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POVZETEK 

 

Magistrska naloga v samem začetku predstavi delovanje evropske kohezijske politike, 

Strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, preko katerih Evropska Unija omogoča 

enakovreden razvoj vseh držav članic. Iz vidika obravnavane teme, so Strukturni skladi 

bistveni za razvoj zaposlenih, saj se preko slednjih vlaga v človeški kapital, spodbuja 

izobraževanja ter vseživljenjsko učenje, kar postaja ključni element hitro razvijajoče se 

sodobne družbe. Magistrska naloga zajema teoretične opredelitev ključnih pojmov iz področja 

izobraževanja, kot na primer znanje, izobraževanje in usposabljanje  ter vloge zaposlenih v 

organizaciji, opis sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, raziskovanje 

izobraževalnih potreb, načrtovanje in programiranje ter organizacija in izvedba izobraževanja 

itd. Ob enem pa zajema tudi lastno raziskavo opravljeno med zaposlenimi na področju 

Evropske kohezijske politike na primeru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, katere 

glavni namen je analiza stanja sistema razvoja kadra zaposlenega na področju evropske 

kohezijske politike. Ključni cilji raziskave so ugotoviti želje in motivacijo zaposlenih na 

področju evropske kohezijske politike po izobraževanjih in usposabljanjih, ugotoviti trenutno 

stanje politike izobraževanja in usposabljanja na področju evropske kohezijske politike ter 

ugotoviti načine vrednotenja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na področju evropske 

kohezijske politike na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Hkrati želimo z 

raziskavo ugotoviti, ali v sistemu izobraževanj in usposabljanj obstajajo morebitne 

nepravilnosti ter podati predloge za razrešitve le teh.  

 

KLJU ČNE BESEDE: izobraževanje, usposabljanje, učenje, znanje, razvoj zaposlenih.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

In the beginning, the master's thesis presents the operation of the European cohesion policy 

(EKP), the Structural Funds and the Cohesion Fund, through which the European Union 

ensures an equivalent development of all Member States. From the perspective of the 

discussed topic, structural funds are essential to the development of the employees, as 

investments into human capital are performed trough the latter. They also encourage 

education and lifelong learning. All of these are becoming a key element in fast-evolving 

modern societies. The masters' thesis covers theoretical definitions of key concepts from the 

field of education, such as knowledge, education and training, as well as the role of 

employees in the organization, the description of the system of education and training 

employees, the research of educational needs, the planning and programming as well as the 

organisation and the implementation of education, etc. At the same time, however, it covers 

its own research carried out amongst employees in the field of European cohesion policy 

(EKP) on the example of the Ministry of Education, Science and Sport (MIZŠ), the main 

purpose of which is the analysis of the state of the system for the development of personnel 

employed in the field of EKP. The key objectives of the study are to determine the desire and 

motivation of the employees in the field of european cohesion policy after the training courses 

and training courses, to determine the current status of the education and training policy in the 

field of european cohesion policy and to identify ways of evaluation of the education and 

training of employees in the field of european cohesion policy, Ministry of education, science 

and sport. At the same time we want the survey to determine whether, in the system of 

education and training there are any irregularities and to make proposals for the resolution of 

only those. 

 

KEY WORDS: education, training, teaching, knowledge, development of employees.  
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1 UVOD 
 
 
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, je ta postala upravičena do sredstev Strukturnih 

skladov, ki so bistveni za razvoj zaposlenih, saj se preko njih vlaga v človeški kapital, 

spodbuja izobraževanje ter vseživljenjsko učenje, hkrati pa Strukturni skladi delujejo na 

principu oz. z namenom pripravljanja evropske delovne sile na globalne izzive, kot so zahteve 

po novih znanjih, povečana uporaba informacijske tehnologije ipd.  

 

Znanje v sodobnem času predstavlja konkurenčno prednost vsake organizacije, je posledica 

učenja, ki pa ga je potrebno znati prenesti v prakso, saj v nasprotnem primeru nima pomena 

za organizacijo. Pri tem imajo glavno vlogo zaposleni v organizaciji, ki morajo biti 

kompetentni in sposobni uresničiti zastavljene cilje organizacije iz česar sledi, da so zaposleni 

najpomembnejši člen pri (ne)uspešnosti organizacije.  

 

Ko govorimo o razvoju zaposlenih, mislimo na dolgoročno naložbo, ki ima pozitivne 

posledice za organizacijo. Spodbujanje in zagotavljanje stalnega razvoja zaposlenih pa je 

predvsem dolžnost vodstvenih kadrov, ki morajo v zaposlenih prepoznati dodano vrednost 

podjetja, v obliki človeškega kapitala, ki ga je potrebno izkoristiti, negovati, razvijati, 

usposabljati in izobraževati. Le vodstvo, ki se zaveda pomena stalnega izobraževanja, lahko 

generira in vpelje uspešno izobraževanje s pozitivnimi učinki za celotno organizacijo. Po 

drugi strani, pa morajo tudi zaposleni prispevati k oblikovanju in razvoju lastnega znanja in 

sposobnosti, saj se posameznik ne more razvijati, če nima lastnih ambicij. 

 

Organizacije dajejo čedalje večji poudarek na izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, 

zaradi naglih tehnoloških sprememb in napredka. Slednje nakazuje na pomembnost strokovne 

izobraženosti zaposlenih, kot temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti organizacije. 

Višja raven izobraženosti in usposobljenosti zaposlenih, pa bo generirala boljše poslovne 

rezultate in s tem zvišala kakovost celotne organizacije. Prav zaradi slednjega je ključno, da 

organizacija omogoči razvoj in izobraževanje zaposlenih, kar pa je mogoče le, ko/če ima 

slednja ustrezno organizirano izobraževalno dejavnost, ki zajema raziskovanje izobraževalnih 

potreb, načrtovanje, programiranje ter organizacijo in izvedbo izobraževanja oz. usposabljanja 

ter spremljanje in vrednotenje izobraževanja oz. usposabljanja. Bistveno pri sistemu 

izobraževanja in usposabljanja je, da je le ta sistematičen in usklajen s potrebami zaposlenih 

in interesi organizacije.   
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Z namenom pregleda in ocene trenutnega sistema izobraževalne dejavnosti za zaposlene na 

področju evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) na Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), smo izvedli raziskavo, z anketiranjem zaposlenih na 

področju EKP na MIZŠ ter na podlagi ugotovitev predstavili stopnjo (ne)razvitosti in 

organiziranosti izobraževalne dejavnosti. Poleg ugotovitve trenutnega stanja politike 

izobraževalne dejavnosti na MIZŠ, smo z raziskavo želeli ugotoviti še, kakšne so želje in 

kolikšna je motivacija zaposlenih na področju EKP na MIZŠ ter sistem vrednotenja 

izobraževanj in usposabljanj. Hkrati smo želeli ugotoviti tudi morebitne nepravilnosti ter 

podati predloge za odpravo teh. Ugotovitve, pridobljene z raziskavo, smo povezali s 

teoretičnim vidikom razvoja kadrov, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju. 
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2 PREDSTAVITEV DELOVANJA EVROPSKE KOHEZIJSKE 

POLITIKE 

 
 
Evropska Unija (v nadaljevanju EU) ima 28 držav članic, ki sestavljajo enotni trg s 507 

(Eurostat, 1.1.2015) milijoni prebivalcev in 271 regijami, med katerimi obstajajo gospodarske 

in socialne razlike. Prav zato je namen evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) 

izboljšati konkurenčni položaj EU kot celote, še posebej pa njenih najšibkejših držav oz. regij 

(Evropska kohezijska politika v Sloveniji, s.a.). Wostner (2008) pod temeljne cilje EKP 

uvršča zmanjševanje gospodarskih in socialnih neenakosti med različnimi regijami oz. 

državami EU, zato EKP opredeljuje kot eno ključnih politik, za katero je značilno dolgoročno 

načrtovanje. Ker EKP prispeva k izgradnji in poglobitvi evropskega notranjega trga (Lajh, 

2006), lahko rečemo, da slednja ni le ena izmed javnih politik, temveč predstavlja prostorsko 

kombinacijo različnih sektorskih politik (Lajh, 2006). Oblikovanje in izvajanje slednje zajema 

nadnacionalne, nacionalne in subnacionalne (regionalne in lokalne) ravni ter druge javno-

politične akterje, predvsem socialne in ekonomske partnerje (po Institucije in drugi organi 

EU, s.a.): 

• Evropski svet, v katerem so voditelji držav in članic EU. Evropski svet določa splošne 

politične smernice EU. 

• Evropski parlament, v katerem sedijo neposredno izvoljeni poslanci, zato lahko 

rečemo,  da ga zastopa ljudstvo Evrope.  

• Evropska komisija, katere člane imenujejo vlade držav članic in skrbi za interese EU 

kot celote.  

 

Naštete institucije skupaj sprejemajo predpise, ki veljajo na področju celotne Evropske unije. 

Evropska komisija predlaga nove zakone, katere Parlament in Svet po razpravi sprejmeta, 

Evropska komisija in države članice pa sprejete zakone implementirata in de facto izvajata, ob 

čemer Evropska komisija zagotavlja njihovo pravilno uporabo. Poleg omenjenih institucij, pa 

znotraj EU delujejo še druge institucije in medinstitucionalni organi za izvajanje posebnih 

nalog. Te so Evropska centralna banka, Evropska služba za zunanje delovanje, Evropski 

ekonomsko-socialni nadzor, Odbor regij, Evropska investicijska banka, Evropski varuh 

človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Urad za publikacijo, Evropska 

šola za upravo in številni specializirani in decentralizirani organi, ki izvajajo različne 

tehnične, znanstvene in upravljalske naloge (Institucije in drugi organi EU, s.a.). Evropska 
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komisija in 28 držav članic vodijo porabo sredstev EKP na podlagi sistema deljenega 

upravljanja, ki predstavlja osnovni element EKP, pri čemer imajo države članice glavno vlogo 

pri odločanju glede porabe sredstev EKP, hkrati pa tudi nosijo odgovornost za ustrezno 

upravljanje sklada, iz česar sledi, da imajo države članice temeljno odgovornost nad porabo 

sredstev EKP (The control system for Cohesion Policy, 2009).  

 

Na ravni Slovenije sistem nadzora izvajajo organi, odgovorni za spremljanje in nadzor 

izvajanja EKP, opredeljeni v nadaljevanju (po Ferry in drugi 2007, str 115): 

• Organ za upravljanje, ki je odgovoren za učinkovito, uspešno in korektno upravljanje 

izvajanja EKP. Njegova temeljna naloga je postavitev sistema finančnih in statističnih 

informacij, prilagoditev programskih dokumentov, vrednotenja in poročanja, 

upravljanja s finančnim sistemom ter zagotavljanja skladnosti s pravili.  

• Nadzorni organ, ki spremlja napredek programa, pregleduje in odobrava kriterije za 

izbor projektov ter predlaga spremembe programa organu upravljanja.  

• Organ za potrjevanje je odgovoren za potrjevanje in posredovanje izjav o izdatkih in 

zahtevkih za izplačila Evropski komisiji. Odgovoren je tudi za pregled izdatkov iz 

vidika skladnosti z veljavnimi nacionalnimi pravili. V primeru ugotovljenih 

nepravilnosti je odgovoren za izterjavo sredstev.  

• Revizijski organ deluje neodvisno od organa za potrjevanje in organa za upravljanje. 

Odgovoren je za to, da se revizije izvajajo na osnovi ustreznega vzorca, za 

posredovanje letnih revizijskih poročil in za izdajo mnenja na osnovi izvedenega 

nadzora in revizij.  

 

Pomembno vlogo pri izvajanju EKP imajo tudi ministrstva, ki nastopajo kot posredniška 

telesa in so ključna pri procesih pogajanja z Evropsko komisijo (Ferry in drugi, 2007).  

 

Sredstva strukturnih skladov EKP so dodatna sredstva in ne nadomestek za nacionalna 

sredstva. V finančnem pogledu pa taka politika predstavlja sistem stranskih plačil bogatejših 

držav članic EU za manj razvite države članice (Lajh, 2006). Iz česar lahko zaključimo, da je 

”EKP izredno kompleksna, ta kompleksnost se nanaša na načine financiranja evropske 

kohezijske politike na povezavo med ustrojem delovanja instrumentov in ekonomsko 

učinkovitostjo oz. neučinkovitostjo”(Mulec 2008, str. 9).  
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Glavno sredstvo EKP so strukturna sredstva, pri katerih gre za ”skupek razvojnih aktivnosti, 

programov in ukrepov države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev organiziranih interesov 

na regionalni ravni, koordiniranih in sofinanciranih s strani EU, namenjenih doseganju 

razvojnih ciljev ob upoštevanju skladnega regionalnega razvoja”  (Bučar in drugi 2007, str. 

17). Za ta namen so zasnovani večletni programi z različnimi cilji, ki so usmerjeni v 

povečanje in izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva (npr. spodbujanje zaposlovanja, razvoj 

podeželja ali prestrukturiranje regij s pripadajočo industrijo, itd.). Pri tem gre za partnerstvo 

med Evropsko komisijo in različnimi akterji v državah članicah.  

