, da je izobraževanje tako osebno kot poklicno pogoj zadovoljnega in 

uspešnega življenja. Danes lahko posameznik le s stalnim izobraževanjem sledi in obvladuje 

velike zahteve, ki mu jih predstavlja družbeni razvoj. 

Za uspešnost podjetja je vsekakor pomembna izobražena in usposobljena delavna sila. Ne 

smemo pa zanemariti dejstva, da vsi zaposleni niso enakega mnenja, enako uspešni in ne 

vplivajo enako na produktivnost podjetja. Konkurenčnost in napredek v tehnologiji namreč 

naraščata, zato je treba za uspešno poslovanje podjetja in napredek poskrbeti za izobražen in 

usposobljen kader. 

Miglič in Vukovič (2006, 86-87) sta mnenja, da tako kot izobraževanje ima tudi usposabljanje 

velik pomen v organizaciji. Usposabljanje zaposlenih v organizaciji ni nov način dela, ampak 

ima že svojo tradicijo. Razlika med tradicionalnim in sodobnejšim usposabljanjem je v 

njegovi časovni usmerjenosti reševanja problemov v organizaciji. Za tradicionalno 

usposabljanje so značilni reaktivnost, reševanje obstoječih težav, ki so povezane z delom 

posameznika. Poudarek je na njihovi delovni uspešnosti in organizacijskih rezultatih. Za 

sodobno usposabljanje so značilni produktivnost, stalni proces izboljševanja, vključevanje 

vseh zaposlenih v proces usposabljanja, njihovo deljeno odgovornost ne glede na funkcijo ali 

položaj v organizaciji. 

3.1  Opredelitev pojma izobraževanje in usposabljanje 

Unescova definicija opredeli izobraževanje odraslih kot celoto organiziranih izobraževalnih 

procesov katere koli vsebine, stopnje in uporabljenih metod, bodisi formalno, neformalno, 

nadaljevalno ali začetno izobraževanje v šolah in univerzah. Izobraževanje je temeljna pravica 

vsakega človeka. V teh procesih osebe razvijejo svoje zmožnosti, bogatijo svoje znanje, 

izboljšujejo ali spreminjajo svojo strokovno ali poklicno usposobljenost, stališča in vedenja z 
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namenom, da bi se lahko polnovredno razvijale in sodelovale pri oblikovanju socialnega, 

gospodarskega in kulturnega razvoja (Jelenc 1996, 13). 

Ferjan (1999) pravi, da brez izobraževanja in vzgoje sodobni človek ne bi mogel preživeti, 

niti ne bi bilo možnosti za razvoj tehnike in znanosti. Pravi tudi, da je izobraževanje proces 

razvijanja sposobnosti in spretnosti, ki jih človek potrebuje za opravljanje konkretnega dela. 

Hkrati pa poudari, da je izobraževanje ljudi skozi celo življenje nujno zaradi sprememb, ki v 

družbi omogočajo boljši ali nov način življenja. Potrebe po novih izzivih in napredku prisilijo 

ljudi k temu, da se morajo izobraževati. Tako kot Ferjan razlaga o izobraževanju, tako 

Vukovič in Miglič (2006, 22) opisujeta, da je »Usposabljanje niz sistematično načrtovanih 

organizacijskih dejavnosti, katerih namen je povečanje znanja in delovne spretnosti 

zaposlenih, spremljati njihova stališča in vedenja in je skladno z zahtevami dela ter 

organizacijskimi cilji.« Ista avtorja (2002, 16) menita, da morata tako posameznik kot 

organizacija sprejemati usposabljanje kot nekaj pozitivnega. Usposabljanje mora biti skrbno 

oblikovano, načrtovano, redno in pravočasno pripravljeno ter evalvirano. Usposabljanje naj bi 

razvijalo tiste človekove sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje svojega 

konkretnega dela v določeni organizaciji. 

Seljak (2001, 117) navaja, da je izobraževanje ena od bistvenih sestavin, ki vpliva na 

kakovost življenja posameznika in družbe. Izobraževanje predstavlja vir neenakosti in eden 

od osnovnih elementov, ki naj bi zniževali neenakosti v družbi, boljša izobrazba naj bi vodila 

k izboljšanju statusa posameznika oziroma bi mu omogočila boljši družbeni položaj, 

zadovoljstvo in kakovostnejše življenje. 

Lipičnik in Možina (1993) sta mnenja, če je človek pri svojem delu uspešen takrat, ko ima 

razvite sposobnosti za tisto delo, ki ga opravlja in se je pripravljen izobraževati ne glede na to, 

koliko je star in kakšno delo opravlja. Poudarjata, da je cilj izobraževanja posredovati 

posamezniku spretnosti, stališča in znanja, ki jih nujno potrebuje za izvajanje svojih delovnih 

nalog. Pravita, da izobraževalni programi vsebujejo konceptualna in teoretična gradiva, saj 

njihov cilj spodbuja posameznikove kritične in analitične sposobnosti. 

Jelenc (2007, 10-30) je mnenja, da je izobraževanje dejavnost in proces, ki zajema oblike 

učenja. Pri izobraževanju je vloga posameznika (udeleženca) določena od zunaj in 

opredeljena s cilji ter usmerjena v pridobivanje znanja. Loči več oblik izobraževanja: 

formalno, neformalno, priložnostno učenje in aformalno učenje. 
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3.2 Cilji izobraževanja in usposabljanja 

Organizacija, ki namerava izobraževati svoje zaposlene, se mora najprej seznaniti s cilji, ki jih 

želi s tem doseči. Osnovni cilj vsake organizacije je, da ima izobražen kader. Z 

izobraževanjem zaposlenih si organizacija dvigne produktivnost in si poveča svoj dohodek. 

Vlaganje v izobraževanje zaposlenih bi morala organizacija šteti kot eno najboljših investicij 

za prihodnost organizacije. 

Jereb (1998, 101) je na podlagi tega opredelil specifične cilje v organizaciji: 

 stalno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih skladno s spremembami in 

razvojem tehnologije, organizacije dela in družbenoekonomskih odnosov; 

 načrtno uvajanje, usposabljanje in napredovanje kadrov ter usmerjanje kadrov v 

nadaljnje izobraževanje; 

 kontinuirano preučevanja in zadovoljevanje potreb organizacije po izobraževanju, 

usposabljanju in izpopolnjevanju kadra; 

 pravočasno zadovoljevanje načrtovanih potreb organizacije po kadrih ustreznih 

profilov, stopenj in smeri izobraževanja; 

 dvig izobraževalnih aktivnosti na višjo in učinkovitejšo raven z uvajanjem sodobnih 

oblik in metod izobraževanja; 

 izobraževalna dejavnost v organizaciji mora slediti njenemu razvoju in pravočasno 

reagirati na vse spremembe. 

Vukovič in Miglič (povzeto v Dermolu, 2010, 60) omenita, da je učne cilje, ki so zastavljeni v 

obliki sprememb v znanju, stališčih, veščinah in vedenju posameznikov, treba smiselno 

usmerjati v okviru ciljev, ki jih podjetje zasleduje. Pravita, da naj bi bili učni cilji skladni s 

splošnimi cilji podjetja. Podjetja si želijo doseči večjo kakovost proizvodov in storitev, 

povečati kakovost delovnega življenja, zmanjševati nesreče pri delu in absentizem. 

Spitzer (povzeto v Dermolu, 2010, 60) opredeljuje pet ravni ciljev, ki naj bi jih v podjetju 

dosegli z usposabljanjem in si logično sledijo v vzorčno-posledičnih povezavah (glej Tabelo 

3.1). Poudari, da je treba za vsako raven določiti merila (indikatorje) in standarde (kriterije) 

sprejemljivega vedenja, na podlagi katerih bo moč meriti uspeh ali neuspeh udeleženca v 

usposabljanju. 
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Tabela 3.1: Načrtovanje učnih ciljev 
 
Raven podjetja  

 

 

 

UČNI CILJ 

 Poslovno-finančni rezultati 
podjetja. 

 Uspešnost delovanja 
podjetja. 

 
Raven skupine 

 Uspešnost delovanja 
posameznikov ali skupin. 

 Sprememba vedenja 
posameznikov. 

 
Raven posameznika 

 Spremembe v znanju, 
veščinah ali stališčih 
posameznikov. 

Vir: Dermol (2010, 60)  

3.3 Ovire pri izobraževanju odraslih 

Vsaj tako pomembno, kot je poznati motive odraslih za izobraževanje, je dobro vedeti, kaj 

odrasle ovira, da se ne odločajo za izobraževanje. Na poti do želje po boljši ali novi izobrazbi 

pa se pogosto pojavijo različne ovire. Te se lahko pojavijo na vseh stopnjah izobraževanja, 

tako na formalnem in neformalnem kot tudi pri samostojnem učenju. Vsekakor pa moramo 

ovire poznati, da lahko nanje vplivamo, jih omilimo ali celo odpravimo. Večina 

posameznikov se za izobraževanje odloči zato, ker jih pošlje delodajalec ali pa celo od njih 

zahteva, da se izobražujejo. Predvsem velja  to za interna izobraževanja, ki se odvijajo v 

sklopu službe oziroma jih razpisuje delodajalec. Zelo malo pa je tistih, ki se za izobraževanja 

odločijo prostovoljno in na svojo željo. Zaposlenim bi lahko izobraževanje ponudili kot izraz 

dodatnega zaupanje vanje, kot motivacijo za delo in tudi kot nagrado za že dosežene rezultate. 

Jelenc (1996, 46) razdeli ovire za izobraževanje odraslih v tri skupine: 

1. Situacijske ovire: izražajo trenutni posameznikov položaj (pomanjkanje časa, preveliki 

stroški izobraževanja, prevelika oddaljenost izobraževalnih institucij, prevelika 

poraba časa). 

2. Institucijske ovire: gre za ponudbo izobraževalnih programov, način prenašanja 

znanja, informiranost o izobraževanjih, vpisni pogoji, urnik predavanj. 

3. Dispozicijske ovire: povezane so s psihološkimi značilnosti posameznika (samozavest, 

stališča, odnos do izobraževanja, zmožnost za učenje). 

Prihodnost izobraževanja je vse bolj pesimistična. Veliko ljudi je čedalje bolj obremenjenih z 

delom doma in v službah. Stroški šolanja so visoki, zato si v današnjem času le malokdo 

lahko privošči izobraževanje. Mnogokrat je ovira za izobraževanje tudi prevelika oddaljenost 

od samega kraja, saj je večina izobraževalnih organizacij, ki ponujajo izobraževanje, lociranih 
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v večjih mestih. Posamezniki, ki svojo izobraževalno pot zaključijo že v rosni mladosti in se 

za to odločijo v poznejših letih, imajo občutek, da so že prestari za izobraževanje. To velja 

tudi za tiste, ki jih na izobraževanje pošilja delovna organizacija. 

3.4 Vloga in pomen izobraževanja in usposabljanja v organizaciji 

Jereb (1980, 36) je mnenja, da mora za nemoteno delovanje delovnega procesa vsaka 

organizacija poskrbeti, da ima na svojih delovnih mestih usposobljen kader. Noben vzgojno- 

izobraževalni program ni tako obsežen, da bi pripravil novo zaposlene za konkretno 

opravljanje delovnih nalog. Po zaključku kateregakoli formalnega izobraževanja potrebuje 

novo zaposleni daljše ali krajše usposabljanje na delovnem mestu. 

Armstrong (1996, 149) pravi, da ima organizacijska klima v podjetju zelo velik vpliv na 

učinkovitost usposabljanja. Če je dejavnost učinkovito organizirana, so njeni pozitivni učinki 

naslednji: 

 zmanjšanje stroškov učenja, 

 izboljšanje dela posameznikov, timov in celotnega podjetja z vidika kakovosti, 

učinkovitosti, hitrosti in produktivnosti, 

 izboljšanje operativne fleksibilnosti na podlagi povečanja različnih sposobnosti 

zaposlenih, 

 pridobivanje visoko usposobljenih posameznikov na podlagi njihove 

pripravljenosti za učenje in razvoj lastnih prednosti, 

 pomoč pri razvoju ustrezne kulture v organizaciji, 

 zagotavljanje storitev porabnikom na višji ravni, zagotoviti ustrezno storitev, 

 pridobivanje zaupanja zaposlenih v smoter in cilj organizacije, 

 pomoč pri upravljanju sprememb na podlagi oskrbovanja zaposlenih z znanjem 

in sposobnostmi, ki so potrebne za pridobitev organizacije novim razmeram. 