 

Evropska komisija predlaga strateške smernice politike, države članice pa v soglasju z 

regionalnimi in lokalnimi akterji predlagajo konkretne ukrepe, ki jih mora Evropska komisija 

potrditi (Bučar in drugi, 2007). Iz tega vidika je Evropska komisija ključna institucija EU, saj 

ima pravico pripravljati predloge za sprejem novih zakonov EU (Fontain 2014, str. 14). 

Funkcija Evropske komisije pa je učinkovit nadzor nad porabo sredstev. ”Glede na to, da 80 

% proračunskih sredstev EU upravljajo nacionalni in regionalni organi, imajo tudi države 

članice pomembno vlogo pri zagotavljanju, da se predpisi upoštevajo ter pri odkrivanju in 

preganjanju nepravilnosti in goljufij” (Sredstva EU v moji državi s.a., str. 4). Če se EU želi 

izogniti naraščajočemu prepadu med bolj in manj razvitimi državami je pomembno, da 

razvitejše regije finančno podpirajo manj razvite regije, kar Charlemagne (2003) opiše kot 

načelo solidarnosti, ki prinaša pozitivne posledice za ”obe strani”, saj po eni strani pomeni 

gospodarsko rast v državah prejemnicah, po drugi strani pa večanje trga za bolj razvite 

države. Če želi EU ostati konkurenčna, je potrebno naložbe usmerjati oz. prerazporediti med  

vse regije in ne zgolj med manj razvite, kar pomeni, da je ključno upoštevati oz. vključiti tudi  

uspešnejše oz. razvitejše regije, z namenom, da se jim omogoči, da še naprej ostajajo uspešne 

in konkurenčne (A new Cohesion Policy for jobs and growth in Europe, 2014).    

 

V nadaljevanju posvečamo posebno pozornost Strukturnim skladom, ki predstavljajo 

instrument izvajanja EKP ter pomemben del razvoja zaposlenih, iz vidika izobraževanj in 

usposabljanj. Opisali bomo delovanje dveh skladov, ki delujeta znotraj Strukturnih skladov in 

sicer Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj ter Kohezijski sklad, kot 

samostojni sklad. Poudarek bo tudi na opredelitvi načel in ciljev Strukturnih skladov, na 

katerih temelji delovanje slednjih.  
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2.1   Strukturni skladi 
 
Strukturni skladi (v nadaljevanju SS) predstavljajo finančni instrument EU, preko katere 

slednja prispeva k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami držav članic, ter 

spodbujajo uravnotežen in trajnostni razvoj le-teh (Bučar in drugi, 2007). Proračun EU se 

načrtuje za obdobje sedmih let, s čimer naj bi se zagotovila stabilna in varna podlaga za javne 

naložbe (A new Cohesion Policy for jobs and growth in Europe, 2014). Sredstva, ki jih EU 

nameni za SS, se porabijo za finančno podporo projektov v javnem in zasebnem sektorju, za 

katere se oceni, da bodo največ prispevali k ciljem izvajanja strukturne politike. Končni 

prejemniki sredstev so podjetja, javni zavodi, društva ipd. Za njih SS predstavljajo vir 

financiranja, ki dopolnjuje nacionalni vir. Omogočajo jim izvedbo projektov, za katere nimajo 

dovolj lastnih sredstev (Bučar in drugi, 2007).  

 

Slovenija je leta 2004 z devetimi drugimi državami1 vstopila v EU in tako postala upravičena 

do sredstev SS (Hallet in Keerman, 2005), ki predstavljajo finančni element EKP in podpirajo 

razvoj tistih regij, ki zaostajajo za razvitimi, v smislu dohodkov in priložnosti. Znotraj SS 

delujeta dva sklada in sicer Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj 

(Predstavitev skladov, s.a.). Kljub temu, da First Report on Economic and Social Cohesion 

(1996) piše, da mora vsaka država članica EU zagotoviti uspešno črpanje sredstev SS2, da je 

vsaka država zase dolžna zagotoviti uspešno delovanje SS ter, da mora sama spodbujati 

sistem zaposljivosti in zmanjševanja razlik med regijami v EU, pa Lajh (2004) meni, da je 

Slovenija vstopila v EU nepripravljena. Namreč, ob vstopu v EU še ni imela sprejete 

nacionalne zakonodaje, ki bi omogočala upravičenost do povračila stroškov iz SS, navkljub 

opozorilom stroke iz akademskih krogov, ki je trdila, da je potrebno ob vstopu v EU 

izoblikovati institucionalni okvir, ki bo omogočal upravljanje SS, saj bi le na ta način 

Slovenija bila pripravljena dobro izkoristiti omogočena sredstva iz SS ter tako dosegla višjo 

stopnjo razvoja.   

 

Splošna pravila za Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) in Evropski sklad za 

regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) ter Kohezijski sklad (v nadaljevanju KS) so 

določena z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta iz dne, 17. december 

2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 

                                                 
1 Latvija, Litva, Malta, Poljska, Ciper, Češka, Estonija, Madžarska in Slovaška. 
2 Vsaka država članica sama ureja ključna področja, kot je denimo izobraževanje.  
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skladu in razveljavitvijo Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006, ki določa splošni okvir za Evropski 

socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad.   

 

Preko SS in KS, Evropska unija vlaga v različne projekte v vseh evropskih regijah, z 

namenom spodbujanja ekonomske in socialne kohezije ter z namenom zmanjševanja razlik 

med članicami EU (Evropska kohezijska polika v Sloveniji, s.a.). Slednji so bili namenjeni  

cilju, da bi se EU razvila kot celota v najbolj dinamično in konkurenčno gospodarstvo na 

svetu (Bučar in drugi, 2007). Sredstva SS so namenjena financiranju razvojnih programov v 

posameznih državah članicah EU3 in predstavljajo pomemben delež evropskega proračuna. 

SS se med seboj povezujejo in ne predstavljajo samo enega vira financiranja v Evropskem 

proračunu (Aljančič in Bogdanovič, 2000).  

 

Razumevanje EKP zahteva še obravnavo načel, na katerih temelji delovanje SS in KS in iz 

katerih je razvidno celotno delovanje SS in KS. Načela se upoštevajo pri načrtovanju, 

izvajanju in spremljanju izvajanja posameznih dejavnosti, ki so sofinancirana s strani SS in 

KS, da se zagotovi čim bolj učinkovito izvajanje le teh. Poleg razumevanja načel, je poudarek 

tudi na obravnavi ciljev, preko katerih SS in KS usmerjajo svoja sredstva (Mulec, 2006).     

 

Načela strukturnih skladov so (po Čebular 2005, str. 105): 

• Načelo koncentracije sredstev na tiste regije, ki sredstva najbolj potrebujejo. 

• Načelo programiranja, kar pomeni, da se sredstva delijo za razvojne programe in ne za 

posamezne investicije. 

• Načelo partnerstva, pri katerem gre za tesno sodelovanje Evropske Komisije, 

nacionalnih vlad ter lokalnih in regionalnih oblasti. 

• Načelo dodatnosti pomeni, da sredstva SS zgolj dopolnjujejo privatne in lokalne 

finančne vire. 

• Načelo subsolidarnosti, pri katerem gre za pristojnosti vodenja skladov, ki pomagajo 

na tistih področjih, ki zaradi zahtevnih razvojnih razlik in omejenih finančnih sredstev  

ne zmorejo rešiti same razlik.  

• Načelo učinkovitosti vrednotenja učinkov, kar pomeni nadziranje učinkovitosti in 

uspešnosti porabe sredstev ter poenostavljanje sistema dodeljevanja pomoči.  

 
                                                 
3 Regulative Evropske komisije določajo sistem, po katerem se določijo sredstva za posamezno državo 
članico.  
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”Cilji so v tesni povezavi z načelom koncentracije, ki je osnovno načelo izvajanja strukturnih 

pomoči, saj določa, da se sredstva porabijo za namene, ki izhajajo iz ciljev” (Mulec 2008, str. 

26). Cilje določi EU, slednji pa odražajo prioritete v strukturni politiki in predstavljajo osnovo 

za razdeljevanje SS ter odločajo, kateri projekti bodo podprti (Mulec, 2008). Cilji SS so 

zapisani v temeljnih dokumentih EU, saj je na primer že v prvem delu Amsterdamske 

pogodbe zapisano, da naj bi si države članice EU prizadevale za čim večjo solidarnost med 

prebivalci EU, ekonomski in socialni napredek ter krepitev kohezije (Bučar in drugi, 2007).   

 

Cilji strukturnih skladov so (po Mrak in Rant 2004, str. 49): 

• Konvergenca: ta cilj predstavlja prednostno nalogo skladov, katerega glavni namen je 

doseganje razvoja inovacij, prilagodljivosti na gospodarske in socialne spremembe, 

varovanja in izboljšanja okolja ter pravne učinkovitosti.  

• Regionalna konkurenčnost: ta cilj je usmerjen v krepitev konkurenčnosti regije ter 

zaposlenosti s predvidevanjem gospodarskih in socialnih sprememb. V te spremembe 

so vključene tudi spremembe, povezane s sprostitvijo trgovine, s pomočjo povečanja 

in izboljšanja kakovosti naložb v človeški kapital in inovacije, ki temeljijo na znanju 

temelječe družbe, podjetništva, varovanja in izboljšanja okolja. 

• Evropsko teritorialno sodelovanje: ta cilj je usmerjen v krepitev čezmejnega 

sodelovanja s pomočjo lokalnih in regionalnih skupnih pobud.   

 

2.2  Evropski socialni sklad 
 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS), je bil ustanovljen leta 1957 s 123. členom v 

Rimski pogodbi, katera navaja ”da bi izboljšali zaposlitvene priložnosti delavcev na skupnem 

trgu in tako prispevali k dvigu življenjske ravni, se ustanovi ESS, katerega naloga je 

omogočiti lažje zaposlovanje delavcev ter povečati njihovo geografsko in poklicno mobilnost 

v skupnosti”.  

 

V Uredbi (EU) št. 1304/2013 iz dne 17. december 2013 je v 4. točki  zapisano, da se danes 

”EU spopada s strukturnimi izzivi, ki izhajajo iz gospodarske globalizacije, tehnoloških 

sprememb in vedno starejše delovne sile ter pomanjkanja spretnosti in delovne sile v 

nekaterih sektorjih in regijah. Te izzive je še povečala nedavna gospodarska in finančna 

kriza, ki je povečala stopnjo brezposelnosti, pri čemer je prizadela zlasti mlade in druge 

prikrajšane ljudi, kot so migranti in manjšine”. Iz tega izhaja, da je poslanstvo ESS vlagati v 
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človeški kapital, ustvarjati delovna mesta in spodbujati zaposlenost in zaposljivost ter krepiti 

inovativnost (Evropski socialni sklad, s.a.).  

 

ESS je bil ustanovljen z namenom spodbujanja gospodarske in socialne kohezije, torej za 

zmanjševanje premoženjskih razlik in življenjskega standarda med državami članicami EU. 

Kljub vsemu pa je glavni namen ESS spodbujanje zaposlovanja v državah EU (Evropski 

socialni sklad, s.a.).  V publikaciji ”Europe 2020: Europe's growth strategy” (2015, str. 8-9) 

je zapisano, da ”vsako leto 6 milijonov mladih Evropejcev preneha šolanje z največ osnovno 

šolsko izobrazbo. Trenutno to velja za 14 % mladih v starosti 18 do 24 let, kar posledično 

povečuje delež brezposelnosti pri mladih”, posledično se povečuje tudi stopnja revščine, ki 

”ogroža več kot 80 milijonov ljudi, od tega 20 milijonov otrok in 8 % delovno aktivnih 

prebivalcev”, kot odgovor na to, mora ESS spodbujati socialno vključevanje in delovati proti 

revščini, saj se le tako lahko pretrga krog medgeneracijske prikrajšanosti (Uredba (EU) št. 

1304/2013 z dne 17. december 2013). V nadaljevanju te iste Uredbe je v 2. točki zapisano, da 

mora ESS ”izboljšati zaposlitvene možnosti, okrepiti socialno vključevanje, ukrepati proti 

revščini, spodbujati izobraževanje in vseživljenjsko učenje ter oblikovati ukrepe aktivnega, 

obsežnega in trajnostnega vključevanja”.  

 

ESS deluje na principu priprave evropske delovne sile in da države članice bolje pripravi na 

nove globalne izzive, saj se trenutno več kot 200 milijonov delavcev v Evropi sooča z 

zahtevami po novih znanjih, povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih 

procesih, globalizacijo, s težavami mladih pri iskanju zaposlitve, staranjem evropskega 

prebivalstva itd. (Evropski socialni sklad, s.a.).  

 

Glede staranja evropskega prebivalstva je v 5. točki Uredbe (EU) št. 1304/2013 z dne 17. 

december 2013 zapisano, ”da mora ESS podpirati dejavno in zdravo staranje, tudi z 

inovativnimi oblikami dela ter spodbujati zdravje in varnost pri delu”. ESS vlaga tudi v  

”učinkovitost javne uprave in javnih storitev ter s tem zagotavlja ustrezno izvajanje politike 

izobraževanja in zaposlovanja, socialne politike in drugih politik” (Reginal policy 2014, str. 