Florjančič (1998, 215) je mnenja, da zaposleni, ki pri izvajanju svojih delovnih nalog ne 

uporabljajo sposobnosti in znanja, ki so jih pridobili v šolah, podjetja veliko stanejo. Glavno 

vlogo pri tem imajo menedžerji in vodje, saj so najprimernejše osebe za izboljšanje 

učinkovitosti članov delovnega tima. Oni poznajo svoje zaposlene, vedo, kaj jih motivira, kaj 

si želijo in kaj potrebujejo, da bodo lažje opravljali svoje delo. Usposabljanje zaposlenih se 

najbolj izkaže pri tehničnem in vodstvenemu osebju. Za menedžerje ni dovolj, da imajo 

njihovi zaposleni neko formalno izobrazbo, ampak strmijo k širjenju njihovega znanja in meji 

odgovornosti. 



Božnar, Nina.2017. »Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji 

na področju zdravstva.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

18 

3.5 Metode izobraževanja in usposabljanja odraslih 

Metode izobraževanja predstavljajo os izobraževanja. Izobražujemo se z namenom, da bi 

življenje in delo bolje obvladali ter dosegali zastavljene cilje. Vukelič in Meglič (2006) 

menita, da je izbira metode izobraževanja odvisno oziroma je predvsem prepuščena samemu 

izvajalcu izobraževanja. Glede na to mora izvajalec izobraževanja dobro poznati metode, pri 

čemer mora upoštevati načela in značilnosti odraslih, izkušnje in dojemanja sveta. Metode 

morajo biti čim bolj raznolike, da bodo imeli udeleženci na ta način enake možnosti. 

Upoštevati mora tudi položaj, v katerem izobraževanje poteka, možnosti, ki so na voljo, ter 

vsebino, ki jo obravnavamo. 

Izobraževalne metode, kot jih navaja Možina (1998), so raznovrstne. Pravi, da jih je najbolje 

smiselno ločiti tako, da vzamemo temeljno merilo oblike komuniciranja med učiteljem, 

udeleženci izobraževanja in izvorom informacij. Glede na vse to lahko metode izobraževanja 

ločimo na: 

1. Pasivne izobraževalne metode 

Izvajalec izobraževanja ima poudarjeno vlogo, saj nastopa kot ključni posredovalec znanja ali 

informacij. Pri svojem izobraževanju veliko govori, uporablja tablo, na katero piše ali riše. 

Uporablja pa tudi druga učna sredstva (uporaba računalnika). Vloga poslušalcev 

izobraževanja je pasivna (poslušajo, gledajo, si zapisujejo). Tako metodo uporabljamo pri 

množičnih oblikah izobraževanja in te so: metode predavanja, metode pripovedovanja, 

metode opisovanja, metode poročanja in metode kazanja. 

2. Pasivno-aktivne  izobraževalne metode 

Pri tej metodi izobraževanja moramo upoštevati poleg izvora znanja tudi skupno dejavnost 

vseh subjektov izobraževalnega procesa - učitelj, udeleženec izobraževanja.  Pasivno aktivne 

metode so: metoda razgovora, metoda diskusije, metoda vaj, metoda proučevanja primerov, 

metoda igranja vlog in metoda urjenja. 

3. Aktivne izobraževalne metode 

Izvor izobraževanja ni učitelj, temveč udeleženci izobraževanja. Od njih se zahteva, da novo 

pridobljeno znanje pridobijo od drugih virov, učitelj mu lahko pomaga samo z nasveti in 
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navodili. Aktivne metode izobraževanja so: metoda dela z besedili, metode dogodka, metoda 

programiranega učenja in metoda učenja z računalnikom. 

4. Posebne oblike in metode izobraževanja v organizaciji 

Možina (1998) navaja, da so posebne oblike izobraževanja sledeče: študijski sestanki, krožki 

za izboljšanje proizvodnje oziroma krožki za kakovost, simulacijske metode, senzitivni 

trening, metoda opazovanja in posnemanja, delovno mesto za urjenje, menjavanje dela in 

sodelovanje s šolami. 

Ferjan (1999) dodaja, da je individualna metoda izobraževanja namenjena samo tistim, ki so 

ustrezno motivirani. Temelji na samostojnem delu udeležencev izobraževanja, ko vsak rešuje 

dobljeno nalogo, ne da bi sodeloval z drugim. Prednost takega učenja je, da si lahko 

posameznik prilagodi delo svojemu lastnemu tempu, se uči na svoj lasten način, ki mu 

najbolje ustreza. Je nekakšna osnova učenja v organizaciji, saj posamezniku omogoča, da vidi 

svojo lastno prihodnost, socialno varnost v organizaciji in ima svoj način mišljenja. 

Podobno je pri metodah usposabljanja. Lipičnik in Mežnar (1998, 112-113) pravita, da je pri 

usposabljanju pomembno konkretno delo na konkretnem mestu, kjer se uporabljajo postopki 

rotiranja, programirane inštrukcije, video simulacije, igranje vlog in interaktivni video. 

Odvisne so od potreb, ki jih zahteva nova tehnologija, usmeritve vodstva organizacije, vrste 

dejavnosti in opremljenosti z učno tehnologijo (glej Tabelo 3.2). 

 

Tabela 3.2: Načini usposabljanja za delo 

Metode Prednosti Pomanjkljivost 

 
Rotiranje 

 
Ljudje opravljajo različna dela in s 
tem pridobijo mnogo izkušenj.  

 
Ni popolnega občutka 
odgovornosti, ker so ljudje premalo 
časa zaposleni pri posameznemu 
delu. 

 
Programiranje inštrukcije 

 
Zagotovljeno individualno učenje 
in takojšnje povratne informacije. 

 
Porabljen je čas za razvoj in stroški 
so učinkoviti samo za velike 
skupine. 

 
Video simulacije 

 
Ustrezne informacije se prenesejo 
na vse zaposlene. 

 
Ni posebnih individualnih 
povratnih informacij. 

 
Igranje vlog 

 
Seznanjanje z različnim delom s 
posebnim poudarkom na 
medsebojnih zmožnosti. 

 
Ni mogoče ustvariti resnične 
situacije. 
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Interaktivni video 

 
Hitrost učenja je individualno 
pogojena in opremljena s 
takojšnjimi povratnimi 
informacijami, ki jih daje 
računalnik. 

 
Drag postopek razvoja, ki zahteva 
usposobljene ljudi in drago 
opremo.  

Vir: Lipičnik in Mežnar (1998, 112–113) 

3.6 Vrste izobraževanja in usposabljanj 

Jelenc (1991) pravi, da se v teoriji in praksi  srečujemo z različnimi vrstami izobraževanja. 

V osnovi jih razdeli na: 

 formalno in neformalno izobraževanje, 

 začetno (namenjeno otrokom in mladini) in nadaljevalno izobraževanje oziroma 

izobraževanje odraslih, 

 vseživljenjsko izobraževanje, 

 šolsko (v okviru formalnega izobraževanja) in zunajšolsko izobraževanje (zajema vsa 

izobraževanje izven formalnega šolskega in visokošolskega sistema), 

 izpopolnjevanje in usposabljanje. 

3.6.1 Formalno in neformalno izobraževanje 

Jelenc (1992, 11) je mnenja, da je formalno izobraževanje ena najobičajnejših oblik 

pridobivanja znanja. Izvaja se standardizirano in institucionalno. Njegova nosilka je šola in 

vodi do pridobivanja formalno pridobljenih izobraževalnih rezultatov (stopnjo izobrazbe, 

diplomo, poklicno kvalifikacijo). Izobraževalni programi zahtevajo vpis in register 

izobražencev. 

Neformalno izobraževanje je izobraževanje, ki poteka zunaj glavnih sistemov izobraževanja. 

Predstavlja pomemben faktor k večji konkurenčnosti posameznika in organizacij. Je bolj 

fleksibilno od formalnega izobraževanja. Izobraževanja v neformalni sferi niso določena z 

učnim načrtom in zato se lahko hitreje prilagajajo na spremembe v okolju. Informacije, ki jih 

dobijo udeleženci na neformalnih izobraževanjih, se lahko z lahkoto uporabijo v vsakdanjem 

življenju ali pa na delovnem mestu. 

Philip Coombs6 je že v zgodnjem 20. stoletju opozoril na pojav neformalnega izobraževanja. 

S pomočjo raziskav in študij je o izobraževanju opredelil klasično definicijo neformalnega 

izobraževanja: Jelenc  (1992, 6) definira, da je »neformalno izobraževanje vsaka organizirana 

                                                 
6 Philip Coombs učitelj ekonomije na Williams College, direktor programa za izobraževanje na fundacijo o Ford, 
rojen leta 1915 v mestu Holyoke, †15. februar 2006 v Chester, CT. 
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izobraževalna dejavnost zunaj vpletenega formalnega sistema – pri tem ni pomembno, ali 

deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše dejavnosti, ki je namenjena izbranim 

učencem in zadovoljuje določene učne smotre«. 

Jelenc (1992, 10) v organizaciji Unesco opredeljuje neformalno izobraževanje v obliki dveh 

možnih razlag. V prvi razlagi pojasnjuje, da je neformalno izobraževanje izobraževanje 

odraslih, ki ni namenjeno pridobivanju formalnega dokazila, ampak zadovoljitvi neposrednih 

interesov in potreb odraslega. V drugi razlagi pa, da gre za nenamerno učenje, učni program 

ni strukturiran in ne vodi ga učitelj. Isti avtor (1992, 17) navaja, da je leta 1978 C. S. 

Brembeck iskal sintezo med neformalnim in formalnim izobraževanjem. Mnenja je, da sta 

ločena le zaradi potreb planiranja in ločevanja. V zgodnjih analizah je poudaril, da je 

neformalno izobraževanje alternativa formalnega. Predlaga združitev vseh virov 

izobraževanja na temeljih nacionalne politike izobraževanja, ki bo uspešna le, če bo prišlo do 

povezovanja obeh izobraževanj. V spodnji tabeli avtor primerja formalno in neformalno 

izobraževanje po strukturi, vsebini, času, načinu potrditve, mestu izvedbe, metodah, 

udeležencih in funkciji (glej Tabelo 3.3). 

 

Tabela 3.3: Formalno in neformalno izobraževanje po Brembecku 
 

Zap. št. 
 

Značilnost 
 

 
Formalno izobraževanje 

 
Neformalno izobraževanje 

 
1 struktura zelo strukturirano manj strukturirano 

2 vsebina akademsko, abstraktno za praktično uporabo v vsakdanjih 

situacijah 

3 čas usmerjeno k prihodnjim potrebam usmerjeno k sedanjosti, kratkoročno 

4 način potrditve dolgoročno, posredna potrditev neposredno, kratkoročno 

5 mesto izvedbe določeno, jasno razpoznavno kjerkoli, razpršeno 

6 metoda prenos standardiziranega znanja, odnos 

učitelj - učenec 

prilagojeno razmeram in uporabnosti 

7 udeleženec v naprej znani, učitelj uradno priznan vseh starosti, učitelji z različno 

usposobljenostjo 

8 funkcija zadovoljuje potrebe, ki jih imajo ljudje 

domnevno 

se odziva na potrebe, ki jih imajo 

ljudje resnično 

Vir: Jelenc (1992, 17) 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je pri formalnem izobraževanju točno določen prostor, da je 

usmerjeno v prihodnost, je strukturirano in učitelj ima veljavno priznano izobrazbo. 
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Neformalno izobraževanje je bolj usmerjeno v posameznikove potrebe, je fleksibilno in 

omejeno na pozne popoldanske ure. 

 

 

4 NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V 
ORGANIZACIJI 

 

Tako kot vsaka druga dejavnost v organizaciji tudi izobraževanje potrebuje načrt 

izobraževanja zaposlenih. Na podlagi izobraževalnih potreb se organizacija odloča o vrstah 

izobraževanja, obsegu izobraževanja in o številu udeležencev na izobraževanju. Temelj 

načrtovanja izobraževanja je v planu razvoja kadra. Organizacija z dolgoročnimi plani 

izobraževanj skuša v grobem opredeliti kadrovsko in izobraževalno strategijo. 

Kejžar (1980, 62-63) razdeli potrebe po izobraževanju v pet skupin: 

 funkcionalne potrebe: izhajajo iz zahtev delovnega procesa oziroma iz zahtev in 

problemov, ki nastanejo na delovnem mestu, 

 kadrovske potrebe: izhajajo iz potreb po izobraževanju, ki so posledica sprememb v 

kadrovski politiki organizacije, 

 ekonomske potrebe: vezane so na razvoj organizacije in na potrebe trga, 

 kolektivne potrebe: odvisne so od organiziranosti dela v organizaciji (timsko delo, 

individualno delo, participacija delavcev pri procesih odločanja v organizaciji), 

 individualne potrebe: so potrebe in želje posameznika po lastnem izobraževanju ali 

usposabljanju. 