7). Iz tega izhaja, da glavna naloga ESS ostaja skrb za rast delovnih mest ter izboljšanje 

kakovosti življenja državljanov EU, saj jim nudi boljše znanje preko izobraževanj in 

usposabljanj, posledično pa tudi boljše možnosti za zaposlitev. ESS pa poleg vsega naštetega 

posebno pozornost namenja še invalidnim osebam, migrantom, manjšinam ter drugim 

marginalnim skupinam (Evropski socialni sklad, s.a.). 
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2.3  Evropski sklad za regionalni razvoj 
 
Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) je drugi med Strukturnimi skladi. 

”ESRR je bil ustanovljen leta 1975 kot odziv na neenakost življenjskega standarda med 

posameznimi regijami znotraj EU” (Mulec 2008, str. 29). ESRR spodbuja konkurenčnost in 

ustvarjanje delovnih mest v vseh regijah in mestih EU (Regional policy 2014, str 7.) in 

prispeva k zmanjšanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij EU, zato je njegov 

namen krepitev ekonomske in socialne kohezije ter pomoč pri odpravljanju razvojnih 

neravnovesij v regijah4 (Evropski sklad za regionalni razvoj, s.a.).  

 

V Uredbi (EU) št. 1301/2013 z dne 17. december 2013 je v 22. točki zapisano, da mora ESRR 

”obravnavati težave pri dostopu velikih trgov in oddaljenosti od njih, s katerimi se srečujejo 

območja z zelo majhno gostoto prebivalstva”.  Poleg tega mora ESRR obravnavati ”posebne 

težave, s katerimi se srečujejo določeni otoki, mejne regije, gorske regije in redko poseljena 

območja, katerih geografska lega zavira njihov razvoj z namenom, da se podpre njihov 

trajnostni razvoj”. V 23. členu iste Uredbe je zapisano, da mora ESRR razširit obseg podpore 

financiranja pomoči najbolj oddaljenim regijam in sicer se ta pomoč nanaša na tekoče 

poslovanje, ki nastane zaradi ”socialnih in posebnih razmer v teh regijah, katerih razvoj 

močno ovirajo oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje ter 

ekonomska odvisnost od maloštevilnih izdelkov”. ESRR spodbuja in financira čezmejno, 

transnacionalno in med regionalno sodelovanje, kar se imenuje evropsko teritorialno 

sodelovanje. To sodelovanje pa zajema številna področja, kot na primer skupno prometno 

infrastrukturo, inovativna in komunikacijska omrežja, čezmejno trgovino, skupno upravljanje 

naravnih virov, povezovanje mestnih in podeželskih območij itd. (Regional policy 2014, str. 

7).  

 

2.4  Kohezijski sklad 
 
Kohezijski sklad (v nadaljevanju KS) je bil ustanovljen leta 1994, z namenom zagotavljanja 

finančnih sredstev za izvajanje intervencij na področju okolja in prometne infrastrukture 

evropskih omrežij. "Predstavlja tisti instrument Evropske skupnosti, ki prispeva h krepitvi 

ekonomske in socialne kohezije" (Mulec 2008, str. 47). Do sredstev KS so upravičene najmanj 

                                                 
4 Regije z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče 
industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, redko poseljena območja in mejne 
regije.  
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razvite države članice EU, katerih bruto družbeni proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj 

kot 90 % povprečja EU (Kohezijski sklad, s.a.). Zaradi posebnih potreb KS je ključno, da se 

določi prednostne naložbe, pri katerih je potrebno opredeliti cilje h katerim bo KS prispeval 

sredstva. Med prednostne naložbe spadajo (po 4. členu Uredbe (EU) št. 1300/2013 iz dne 17. 

december 2013): 

1. spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izhaja iz obnovljivih virov,  

2. spodbujanje energetske učinkovitosti in porabe obnovljive energije v podjetjih, 

3. spodbujanje pametnega gospodarjenja z energijo in uporabe obnovljive energije v 

javni infrastrukturi, vključno z javnimi poslopji in v stanovanjskem sektorju,  

4. razvijanje in porabljanje pametnih distribucijskih sistemov,  

5. izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter  

6. učinkovito javno upravo z ukrepi za krepitev institucionalne zmogljivosti in 

učinkovitosti javnih uprav in javnih storitev, povezanih z izvajanjem KS.  

 

Del KS pa je namenjen tudi ”financiranju ključnih prometnih in drugih omrežij, spletne javne 

storitve ter v cestno in železniško infrastrukturo, omrežja električne energije ter plinovode”, 

saj bodo boljše povezave nudile več poslovnih priložnosti, koristile pa bodo podjetjem in 

državljanom po vsej EU. Ob enem KS vlaga tudi v prilagajanje podnebnim spremembam, 

oskrbo z vodo, ravnanje z odpadki ter v mestno okolje itd. Podpira tudi projekte v podjetjih in 

javni infrastrukturi, ki so povezani z energijsko učinkovitostjo in uporabo obnovljivih virov 

energije (Regional policy 2014, str. 7). Vendar namen KS ni zgolj pospeševanje razvoja 

slabše razvitih regij, temveč njihovo povezovanje na vseh ravneh, s čimer se krepi kohezija in 

solidarnost znotraj EU (Bučar in  drugi, 2007).  

 

Značilnost KS je sofinanciranje velikih projektov v manj razvitih državah članicah EU med 

katere spadajo Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Litva, Latvija, 

Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija in sicer v višini do 85 % 

vrednosti projekta nepovratnih sredstev5. Za sredstva iz KS je upravičen samo javni sektor 

(občine, zavodi in javne agencije), višino sredstev pa si spogaja država kandidatka sama 

(Cohesion Fund, s.a.) 

 

 

                                                 
5 Pri KS je osnova za črpanje sredstev država in ne regija, kot je to značilno za SS. 
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2.5  Podatki o črpanju evropskih sredstev 
 

Glede na Poročilo o črpanju evropskih sredstev6, je Republika Slovenija v obdobju od 

1.1.2007 do 31.10.2014 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske 

politike dodelila 4,4 milijarde evrov (108,09 %) sredstev ministrstvom7. Podpisala je za 4,2 

milijarde evrov (102,77 %) pogodb, kar pomeni, da je večina sredstev že dodeljenih. Iz 

državnega proračuna je bilo izplačanih preko 3,1 milijarde evrov (76,52 %) razpoložljivih 

sredstev, v državni proračun pa je bilo iz bruseljske blagajne povrnjenih 2,9 milijarde evrov  

(70,00 %) razpoložljivih sredstev.  

 

Sredstva so bila izplačana za naslednja področja (po Podatkih o črpanju na dan 31.10.2014): 

• krepitve regionalnih razvojnih potencialov (financiranje spodbujanja podjetništva in 

konkurenčnosti, visokošolske in informacijske infrastrukture, investicije v turistično 

infrastrukturo in ohranjanje naravnega in kulturnega potenciala ter za investicije v 

osnovno infrastrukturo za razvoj regij); 

• razvoja okoljske in prometne infrastrukture (investicije v železniško infrastrukturo, 

avtoceste, pomorsko infrastrukturo in investicije s področja javnega potniškega 

prometa, v okoljsko infrastrukturo ter v projekte na področju trajnostne rabe energije); 

• razvoja človeških virov (spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, spodbujanje 

zaposlovanja, razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, zagotavljanje enakih 

možnosti in zaposlovanja ranljivih družbenih skupin ter zagotavljanje institucionalne 

in administrativne usposobljenosti). 

 

Na ravni EU so projekti, ki so sofinancirani s strani SS in KS, ustvarili ”na milijone delovnih 

mest, na tisoče kilometrov strateških prometnih, energetskih in širokopasovnih povezav, 

naložbe v raziskave in inovacije za podjetja in podjetnike, podprli so projekte za razvoj novih 

rešitev na področju obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti ter spodbudili 

gospodarsko rast v redko poseljenih področjih in najbolj oddaljenih regijah EU” (Regional 

policy 2014, str. 15). Ker Evropsko gospodarstvo okreva po enih najhujših gospodarskih in 

finančnih kriz po letu 1920, je ključnega pomena, da se zagotovi čim učinkovitejši izkoristek 

                                                 
6 Na dan 31.10.2014 
7 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo, 
Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ministrstvo za infrastrukturo. 
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vsakega evra iz sredstev Strukturnih skladov in Kohezijske sklada. Več kot 39,2 milijarde 

evrov (11 %) skupnih sredstev, je bilo do konca maja 2013 preusmerjenih v podporo 

najnujnejšim potrebam regionalnega gospodarskega razvoja (Regional policy 2014, str. 14-

15). 

 

Na podlagi predstavljenih dejstev, smo ugotovili, da EU nudi državam članicam, ki zaostajajo 

v razvoju, finančno pomoč preko SS in KS, kar tem državam omogoča enakovredno 

sodelovanje pri uresničevanju ciljev politike EU. S članstvom v EU leta 2004 je tudi 

Slovenija dobila možnost koriščenja sredstev SS in KS, katerih cilj je zmanjšati razlike tistih 

regij, ki zaostajajo v razvoju in ustvariti pogoje za enakovreden razvoj vseh držav in regij 

EU8. Iz tega vidika so SS bistveni za razvoj zaposlenih, saj se preko slednjih vlaga v človeški 

kapital, spodbuja izobraževanje ter vseživljenjsko učenje, hkrati pa SS delujejo na principu 

oz. z namenom pripravljanja evropske delovne sile na globalne izzive, kot so zahteve po 

novih znanjih, povečana uporaba informacijske tehnologije ipd.  

 

 

3 VLOGA IN POMEN ZNANJA 
 
 

Danes je ključno preučevanje upravljanja znanja v organizaciji, saj ta pojem zajema tudi 

prenos znanja med zaposlenimi, kar je skoraj tako pomembno, kot pojem pridobivanja znanja 

zaposlenih. Zato bomo v poglavju opredelili pojem in pomen znanja, ki predstavlja 

konkurenčno prednost vsake organizacije. Znanje predstavlja človeški kapital, zato bomo 

proučili pomen zaposlenih v podjetju, ki predstavljajo pomemben del človeškega kapitala in 

ne zgolj strošek za organizacijo. Ob enem, bomo v poglavju predstavili, da je ključnega 

pomena, da se človeški kapital spodbuja, razvija, neguje, usposablja in izobražuje.  

 

3.1  Opredelitev znanja  
 
Sodobna družba je družba znanja, kjer znanje dobiva vedno večjo veljavo in katerega ključni 

del predstavlja tudi znanje na delovnem mestu. Razumevanje družbe znanja je ključnega 

pomena za izobraževanje in usposabljanje na delovnem mestu (Vaughan, 2008).  

                                                 
8 Med manj razvite države v EU spadajo Slovenija, Češka, Slovaška, Madžarska, Litva, Latvija, 
Estonija in Poljska (Cohesion Fund, s.a.).  
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Dimovski in drugi (2005) opredelijo znanje kot temelj, na podlagi katerega organizacija gradi 

prihodnost, saj znanje omogoča konkurenčno prednost organizacije.  

 

Tavčar (2005) poudarja, da je znanje javna dobrina, ki jo je mogoče uporabljati, vendar ne 

tudi porabljati, kar pomeni, da se znanje, zaradi uporabe ne more zmanjšati. Znanje je tudi 

minljivo, saj z zastaranjem izgubi svojo vrednost. Znanje je ključna možnost za razumno 

odločanje, predvidevanje, snovanje, načrtovanje, prepoznavanje, analiziranje, vrednotenje in 

intuitivno presojanje. Razvija se ob izkušnjah, uspehih in porazih ter s trajnim učenjem 

posameznika in kolektiva.  

 

Mihelič (2006) znanje opredeli kot eno izmed neopredmetenih vrednosti, ki ga obravnavamo 

v okviru tržnih zakonitosti oz. zakonitosti kapitala. Je vir, ki se v marsičem razlikuje od 

drugih proizvodnih dejavnikov, kot sta npr. delo in kapital. Nosilci znanja so posamezniki, ki 

niso vedno ekonomsko racionalni, zato trg znanja deluje podobno, kot trg delovne sile. Ob 

enem še trdi, da se ponudba znanja z uporabo ne zmanjšuje, pač pa se ustvarja novo znanje, s 

čimer se povečuje njegov obseg. Redkost in uporabnost znanja  sta v obratnem sorazmerju in 

nista neodvisna, kar pomeni, da se znanju možnosti uporabe povečujejo, čim bolj je 

kodificirano in abstraktno, s tem pa postaja široko dostopno in ne predstavlja več redke 

dobrine. Ko govorimo o znanju v organizaciji, lahko tudi vodstvo organizacije vpliva na prost 

dostop do znanja, ne more pa vplivati na njegovo ustvarjanje.  

 

Tudi Svetlik in drugi (2009) opredelijo znanje, kot osnovni vir gospodarske uspešnosti, ki je 

značilna za današnjo družbo. Če je bilo v preteklosti pomembno predvsem bogastvo v 

materialni obliki, kot npr. zemlja, oprema, naravni viri ipd., danes govorimo o znanju. V 

razvitem svetu, so glavni del investicij v organizacijah, investicije v nadgradnjo znanja. To se 

odraža tako v tehnologiji, inovacijah, dokumentaciji in seveda pri ljudeh. 

 

Možina in drugi (2002) opredelijo vlogo znanja kot ključni dejavnik razvoja  razumevanja in 

obvladovanja informacij in procesov. V sodobnem času je znanje prepoznavni znak učeče se 

organizacije, ki mora biti stalno pripravljena na izpopolnjevanje in na prenos znanja v prakso, 

ki pa ne zajema zgolj prenosa informacij, ampak vključuje tudi sestavine razumevanja 

delovnega okolja. Uspešnost organizacije, kot tudi uspešnost posameznika v organizaciji,  je 

odvisna od dveh temeljnih lastnosti in sicer znanja in vrednot, ki vzajemno vplivajo ena na  

drugo.  
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Vlogo znanja lahko razvrstimo v tri vidike (po Možina in drugi 2002, str. 207): 

• Vidik uporabnosti: gre za znanje, ki k delovnemu dosežku prispeva največ. Za to 

znanje je značilno, da se vrednoti po uporabi.  

• Socialni vidik: gre za znanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. To znanje je 

pomembno za proces združevanja ljudi.  

• Razvojni vidik: gre za znanje, ki prispeva k procesu razvoja posameznika. Znanje v 

tem primeru je sredstvo, ki pomaga pri razvoju sposobnosti posameznika.  

 

Jaklič in drugi (2006) trdijo, da obstaja veliko vrst znanja, sami pa znanje delijo na eksplicitno 

in implicitno. Za organizacijo sta pomembni obe obliki, ki sta komplementarni (Roos in drugi, 

2000). Eksplicitno znanje prepoznamo, opredelimo, shranimo in prenašamo z namenom 

uporabe9. Nasprotno pa implicitno znanje ni vidno navzven10, zato ga je težko prenašati oz. 

pretvoriti v prenosljivo obliko in dokumentirati. Svetlik in drugi (2009) so mnenja, da je v 

današnjem času, ki ga zaznamujejo hitre spremembe, ki zahtevajo učeče ljudi, 

najpomembnejše prav to ”skrito” znanje, zato je ključnega pomena, da znamo prepoznati 

strokovnjake, ki imajo specifično znanje, hkrati pa tudi ostalim omogočiti neposreden stik z 

znanjem. Tako  je znanje mogoče prenašati s prilagojenim načinom prenosa, kar pomeni, da v 

ospredje postavimo komunikacijo, opazovanje in posnemanje (Jaklič in drugi, 2006). Tudi 

Dermol (2010) opredeli eksplicitno znanje kot v znakih in simbolih zapisano informacijo, ki 

omogoča ohranitev znanja v organizaciji tudi, ko zaposleni organizacijo zapustijo. Mnenja je, 

da eksplicitno znanje lahko zajema, se izrazi in shrani ter ponovno uporabi. Implicitno znanje 

pa opredeli kot tiho, izkustveno, zakoreninjeno in socializacijsko znanje, med kar šteje 

posameznikove izkušnje, vezane na specifične situacije v katerih se znajde. Mnenja je, da je 

implicitno znanje za organizacijo neprecenljive vrednosti.  

 

3.2  Vloga zaposlenih v organizaciji 
 
Za obstoj organizacije, ki želi ostati konkurenčna, je pomemben vsak posameznik v 

organizaciji, zato je ključno, da ima slednja  ustrezen kader (zaposlene), ki je kompetenten in 

sposoben uresničiti zastavljene cilje organizacije in ne zgolj zagotoviti sredstva, stroje, ideje 

itd. To pomeni, da so zaposleni najpomembnejši člen pri doseganju uspešnosti organizacije, 

zato se mora organizacija zavedati pomembnosti ustreznega ravnanja s človeškimi viri, saj je 

                                                 
9 Znanje je zajeto v tabelah, tekstu, opisih izdelkov ipd.  
10 Znanje je ”skrito” in se nahaja v človekovih možganih in ga je nemogoče v celoti zajeti. 
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to ključ do uspeha, ki ga organizacija želi doseči (Možina in drugi, 2002). Ob tem Barney 

(1991) poudarja pomembnost finančnih, pravnih, informacijskih in fizičnih virov, s čimer 

opisuje temeljne vire organizacije. Posameznike (človeški faktor), njihova znanja in 

sposobnosti opredeli kot del virov, ki so po njegovem mnenju najpomembnejši za doseganje 

konkurenčne prednosti in uspešnosti organizacije. Trdi, da lahko organizacija doseže 

konkurenčno prednost le s kombinacijo naštetih virov, poleg tega posameznik ne more 

izvajati aktivnosti, ki predstavljajo človekov potencial za razvoj določenih zmožnosti, ki 

pomembno vplivajo na reševanje problemov, če nima vsaj treh lastnosti; t.s. znanje, 

sposobnost in motivacija, ki jih opišejo tudi kot zmožnosti oz. viri, s katerimi človek sam 

razpolaga, saj nima noben drug neposrednega dostopa do njih. Hkrati je mnenja, da je 

največja težava človeških virov, da lahko slednji v vsakem trenutku zapustijo organizacijo. Na 

podlagi tega Černetič (2007) trdi, da organizacije dajejo vedno večji poudarek na zaposlenih 

in njihovemu znanju ter k njihovemu upravljanju pristopajo sistemsko in načrtno. Zaposleni, 

ki imajo specifična znanja, so najbolj spoštovan in zaželen kapital in ne strošek. Ob tem še 

trdi, da bo nagrajevanje zaposlenih postalo investicija in ne odhodek organizacije.  

 

Na podlagi tega pa lahko tudi organizacije same prispevajo k pripadnosti zaposlenih, kar 

lahko dosežejo z zavedanjem vrednosti zaposlenih, kjer morajo znati privlačiti pomembne 

kadre, jih motivirati, usposabljati, učiti ter prisluhniti njihovim potrebam. Nujno je, da kadru 

jasno predstavijo  želje po dolgoročnem skupnem sodelovanju ter da vzpostavijo in ohranijo 

poštene odnose. Kdo pa so ključni zaposleni, za katere naj veljajo našteti načini, se mora 

organizacija sama odločiti (Woodruff, 1999).  

 

3.3  Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
 
Če je v 19. stol. veljalo, da zaposleni potrebujejo delodajalce, je danes stanje precej drugačno. 

Podjetja se učijo, kako zadovoljiti potrebe in želje zaposlenih ter kako jim omogočiti 

profesionalni in osebni razvoj ter jih tudi ustrezno nagraditi. Zato se delodajalci, menedžerji in 

podjetniki vedno bolj zavedajo dejstva,  da je potrebno vlagati v zaposlene, kar je še posebej 

pomembno in nujno  v kriznih časih. Zato je ključnega pomena, da se odgovorni v podjetju 

zavedajo pomena in potrebe vlaganja v razvoj znanja zaposlenih. Tako sodobne in uspešne 

organizacije svoje zaposlene vključujejo v dejavnosti učenja, usposabljanja, izobraževanja in 

izpopolnjevanja (Jaklič in drugi, 2006).  
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Iz tega vidika lahko trdimo, da je ravnanje z znanjem vedno bolj pomembno (Vodopivec, 

2009), saj bodo le tisti zaposleni, ki imajo tesno povezan odnos do dela, poskušali uporabljati 

novo znanje, spretnosti in sposobnosti po zaključenem usposabljanju ali izobraževanju 

(Migli č, 2006). Zato je ključno, da se v organizaciji znanje zaposlenih tako razvija kot 

porablja, ter da je slednje ustrezno in učinkovito, kar pomeni, da je potrebno zagotoviti 

namensko pridobivanje in uporabo znanja ter posameznike povezovati v time (Vodopivec, 

2009).  

 

Ker se organizacije vedno bolj zavedajo, da sta uspešnost poslovanja in poslovnih dosežkov  

odvisna od zaposlenih, uporaba znanja pri posameznikih v delovnem procesu pridobiva vse 

večjo veljavo. Ustvarjanje znanja zaposlenih je tako postal ključni konkurenčni dejavnik 

organizacij, kar daje razvoju kadrovskih virov strateški pomen. Spodbujanje in zagotavljanje 

stalnega razvoja pa je dolžnost predvsem vodstvenih kadrov na vseh organizacijskih ravneh. 

Vodstvo mora najprej samo sebi ustrezno razširiti poglede na učenje in usposabljanje ter 

izobraževanje, saj le tako lahko uspešno opravlja svoje naloge ter uspešno vključuje učne 

dejavnosti v organizacijske dejavnosti, s tem pa zagotovi, da se bo učenje v organizaciji 

odvijalo po načelu stalnosti. Učinkovit in stalen razvoj pa zahteva hitro in učinkovito 

seznanjanje zaposlenih s prednostmi poslovnih potreb organizacije, dosegljivost ustreznih 

učnih pripomočkov in virov ter vključevanje učnih implikacij, ki se nanaša na zaposlene 

(Vuković in Miglič, 2006).  

 

Ob vsem tem pa nikakor ne smemo mimo dejstva, da  se morajo tudi zaposleni zavedati 

svojih dolžnosti in prispevati k oblikovanju načrta lastnega razvoja, da se zavedajo 

odgovornosti za neprekinjen razvoj, katerega bistvo sta povezovanje dela in učenja ter 

samonadzor. Prav tako se od zaposlenih pričakuje, da sami pospešijo učenje na delovnem 

mestu, da nenehno dvigujejo standarde svojega dela ter se vključujejo v dejavnosti razvoja in 

izobraževanja. Seveda je prav tako nujno, da se učenje odvija na vseh organizacijskih ravneh 

in sicer od posameznikov, skupin, organizacijskih enot in organizacije kot celote (Vuković in 

Migli č, 2006). Poleg tega je ključnega pomena, da zaposleni pravočasno zaznajo spremembe 

v okolju, se nanje odzivajo in hitro prilagodijo s svojim učenjem in znanjem (Vodopivec, 

2009). Pomembno je, da pridobivanje znanja preide v življenjski slog zaposlenih in postane 

del njihovega življenja, ob čemer je ključno da je ta proces spontan in ne vsiljen od nadrejenih 

(Svetlik in drugi, 2009). Izobraževanje oz. usposabljanje pa mora temeljiti zgolj na željah in 

odločanju posameznikov, organizacija pa naj bi te želje zgolj spodbujala (Fenwick, 2010). 
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Pomembno vlogo pri tem, da se zaposleni odločijo za izobraževanje oz. usposabljanje, pa ima 

motivacija, ki jo Jakara in Jelenc (2002, str. 45) označita kot pojem, ki opredeljuje vse tisto, 

"kar posameznika usmerja k učenju, kar ga usmerja k obvladovanju določenih učnih vsebin 

ter vse tisto, kar določa intenzivnost in trajanje učenja". To pomeni, da se posameznik lahko 

odloči za izobraževanje oz. usposabljanje na podlagi notranje motivacije, torej na podlagi 

notranjih pobud in želja po učenju. V tem primeru mu izobraževanje oz. usposabljanje zbuja 

občutek zadovoljstva, saj na podlagi izobraževanja oz. usposabljanja razvija osebne lastnosti. 

Kadar pa se posameznik odloči za izobraževanje oz. usposabljanje zaradi zunanje motivacije, 

pa gre za spodbujanje izobraževanja oz. usposabljanja zaradi doseganja ciljev, ki naj bi bili 

doseženi. Poleg tega  morajo zaposleni nenehno slediti spremembam na delovnem mestu.  

 

Migli č (2002) pa opozori, da organizacije pogosto začnejo z usposabljanjem ali 

izobraževanjem brez predhodnega skrbnega analiziranja potreb po usposabljanju ali 

izobraževanju. To pomeni, da je potrebno ob strateškem načrtovanju, razvijanju poslovnih 

načrtov in napovedovanju prihodnjih ciljev organizacije skrbno pretehtati, ali so zaposleni 

dovolj usposobljeni za doseganje naštetih razvojnih zahtev. Kljub temu, da se zdijo nekatere 

potrebe po usposabljanju same po sebi očitne, pa je mnenja, da jih je vseeno potrebno 

analizirati ter izbrati najprimernejše metode usposabljanja. Poudarja pa še, da so 

izobraževanje in usposabljanje ter razvoj zaposlenih investicije, zato je nadvse pomembno, da 

se obravnavajo enako resno kot vse druge investicije v organizacijo. S tem se strinjata tudi 

Wexley in Latham (2002, str. 42), ki trdita, da se mora organizacija pred izvedbo 

usposabljanja oz. izobraževanja zastaviti 3 temeljna vprašanja in sicer se mora vprašati 1.) ali 

je izobraževanje oz. usposabljanje potrebno, 2.) ali je izobraževanje oz. usposabljanje 

izvedljivo in 3.) ali bo uspešno? 

 

3.4  Opredelitev izobraževanja in usposabljanja 
 
V nadaljevanju opredeljujemo in analiziramo pojme izobraževanja in usposabljanja, poleg 

tega pa se osredotočamo na metode in oblike izobraževanj in usposabljanj ter na cilje le-teh, 

saj je razumevanje osnovnih pojmov bistvenega pomena za učinkovit razvoj sistema 

zaposlenih.  