4.1 Sistemsko izobraževanje in usposabljanje 

Miglič in Vukovič (2006, 96) sta mnenja, da sistemski pogled na izobraževanje in 

usposabljanje vpliva na oblikovanje in upravljanje funkcije usposabljanja ter na vse odločitve 

in dejavnosti povezane s sistematičnim usposabljanjem. Je rezultat dela posameznika in 

njegovega vložka v procesu dela. Zaposleni bo dosegel učinkovitost, če bo vedel, kaj se od 

njega zahteva oziroma pričakuje (opis nalog in del), če ne bo naletel na negativne posledice in 

če bo dobil ustrezno povratno informacijo za svoje delo. Pravita tudi, da je uspešnost 



Božnar, Nina.2017. »Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji 

na področju zdravstva.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

23 

usposabljanja odvisna od njihove strukturiranosti, medsebojnega odnosa in povezanosti v 

celovit ter dopolnjujoč se sistem postopkov. 

Avtorja (2006, 92) tudi navajata, da sistemsko izobraževanje in usposabljanje temelji na 

načrtu, ki je sestavljen iz nizov logičnih zaporednih korakov, ki so si v praksi različni, ampak 

običajno vključujejo: 

 razvoj strategije usposabljanja, 

 vključevanje odgovornosti za usposabljanje v opise del in nalog, 

 redno ugotavljanje potreb po usposabljanju, 

 oblikovanje ciljev in načrtov usposabljanja, 

 zagotavljanje virov za usposabljanje, 

 udejanjanje načrtov usposabljanja, 

 ocenjevanje rezultatov. 

Avtorja (2006, 95), glede na zgoraj naštete korake sistemskega izobraževanja in 

usposabljanja, poudarjata specifiko ciljev usposabljanja, podroben nadzor učne izkušnje, s 

katerimi naj bi bili cilji in kriterije uspešnosti doseženi. 

4.2 Faze sistemskega izobraževanja in usposabljanja 

Faze sistemskega usposabljanja so sestavljene iz petih temeljnih faz, ki se med seboj 

prekrivajo in dopolnjujejo. Faze ustvarjajo dinamično in prilagodljivo podlago za uspešno 

usposabljanje. 

Faze sistemskega usposabljanja Vukovič in Miglič (2006, 93-94) delita na sledeči način: 

 Namen analize je ugotoviti, katera težava je sprožila potrebo po usposabljanju in ali je 

usposabljanje dejansko prava odločitev. Hkrati pa analiza proučuje tudi naloge, 

spretnosti in potrebe po izvajanju usposabljanja, analizira vzroke delovne 

neuspešnosti ter išče možnosti rešitve obstoječega problema. 

 Pri oblikovanju se s pomočjo strategije usposabljanja določijo podatki, na podlagi 

katerih se oblikujejo cilji in vsebine usposabljanja, ki usmerjajo oblikovanje programa 

ter določajo izbor učnih metod in pripomočkov. 

 V razvojni fazi je treba določiti in začrtati potrebne dejavnosti, ki bodo pomagale k 

boljši učni učinkovitosti. Lahko izbiramo med oblikami usposabljanja (predavanje, 

seminarji, tečaji, mentorstvo, inštrukcije, konzultacije, krajši in daljši izobraževalni 

programi), učnimi pripomočki (tabele, prosojnice, slike, plakati, diapozitivi, 
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računalniške slike, videoprojekcije), učnimi gradivi (priročniki, skripti, audio-vizualna 

gradiva), metodami in izdelanim urnikom (čas trajanja, odmori). 

 Pri izvedbi je bistvenega pomena, da podano učno vsebino podamo tako, da je 

udeležencem razumljiva in bo imela na udeležence pozitiven učinek. Glavna naloga 

izvedbe je, da v njej udeleženci dobijo novo znanje in izkušnje, ki pripomorejo k boljši 

učinkovitosti njihovega dela. 

 Evalvacija je zadnja faza sistemskega usposabljanja, ki ponazarja oceno celotne 

vrednosti sistema usposabljanja. Z evalvacijo želimo ugotoviti učinkovitost in 

pomanjkljivost ter s pridobljenimi informacijami načrtovati in izpeljati programe 

učinkoviteje. 

 

 

 

5 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST NA GINEKOLOŠKI KLINIKI  

 

5.1 Predstavitev Ginekološke klinike v Ljubljani 

Med strokovno organizacijske enote Univerzitetnega kliničnega centra (v nadaljevanju 

UKCL) spada tudi Ginekološka klinika v Ljubljani (v nadaljevanju GK). Je vrhunska 

ustanova, ki s svojo strokovnostjo nadgrajuje z raziskovalno in pedagoško dejavnostjo na 

področju ginekologije in porodništva. Opravlja dejavnost na več nivojih: primarnem, 

sekundarnem, terciarnem ter na izobraževalnem in raziskovalnem področju. Strokovno 

poslovni svet GK sestavljajo strokovni direktor GK, poslovni direktor GK, predstojniki 

kliničnih oddelkov, vodja službe Skupnih nemedicinskih služb (v nadaljevanju SNS) in vodja 

Službe za medicinsko dejavnost skupnega pomena (v nadaljevanju SMDSP), glavne 

medicinske sestre kliničnih oddelkov za Perinatologijo (v nadaljevanju KO za Perinatologijo), 

za Reprodukcijo (v nadaljevanju KO za Reprodukcijo) in za Ginekologijo (v nadaljevanju KO 

za Ginekologijo) ter glavna medicinska sestra (v nadaljevanju MS GK). Vodi ga strokovni 

direktor GK, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega, izobraževalnega in 

raziskovalnega dela ter odloča o poslovnih vprašanjih. Strokovno poslovni svet GK posreduje 

predloge glede strokovnih vprašanj strokovnemu svetu UKCL, glede poslovnih pa 

generalnemu direktorju UKCL. Temeljno poslanstvo GK je zagotavljanje in izvajanje 

kakovostne zdravstvene nege in oskrbe porodnic in novorojenčkov (Kukovič, 2013, 25-26). 
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V zdravstveni in babiški negi ter oskrbi GK (v nadaljevanju ZBNO GK) je bilo na dan 31. 12. 

2016 zaposlenih 633 ljudi. Od tega je v zdravstveni negi  (v nadaljevanju ZN) 363 zaposlenih, 

zdravstvenih delavcev in sodelavcev je 36 zaposlenih, ne zdravstvenih delavcev je 147 

zaposlenih, zdravnikov je 85 zaposlenih in raziskovalcev 2 zaposlena (UKCL 2017, 53). 

5.2 Izobraževanje na Ginekološki kliniki v Ljubljani 

 

5.2.1 Interno in eksterno izobraževanje 

Najpogostejša izobraževanja v sklopu organizacije GK so interna in eksterna izobraževanja 

zaposlenih. Možina (1998) pravi, da interno izobraževanje praviloma poteka v sklopu 

organizacije. Vsebine so oblikovane za potrebe zaposlenih in jih lahko izvajajo notranji ali 

zunanji izvajalci. Taka oblika izobraževanja zaposlenih je uresničljiva, če je organizacija 

dovolj velika in ima dovolj kandidatov za izobraževanje. Po drugi strani pa eksterno 

izobraževanje  poteka zunaj organizacije. V tem primeru podjetje pošilja zaposlene v ustrezne 

zunanje izobraževalne ustanove, kjer je  vsebina izobraževanja v naprej predpisana in 

udeleženci so lahko tako zaposleni v organizaciji kot tretje osebe. Eksterno izobraževanje 

izvajajo izključno eksterni izvajalci. Jereb (1998, 121) opisuje, da imata tako interno kot 

eksterno izobraževanje organizacije svoje prednosti in slabosti (glej Tabelo 5.1). 

 

Tabela 5.1: Prednosti in slabosti internega in eksternega izobraževanja 
 

Prednosti internega izobraževanja  
 

Prednosti eksternega izobraževanja  
 
 

 Programi so prilagojeni internim 
izobraževalnim potrebam, vsebine so 
uporabne, problemi so aktualni. 

 
 Medsebojno povezovanje izobražencev, 

uporaba socialne klime, dobra komunikacija. 
 

 Možnost prilagajanja izobraževalnih 
procesov naravi delovnih procesov ter 
specifičnimi razmerami in pogojem 
organizacije. 

 
 Manjši stroški. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Izmenjava izkušenj s strokovnjaki iz drugih 
organizacij. 

 
 Spoznavanje lastnih problemov. 

 
 Boljši pogoji za izvajanje izobraževalnega 

procesa. 
 

 Učitelji niso obremenjeni z vsakodnevno 
prakso v organizaciji. 

 
 Posredovanje najnovejših spoznanj. 

 
 Medsebojni stiki. 

 
 Primerjanje z drugimi organizacijami. 
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Slabosti internega izobraževanja  

 
Slabosti eksternega izobraževanja 

 
 Relativna zaprtost izbranih in obravnavanih 

problemov. 
 

 Ni možnosti izmenjave izkušenj s 
strokovnjaki zunaj organizacije. 

 
 

 Težko je vzpostaviti sproščeno izobraževalno 
atmosfero, ki je odvisna od medsebojnih 
odnosov. 

 
 Slepota za lastne probleme. 

 
 Izobraževalni proces je pogosto moten. 

 
 Včasih neustrezna usposobljenost učiteljev. 

 
 Programi so neprilagojeni konkretnim 

problemom in razmeram ter niso dovolj 
aplikativno naravnani. 

 
 Težji prenos znanj, sposobnosti in navad. 

 
 

 Izobraženci so manj motivirani in manj 
aktivni. 

 
 Konkretni problemi organizacije se 

obravnavajo izjemoma. 
 

 Večji stroški. 
 

 
 
 

 

Vir: Jereb (1998, 121) 
 

5.2.2 Koordinator za izobraževanje in zdravstveno vzgojno delo na GK 

Pomembno vlogo pri načrtovanju izobraževalnih potreb ima koordinator izobraževanj. 

Koordinatorji izobraževanj so običajno vodje nižjih organizacijskih enot, ki sodelujejo z vodji 

služb za izobraževanje. Njihova naloga je, da ugotavljajo potrebe po usposabljanju in 

izobraževanju, pripravijo letni plan usposabljanj in izobraževanj ter sodelujejo pri vsebinskem 

oblikovanju izobraževalnih programov. Plan izobraževalnih potreb se pripravlja skupaj s 

planskimi dokumenti ob koncu koledarskega leta za prihodnje leto. S plani se določi 

programe, nosilce in potrebna sredstva za izobraževanje. 

S spodnje slike (glej Sliko 5.1) je razvidna organizacija izobraževalne dejavnosti na področju 

izobraževanja na GK, ki jo vodi pedagoška medicinska sestra za področje izobraževanja - 

koordinatorica za izobraževanje in zdravstveno-vzgojno delo. 

 

 

 

 

 



Božnar, Nina.2017. »Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji javni organizaciji 

na področju zdravstva.« Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

27 

Slika 5.1: Organizacija izobraževalne dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vir: Organizacijski predpis – Proces izobraževanja v zdravstveni in babiški negi in oskrbi na 

Ginekološki kliniki (2016, 3) 

Ključne naloge koordinatorice za izobraževanje in zdravstveno-vzgojno delo so naslednje 

(UKCL 2016): 

 planira formalne in neformalne oblike izobraževanja na podlagi potreb (letni plan 

izobraževanja za naslednje leto), 

 vodi sestanke pedagoških medicinskih sester Ginekološke klinike po terminskem planu, 

 organizira eksterna izobraževanja v okviru finančnih možnosti in strokovnih zahtev, 

 vodi komisijo za izobraževanje, ki pregleda dospele prošnje za izobraževanje in 

predlaga strokovnemu kolegiju ZBNO GK odločitve (odobritvah/zavrnitvah 

študijskega dopusta za formalno izobraževanje), 

 izvajanje kontinuiranih internih izobraževanj in njihovo licenčno vrednotenje (planira 

deset interkliničnih seminarjev GK letno ter njihovo udeležbo), 

 je odgovorna za organizacijo usposabljanj v simulacijski učilnici (pripravo programa 

uvajanja novo zaposlenega in določitev mentorja; novo zaposlenega spremlja in na 

koncu poskrbi za pripravo preizkusa znanja: naredi katalog znanj in veščin v ZBNO 

GK), 

 analiza in poročanje o izobraževanju ter sledenje porabe finančnih sredstev, 
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 evalvacija zadovoljstva udeležencev z izobraževanji (anketni vprašalniki o 

zadovoljstvu udeležencev na internem izobraževanju). 