Znotraj konteksta usposabljanja in razvoja kadrov je ključno izpostaviti in razčleniti 

specifične izraze predvsem zato, ker je uporaba slednjih pogosto neenotna in različno 

opredeljena (Reid in Barrington, 1996). Slednje je še posebej pomembno za usposabljanje in 
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izobraževanje, kot temeljno sredstvo oblikovanja razvoja kadrov. Tudi Vuković in Miglič 

(2006) menita, da sta izobraževanje in  usposabljanje  najpomembnejša koncepta, s katerimi 

je povezan razvoj zaposlenih. 

3.4.1 Izobraževanje 
 

Izobraževanje je opredeljeno kot dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovega 

znanja, sposobnosti in navad, ki mu omogoča vključitev v delo in družbo (Možina in drugi, 

2002). Pri izobraževanju gre za »pridobivanje tako splošnih, kot strokovnih in tudi 

znanstvenih znanj, sposobnosti, veščin, navad in drugih kompetenc posameznega 

zaposlenega” (Mihali č, 2006 str. 190).  Debowski (2006) celo meni, da lahko z 

izobraževanjem na delovnem mestu dosežemo spremembe v veščinah, v znanju in v 

sposobnostih zaposlenih. Izobraževanje vpliva na posameznikov razvoj, pomaga odkrivati še 

neznane talente ter izboljšuje delovanje in razmišljanje posameznika. Koncepti, vrednote in 

ideje, spreminjajo posameznikov način mišljenja, izboljšujejo sposobnost reševanja 

problemov in razčiščujejo vrednote (Vuković in Miglič, 2006).  

 

Izobraževanje je ”nujen proces v organizaciji, s katerim se organizacija lahko prilagodi 

okolju” (Kejžar, 2000, str. 70). V primeru, nestabilnega in hitro spreminjajočega okolja, je 

potrebno vnaprej sistemizirati izobraževanje tako, da omogoča organizaciji tekoče in 

fleksibilnejše prilagajanje okolju. Kejžar (prav tam) je še mnenja, da bo le organizacija, ki 

upravlja najbolj primeren sistem izobraževanja, sposobna ustvarjati in pridobivati ter prenašati 

nova znanja. Ob tem pa je ključno izpostaviti, da mora vsak posameznik v organizaciji skrbeti 

za svoj razvoj znanja in drugih kompetenc. Gre za sodobne načine izobraževanj, pri katerem v 

ospredje prihaja permanentno izobraževanje posameznika ter rast samo izražanja in samo 

razvoja. Iz tega izhajamo, da je sodobno izobraževanje postalo bolj načrtno, sistematično in 

bolj ciljno naravnano (Mihalič, 2006).  

 

Glede na cilje izobraževanja, govorimo o formalnem izobraževanju na splošno in strokovno, 

pri čemer o splošnem izobraževanju govorimo, ko je temeljni cilj procesa pridobivanja znanja 

in sposobnosti, nujen za življenje. Medtem, ko o strokovnem izobraževanju govorimo, ko je 

slednje namenjeno pridobitvi znanj, spretnosti in navad za specifičen poklic, zato gre pri 

strokovnem izobraževanju za načrten proces razvijanja posameznikovega izvajanja poklica. 

Ne glede na to, pa se oba načina izobraževanja med seboj prepletata, na višjih ravneh pa je 

mejo med njima težko določiti (Jereb, 1988).  
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3.4.2 Usposabljanje 
 
Usposabljanje implicira razvijanje znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih človek potrebuje 

pri opravljanju konkretnega dela (Možina in drugi, 2002). Vuković in Miglič (2006) 

usposabljanje opišeta kot niz sistematično načrtovanih organizacijskih dejavnosti, katerih 

namen je povečati znanje in delovne spretnosti zaposlenih. Namen usposabljanja je tudi 

spremeniti stališča in vedenje zaposlenih. Usposabljanje je usmerjeno k reševanju konkretnih 

težav v konkretnih organizacijskih okoliščinah, zato je usposabljanje nadgradnja poklicnega 

izobraževanja. V praksi se usposabljanje prepleta z individualnim in organizacijskim 

razvojem, pri čemer se usposabljanje nanaša na takojšnje izboljšanje uspešnosti posameznika 

in organizacije, strokovni razvoj pa se usmerja v prihodnost, v pripravljenost zaposlenih za 

nove odgovornosti. Meje med njima so izbrisane in čeprav usposabljanje poudarja trenutne 

koristi, je dejansko eden glavnih elementov posameznikovega razvoja.  

 

Strokovno usposabljanje je nujno nadaljevanje poklicnega izobraževanja, ki ga sestavljajo 

načrtovani programi, namenjeni povečanju uspešnosti posameznika (Jereb, 1988). Glavni 

namen usposabljanja je pridobitev in razvoj znanja ter sposobnosti zaposlenih, poleg tega pa 

ima usposabljanje vsaj 3 cilje: a) izboljšanje posameznikove samozavesti, b) povečanje 

posameznikovega strokovnega znanja ter c) povečanje motivacije posameznika za učinkovito 

opravljanje delo (Wexley in Latham 2002, str. 3).   

 

Usposabljanje se lahko odvija tudi med delom, torej brez čvrstih struktur, kot npr. mentorstvo, 

projektno delo ipd., ob čemer učinkovit program usposabljanja temelji na skrbni oceni 

delovnih potreb in na sposobnostih udeleženca, saj le tako omogoča posamezniku povečanje 

spretnosti, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje dela (Vukovič in Miglič, 2006). Z 

drugimi besedami, usposabljanje pomeni zavestno omogočanje učenja, z namenom povečanja 

uspešnosti, ne le posameznikov, temveč celotne organizacije, saj je usposabljanje lahko 

usmerjeno na vse ravni, hkrati pa lahko poteka na več ali celo vseh ravneh. Usposabljanje 

lahko usmerjajo posamezniki sami, glede na svoje interese, lahko pa ga usmerja organizacija 

sama s pomočjo posameznikov, pri katerih se izpostavijo osebne lastnosti teh posameznikov, 

med katere se uvrščajo ”sposobnosti, znanja, spretnosti, vedenja, stališča, motivacija, 

samopodoba, vrednote ipd.” (Svetlik in Kohot, 2005, str. 7), kar (Mihelič, 2011) razume kot 

kompetence zaposlenih, ki se oblikujejo z delom in prakso v določeni organizaciji, iz česar 
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izhaja, da je potrebno kompetentnost zaposlenih vedno ocenjevati v okviru organizacije oz. 

delovne situacije, v kateri se posameznik znajde.  

 

Kompetentnost posameznika je odvisna od delovne situacije, posameznika in organizacije, pri 

čemer se o kompetentnosti posameznika lahko govori: ”ko kompetence postavimo v okvir 

socialnega ali fizičnega okolja, v katerem imajo določeno vlogo ali opravljajo določeno 

funkcijo, ob pogojenosti in zahtevami dane situacije” (Svetlik in Kohot 2005, str. 33). Na 

podlagi omenjenega lahko rečemo, da je kompetenten tisti zaposleni, ”ki v celoto med seboj 

povezane sposobnosti, znanja, motivacije, vrednote zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v 

konkretni situaciji” (Svetlik in Kohot, prav tam).  

 

Izobraževanje in usposabljanje, se med sabo tako dopolnjujeta, kot tudi razlikujeta. 

Usposabljanje je bolj kratkoročne narave, namenjeno je trenutnim potrebam znanj, veščin in 

stališč, medtem ko izobraževanje usposabljanju določa temelje ter predstavlja splošni in 

teoretični del usposabljanja (Dermol, 2010). Tako izobraževanje, kot tudi usposabljanje, sta 

zajeta pod pojem učenja, programi usposabljanja pa so krajši kot programi izobraževanja 

(Rijavec, 2014). Izobraževanje in usposabljanje se razlikujeta tudi v učnih ciljih izraženih v 

vedenjski obliki, metodah in učnih vsebinah ter po času, potrebnem za doseganje učnih ciljev. 

Izobraževanje je namenjeno za življenje, usposabljanje pa za delo (Miglič, 2005).  

 

Na podlagi teh opredelitev lahko  trdimo, da izobraževanje daje splošne opredelitve za 

življenje, kar pomeni razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, usposabljanje pa 

razvija sposobnosti posameznika za zadovoljitve potreb organizacije s pomočjo katerih se 

lahko (pre)oblikujejo in usmerjajo posameznikove sposobnosti opravljanja konkretnih 

dejavnosti.  

 

3.5  Oblike in metode izobraževanja in usposabljanja 
 

Izobraževalna oblika je temeljni organizacijski okvir izobraževalnega procesa (Možina in 

drugi, 2002). Poznamo tri oblike izobraževanja in usposabljanja (po Bučevec 2007, str. 7): 

• Metoda masovnega izobraževanja: pri kateri so najznačilnejše metode frontalnega 

dela, npr. predavanje.  

• Metoda skupinskega izobraževanja: značilno za to obliko je, da se skupino slušateljev 

razdeli na manjše skupine, ki opravljajo enake ali različne naloge, ki so sestavni del 
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izobraževalnega procesa. Slušatelji se med seboj poznajo, če pa se ne, pa se v času 

izobraževanja med njimi razvijejo socialni odnosi. 

• Metoda individualnega izobraževanja: značilno za to obliko je, da temelji na 

samostojnem delu učencev, ki med seboj ne sodelujejo, ampak vsak zase samostojno 

rešujejo dobljeno nalogo.  

 

Za izbiro oblike usposabljanja in izobraževanja, je odločilnih več dejavnikov, ki zajemajo a) 

kakovost programa v povezavi s stroški in časom, ki je potreben za doseganje učnih ciljev, b) 

vsebine usposabljanja, c) značilnosti in velikosti ciljne skupine, d) čas, v katerem naj bi bilo 

usposabljanje izvedeno ter e) stroške in tehnične možnosti (Vukovič in Miglič 2006, str. 261).  

 

Wexley in Latham (2002, str. 167-221) metode izobraževanja in usposabljanja razdelita v dve 

kategoriji in sicer: 

• Notranje ali interne metode izobraževanja in usposabljanja, katerih prednost je 

minimalnost stroškov usposabljanja ter pri prenosu znanja, saj udeleženci 

usposabljanja pridobivajo znanje, sposobnosti in zmožnosti v svojem delovnem 

okolju. Slabost te metode pa se lahko pojavi, če sodelavci ali nadrejeni, ki 

usposabljanje izvajajo, nimajo ustreznih lastnosti za usposabljanje ali pa, če niso 

motivirani za prenos znanja in izkušenj. Pod notranje ali interne metode usposabljanja 

spadajo uvajalni seminar, usposabljanje na samem delovnem mestu, pripravništvo, 

pomoč pri delu, inštruiranje in mentorstvo.  

• Zunanje ali eksterno izobraževanje in usposabljanje, katerih prednost je, da zaposleni, 

ki so udeleženci usposabljanja pridobijo nova znanja od oseb, ustrezno izobraženih za 

usposabljanje. Slabost te metode se pojavi pri prenosu pridobljenega znanja na 

delovno mesto, saj udeleženci na seminarjih, konferencah ipd. pogosto pridobijo novo 

znanje in informacije, ki jih ne znajo ustrezno uporabiti na konkretnih delovnih 

nalogah. Pod zunanje ali eksterno usposabljanje spadajo predavanja, konference, 

seminarji in avdiovizualno usposabljanje.  

 

Izobraževalne metode pa se delijo še na tri načine (po Razgoršek 2006, str. 24-25): 

• Pasivne izobraževalne metode: za to metodo je značilna poudarjena vloga učitelja, ki 

nastopa kot izključni posredovalec informacij, izobraževanci pa ga poslušajo. Med 
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pasivne izobraževalne metode izobraževanja uvrščamo metodo predavanja, metodo 

poročanja in metodo kazanja.  

• Pasivno–aktivne izobraževalne metode: za to metodo je značilno skupna dejavnost 

učitelja in izobraževancev. Med pasivno – aktivne izobraževalne metode uvrščamo 

metodo razgovora, metodo diskusije, metodo vaj, metodo proučevanja primerov, 

metodo igranja vlog in metodo urjenja.  

• Aktivne izobraževalne metode: pri tej metodi učitelj ni izvor znanja. Izobraževanec si 

sam priskrbi znanje iz drugih virov, učitelj pa mu pri tem lahko le pomaga z nasveti in 

navodili. Med aktivne izobraževalne metode uvrščamo metodo dela z besedili, metodo 

dogodka, projektno metodo, metodo programiranja okolja in metodo učenja z 

računalnikom. 

 

Katero metodo in obliko izobraževanja ali usposabljanja bo organizacija izbrala, je odvisno od 

potreb izobraževanja oz. usposabljanja ter od razpoložljivih finančnih sredstev. Običajno gre 

za kombinacijo več metod in ne zgolj ene same (Wexley in Latham, 2002). Razgoršek (2006) 

še dodaja, da pri izobraževalnih metodah ne moremo govoriti o dobrih ali slabih metodah, saj 

je vsaka metoda dobra, če je pravilno izbrana in uporabljena.  

 

Med sodobnimi oblikami in načini izobraževanja in usposabljanja, pa je potrebno omeniti še 

(po Mihelič 2006, str. 191): 

• Rotacijsko usposabljanje, ki se največkrat uporablja pri razvoju bodočih vodstvenih 

kadrov. Temelji na sistematičnem rotiranju zaposlenih med posameznimi timi in 

delovnimi mesti ter načrtnem učenju različnih veščin in drugih kompetenc.  