 

 

 

6 METODOLOGIJA RAZISKOVANJA 
 

6.1 Predstavitev rezultatov raziskave na GK 

Prvi sklop vprašalnika – demografske značilnosti proučevane populacije 

Za izvedbo empirične raziskave smo uporabili metodo anketiranja v obliki strukturiranega 

pisnega vprašalnika. Vprašalnik, ki smo ga uporabili v raziskavi, je bil sestavljen iz 14 

vprašanj in podvprašanj. Vprašanja so bila zaprtega tipa. Pri vprašanjih so se lahko 

anketiranci opredelili po petstopenjski Likartovi lestvici stališč. Hipoteze smo potrdili ali 

zavrnili z obdelavo podatkov, s pomočjo SPSS Statistics for Windows 24  in v Excelu. 

Uporabili smo deskriptivno raziskovalno metodo. Empirično analizo rezultatov smo prikazali 

z opisno statistiko, ponazorjeno s frekvenčnimi porazdelitvami vrednosti spremenljivk. S 

pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficientom smo prikazali linearno povezanost dveh 

številskih spremenljivk. Z njim smo želeli preveriti ali sploh obstaja linearna povezanost med 

spremenljivkama in kako močna je linearna povezanost med spremenljivkama. 

Zanesljivost merskega instrumenta je bila preverjena s Crombachovim koeficientom alfa (glej 

Tabelo 6.1). Le-ta je 0,917, kar kaže na zanesljivost merskega inštrumenta, ki smo ga 

uporabili v analizi. 

 

Tabela 6.1: Izračun koeficienta zanesljivosti 

Statistika zanesljivosti  

Cronbach's Alpha Število postavk 

, 917 6 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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6.2 Omejitve raziskave 

 

Raziskavo smo izvedli v večji javni organizaciji na področju zdravstva. Zaradi varovanja 

osebnih podatkov smo v delovni organizaciji zaprosili za soglasje izvajanja raziskave med 

zaposlenimi (glej Prilogo 1). Po odobrenem soglasju je na anketo lahko odgovarjalo 510 

zaposlenih v tej organizaciji. V anketo smo vključili zaposlene v zdravstveni negi (medicinske 

sestre, babice in bolničarje) in zaposlene v ne zdravstvenem področju (administracija in 

strežnice), zato končnih rezultatov ne moremo posploševati, ampak lahko samo sklepamo o 

njihovih stanjih. 

6.3 Raziskovalne metode  

 

V diplomski nalogi smo za preverjanje hipotez uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Z 

njim ugotavljamo povezanost in smer morebitne povezave dveh numeričnih spremenljivk, 

katerih vrednost je lahko od – 1 do + 1. Povezanost spremenljivk je popolna pri obeh 

vrednostih.  

Stopnjo povezanosti med dvema spremenljivkama lahko pojasnimo (Field 2005): 

r = 0,10 – nizka povezanost  

r = 0,30 – srednja povezanost  

r = 0,50 – visoka povezanost 

Pri tem je treba upoštevati še statistično pomembnost (p), ki mora za potrditev povezave med 

dvema spremenljivkama biti (p < 0,05). 

6.4 Opis vzorca  

Vzorec anketirancev za izvedbo empirične raziskave je bil izbran naključno med zaposlenimi 

na različnih delovnih mestih na GK. Anketa je trajala od 8. 5. 2017 do 12. 5. 2017. Poslanih je 

bilo 160 anketnih vprašalnikov (glej Priloga 2). Od tega je bilo vrnjenih in pravilno 

izpolnjenih 133 vprašalnikov, kar predstavlja 83,1%. 

V študiji je sodelovalo 129 (97,0%) žensk in 4 (3,0%) moških. Starostna analiza vzorca je 

pokazala, da so anketiranci stari do 25 let in do več kot 60 let, kar pomeni, da gre za 

razmeroma starostno heterogen vzorec. Glede na to, da zaradi zagotavljanja anonimnosti 

anketirancev nismo spraševali po točni starosti, ampak smo jih prosili, da svojo starost 

umestijo v ustrezen interval, natančne povprečne starosti ni moč izračunati. Strukturo 

zaposlenih po spolu prikazujeta Tabela 6.2 in Slika 6.1. 
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Tabela 6.2: Analiza anketirancev po spolu 

Spol 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki ženska 129 97,0 97,0 97,0 

moški 4 3,0 3,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Slika 6.1: Prikaz strukture zaposlenih po spolu 

 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Največ anketirancev je starih od 30 do 40 let in od 50 do 60 let (29,3%), sledi jim starost od 

40 do 50 let (24,1%) ter starost od 25 do 30 let (11,3%). Najmanj pa jih sodi v starostno 

skupino do 25 let (4,5%) in nad 60 let (1,5%). Strukturo anketirancev po starosti prikazujeta 

Tabela 6.3 in Slika 6.2. 

 

Tabela 6.3: Prikaz strukture anketirancev po starosti 

Starost 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki do 25 let 6 4,5 4,5 4,5 

od 25 do 30 let 15 11,3 11,3 15,8 

od 30 do 40 let 39 29,3 29,3 45,1 

od 40 do 50 let 32 24,1 24,1 69,2 

od 50 do 60 let 39 29,3 29,3 98,5 

nad 60 let 2 1,5 1,5 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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Slika 6.2: Prikaz strukture zaposlenih po starosti 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Analiza izobrazbene strukture vzorca je pokazala, da ima največ anketirancev končano visoko 

šolo (48 zaposlenih, 36,1%), 46 (34,6%) anketiranih ima končano srednjo šolo, 16 (12,0%) 

anketiranih ima končano osnovno šolo, 12 (9,0%) anketiranih ima končano poklicno šolo, 

višješolsko šolo ima končano 6 (4,5%) anketiranih, najmanj anketiranih, to je 5 (3,8%), pa 

ima končan magisterij. Strukturo stopnje izobrazbe prikazujeta Tabela 6.4 in Slika 6.3. 

 

Tabela 6.4: Prikaz stopnje izobrazbe 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stopnja izobrazbe 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Osnovnošolska 16 12,0 12,0 12,0 

Poklicna 12 9,0 9,0 21,1 

Srednješolska 46 34,6 34,6 55,6 

Višješolska 6 4,5 4,5 60,2 

Visokošolska 48 36,1 36,1 96,2 

Magisterij 5 3,8 3,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  
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Slika 6.3: Prikaz strukture zaposlenih po stopnji izobrazbe 

 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Strukturo zaposlenih v trenutni ustanovi prikazujeta Tabela 6.5 in Slika 6.3, s katere je 

razvidno, da je 35 (26,3%) anketiranih zaposlenih od 30 let do 40 let, 34 (25,6%) anketiranih 

je zaposlenih od 1 leta do 10 let, 31 (23,3%) anketiranih je zaposlenih  od 10 let do 20 let, 27 

(20,3%) anketiranih je zaposlenih  od 20 let do 30 let, najmanj, 6 (4,5%) anketiranih, pa je 

zaposlenih  manj kot 1 leto. 

 

Tabela 6.5: Analiza strukture zaposlenih v trenutni ustanovi 

 
 

Koliko časa ste zaposleni v trenutni ustanovi? 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki manj kot 1 leto 6 4,5 4,5 4,5

od 1 leta 10 let 34 25,6 25,6 30,1

od 10 let do 20 let 31 23,3 23,3 53,4

od 20 let do 30 let 27 20,3 20,3 73,7

od 30 let do 40 let 35 26,3 26,3 100,0

Total 133 100,0 100,0  
 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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Slika 6.4 : Prikaz strukture zaposlenih v trenutni ustanovi 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Drugi sklop vprašalnika - vprašanja povezana s formalnim izobraževanjem  

Na vprašanje »Ali se formalno izobražujete (študirate) ob delu?« je 125 (94,0%) anketiranih 

odgovorilo z NE, DA jih je odgovorilo 8 (6,0%). Odgovori so razvidni s Slike 6.5. 

 

Slika 6.5: Analiza izobraževanja (študija) ob delu 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

S Slike 6.6 je razvidno, da si največ anketirancev, to je 38 (28,6%), ne želi, 35 (26,3%) 

anketirancev si želi, 33 (24,8%) anketirancev si niti ne želi niti si želi, 17 (12,8%) 

anketirancev si sploh ne želi, in 10 (7,5%) anketirancev si zelo želi, da bi se formalno 

izobraževali v prihodnjem letu. 
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Slika 6.6: Formalno izobraževanje v prihodnjem letu 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se zanj odločili? 

Ko smo anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 31 (23,3%) odgovorilo, da si zelo želi, 28 (21,1%) jih je odgovorilo, da si 

niti ne želi niti si želi, 27 (20,3%) jih je odgovorilo, da si ne želi, 24 (18,0%) jih je odgovorilo, 

da si želi, in 23 (17,3%) jih je odgovorilo, da si sploh ne želi nadaljevati šolanja. Odgovori so 

razvidni s Slike 6.7. 

 

Slika 6.7: Želja po nadaljevanju šolanja 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Ko smo anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 37 (27,8%) odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, 34 (25,6%) jih je 

odgovorilo, da je to za njih pomembno, 24 (18,0%) jih je odgovorilo, da to ni niti pomembno 

niti nepomembno, 22 (16,5%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno, in 16 (12,0%) jih je 
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odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Odgovori 

so razvidni s Slike 6.8. 

 

Slika 6.8: Višja stopnja izobrazbe 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Ko smo  anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 40 (30,1%) odgovorilo, da to ni niti pomembno niti nepomembno, 35 

(26,3%) jih je odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, 29 (21,8%) jih je odgovorilo, da je 

to za njih pomembno, 17 (12,8%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno, in 12 (9,0%) jih je 

odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno za boljše delovno mesto. Odgovori so razvidni s 

Slike 6.9 

Slika 6.9: Boljše delovno mesto 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Ko smo anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 54 (40,6%) odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, 37 (27,8%) jih je 

odgovorilo, da je to za njih pomembno, 26 (19,5%) jih je odgovorilo, da to ni niti pomembno 

niti nepomembno, 9 (6,8%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno, in 7 (5,3%) jih je 
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odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno za boljšo in višjo plačo. Odgovori so razvidni s 

Slike 6.10. 

 

Slika 6.10: Boljša in višja plača 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Ko smo anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 44 (33,1%) odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, 29 (21,8%) jih je 

odgovorilo, da je to za njih pomembno, 28 (21,1%) jih je odgovorilo, da to ni niti pomembno 

niti nepomembno, 23 (17,3%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno, in 9 (6,8%) jih je 

odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno za napredovanje. Odgovori so razvidni s Slike 

6.11. 

Slika 6.11: Napredovanje 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Ko smo v anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi 

se zanj odločili, jih je 38 (28,6%) odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, 36 (27,1%) jih 

je odgovorilo, da je to za njih pomembno, 30 (22,6%) jih je odgovorilo, da to ni niti 

pomembno niti nepomembno, 16 (12,0%) jih je odgovorilo, da je to popolnoma 

nepomembno, in 13 (9,8%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno za osebno priznanje. 

Odgovori so razvidni s Slike 6.12 
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Slika 6.12: Osebno priznanje 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Ko smo anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 42 (31,6%) odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno, 31 (23,3%) jih 

je odgovorilo, da to ni niti pomembno niti nepomembno, 24 (18,0%) jih je odgovorilo, da je 

to nepomembno, 22 (16,5%) jih je odgovorilo, da je to za njih pomembno, in 14 (10,5%) jih 

je odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, da dobi priznanje s strani sodelavca. Odgovori 

so razvidni s Slike 6.13. 

 

Slika 6.13: Priznanje s strani sodelavca 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Ko smo  anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 33 (24,8%) odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno, 30 (22,6%) jih 

je odgovorilo, da je to za njih pomembno, 29 (21,8%) jih je odgovorilo, da to ni niti 

pomembno niti nepomembno, 23 (17,3%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno, in 18 

(13,5%) jih je odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, da dobi spodbude s strani vodstva. 

Odgovori so razvidni s Slike 6.14.   
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Slika 6.14: Spodbuda s strani vodstva 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

Ko smo  anketirance vprašali o tem, če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se 

zanj odločili, jih je 60 (45,1%) odgovorilo, da je to za njih zelo pomembno, 29 (21,8%) jih je 

odgovorilo, da je to za njih pomembno, 23 (17,3%) jih je odgovorilo, da to ni niti pomembno 

niti nepomembno, 12 (9,0%) jih je odgovorilo, da je to nepomembno, in 9 (6,8%) jih je 

odgovorilo, da je to popolnoma nepomembno za varno prihodnost. Odgovori so razvidni s 

Slike 6.15. 

 

Slika 6.15: Varna prihodnost 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Tretji sklop vprašalnika – vprašanja povezana z neformalnim izobraževanjem  

 

S Slike 6.16 je razvidna pomembnost usposabljanja na svojem delovnem področju. 62 

(46,6%) anketirancev je odgovorilo, da je za njih pomembna, 59 (44,4%) jih je odgovorilo, da 

je za njih zelo pomembna, in  12 (9,0%) jih je odgovorilo, da za njih ni niti pomembno niti 

nepomembno. 
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Slika 6.16: Pomembnost usposabljanja na delovnem področju 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Neformalno izobraževanje v organizaciji mi … 

Od Slike 6.17 do 6.23 smo anketirance spraševali, kaj jim pomeni neformalno izobraževanje v 

organizaciji. 62 (46,6%) anketiranih meni, da je zelo pomembno, 42 (31,6%) anketiranih 

meni, da je pomembno, 23 (17,3 %) anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, 

5 (3,8%) anketiranih meni, da je nepomembno in 1 (0,8%) anketiranemu je popolnoma 

nepomembno, da neformalno izobraževanje v organizaciji zagotavlja kakovostnejše delo. 

Odgovori so razvidni s Slike 6.17.   

 

Slika 6.17: Zagotavljanje kakovostnejšega dela 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Da jim neformalno izobraževanje v organizaciji omogoča boljše sodelovanje, je zelo 

pomembno za 48 (36,1%) anketiranih, 46 (34,6%) anketiranim je pomembno, 29 (21,8%) 

anketiranim ni niti pomembno niti nepomembno, 7 (5,3%) anketiranim je nepomembno in 3 

(2,3%) anketiranim je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.18. 
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Slika 6.18: Omogočanje boljšega sodelovanja 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Da jim neformalno izobraževanje v organizaciji omogoča boljše delo, je 50 (37,6%) 

anketiranim pomembno, zelo pomembno je za 46 (34,6%) anketiranih, 26 (19,5%) 

anketiranim ni niti pomembno niti nepomembno, 10 (7,5%) anketiranim je nepomembno in 1 

(0,8%) anketiranemu je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.19. 

 

Slika 6.19: Omogoča boljše delo 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Da neformalno izobraževanje v organizaciji pripomore k večji kompetentnosti, je 46 (34,6%) 

anketiranim zelo pomembno, pomembno je za 43 (32,3%) anketiranih, 33 (24,8%) 

anketiranim ni niti pomembno niti nepomembno, 7 (5,3%) anketiranim je nepomembno in 4 

(3,0%) anketiranim je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.20. 
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Slika 6.20: Pripomore k večji kompetentnosti 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da neformalno izobraževanje v organizaciji pripomore k razvoju osebnosti, je zelo 

pomembno za 56 (42,1%) anketiranih, 44 (33,1%) anketiranim je pomembno, 22 (16,5%) 

anketiranim ni niti pomembno niti nepomembno, 7 (5,3%) anketiranim je nepomembno in 4 

(3,0%) anketiranim je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.21. 

 

Slika 6.21: Pripomore k razvoju osebnosti 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da neformalno izobraževanje v organizaciji pripomore k stroki, je zelo pomembno za 51 

(38,3%) anketiranih, 47 (35,3%) anketiranim je pomembno, 27 (20,3%) anketiranim ni niti 

pomembno niti nepomembno, 6 (4,5%) anketiranim je nepomembno in 2 (1,5%) anketiranima 

je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.22. 
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Slika 6.22: Pripomore k stroki 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da neformalno izobraževanje v organizaciji pripomore k napredovanju na delovnem mestu, je 

zelo pomembno za 39 (29,3%) anketiranih, 38 (28,6%) anketiranim ni niti pomembno niti 

nepomembno, 33 (24,8%) anketiranim je pomembno, 15 (11,3%) anketiranim je 

nepomembno in 8 (6,0%) anketiranim je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s 

Slike 6.23.   

 

Slika 6.23: Pripomore k napredovanju na delovnem mestu 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Od Slike 6.24 do 6.31 smo anketirance spraševali, kateri dejavniki jih običajno spodbujajo, da 

se udeležijo strokovnih izobraževanj. 48 (36,1%) anketirancem je popolnoma nepomembno, 

34 (25,6%) anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, 22 (16,5%) anketiranih 

meni, da je pomembno, 15 (11,3%) anketiranih meni, da je nepomembno, in 14 (10,5%) 

anketiranih meni, da je zelo pomembno, kako visoka je cena strokovnih izobraževanj. 

Odgovori so razvidni s Slike 6.24. 
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Slika 6.24: Visoka cena izobraževanja 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da kraj izobraževanja običajno spodbudi, da se udeležijo strokovnih izobraževanj, jih 42 

(31,6%) anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, 30 (22,6%) anketiranih 

meni, da je pomembno, 29 (21,8%) anketirancem je popolnoma nepomembno in 16 (12,0%) 

anketiranih meni, da je nepomembno in hkrati zelo pomembno. Odgovori so razvidni iz tabele 

6.25. 

Slika 6.25: Kraj izobraževanja 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Da imajo anketiranci samostojnost pri delu, je za 47 (35,3%) anketiranih pomembno, 37 

(27,8%) anketiranih meni, da je zelo pomembno, da ni niti pomembno niti nepomembno, 

meni 22 (16,5%) anketiranih, 16 (12,0%) anketirancem je popolnoma nepomembno in 11 

(8,3%) anketiranih meni, da je nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.26.  
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Slika 6.26: Samostojnost pri delu 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da imajo anketiranci željo po napredovanju, je za 41 (30,8%) anketiranih pomembno, 33 

(24,8%) anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, da je zelo pomembno, 

meni 27 (20,3%) anketiranih, 18 (13,5%) anketirancem je popolnoma nepomembno in 14 

(10,5%) anketiranih meni, da je nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.27. 

 

Slika 6.27: Želja po napredovanju 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da imajo anketirani željo po novem znanju, je za 56 (42,1%) anketiranih zelo pomembno, da 

je pomembno, meni 47 (35,3%) anketiranih, 13 (9,8%) anketiranih meni, da ni niti pomembno 

niti nepomembno, 10 (7,5%) anketiranih meni, da je nepomembno in 7 (5,3%) anketirancem 

je popolnoma nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.28.   
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Slika 6.28: Želja po novem znanju 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da anketirani ohranijo delovno mesto, je za 39 (29,3%) anketiranih pomembno, 37 (27,8%) 

anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, da je zelo pomembno, meni 30 

(22,6%) anketiranih, 16 (12,0%) anketirancem je popolnoma nepomembno in 11 (8,3%) 

anketiranih meni, da je nepomembno. Odgovori so razvidni s Slike 6.29. 

 

Slika 6.29: Ohranitev delovnega mesta 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da mora biti za anketirance zanimiva tematika izobraževanja, je za polovico, to je za 67 

(50,4%) anketiranih, zelo pomembno, da je pomembno, meni 34 (25,6%) anketiranih, 13 

(9,8%) anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, 12 (9,0%) anketiranih meni, 

da je nepomembno, in 7 (5,3%) anketirancem je popolnoma nepomembno. Odgovori so 

razvidni s Slike 6.30.   
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Slika 6.30: Zanimiva tematika izobraževanja 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da imajo anketiranci za izobraževanje prosti dan, je za 47 (35,3%) anketiranih popolnoma 

nepomembno, 28 (21,1%) anketiranih meni, da ni niti pomembno niti nepomembno, da je 

zelo pomembno in hkrati nepomembno, meni 20 (15,0%) anketiranih in da je pomembno,  

meni 18 (5,3%) anketirancev.  Odgovori so razvidni s Slike 6.31. 

 

Slika 6.31: Prosti dan 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

S Slik od 6.32 do 6.39 razberemo, kako pogosto so se anketiranci v zadnjih petih letih 

udeležili katerega od spodaj naštetih izobraževanj. Da so se udeležili predavanj, se to 47 

(35,3%) anketirancem zdi niti pogosto niti ne pogosto, 32 (24,1%) anketiranih meni, da so se 

pogosto udeležili, 28 (21,1%) anketiranih se jih je udeležilo zelo pogosto, ne pogosto se je 

udeležilo 16 (12,0%) anketiranih in da se nikoli niso udeležili, meni 10 (7,5%) anketiranih. 

Odgovori so razvidni s Slike 6.32. 
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Slika 6.32: Predavanje  

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Da se anketiranci udeležijo učne delavnice, se zdi 47 (35,3%) anketiranim niti pogosto niti ne 

pogosto, 31 (23,3%) anketiranih meni, da je to pogosto, za 30 (22,6%) anketiranih je to ne 

pogosto, nikoli se jih ni udeležilo 13 (9,8%) anketiranih in zelo pogosto, se je udeležilo 12 

(9,0%) anketiranih. Odgovori so razvidni s Slike 6.33. 

 

Slika 6.33: Učna delavnica 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da bi se anketiranci udeležili konference, se 77 (57,9%) anketiranih nikoli ne bi udeležilo,  

niti pogosto niti ne pogosto se zdi 20 (23,3%) anketiranim, za 18 (13,5%) anketiranih je 

udeležba ne pogosta, za 14 (10,5%) anketiranih je udeležba pogosta in za 4 (3,0%) 

anketirance je udeležba zelo pogosta. Odgovori so razvidni s Slike 6.34. 
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Slika 6.34: Konferenca 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da bi se anketiranci udeležili kongresa, se 87 (65,4%) anketiranih nikoli ne bi udeležilo, za 17 

(12,8%) anketiranih je udeležba ne pogosta, niti pogosto niti ne pogosto se zdi 16 (12,0%) 

anketiranim, za 10 (7,5%) anketiranih je udeležba pogosta in samo za 3 (3,0%) anketirance je 

udeležba zelo pogosta. Odgovori so razvidni s Slike 6.35. 

 

Slika 6.35: Kongres 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da bi se anketiranci udeležili seminarja, se 49 (36,8%) anketiranih nikoli ne bi udeležilo, niti 

pogosto niti ne pogosto se zdi 31 (23,3%) anketiranim, 28 (21,1%) anketiranih se ne bi 

pogosto udeležilo, 17 (12,8%) anketirancev bi se pogosto udeležilo, in 8 (6,0%) anketirancev 

bi se zelo pogosto udeležili. Odgovori so razvidni s Slike 6.36. 
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Slika 6.36: Seminar 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Da bi se anketiranci udeležili tečaja, je za 32 (24,1%) anketiranih udeležba ne pogosta, 31 

(23,3%) anketirancev se ne bi nikoli oz. niti pogosto niti ne pogosto ali pa pogosto udeležili 

ter za 8 (6,0%) anketirancev je udeležba zelo pogosta. Odgovori so razvidni s Slike 6.37. 

 

Slika 6.37: Tečaj 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Da bi se anketiranci udeležili strokovnega srečanja, jih 61 (45,9%) meni, da nikoli, za 23 

(17,3%) anketiranih to ni pogosto, niti pogosto niti ne pogosto meni 20 (15,0%) anketiranih, 

za 18 (13,5%) anketirancev je to pogosto in za 11 (8,3%) anketirancev je to zelo pogosto. 

Odgovori so razvidni s Slike 6.38. 
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Slika 6.38: Strokovno srečanje 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Da bi se anketiranci udeležili posveta, jih 89 (66,9%) meni, da nikoli, niti pogosto niti ne 

pogosto meni 21 (15,8%) anketiranih, za 11 (8,3 %) anketiranih je to ne pogosto, za 9 (6,8%) 

anketirancev je to pogosto in za 3 (2,3%) anketirance je to zelo pogosto. Odgovori so razvidni 

s Slike 6.39. 

 

Slika 6.39: Posvet 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Ko smo vprašali anketirance o tem, ali bi bili pripravljeni iz lastnih sredstev poravnati znesek 

udeležbe na strokovnem izobraževanju, jih je 49 (36,8%) odgovorilo, da, če je izobraževanje 

uporabno in pomembno za moje delovno mesto, 37 (27,8%) jih je odgovorilo z ne, 22 

(16,5%) jih je odgovorilo, da, če vpliva to na napredovanje,  21 (15,8%) jih je odgovorilo, da, 

če je izobraževanje zanimivo, in samo 4 (3,0%) so odgovorili, da vedno. Odgovori so razvidni 

s Slika 6.40. 
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Slika 6.40: Analiza odgovorov Ali bi bili pripravljeni iz lastnih sredstev poravnati znesek 

udeležbe na strokovnem izobraževanju? 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
S Slike 6.41 je razvidno, da je kar 73 (54,9%) anketirancev odgovorilo, da bi bili pripravljeni 

v strokovno izobraževanje vložiti do 50 evrov, 31 (23,3%) anketirancev bi bilo pripravljenih 

vložiti do 100 evrov in 29 (21,8%) anketirancev je odgovorilo, da bi bilo pripravljenih vložiti 

do 150 evrov lastnih sredstev za 8-urno strokovno izobraževanje. 