• Ekstremno usposabljanje, ki je bolj poznano v tujini, uporablja pa se ga že tudi v 

Sloveniji. Značilno zanj je, da se ga izvaja v naravi v ekstremnih pogojih, v katerih se 

zaposleni učijo timskega dela, načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzora.  

• Simulacijsko izobraževanje, je aplikativno naravnano in temelji na pridobivanju znanj 

na osnovi simuliranja različnih realnih situacij pri opravljanju delovnih nalog.  

• Izobraževanje na daljavo ali E-učenje: postaja najhitrejši način učenja brez časovnih in 

lokacijskih omejitev, zato pridobiva izjemne razsežnosti.  

Poleg različnih metod in oblik izobraževanj in usposabljanj, pa obstajajo tudi različne vrste 

učenja na delovnem mestu  (po Bryans in Smith 2000, str. 229):  
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• Fleksibilno učenje, ki omogoča spodbujanje ustvarjalnega reševanja problemov in 

hkrati ustvarjanja novih znanj in spretnosti.  

• Strukturirano učenje na delovnem mestu, ki ga izvaja organizacija sama ali pa ga 

izvajajo zunanji izvajalci.  

• Neformalno učenje, ki nastaja preko vsakdanje prakse in rutine delovnega mesta. 

To pomeni, da se zaposleni naučijo značilnosti organizacijske kulture, ki usmerja 

in vodi delovanje članov organizacije.  

 

Kako se zaposleni učijo, je odvisno od delovnega mesta, na katerem so zaposleni, saj je pri 

procesu učenja nujno upoštevati organizacijsko strukturo in cilje organizacije. Pomembno je 

določiti kompetence, zahtevane za posamezno delovno mesto in  pomen delovnega mesta za 

organizacijo. Upoštevati pa je potrebno tudi strukturo delovnega mesta ter njeno morebitno 

povezavo z drugimi delovnimi mesti, kar pomeni, da se upošteva širši okvir delovanja 

delovnega mesta za organizacijo (Cullen in drugi, 2002).  

 

Vsak proces učenja v organizaciji se odvija na različnih ravneh. Učenje na ravni posameznika 

je temelj procesa učenja v organizaciji, ki je nujen, vendar ne tudi zadosten pogoj za 

uspešnost delovanja organizacije (Marsick in Watkins, 2003). Ko posamezniki pridobljeno 

znanje delijo med seboj, le to preide na raven učenja tima. Cikel se nadaljuje in tako preide na 

učenje na ravni organizacije, kjer je bistveno učenje na ravni posameznikov in timov, zato je 

tudi odvisno, kakšna so njihova medsebojna razmerja ter kakšne so povezave med njimi 

(Rozman, 2006). Marsick in Watkins (2003) učenje na organizacijski ravni opišeta tudi kot 

kolektivno učenje, ki nastane kot rezultat sodelovanja posameznih zaposlenih ali timov. Trdita 

tudi, da je sodelovanje zaposlenih med seboj sposobnost organizacije, ki zahteva usklajenost 

posameznikov in timov. Rozman (2006) k temu dodaja še, da gre pri organizacijskem učenju 

za proces pridobivanja, uporabe in dopolnjevanja znanja v organizaciji.  

 

3.6  Cilji izobraževanja in usposabljanja 
 
Opredelitve učnih ciljev v formalnem izobraževanju ima dolgoletno tradicijo, medtem ko so 

organizacije z določanjem ciljev usposabljanja pričele nadzorovati kakovost usposabljanja 

šele konec 60. in v začetku 70. let prejšnjega stoletja (Vuković in Miglič, 2006).  
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Cilji usposabljanja izhajajo iz analize potreb po samem usposabljanju in predstavljajo 

neposreden vložek v oblikovanje programov, hkrati pa tudi osnovo za določanje meril 

vrednotenja uspešnosti udeležencev, neposredno po zaključku usposabljanja. S tem je število 

možnih organizacijskih ciljev usposabljanja neomejeno (Vukovič in Miglič, 2006). Namen 

ciljev usposabljanja je razviti sposobnosti posameznika ali skupine v delovnem okolju ter s 

tem zadovoljiti obstoječe in prihodnje potrebe organizacije (Miglič, 2005).  

 

Cilji izobraževanja so lahko opredeljeni z razvijanjem znanja, spretnosti, vrednot in 

razumevanja, medtem ko je namen izobraževanja omogočiti udeležencem procesa razvoj 

razumevanja tradicije in idej, ki vplivajo na družbo v kateri živijo in prispevajo k njenemu 

razvoju. ”Cilji izobraževanja izhajajo iz družbenih in ekonomskih potreb, iz razvojnih potreb 

organizacije, pa tudi potreb posameznikov” (Svetlik in drugi 2009, str. 482). Slednje je 

ključnega pomena pri izobraževanju odraslih, ob enem pa mora biti iz ciljev izobraževanja 

razvidno katere dejavnosti so udeleženci izobraževanja zmožni opravljati ob koncu slednjega, 

na podlagi pridobljenih znanj in sposobnosti (Svetlik in drugi, prav tam).  

 

Cilji izobraževanja in usposabljanja so pomembni tako za organizacijo, kot tudi za 

posameznika. Organizacijski cilji izobraževanja in usposabljanja so povezani in usmerjeni k 

večji kakovosti izdelkov/storitev, konkurenčni prednosti, izboljšanju odnosa s strankami in na 

sploh povečanju kakovosti dela. Cilji izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, pa so 

ustvariti priložnost za napredovanje, višji osebni dohodek ter dodatne ugodnosti in bonitete. 

Da bi zaposleni dosegli cilje povezane z organizacijo, jim mora le-ta omogočiti strokovni, 

delovni in osebni razvoj, horizontalno in vertikalno napredovanje, socialno varnost ipd. Torej 

lahko rečemo, da imajo zaposleni v organizaciji svoje interese in cilje, ki jih poskušajo z 

delom uresničiti, saj je vsak posameznik vključen v poslovni proces organizacije, ki odraža 

ugled le-te (Ferjan, 2005).  

 

Določanje ciljev temelji na nalogah, potrebnem znanju, spretnostih in sposobnostih, ki 

podrobno določajo, kaj naj bi udeleženec obvladal po končanem usposabljanju. Cilji 

izobraževanja in usposabljanja vključujejo tudi razmere, v katerih poteka delo in standarde, na 

podlagi katerih bo udeleženec vrednoten po zaključku usposabljanja. V idealnih razmerah, 

cilji izobraževanja in usposabljanja združujejo cilje udeleženca usposabljanja in cilje 

oblikovalca programa ter so podlaga za oblikovanje ustreznega učnega okolja in merila za 

preverjanje doseganja ciljev (Miglič, 2005). Za določitev ciljev izobraževanja ali 
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usposabljanja je priporočljivo ugotoviti tudi izobrazbo, položaj, delovno mesto, delovne 

izkušnje in prejšnja usposabljanja udeležencev (Vuković in Miglič, 2006).  

 

Na podlagi analiziranih ključnih konceptov, smo spoznali, da je znanje javna dobrina, ki se 

razvija ob izkušnjah, uspehih ter porazih in s trajnim učenjem. Znanje omogoča konkurenčno 

prednost organizacije, za katere obstoj in konkurenčnost pa je ključen vsak zaposleni. 

Zaposleni morajo biti kompetentni in sposobni uresničiti zastavljene cilje organizacije, kar je 

moč doseči le s stalnim razvojem, ki vključuje tudi izobraževanja in usposabljanja.  

Izobraževanje daje splošne opredelitve za življenje, usposabljanje pa razvija sposobnosti 

posameznika za zadovoljitev potreb organizacije. Obstajajo tudi različne metode in oblike 

izobraževanj in usposabljanj, katero metodo ali obliko bo organizacija izbrala, pa je odvisno 

od potreb izobraževanja oz. usposabljanja, običajno pa gre za kombinacijo več različnih 

metod.  

 

V naslednjem poglavju smo temo prenesli na makro raven, kjer se podrobneje osredotočamo 

na postopek sistema izobraževanja. Ker je izobraževanje oz. usposabljanje zaposlenih temelj 

nenehnega razvoja posameznika in organizacije same je pomembno, da je sistem 

izobraževanja in usposabljanja zaposlenih sistematičen proces, saj se lahko zaposleni le na ta 

način razvijajo in izpopolnjujejo, zato proces v naslednjem poglavju podrobneje opredelimo.  

 
 
4 SISTEM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH  
 
 
V pričujočem poglavju opisujemo korake sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, 

ki morajo postati sestavni del obveznosti vodilnih kadrov organizacije. Sistem izobraževanja 

in usposabljanja zaposlenih mora biti sistematičen in usklajen s potrebami zaposlenih in 

interesi organizacije. Načrtovanje in organizacija oz. izvedba izobraževanja sta ključna koraka 

sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in predstavljata podlago za vse druge 

stopnje sistema od raziskovanja izobraževalnih potreb, programiranja ter spremljanja in 

vrednotenja izobraževanja. Vse naštete korake sistema izobraževanja podrobneje 

opredeljujemo v nadaljevanju poglavja. 
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4.1  Raziskovanje izobraževalnih potreb 
 
Raziskovanje potreb po izobraževanju ali usposabljanju predstavlja prvo fazo sistematičnega 

učenja, ki pa se v nadaljevanju preoblikuje v potrebe po izobraževanju ali usposabljanju s 

konkretnimi učnimi cilji in načrti oblikovanja učnega procesa (Miglič in Vukovič, 2006). Za 

raziskovanje potreb po izobraževanju ali usposabljanju je značilno, da se nanašajo na 

organizacijsko ocenjevanje potreb, čemur sledi ugotavljanje in ocenjevanje potreb po 

izobraževanju ali usposabljanju na operativni in individualni ravni v povezavi z analizo 

delovnih dosežkov na posameznih ravneh. Na tej stopnji se ugotavljajo vzroki problemov, 

hkrati pa se odloča, ali je usposabljanje prava oblika posega za reševanje ugotovljenih težav 

(Ličen, 2009).  

 

Izobraževalne potrebe je možno raziskovati v treh stopnjah (po Ličen 2009, str. 109):  

• Prva raziskovalna stopnja se začne še pred začetkom oblikovanja izobraževalnega 

programa. Prva stopnja tako implicira analizo izobraževalnih potreb posameznikov, ne 

da bi se osredotočili na specifično temo oz. področje.  

• Druga raziskovalna stopnja se začne, ko se določi temo izobraževanja oz. 

usposabljanja in implicira analizo izobraževalnih potreb pri posameznikih, ki jim je 

izobraževanje namenjeno.  

• Tretja stopnja raziskovanja predstavlja ugotavljanje potreb posameznikov, ki so se 

pridružili izobraževanju ali usposabljanju z namenom, da bi strukturo programa 

prilagodili članom skupine.  

 

Vendar pa je možno tudi na druge načine ugotavljati potrebe po izobraževanju in 

usposabljanju. Ena izmed možnosti je raziskovanje interesov posameznikov, pri kateri je 

potrebno biti pozoren na vrednost interesov za napoved udeležbe v izobraževanju ali 

usposabljanju. Druga od možnosti je raziskovanje potreb z analizo trga, ko se na primer  

ponudi nek program, zatem pa se opazuje dogajanje na trgu v zvezi s tem. Tretja od možnosti 

raziskovanja potreb po izobraževanju in usposabljanju pa je analiza trendov v izobraževanju 

in usposabljanju (Ličen, 2009).   

 

K naštetemu Miglič in Vukovič (2006) dodajata še ocenjevanje, katero izmed ugotovljenih 

potreb je mogoče zadovoljiti z izobraževanjem oz. usposabljanjem. Trdita namreč, da je 

pravilnost ugotovljenih potreb odločilna za kakovost in uspešnost izobraževanja ter za 
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njegovo skladnost s potrebami organizacije in zaposlenih znotraj le-te. V tem kontekstu se 

potrebe delijo na relativne, ki jih je lahko določiti, saj se nanašajo na stvari, ki so se že zgodile 

in na proaktivne potrebe, ki so pripravljalne in vključujejo predvidevanje, usmerjanje in 

načrtovanje, zato pa vsebujejo tudi več tveganja. Za določanje prednosti in časovnega 

načrtovanja izobraževanja oz. usposabljanja, je razlikovanje med relativnimi in proaktivnimi 

potrebami zelo pomembno (Miglič in Vukovič, 2006). Za raziskovanje potreb po 

izobraževanju oz. usposabljanju je ključno poznati tudi kulturo organizacije, ki jo je potrebno 

skrbno in učinkovito proučiti, saj se bodo zaposleni ob neustrezni organizaciji upirali uvedbi 

novih vrst oz. načinov usposabljanja in izobraževanja ter posledično tudi vsem spremembam 

v organizaciji. Le, če poznamo vsa kritična področja v organizaciji, lahko določimo tudi vse 

potrebe po izobraževanju oz. usposabljanju in sicer po naslednjih korakih (po Wexlej in 

Latham 2002, str. 50):  

1. Opis dela: opredeljuje, kaj posameznik na delovnem mestu dela, kakšna so njegova 

opravila in kakšni so pogoji dela. 