 

Slika 6.41: Koliko lastnih sredstev bi bili pripravljeni vložiti za 8-urno strokovno 

izobraževanje? 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
Na zadnje vprašanje v anketi, ki se je glasilo: »Koliko ste si že v obdobju petih let plačali za 

katero koli strokovno izobraževanje, ki je bilo organizirano izven podjetja?«, jih je 56 

(42,1%) odgovorilo, da so plačali 50 evrov, 36 (27,1%) anketirancev je plačalo 50 do 100 

evrov, 35 (26,3%) anketirancev si ni plačalo nič, 5 (27,1%) anketiranih je plačalo več kot 150 

evrov in samo 1 (27,1%) anketirani je plačal 100 do 150 evrov. Odgovori so razvidni s Slike 

6.42. 
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Slika 6.42: Koliko ste si že v obdobju petih le plačali za katero koli strokovno izobraževanje, 

ki je bilo organizirano izven podjetja? 

 
Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
 

6.5 Preverjanje hipotez 

 

Z anketo smo preverili naslednje hipoteze: 

 

H1/a: Večina zaposlenih je motiviranih za izobraževanje in usposabljanje. 

Hipoteza 1/a (H1/a): Med »Motiviranostjo za izobraževanje« in »Usposabljanjem« obstaja 

povezanost. 

 

Tabela 6.3: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med trditvama  »Motiviranost za 

izobraževanje« in »Usposabljanje« 

Korelacija 

 

Ali se formalno 

izobražujete (študirate) 

ob delu? 

Želja po 

nadaljevanju 

šolanja 

Ali se formalno izobražujete (študirate) ob 

delu? 

Pearsonova korelacija 1 ,375** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Želja po nadaljevanju šolanja Pearsonova korelacija ,375** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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Izračun Pearsonovega koeficient v Tabeli 6.5 kaže, da med »Motiviranostjo za izobraževanje« 

in »Usposabljanjem« obstaja srednja povezanost (0,375). Skupna varianca (kvadrat 

koeficienta korelacije) med »Motiviranostjo za izobraževanje« in »Usposabljanjem« je 38%. - 

H1/a sprejmemo. 

 

H2/b: Ženske se pogosteje izobražujejo kot moški. 

Hipoteza 2/b (H1/b): Med »Ženske se pogosteje izobražujejo kot moški« obstaja povezanost. 

 

Tabela 6.4: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med »Ženske se pogosteje 

izobražujejo kot moški« 

Korelacija 

 Spol 

Ali se formalno 

izobražujete (študirate) 

ob delu? 

Spol Pearsonova korelacija 1 ,298** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Ali se formalno izobražujete (študirate) ob 

delu? 

Pearsonova korelacija ,298** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Izračun Pearsonovega koeficienta v Tabeli 6.6 kaže, da med »Ženske se pogosteje 

izobražujejo kot moški« obstaja srednja povezanost (0,298). Skupna varianca (kvadrat 

koeficienta korelacije) med »Ženske se pogosteje izobražujejo kot moški« je 30%. - H2/b ne 

sprejmemo. 
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H3/c: Mlajši se pogosteje izobražujejo kot starejši. 

Hipoteza 3/c (H3/c): Med »Mlajši se pogosteje izobražujejo kot starejši« obstaja povezanost. 

 

Tabela 6.5: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med »Mlajši se pogosteje 

izobražujejo kot starejši« 

Korelacija 

 Spol Starost 

Spol Pearsonova korelacija 1 ,273** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Starost Pearsonova korelacija ,273** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Izračun Pearsonovega koeficient v Tabeli 6.7 kaže, da med »Mlajši se pogosteje izobražujejo 

kot starejši« obstaja srednja povezanost (0,273). Skupna varianca (kvadrat koeficienta 

korelacije) med »Mlajši se pogosteje izobražujejo kot starejši« je 27%. - H3/c ne sprejmemo. 

 

H2: Več udeležencev izobraževanj je, v kolikor je organizirano znotraj delovnega časa.  

Hipoteza 2 (H2): »Več udeležencev izobraževanj je, v kolikor je organizirano znotraj 

delovnega časa« obstaja povezanost. 

 

Tabela 6.6: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije »Več udeležencev izobraževanj je, v 

kolikor je organizirano znotraj delovnega časa« 

Korelacija 

 Prosti dan 

Ali se formalno 

izobražujete 

(študirate) ob delu? 

Prosti dan Pearsonova korelacija 1 ,274** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Ali se formalno izobražujete (študirate) ob 

delu? 

Pearsonova korelacija ,274** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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Izračun Pearsonovega koeficienta v Tabeli 6.8 kaže, da »Več udeležencev izobraževanj je, v 

kolikor je organizirano znotraj delovnega časa« obstaja srednja povezanost (0,274). Skupna 

varianca (kvadrat koeficienta korelacije) med »Več udeležencev izobraževanj je, v kolikor je 

organizirano znotraj delovnega časa« je 27%. - H2 ne sprejmemo. 

 

H3: Za 8-urno izobraževanje po lastnem izboru bi bila večina pripravljena plačati 100 

evrov. 

Hipoteza 3 (H3): »Za 8-urno izobraževanje po lastnem izboru bi bila večina pripravljena 

plačati 100 evrov« obstaja povezanost. 

 

Tabela 6.7: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije »Za 8-urno izobraževanje po lastnem 

izboru bi bila večina pripravljena plačati 100 evrov« 

Korelacija 

 

Ali se formalno 

izobražujete (študirate) 

ob delu? 

Koliko lastni sredstev 

bi bili pripravljeni 

vložiti za osemurno 

strokovno 

izobraževanje? 

(Odgovorite tisti, ki 

ste na prejšnje 

vprašanje odgovorili 

z »da«) 

Ali se formalno izobražujete (študirate) 

ob delu? 

Pearsonova korelacija 1 ,209* 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Koliko lastnih sredstev bi bili 

pripravljeni vložiti za osemurno 

strokovno izobraževanje? (Odgovorite 

tisti, ki ste na prejšnje vprašanje 

odgovorili z »da«) 

Pearsonova korelacija ,209* 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Izračun Pearsonovega koeficienta v Tabeli 6.9 kaže, da »Za 8-urno izobraževanje po lastnem 

izboru bi bila večina pripravljena plačati 100 evrov« obstaja srednja povezanost (0,209). 

Skupna varianca (kvadrat koeficienta korelacije) »Za 8-urno izobraževanje po lastnem izboru 

bi bila večina pripravljena plačati 100 evrov« je 21%. - H3 ne sprejmemo. 
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H4: Dobri medsebojni odnosi in možnosti dodatnega neformalnega izobraževanja sta 

najpogostejša dejavnika, ki vplivata na uspešnost in kvaliteto dela.   

Hipoteza 4 (H4): Med »Dobri medsebojni odnosi« in »Možnosti dodatnega neformalnega 

izobraževanja sta najpogostejša dejavnika, ki vplivata na uspešnost in kvaliteto dela« obstaja 

povezanost. 

 

Tabela 6.8: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med trditvama »Dobri medsebojni 

odnosi« in »Možnosti dodatnega neformalnega izobraževanja sta najpogostejša dejavnika, ki 

vplivata na uspešnost in kvaliteto dela« 

 

Korelacija 

 

Omogoča boljše 

sodelovanje 

Zagotavlja 

kakovostnejše delo 

Omogoča boljše sodelovanje Pearsonova korelacija 1 ,908** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Zagotavlja kakovostnejše delo Pearsonova korelacija ,908** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Izračun Pearsonovega koeficienta v Tabeli 6.10 kaže, da »Dobri medsebojni odnosi« in 

»Možnosti dodatnega neformalnega izobraževanja sta najpogostejša dejavnika, ki vplivata na 

uspešnost in kvaliteto dela« obstaja visoka povezanost (0,908). Skupna varianca (kvadrat 

koeficienta korelacije) med »Dobri medsebojni odnosi« in »Možnosti dodatnega 

neformalnega izobraževanja sta najpogostejša dejavnika, ki vplivata na uspešnost in kvaliteto 

dela« je 91%. - H4 sprejmemo. 

 

H5: Pomembnost usposabljanja  na delovnem mestu pripomore k stroki. 

Hipoteza 5 (H5): Za »Pomembnost usposabljanja na delovnem mestu pripomore k stroki« 

obstaja povezanost. 
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Tabela 6.9: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije »Pomembnost usposabljanja na 

delovnem mestu pripomore k stroki« 

Korelacija 

 

Kako pomembno se 

vam zdi usposabljanje 

na vašem delovnem 

področju? Pripomore k stroki 

Kako pomembno se vam zdi 

usposabljanje na vašem delovnem 

področju? 

Pearsonova korelacija 1 ,878** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Pripomore k stroki Pearsonova korelacija ,878** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Izračun Pearsonovega koeficienta v Tabeli 6.11 kaže, da »Pomembnost usposabljanja na 

delovnem mestu pripomore k stroki« obstaja visoka povezanost (0,878). Skupna varianca 

(kvadrat koeficienta korelacije) »Pomembnost usposabljanja na delovnem mestu pripomore k 

stroki« je 88%. - H5 sprejmemo. 

 

H6: Želja po formalnem izobraževanju vpliva na napredovanje. 

Hipoteza 6 (H6): Med »Željo po formalnem izobraževanju« in »Vplivom na napredovanje« 

obstaja povezanost. 

 

Tabela 6.10: Izračun Pearsonovega koeficienta korelacije med trditvama »Želja po formalnem 

izobraževanju« in » Vplivom na napredovanje«  

Korelacija 

 

Ali se želite v 

prihodnjem letu 

formalno izobraževati? Napredovanje 

Ali se želite v prihodnjem letu formalno 

izobraževati? 

Pearsonova korelacija 1 ,935** 

Pomembnost (p)  ,000 

Število (N) 133 133 

Napredovanje Pearsonova korelacija ,935** 1 

Pomembnost (p) ,000  

Število (N) 133 133 

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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Izračun Pearsonovega koeficienta v Tabeli 6.12 kaže, da med »Željo po formalnem 

izobraževanju« in »Vplivom na napredovanje« obstaja visoka povezanost (0,935). Skupna 

varianca (kvadrat koeficienta korelacije) med »Željo po formalnem izobraževanju« in 

»Vplivom na napredovanje« je 94%. - H6 sprejmemo. 

6.6 Prikaz odvisnosti med spremenljivkami 

 

 Hipoteza 1/a (H1/a): Med »Motiviranostjo za izobraževanje« in »Usposabljanjem«, 

obstaja povezanost - srednja povezanost (0,375). H1/a -  sprejmemo. 

 Hipoteza 2/b (H2/b): Med »Ženske se pogosteje izobražujejo kot moški« obstaja 

povezanost - srednja povezanost (0,298).  H2/b - ne sprejmemo. 

 Hipoteza 3/c (H3/c): Med »Mlajši se pogosteje izobražujejo kot starejši« obstaja 

povezanost - srednja povezanost (0,298).  H3/c - ne sprejmemo. 

 Hipoteza 2 (H2): »Več udeležencev izobraževanj je, v kolikor je organizirano znotraj 

delovnega časa« obstaja povezanost - srednja povezanost (0,274). H2 - ne sprejmemo. 

 Hipoteza 3 (H3): »Za 8-urno izobraževanje po lastnem izboru bi bila večina 

pripravljena plačati 100 evrov« obstaja povezanost - srednja povezanost (0,209). H3 - 

ne sprejmemo. 

 Hipoteza 4 (H4): »Dobri medsebojni odnosi« in »Možnosti dodatnega neformalnega 

izobraževanja sta najpogostejša dejavnika, ki vplivata na uspešnost in kvaliteto dela« 

obstaja povezanost - visoka povezanost (0,908). H4 - sprejmemo. 

 Hipoteza 5 (H5): »Pomembnost usposabljanja na delovnem mestu pripomore k stroki« 

obstaja povezanost - visoka povezanost (0,878). H5 - sprejmemo. 

 Hipoteza 6 (H6): Med »Željo po formalnem izobraževanju« in »Vplivom na 

napredovanje« obstaja povezanost - visoka povezanost  (0,935). H6 - sprejmemo. 
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7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
 

 

Hiter razvoj tehnologije zmanjšuje pomen formalnega izobraževanja, zato bi se morala 

organizacija dobro zavedati sistematičnega usposabljanja zaposlenih na delovnem mestu, saj 

sta znanje in praksa ključnega pomena za uspešen razvoj organizacije. 