2. Identifikacija delovnih nalog: osredotoča se na vedenje in obnašanje, ki se odvija v 

povezavi z nekim delovnim mestom oz. opravljanjem delovnih nalog. 

3. Identifikacija znanja, sposobnosti in zmožnosti: strokovnjaki morajo identificirati 

znanje, sposobnosti in možnosti, da lahko nekdo določeno nalogo tudi opravi.  

 

Ob tem je potrebno v raziskavo potreb po usposabljanju vključiti tudi temeljna vprašanja 

povezana z načrtovanjem. Ta vprašanja se nanašajo na štiri temeljna področja, ki segajo od 

organizacije, nezadostne delovne uspešnosti, izbora potencialnih udeležencev usposabljanja 

do ugotavljanja pripravljenosti organizacije za spremembe, ki naj bi sledile usposabljanju. 

Obsegajo (po Miglič in Vukovič 2006, str. 100): 

• Ali ima organizacija težave z uspešnostjo? 

• Ali so razlogi za nedoseganje uspešnosti povezani z neusposobljenostjo ali imajo 

druge sistemske vzroke? 

• Kdo potrebuje usposabljanje in kakšno naj bo to usposabljanje? 

• Ali so v organizaciji ovire, ki bi preprečevale učinkovitost usposabljanja? 

 

Rečemo lahko, da je temeljni namen raziskave potreb po izobraževanju oz. usposabljanju 

ugotoviti, ali je izobraževanje oz. usposabljanje dejansko pravi način reševanja problemov 

delovne uspešnosti (Miglič, 2006).  
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Raziskave potreb po izobraževanju oz. usposabljanju prinašajo dve koristi; 1) na eni strani 

pokažejo katero znanje, spretnosti in osebne lastnosti so ključnega pomena za učinkovito 

izvajanje delovnih nalog  ter 2) katero znanje, spretnosti in osebne lastnosti zaposleni že imajo 

in katere še potrebujejo. Iz tega sledi, da se z ocenjevanjem potreb ”določa trenutno znanje in 

spretnosti pri posameznikih ter znanje in spretnosti, ki so še potrebni” (Migli č in Vukovič 

2006, str. 99). 

 

4.2  Načrtovanje in programiranje izobraževanja in usposabljanja 
 
Načrtovanje je nujno za ugotovitev razloga in namena izobraževanja oz. usposabljanja, poleg 

tega pa se pri načrtovanju ugotavlja tudi, katera so znanja, ki jih organizacija in posamezniki 

za uspešno doseganje ciljev organizacije potrebujejo, kdo so najbolj primerni udeleženci za 

izobraževanje oz. usposabljanja in kdaj je najbolj primeren čas za izvedbo izobraževanja oz. 

usposabljanja, ter za kakšno ceno je izobraževanje oz. usposabljanja smiselno izpeljati 

(Vuković-Žontar, 2005). V fazi načrtovanja izobraževanja in usposabljanja se presodi, katera 

organizacijska oblika bi bila najprimernejša in kdo bo izobraževanje oz. usposabljanja izvajal. 

V sodelovanju z izvajalci se določijo tudi metode in viri učenja, izbere se ustrezen prostor in 

tehnična sredstva (Ličen, 2009).  

 

Temeljne sestavine načrta izobraževanja oz. usposabljanja so (po Možina in drugi 2002, str. 

236): 

• Programska sestavina plana izobraževanja oz. usposabljanja: s katero se določi 

programska struktura izobraževanja oz. usposabljanja, na podlagi katerih se 

zadovoljuje izobraževalne potrebe. Programska vsebina plana vsebuje programe 

izpopolnjevanja in programe usposabljanja, kjer je potrebno točno določiti naziv, vrsto 

in stopnjo zahtevnosti posameznega programa.  

• Izvedbena sestavina plana izobraževanja oz. usposabljanja: pri kateri se opredelijo 

izvajalci izobraževanja oz. usposabljanja, kraj in čas izobraževanja oz. usposabljanja 

in rok za zaključek izobraževanja oz. usposabljanja ter obseg izobraževanja oz. 

usposabljanja. Izvedbena sestavina ima lahko znotraj posameznega programa več 

rubrik, kot npr. več izobraževancev vključenih v isti izobraževalni program za 

pridobitev izobrazbe, vendar obiskujejo med izdelavo plana različne letnike.  

• Finančna sestavina izobraževanja oz. usposabljanja: s katero se opredelijo finančni 

stroški izobraževanja oz. usposabljanja. Izhodišče za izračun potrebnih finančnih 
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sredstev je po navadi cena izobraževanja na izobraževanca ali na skupino 

izobraževancev.  

• Sprejemanje plana izobraževanja oz. usposabljanja: plan mora odobriti vodstvo 

organizacije. Po potrditvi je plan izobraževanja oz. usposabljanja temelj za vse 

nadaljnje delo izobraževalne dejavnosti v organizaciji.  

 

Welsby (2003) poudarja pomembnost povezave med poslovnimi cilji organizacije, za katere 

je nujno, da so jasno določeni in da jih vsi zaposleni razumejo in izobraževanjem oz. 

usposabljanjem. Dober poslovni načrt vsebuje cilje ter opredelitev, kaj je potrebno za dosego 

ciljev storiti, opredeli časovni okvir in vsebuje informacije o razpoložljivih finančnih 

sredstvih. Tako naj bi dober poslovni načrt izobraževanja vseboval (po Vukasović-Žontar 

2004, str. 1-19): 

• Poznane poslovne cilje podjetja, ki so v skladu z njegovo strategijo in predstavljajo 

določena znanja in spretnosti, ki pomenijo uspešno doseganje ciljev in konkurenčne 

prednosti pred drugimi podjetji. 

• Primerjavo obstoječih znanj in veščin, potrebnih za doseganje ciljev v prihodnje ter 

določitev znanj, ki so posebej pomembna in jih sedaj primanjkuje. 

• Zastavljanje ciljev glede na sredstva, namenjena za izobraževanje, število zaposlenih, 

vključenih v izobraževanje, povprečno število ur izobraževanja, vrsto izobraževanja, 

glede na to, kdaj se pridobljena znanja začnejo uporabljati pri vsakodnevnem delu in v 

kolikšnem obsegu, ter glede na kakovost programov in izvedbo. 

• Opredelitev nosilcev in izvajalcev izobraževalnih programov, kraja izobraževanja, 

trajanja izobraževanja, roka in obsega izobraževanja.  

 

Gečev (2003) je mnenja, da je načrtovanje izobraževanja oz. usposabljanja uspešno le, če se 

uskladi s cilji organizacije, ki naj bodo tako cilji vodstva kot tudi cilji zaposlenih. Pomembno 

je, da cilje poznajo vsi zaposleni, ki jih morajo hkrati tudi razumeti in sprejeti za svoje. Ob 

tem Turk (2004) opozarja, da je največja napaka, ki jo organizacija stori pri načrtovanju 

izobraževanja ali usposabljanja, da se ugotavljanja izobraževalnih potreb lotijo zgolj na 

podlagi želja posameznikov ali pa kar ”na pamet”.  

 

Pri načrtovanju izobraževanja oz. usposabljanja so pomembni letni razgovori med 

zaposlenimi in vodjo saj predstavljajo instrument za osebni razvoj zaposlenega ter jim 
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omogočajo, da predlagajo rešitve za izboljšanje svojega dela in delovanja organizacijske 

enote v kateri so zaposleni. Letni razgovor ponuja priložnost za ”osebni razgovor med vodjo 

in sodelavcem, omogoča motiviranje sodelavcev, zagotavlja zbiranje podatkov o kadrovskih 

in izobraževalnih potrebah in željah, opozarja na pomanjkljivosti pri vodenju in organiziranju 

dela in pretoku informacij med posameznimi organizacijskimi enotami” (Bagon 2008, str. 24). 

Ob enem pa si tudi organizacija obeta koristi od izvedbe letnih razgovorov, saj pričakuje, da 

bo preko slednjih izboljšala kakovost dela zaposlenih, ter dvignila raven komuniciranja, 

zadovoljstva zaposlenih, njihovih medsebojnih odnosov in lojalnosti organizaciji (Majcen, 

2001).  

 
Programiranje za različna področja in oblike izobraževanja in usposabljanja vsebuje bolj ali 

manj enake osnovne stopnje (Možina in drugi 2002, str. 237): 

• Načrt programa: v katerem se opredelijo osnovna področja izobraževanja oz. 

usposabljanja in didaktično razvrstijo znanja in veščine, ki so ugotovljene s 

proučevanjem potreb po izobraževanju. 

• Razčlenjevanje posameznih področij na tematske in osnovne cilje: sledi načrtu 

programa in se razporejajo v logični povezavi.  

• Ugotavljanje in razporejanje vsebin: v okviru točno določene teme ali vaje, ki je del 

programa. Ugotavljanje in razporejanje vsebin predstavlja najtežjo stopno 

programiranja, kjer se dokončno oblikuje gradivo, le to se ne razporeja zgolj po 

logičnih, vendar tudi po metodičnih merilih. Iz programa morata biti razvidna obseg 

vsebin in njihova globina, saj je od tega odvisno, v kolikšni meri se bodo dosegli cilji 

programa. 

 

Programi, ki jih lahko v organizaciji pripravijo sami ali pa v sodelovanju z ustreznimi 

zunanjimi partnerji so (po Možina in drugi 2002, str. 237): 

• programi usposabljanja delavcev za samostojno opravljanje dela v okviru poklica ali 

stroke; 

• programi za izpopolnjevanje obstoječih kadrov za nove proizvodne naloge; 

• programi usposabljanja delavcev za primere, ko organizacija vpelje nove tehnike in 

metode dela ali nova delovna mesta; 

• programi splošnega izpopolnjevanja in dopolnilnega izobraževanja delavcev; 

• programi pripravništva.  
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Pred samim planiranjem izobraževanja oz. usposabljanja pa je potrebno ugotoviti, kakšne 

metode oz. oblike izobraževanja oz. usposabljanja se bodo izvajale (po Ferjan 2005, str. 54): 

• Ugotoviti predznanje udeležencev izobraževanja; 

• Prepoznati katere metode oz. oblike so zaradi karakteristik učne snovi primerne; 

• Ugotoviti ali učna gradiva predstavljajo omejitev pri izbiri; 

• Ugotoviti ali subjektivni dejavniki na strani učenca ali izvajalca predstavljajo omejitev 

pri izbiri. V okviru možnosti je potrebno omejitve odpraviti.  

 

4.3  Organizacija in izvedba izobraževanja in usposabljanja 
 

Organizacija in izvedba izobraževanja oz. usposabljanja se na eni strani nanaša na naloge 

organizacije, ki izobražuje oz. usposablja svoje zaposlene, na drugi strani pa na institucije, ki 

izobraževanja oz. usposabljanja izvajajo. V tej fazi je ključnega pomena zagotoviti ustrezno 

učno okolje, kar je domena izvajalske institucije in zagotovitev možnosti prenosa novega 

znanja iz učnega okolja v delovno okolje, kar pa je domena organizacije, iz katere so 

udeleženci usposabljanja. Kot že rečeno, je učno okolje ključnega pomena  za dosego 

načrtovanih učnih ciljev, zato je izjemno pomembno, da je oblikovano tako, da čim bolj 

spodbuja učenje in lajša prenos naučenega na delovno mesto11. Najpomembnejši element 

učnega okolja pa je izvajalec izobraževanja oz. usposabljanja, ki odločilno vpliva na 

uspešnost ali neuspešnost učne izkušnje (Vukovič in Miglič, 2006).  

 

Tudi prenos znanja je pomemben element učnega okolja, za kar je značilno, da udeleženci 

prenesejo novo znanje in sposobnosti na delovno mesto. Za prenos znanja je torej značilno, da 

se nanaša na količino novega znanja spretnosti in sposobnosti, pridobljene med 

izobraževanjem ali usposabljanjem, ki se prenese na delovno mesto. Prenos znanja lahko 

poveča delovno uspešnost, v tem primeru govorimo o pozitivnem prenosu znanja, ali pa ovira 

delovno uspešnost, v tem primeru pa govorimo o negativnem prenosu znanja. Prenos znanja 

je lahko tudi nevtralen. Z zagotavljanjem fizičnih in psiholoških podobnosti med delovnim in 

učnim okoljem, izborom ustreznih tehnik, oblik in metod učenja, se možnosti za prenos 

znanja lahko ustvarijo že med usposabljanjem (Vukovič in Miglič, 2006). 

 

                                                 
11 Pri oblikovanju učnega okolja, ima pomembno vlogo udeleženčeva sposobnost za učenje, ki je 
povezana z njegovo pripravljenostjo za učenje, kar zajema predvsem zrelost in izkušnje, s katerimi se 
vključuje v program usposabljanja.  
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Bistvo izvedbe izobraževanja ali usposabljanja je posredovanje učnih vsebin, za izvedbo 

izobraževanja ali usposabljanja pa je značilno, da udeleženci pridobivajo novo znanje in 

izkušnje. Prav tako je značilno, da udeleženci spreminjajo svoje dotedanje navade in stališča. 