 

GK ima dolgotrajno tradicijo na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.  Le-ta že 

vrsto let skrbi na vseh področjih za dober in uspešen razvoj izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih na delovnem mestu v organizaciji. A kljub temu bomo podali nekaj predlogov za 

izboljšanje dejavnosti izobraževanja zaposlenih na GK. 

 

Predlogi za izboljšanje izobraževalne dejavnosti na GK so: 

 Zaposlenim bi morala organizacija predstaviti oziroma jih seznaniti z zahtevami in 

pogoji o možnosti formalnega izobraževanja ob delu. Na podlagi tega bi se zaposleni 

lažje odločali o dodatnem izobraževanju in usposabljanju na delovnem mestu. 

 Žal so danes želje in pričakovanja zaposlenih preveliki. Vodstvo in vodje 

organizacijskih enot bi lahko s pomočjo rednih letnih razgovorov usklajevali 

pričakovanja, želje in zahteve glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na 

delovnem mestu. Predloge bi posredovali koordinatorici za izobraževanje in 

zdravstveno-vzgojno delo, le-ta pa sektorju za izobraževanja, ki bi na ta način lažje in 

hitreje izdelal plan izobraževanja za tekoče leto. S tem bi pripomogli k večji 

zainteresiranosti zaposlenih k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju v 

organizaciji. 

 Zaposlenim je treba omogočiti zadovoljevanje potreb po osebnem razvoju z 

izobraževanjem in usposabljanjem in jim omogočiti, da pridobljeno znanje uporabijo 

pri delu. Hkrati jim je potrebno jasno razložiti, kakšne naj bi bile njegove možnosti za 

izobraževanje in usposabljanje in na katerem področju si želi nadgraditi to znanje.  

 Napredovanja, nagrade, stimulacije in pohvale imajo na zaposlene velik vpliv. Z 

boljšim in pravičnejšim sistematičnim sistemom vseh dodeljevanj bi zaposleni 

dosegali boljše in učinkovitejše delovne rezultate na delovnem mestu, vodstvo pa 

mnogo boljše poslovne rezultate  in s tem večjo konkurenčnost na trgu. 
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8 ZAKLJUČEK  

 

V diplomski nalog z naslovom Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji 

javni organizaciji na področju zdravstva smo proučevali predvsem, kako posamezni dejavniki 

vplivajo na odločitve posameznika oziroma zaposlenega na GK. 

V prvem delu diplomske naloge smo se osredotočili na pregled strokovne literature. V 

drugem delu, ki je bil raziskovalni del s pomočjo anketnega vprašalnika, pa smo pokazali, da 

zaposlene motivirajo tisti dejavniki (motivatorji), ki so za njih najpomembnejši. Pomembno bi 

bilo, da bi vsak zaposleni razvil svojo zavest po dodatnem, formalnem ali neformalnem, 

izobraževanju in usposabljanju. Posameznik bi s tem lažje opazil prednosti kot tudi 

pomanjkljivosti izobraževanja in usposabljanja. Znano je, če bo posameznik ustrezno 

motiviran za izobraževanje in usposabljanje, bo tudi delo hitreje in kakovostneje opravljeno, s 

tem pa bo kot posameznik prispeval k osebnemu in poklicem razvoju. Organizacija se zaveda, 

da je zagotovilo uspešne prihodnosti v zaposlenih. Zaposleni nosijo odgovornost za lasten 

razvoj s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem. Delodajalec, jih žal redko spodbuja, da bi 

se zaposleni udeleževali izobraževanja in usposabljanja, predvsem zaradi omejenih finančnih 

sredstev, ki so temu namenjena. 

Izvedena anketa in analiza podatkov je pokazala, da v sami organizaciji prevladujejo 

zaposleni ženskega spola, da je največ anketiranih starih od  30 do 40 let in od 50 do 60 let, da 

prevladuje visokošolska in srednješolska izobrazba in da je v trenutni ustanovi največ 

zaposlenih od 30 do 40 let ter od 1 leta do 10 let. Žal smo tudi ugotovili, da se kar 94% 

zaposlenih formalno ne izobražuje in niti nima želje po tem izobraževanju. 

Pri zastavljenih hipotezah smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Z njim smo 

ugotavljali povezanost in smer morebitne povezave dveh numeričnih spremenljivk. Z analizo 

smo ugotovili, da polovico hipotez sprejmemo oziroma zavrnemo, kar je razvidno iz 

diplomske naloge. 

Ne glede na dobljene rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ne 

smemo pozabiti na ljudi, ki so odgovorni, da se zaposleni na svojem delovnem mestu 

kontinuirano izobražujejo in usposabljajo. Da sama organizacija v prihodnosti ne bi imela 

težav z usposobljenim in izobraženim kadrom, bi le-ta morala imeti ustrezno organiziran 

sistem izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu, kateremu bi z lahkoto sledili vsi 
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zaposleni v organizaciji. Prav od vodstva in od vodij organizacijskih enot je odvisno, na 

kakšen način bodo usmerjali zaposlene, da bodo dosegli svoje cilje. Žal pa se velikokrat 

zgodi, da do uresničitve zastavljenih ciljev organizacija naleti na različne ovire, ki zaposlene 

odvrnejo od izobraževanja in usposabljanja (preveliki stroški, prevelika razdalja do mesta 

izobraževanja, osebni razlogi zaposlenega itd). Ne glede na razloge in ovire bi se morali vsi 

zaposleni zavedati, da izobraževanje, tako formalno, neformalno ali usposabljanje, pripomore 

k osebnostnemu razvoju posameznika, kar ima za posledico zadovoljnega in motiviranega 

posameznika na delovnem mestu. 
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PRILOGA 1 SOGLASJE DELODAJALCA ZA IZVAJANJE 

RAZISKAVE 

 
GINEKOLOŠKA KLINIKA 

Šlajmerjeva 3, Ljubljana 
Zdravstvena in babiška nega 

 
Ljubljana, 3. 5. 2017 

 
 

 

SOGLASJE 
 

Ga. NINA BOŽNAR, absolventka FUDŠ, je v vlogi z dne 13. 4. 2017 zaprosila Ginekološko 

kliniko za izvedbo diplomske raziskave z naslovom DEJAVNIKI MOTIVACIJE ZA 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V VEČJI JAVNI ORGANIZACIJI NA 

PODROČJU ZDRAVSTVA.    

Po pregledu dispozicije izdajamo soglasje k opravljanju raziskave. Pričakujemo seznanitev 

medicinskih sester in babic Ginekološke klinike z rezultati raziskave. 

 

Zahvaljujemo se za sodelovanje. 

 

 
Nada Vigec, prof.zdr.vzg.      Milica Puklavec, dipl.m.s. 

Koordinatorica za pedagoško in     glavna medicinska sestra 

zdravstveno vzgojno področje, Ginekološka klinika   Ginekološka klinika 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2 ANKETNI VPRAŠALNIK   

 

ANKETA 
 

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Nina Božnar. Sem študentka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici. Zaposlena sem na Ginekološki kliniki v Zdravstveni oskrbi in kurirski službi. 

Pred vami je anketni vprašalnik, ki je sestavljen za potrebe raziskovalnega dela v okviru moje 

diplomske naloge z naslovom Dejavniki motivacije za izobraževanje in usposabljanje v večji 

javni organizaciji na področju zdravstva. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z 

vašimi odgovori lahko dobimo dober vpogled v izobraževanje zaposlenih v organizaciji.  

Anketa je anonimna. Za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in dobljene rezultate bom uporabila izključno za 

namen raziskave. 

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

 

 

 

Nina Božnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. DEMOGRAFSKI PODATKI 

 

 

1. Spol: 

 

a) ženska   

b) moški  

 

2. Starost: 

 

a) do 25 let 

b) od 25 do 30 let 

c) od 30 do 40 let 

d) od 40 do 50 let 

e) od 50 do 60 let 

f) nad 60 let 

 

3. Vrste izobrazbe: 

 

a) Osnovnošolska 

b) Poklicna 

c) Srednješolska 

d) Višješolska 

e) Visokošolska 

f) Magisterij 

g) Doktorat 

 

 

4. Koliko časa ste zaposleni v trenutni ustanovi? 

 

a) manj kot 1 leto 

b) od 1 leta 10 let 

c) od 10 let do 20 let 

d) od 20 let do 30 let 

e) od 30 let do 40 let 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

 

5. Ali se formalno izobražujete (študirate) ob delu? 

  

a) da  

b) ne  

 

6. Ali se želite v prihodnje letu formalno izobraževati? 

 

Sploh si ne 

želim 

Si ne želim Niti si ne želim-

niti si želim 

Si želim Zelo si želim 

1 2 3 4 5 

 

7. Če bi se imeli možnost formalno izobraževati, zakaj bi se zanj odločili? (S številko od 

1 do 5 ocenite pomembnost razloga za odločitev za formalno izobraževanje, pri čemer 

1 pomeni »popolnoma nepomembno« in 5 »zelo pomembno«) 

 

Želja po nadaljevanju šolanja  1 2 3 4 5 

Višja stopnja izobrazbe 1 2 3 4 5 

Boljše delovno mesto 1 2 3 4 5 

Boljša in višja plača 1 2 3 4 5 

Napredovanje 1 2 3 4 5 

Osebno priznanje 1 2 3 4 5 

Priznanje s strani sodelavca 1 2 3 4 5 

Spodbuda s strani vodstva 1 2 3 4 5 

Varna prihodnost 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

 

8. Kako pomembno se vam zdi usposabljanje na svojem delovnem področju? 

Popolnoma 
nepomembno 

Nepomembno Niti pomembno niti 
nepomembno 

Pomembno Zelo pomembno 

1 2 3 4 5 
 

9. Neformalno izobraževanje v organizaciji mi … (S številko od 1 do 5 ocenite 

pomembnost različnih učinkov neformalnega izobraževanja, pri čemer 1 pomeni 

»popolnoma nepomembno« in 5 »zelo pomembno«) 

 

Zagotavlja kakovostnejše delo 1 2 3 4 5 

Omogoča boljše sodelovanje 1 2 3 4 5 

Omogoča boljše delo 1 2 3 4 5 

Pripomore k večji kompetentnosti 1 2 3 4 5 

Pripomore k razvoju osebnosti 1 2 3 4 5 

Pripomore k stroki 1 2 3 4 5 

Pripomore k napredovanju na 

delovnem mestu 
1 2 3 4 5 

 

10. Kateri dejavniki vas običajno spodbujajo, da se udeležite strokovnih izobraževanj? 

(S številko od 1 do 5 ocenite pogostost vpliva posameznega dejavnika za vašo 

udeležbo na strokovnem izobraževanjih, pri čemer 1 pomeni »popolnoma 

nepomembno« in 5 »zelo pomembno«) 

Visoka cena izobraževanja 1 2 3 4 5 

Kraj izobraževanja 1 2 3 4 5 

Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

Želja po napredovanju 1 2 3 4 5 

Želja po novem znanju 1 2 3 4 5 

Ohranitev delovnega mesta 1 2 3 4 5 

Zanimiva tematika izobraževanja 1 2 3 4 5 

Prosti dan  1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Kako pogosto ste se v zadnjih petih letih udeležili katerega od spodaj naštetih 

izobraževanj? (S številko od 1 do 5 ocenite pogostost vaše udeležbe na posamezno 

vrsto strokovnega izobraževanja, pri čemer 1 pomeni »nikoli« in 5 pomeni »zelo 

pogosto«) 

Predavanje 1 2 3 4 5 

Učna delavnica 1 2 3 4 5 

Konferenca 1 2 3 4 5 

Kongres 1 2 3 4 5 

Seminar 1 2 3 4 5 

Tečaj 1 2 3 4 5 

Strokovno srečanje 1 2 3 4 5 

Posvet 1 2 3 4 5 

 

12. Ali bi bili pripravljeni iz lastnih sredstev poravnati znesek udeležbe na strokovnem 

izobraževanju? 

 

a) da, vedno 

b) da, če je izobraževanje zanimivo 

c) da, če je izobraževanje uporabno in pomembno za moje delovno mesto 

d) da, če vpliva na napredovanje 

e) ne 

 

13. Koliko lastnih sredstev bi bili pripravljeni vložiti za osemurno strokovno 

izobraževanje? (Odgovorite tisti, ki ste na prejšnjo vprašanje odgovorili z »da«) 

 

a) do 50 evrov 

b) do 100 evrov 

c) do 150 evrov 

d) do 200 evrov 

e) več kot 200 evrov 

 

14.  Koliko ste si že v obdobju petih le plačali za katero koli strokovno izobraževanje, ki 

je bilo organizirano izven podjetja? (Odgovorite tisti, ki ste odgovorili na prejšnje 

vprašanje) 

a)  50 evrov 

b)  50 do 100 evrov 

c)  100 do 150 evrov 

d)  več kot 150 evrov 

e)   nič 

 

 



 

 

PRILOGA 3 ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA - TABELE 

Drugi sklop vprašalnika - vprašanja povezana s formalnim izobraževanjem 

Ali se formalno izobražujete (študirate) ob delu? 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki da 8 6,0 6,0 6,0 

ne 125 94,0 94,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Ali se želite v prihodnjem letu formalno izobraževati? 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Sploh si ne želim 17 12,8 12,8 12,8 

Si ne želim 38 28,6 28,6 41,4 

Niti si ne želim-niti si želim 33 24,8 24,8 66,2 

Si želim 35 26,3 26,3 92,5 

Zelo si želim 10 7,5 7,5 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

 

Želja po nadaljevanju šolanja 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

23 17,3 17,3 17,3 

Nepomembno 
27 20,3 20,3 37,6 

Niti pomembno niti nepomembno 
28 21,1 21,1 58,6 

Pomembno 
24 18,0 18,0 76,7 

Zelo pomembno 
31 23,3 23,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Višja stopnja izobrazbe 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

16 12,0 12,0 12,0 

Nepomembno 
22 16,5 16,5 28,6 

Niti pomembno niti nepomembno 
24 18,0 18,0 46,6 

Pomembno 
34 25,6 25,6 72,2 

Zelo pomembno 
37 27,8 27,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 

Boljše delovno mesto 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

12 9,0 9,0 9,0 

Nepomembno 
17 12,8 12,8 21,8 

Niti pomembno niti nepomembno 
40 30,1 30,1 51,9 

Pomembno 
29 21,8 21,8 73,7 

Zelo pomembno 
35 26,3 26,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Boljša in višja plača 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

7 5,3 5,3 5,3 

Nepomembno 
9 6,8 6,8 12,0 

Niti pomembno niti nepomembno 
26 19,5 19,5 31,6 

Pomembno 
37 27,8 27,8 59,4 

Zelo pomembno 
54 40,6 40,6 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Napredovanje 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

9 6,8 6,8 6,8 

Nepomembno 
23 17,3 17,3 24,1 

Niti pomembno niti nepomembno 
28 21,1 21,1 45,1 

Pomembno 
29 21,8 21,8 66,9 

Zelo pomembno 
44 33,1 33,1 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Osebno priznanje 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

16 12,0 12,0 12,0 

Nepomembno 
13 9,8 9,8 21,8 

Niti pomembno niti nepomembno 
30 22,6 22,6 44,4 

Pomembno 
36 27,1 27,1 71,4 

Zelo pomembno 
38 28,6 28,6 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Priznanje s strani sodelavca 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

42 31,6 31,6 31,6 

Nepomembno 
24 18,0 18,0 49,6 

Niti pomembno niti nepomembno 
31 23,3 23,3 72,9 

Pomembno 
22 16,5 16,5 89,5 

Zelo pomembno 
14 10,5 10,5 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Spodbuda s strani vodstva 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

33 24,8 24,8 24,8 

Nepomembno 
23 17,3 17,3 42,1 

Niti pomembno niti nepomembno 
29 21,8 21,8 63,9 

Pomembno 
30 22,6 22,6 86,5 

Zelo pomembno 
18 13,5 13,5 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

Varna prihodnost 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Popolnoma nepomembno 

9 6,8 6,8 6,8 

Nepomembno 
12 9,0 9,0 15,8 

Niti pomembno niti nepomembno 
23 17,3 17,3 33,1 

Pomembno 
29 21,8 21,8 54,9 

Zelo pomembno 
60 45,1 45,1 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Tretji sklop vprašalnika - vprašanja povezana z neformalnim izobraževanjem 

 

Kako pomembno se vam zdi usposabljanje na vašem delovnem področju? 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Niti pomembno niti nepomembno 12 9,0 9,0 9,0 

Pomembno 62 46,6 46,6 55,6 

Zelo pomembno 59 44,4 44,4 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Neformalno izobraževanje v organizaciji mi…. 
 

Zagotavlja kakovostnejše delo 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 1 ,8 ,8 ,8 

Nepomembno 5 3,8 3,8 4,5 

Niti pomembno niti nepomembno 23 17,3 17,3 21,8 

Pomembno 42 31,6 31,6 53,4 

Zelo pomembno 62 46,6 46,6 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Omogoča boljše sodelovanje 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 3 2,3 2,3 2,3 

Nepomembno 7 5,3 5,3 7,5 

Niti pomembno niti nepomembno 29 21,8 21,8 29,3 

Pomembno 46 34,6 34,6 63,9 

Zelo pomembno 48 36,1 36,1 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Omogoča boljše delo 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 1 ,8 ,8 ,8 

Nepomembno 10 7,5 7,5 8,3 

Niti pomembno niti nepomembno 26 19,5 19,5 27,8 

Pomembno 50 37,6 37,6 65,4 

Zelo pomembno 46 34,6 34,6 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pripomore k večji kompetentnosti 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 4 3,0 3,0 3,0 

Nepomembno 7 5,3 5,3 8,3 

Niti pomembno niti nepomembno 33 24,8 24,8 33,1 

Pomembno 43 32,3 32,3 65,4 

Zelo pomembno 46 34,6 34,6 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Pripomore k razvoju osebnosti 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 4 3,0 3,0 3,0 

Nepomembno 7 5,3 5,3 8,3 

Niti pomembno niti nepomembno 22 16,5 16,5 24,8 

Pomembno 44 33,1 33,1 57,9 

Zelo pomembno 56 42,1 42,1 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Pripomore k stroki 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 2 1,5 1,5 1,5 

Nepomembno 6 4,5 4,5 6,0 

Niti pomembno niti nepomembno 27 20,3 20,3 26,3 

Pomembno 47 35,3 35,3 61,7 

Zelo pomembno 51 38,3 38,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pripomore k napredovanju na delovnem mestu 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 8 6,0 6,0 6,0 

Nepomembno 15 11,3 11,3 17,3 

Niti pomembno niti nepomembno 38 28,6 28,6 45,9 

Pomembno 33 24,8 24,8 70,7 

Zelo pomembno 39 29,3 29,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Kateri dejavniki vas običajno spodbujajo, da se udeležite strokovnih izobraževanj? 

 

 

Visoka cena izobraževanja 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 48 36,1 36,1 36,1 

Nepomembno 15 11,3 11,3 47,4 

Niti pomembno niti nepomembno 34 25,6 25,6 72,9 

Pomembno 22 16,5 16,5 89,5 

Zelo pomembno 14 10,5 10,5 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

Kraj izobraževanja 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 29 21,8 21,8 21,8 

Nepomembno 16 12,0 12,0 33,8 

Niti pomembno niti nepomembno 42 31,6 31,6 65,4 

Pomembno 30 22,6 22,6 88,0 

Zelo pomembno 16 12,0 12,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 



 

 

 

Samostojnost pri delu 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 16 12,0 12,0 12,0 

Nepomembno 11 8,3 8,3 20,3 

Niti pomembno niti nepomembno 22 16,5 16,5 36,8 

Pomembno 47 35,3 35,3 72,2 

Zelo pomembno 37 27,8 27,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Želja po napredovanju 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 18 13,5 13,5 13,5 

Nepomembno 14 10,5 10,5 24,1 

Niti pomembno niti nepomembno 33 24,8 24,8 48,9 

Pomembno 41 30,8 30,8 79,7 

Zelo pomembno 27 20,3 20,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Želja po novem znanju 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 7 5,3 5,3 5,3 

Nepomembno 10 7,5 7,5 12,8 

Niti pomembno niti nepomembno 13 9,8 9,8 22,6 

Pomembno 47 35,3 35,3 57,9 

Zelo pomembno 56 42,1 42,1 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ohranitev delovnega mesta 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 16 12,0 12,0 12,0 

Nepomembno 11 8,3 8,3 20,3 

Niti pomembno niti nepomembno 37 27,8 27,8 48,1 

Pomembno 39 29,3 29,3 77,4 

Zelo pomembno 30 22,6 22,6 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Zanimiva tematika izobraževanja 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 7 5,3 5,3 5,3 

Nepomembno 12 9,0 9,0 14,3 

Niti pomembno niti nepomembno 13 9,8 9,8 24,1 

Pomembno 34 25,6 25,6 49,6 

Zelo pomembno 67 50,4 50,4 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Prosti dan 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki Popolnoma nepomembno 47 35,3 35,3 35,3 

Nepomembno 20 15,0 15,0 50,4 

Niti pomembno niti nepomembno 28 21,1 21,1 71,4 

Pomembno 18 13,5 13,5 85,0 

Zelo pomembno 20 15,0 15,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kako pogosto ste se v zadnjih petih letih udeležili katerega od spodaj naštetih 

izobraževanj? 

 

 

Predavanje 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

10 7,5 7,5 7,5 

Ne pogosto 
16 12,0 12,0 19,5 

Niti pogosto niti ne pogosto  
47 35,3 35,3 54,9 

Pogosto  
32 24,1 24,1 78,9 

Zelo pogosto 
28 21,1 21,1 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Učna delavnica 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

13 9,8 9,8 9,8 

Ne pogosto 
30 22,6 22,6 32,3 

Niti pogosto niti ne pogosto  
47 35,3 35,3 67,7 

Pogosto  
31 23,3 23,3 91,0 

Zelo pogosto 
12 9,0 9,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Konferenca 

 Frekvenca Odstotek 

Veljaven 

odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

77 57,9 57,9 57,9 

Ne pogosto 
18 13,5 13,5 71,4 

Niti pogosto niti ne pogosto  
20 15,0 15,0 86,5 

Pogosto  
14 10,5 10,5 97,0 

Zelo pogosto 
4 3,0 3,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 



 

 

Kongres 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

87 65,4 65,4 65,4 

Ne pogosto 
17 12,8 12,8 78,2 

Niti pogosto niti ne pogosto  
16 12,0 12,0 90,2 

Pogosto  
10 7,5 7,5 97,7 

Zelo pogosto 
3 2,3 2,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Seminar 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

49 36,8 36,8 36,8 

Ne pogosto 
28 21,1 21,1 57,9 

Niti pogosto niti ne pogosto  
31 23,3 23,3 81,2 

Pogosto  
17 12,8 12,8 94,0 

Zelo pogosto 
8 6,0 6,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 

Tečaj 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

31 23,3 23,3 23,3 

Ne pogosto 
32 24,1 24,1 47,4 

Niti pogosto niti ne pogosto  
31 23,3 23,3 70,7 

Pogosto  
31 23,3 23,3 94,0 

Zelo pogosto 
8 6,0 6,0 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strokovno srečanje 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

61 45,9 45,9 45,9 

Ne pogosto 
23 17,3 17,3 63,2 

Niti pogosto niti ne pogosto  
20 15,0 15,0 78,2 

Pogosto  
18 13,5 13,5 91,7 

Zelo pogosto 
11 8,3 8,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

Posvet 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 
Nikoli 

89 66,9 66,9 66,9 

Ne pogosto 
11 8,3 8,3 75,2 

Niti pogosto niti ne pogosto  
21 15,8 15,8 91,0 

Pogosto  
9 6,8 6,8 97,7 

Zelo pogosto 
3 2,3 2,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 Ali bi bili pripravljeni iz lastnih sredstev poravnati znesek udeležbe na strokovnem 
izobraževanju? 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki da, vedno 4 3,0 3,0 3,0 

da, če je izobraževanje zanimivo 21 15,8 15,8 18,8 

da, če je izobraževanje uporabno 

in pomembno za moje delovno 

mesto 

49 36,8 36,8 55,6 

da, če vpliva na napredovanje 22 16,5 16,5 72,2 

ne 37 27,8 27,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

 

 



 

 

Koliko lastni sredstev bi bili pripravljeni vložiti za osemurno strokovno izobraževanje?  

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki do 50 evrov 73 54,9 54,9 54,9 

do 100 evrov 31 23,3 23,3 78,2 

do 150 evrov 29 21,8 21,8 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 

 

Koliko ste si že v obdobju petih let plačali za katero koli strokovno izobraževanje, ki je 

bilo organizirano izven podjetja?  

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Zbirni odstotek 

Podatki 50 evrov 56 42,1 42,1 42,1 

50 do 100 evrov 36 27,1 27,1 69,2 

100 do 150 evrov 1 ,8 ,8 69,9 

več kot 150 evrov 5 3,8 3,8 73,7 

nič 35 26,3 26,3 100,0 

Total 133 100,0 100,0  

Vir: Božnar, lastna raziskava/anketa (2017) 
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