Na koncu izvedbe se ugotavlja učne rezultate in mnenja udeležencev izobraževanja ali 

usposabljanja ter tudi mnenja izvajalcev izobraževanja ali usposabljanja (Vukovič in Miglič, 

2006). Wexley in Latham (2002) sta celo mnenja, da bi izvajalci izobraževanj ali usposabljanj 

morali že med samim programom izobraževanja oz. usposabljanja preveriti in oceniti 

napredek izobraževanja oz. usposabljanja, saj menita, da vsako izobraževanje oz. 

usposabljanje zahteva obnavljanje in osveževanje podatkov, ki so pomembni za sam proces 

usposabljanja.   

 

Rijavec (2014) je mnenja, da je potrebno znanje prenesti v prakso, v delovno okolje, ga širiti 

med sodelavce ter s tem delo opraviti bolje, drugače, racionalnejše ipd. Prenos znanja 

predstavlja zahteven proces pridobivanja učnega znanja iz učnega okolja na delovno mesto, 

kje lahko udeleženci usposabljanja pridobijo novo znanje in ga prenesejo na delovno mesto, 

kjer  postane sestavni del opravljanja delovnih nalog, ob čemer je ključno omeniti, da 90 % 

učnih naporov, ni uspešno prenesenih v delovno okolje (Migli č, 2005), iz česar Zebec (2011) 

ugotavlja, da organizacije ne morejo v celoti uporabiti znanja, ki ga zaposleni pridobijo na 

izobraževanjih ali usposabljanjih, kljub temu pa je mnenja, da že zgolj majhno povečanje 

znanja prinese organizaciji korist.  

 

4.4  Spremljanje in vrednotenje izobraževanja in usposabljanja 
 
Pojem vrednotenja izobraževanja in usposabljanja je dejavnost, prek katere se vrne 

informacija o nekem dejanju, hkrati pa se vzpostavi povratna informacija. Vrednotenje se 

nanaša na cilje dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, saj je vrednotenje del razvojnega 

procesa, ki se nanaša na celotno organizacijo, ne sme pa vplivati na nadaljnje izobraževanje 

ali usposabljanje (Ličen, 2009). Tako vrednotenje izobraževanja oz. usposabljanja pomeni 

dragoceno orodje za izboljšanje dejavnosti izobraževanja oz. usposabljanja (Miglič, 2000), ob 

čemer Miglič (2000) meni, da se vrednotenju namenja premalo pozornosti in časa. Iz tega 

sledi, da je glavni namen vrednotenja izobraževanja in usposabljanja ugotoviti učinkovitost in 

pomanjkljivost izobraževanja in usposabljanja. Na ta način se lahko naslednje izobraževanje 

ali usposabljanje izvede bolj kakovostno (Ličen, 2009).  
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Glavni načini vrednotenja izobraževanja in usposabljanja vključujejo (po Merkač Skok 2005, 

str. 170): 

• Merjenje reakcij udeležencev na izobraževanju ali usposabljanju, z namenom 

ugotovitve, kaj si udeleženci mislijo o koristi izobraževanja ali usposabljanja za njih in 

njihovo delo.  

• Vrednotenje dejansko naučenega (npr. tako, da se opravi enak test pred začetkom 

izobraževanja ali usposabljanja in po koncu ter se nato primerja rezultate obeh testov).  

• Določanje stopnje, pri kateri je prišlo do spremembe v vedenju. Najpogosteje 

zaprosimo za oceno nadrejenega ali sodelavca, vendar je slabost te metode, da so 

rezultati pogosto subjektivni.  

• Merjenje rezultatov pri delu, kjer gre za merjenje in izboljšanje učinkov dela. Tukaj so 

rezultati pogosto objektivni.  

 

Da bi organizacija lažje opravičila nova vlaganja, mora spremljati uspešnost izobraževanja oz. 

usposabljanja, s čimer lahko nadzira učinke slednjega. Polega tega, lahko na podlagi 

spremljanja uspešnosti, usmerja posameznike k odgovornejšemu učenju in uporabi znanja v 

praksi ter z informacijami, ki omogočajo načrtovanje in spremljanje kasnejših izboljšav 

(Wexley in Latham, 2002). Spremljanje izobraževanja oz. usposabljanja je pomembno 

predvsem iz vidika ocenjevanja, ali je bilo vlaganje sredstev v izobraževanje ali usposabljanje 

upravičeno, koliko so zaposleni od izobraževanja oz. usposabljanja odnesli ter kolikšni in 

kakšni so vplivi izobraževanja oz. usposabljanja na delovno uspešnost. Rečemo lahko, da gre 

za kompleksen proces, pri katerem je pomembno, da se ga ”organizacija loti pravočasno, 

skrbno načrtovano in v povezavi z ocenjevanjem delovne uspešnosti in učinkovitosti 

posameznikov, ki so bili udeleženi v procesu izobraževanja oz. usposabljanja” (Horvat 2008, 

str. 21).  

 

Spremljanje izobraževanja oz. usposabljanja delimo na tri faze (Turk, 2006): 

• Prva faza je zadovoljstvo z izvedbo, kjer se ugotavlja zadovoljstvo z izvedbo, občutki 

udeležencev in kakšna je stopnja pridobljenega teoretičnega znanja. Ugotavlja se takoj 

po izobraževanju oz. usposabljanju z uporabo anket, testa, vprašalnika.  

• Druga faza je prenos pridobljenega znanja v prakso. Ugotavlja se, kako udeleženci 

prenašajo znanje v vsakdanje poslovanje. Spremlja se v 2 do 6 tednih po zaključenem 
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izobraževanju oz. usposabljanju s kombinacijo pisnega in ustnega preverjanja. 

Priporočljivo v tej fazi je, da sodeluje tudi vodja.  

• Tretja faza, kjer se merijo dolgoročni učinki izobraževanja ali usposabljanja. 

Ugotavlja se, kako je usposabljanje oz. izobraževanje vplivalo na doseganje poslovnih 

rezultatov organizacije. Pokažejo se po 3 do 6 mesecih, po že zaključenem 

izobraževanju oz. usposabljanju, s primerjavo rezultatov, ki jih izvede vodja.  

 

Vrednotenje izobraževanja in usposabljanja poteka cel čas trajanja izobraževanja in tudi po 

koncu slednjega, pri čemer se ocenjuje doseganje ciljev izobraževanja oz. usposabljanja, 

finančna učinkovitost, kakovost dela izvajalcev ipd. (Ličen, 2009). Uspešnost izobraževanja 

oz. usposabljanja je potrebno meriti večkrat, predvsem pri tistih izobraževanjih oz. 

usposabljanjih, katerih učinki se pokažejo šele na dolgi rok12. Če pa gre npr. za merjenje 

tehničnih znanj, pa je mogoče učinke usposabljanja meriti zelo hitro po zaključenem 

usposabljanju (Horvat, 2008).  

 

Najpogosteje gre za tri ravni merjenja uspešnosti izobraževanja oz. usposabljanja (po Rejc 

2005, str. 29): 

• Kako kadrovski strokovnjaki opravljajo izobraževanja oz. usposabljanja; 

• Kakšni so vplivi izobraževanja ali usposabljanja na vedenje zaposlenih (zadovoljstvo, 

fluktuacija, absentizem, inovativnost, pripadnost organizaciji ipd.); 

• Kakšen je vpliv izobraževanja na finančno uspešnost organizacije.  

 

Sodobni pristopi k merjenju učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja poudarjajo pomen  

spremljanja stroškov izobraževanja ali usposabljanja, aktivnosti, ki potekajo in posledice, ki 

se kažejo v vedenju zaposlenih in finančnih koristih za organizacijo (Rejc, 2005).  

 

Na podlagi analizirane literature smo ugotovili, da je izobraževanja in usposabljanje 

zaposlenih temelj nenehnega razvoja posameznika in organizacije same in gre za neprekinjen 

proces. Pri izobraževanju gre za ciljno usmerjeno sistematično in stalno usposabljanje, zato je 

organizacija dolžna nenehno ugotavljati potrebe po izobraževanju oz. usposabljanju 

zaposlenih.  

 
                                                 
12 Na primer pri usposabljanju na področju medsebojne komunikacije oz. osebnostnega razvoja, saj se 
učinki ne pokažejo takoj po zaključenem usposabljanju. 
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V nadaljevanju poglavja predstavljamo še najpomembnejša procesa sistema izobraževanja; 

načrtovanje in izvedba izobraževanja, ki ga lahko organizacija izvede sama ali preko zunanjih 

izvajalcev. Ob enem opisujemo še zadnji korak sistema izobraževanja in usposabljanja 

zaposlenih in sicer spremljanje in vrednotenje izobraževanj oz. usposabljanj.  

 

 

5 ANALIZA RAZISKAVE ZAPOSLENIH NA PODRO ČJU 

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE NA MINISTRSTVU ZA 

IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, S PODROČJA 

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

 
 
V magistrski nalogi opisujemo razvoj kadra, zaposlenega na področju evropske kohezijske 

politike iz vidika izobraževanj in usposabljanj na primeru Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport. Glavni cilj izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na področju evropske 

kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) na Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v 

nadaljevanju MIZŠ) je zagotoviti ustrezno raven znanj in kompetenc, ki jih zaposleni na 

področju EKP potrebujejo za samostojno, uspešno in učinkovito izvajanje nalog. Vendar pa 

na MIZŠ, pri zaposlenih na področju EKP opažamo težave, ki se kažejo v preveč različnih 

potrebah po izobraževanju, hkrati pa tudi pomanjkanje motivacije. Usposabljanja in 

izobraževanja na MIZŠ, se za zaposlene na področju EKP financirajo s pomočjo sredstev 

EKP, ki jih ima na voljo vsaka država članica Evropske unije. MIZŠ ima sredstva Evropskega 

sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, kar pomeni, da se zaposlenim na 

Evropskem socialnem skladu plačajo usposabljanja iz sredstev Evropskega socialnega sklada, 

zaposlenim na Evropskem skladu za regionalni razvoj pa iz sredstev Evropskega sklada za 

regionalni razvoj. 

 

Namen raziskave je analizirati stanje sistema razvoja kadra, zaposlenega na področju EKP, na 

primeru MIZŠ in podrobneje predstaviti, kako razvita in organizirana je izobraževalna 

dejavnost na MIZŠ pri zaposlenih na področju EKP. Ključni cilji raziskave so tako sledeči:  

1. Ugotoviti želje zaposlenih na področju EKP po izobraževanju in usposabljanju. 

2. Ugotoviti, kakšna je motivacija zaposlenih na področju na EKP za izobraževanje in 

usposabljanje. 

3. Ugotoviti stanje politike izobraževanja in usposabljanja na področju EKP. 
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4. Ugotoviti vrednotenje izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na področju EKP na 

MIZŠ.  

5. Ugotoviti morebitne nepravilnosti v sistemu razvoja kadra ter podati predloge za 

razrešitve le teh. 

 

Tako bomo v sklopu raziskave preverjali tri hipoteze: 

• H1: Izobraževanje in usposabljanje je ključnega pomena za uspešno opravljanje 

delovnih nalog.  

• H2: Zaposleni, ki imajo več kot 15 let delovne dobe na področju PEKP na MIZŠ, 

so manj motivirani za pridobivanje znanj. 

• H3: V proces izobraževanja in usposabljanja so vključeni vsi zaposleni na 

področju PEKP na MIZŠ.  

 
Slednje bomo preverili s kvantitativno raziskovalno metodo t.j. anketa, s katero bomo 

raziskali stanje sistema zaposlenih na področju EKP na MIZŠ z vidika izobraževanja in 

usposabljanja13. 

 

Anketa je bila izvedena v elektronski obliki med zaposlenimi na področju EKP na MIZŠ. 

Razdeljena je na sklope, ki zajemajo ključne podatke o anketirancih, njihove želje glede 

izobraževanja oz. usposabljanja, njihovo motiviranost, ugotavljanje dejanskega stanja na tem 

področju ter vrednotenje izobraževanja oz. usposabljanja.  

 

Pred dejansko izvedbo ankete, je bila izvedena pilotna anketa, ki je bila posredovana v 

pregled sodelavcem v notranji organizacijski enoti ter zaposlenim na EKP14 in redno 

zaposlenim na MIZŠ15.  

 

Anketni vprašalnik je zasnovan na podlagi ankete potreb po usposabljanju za leto 2015, ki jo 

je izvedla Projektna enota za izvajanje kohezijske politike na MIZŠ, vendar zgolj z vidika 

želja oz. predlogov zaposlenih na področju EKP glede izobraževanj in usposabljanj. Temu 

smo dodali še vprašanja glede motiviranosti zaposlenih na EKP na MIZŠ ter vprašanja, na 

podlagi katerih smo ugotovili stanje politike izobraževanja in usposabljanja na področju EKP 

                                                 
13 V analizo stanja je zajeto tudi interno gradivo, kot so poročila, predpisi, načrti in navodila.  
14 Katerih plača se financira iz sredstev Tehnične pomoči in so v celoti vključeni v izvajanje EKP. 
15 Katerih obseg dela in nalog v določenem deležu vključuje izvajanje vsebin EKP na MIZŠ. 
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na MIZŠ in vrednotenja izobraževanja in usposabljanja. Končni anketni vprašalnik tako 

predstavlja podlago  za izpolnjenje namenov in ciljev opredeljenih v nalogi.  

 

5.1  Podatki o vzorcu 

 
Za namene raziskave smo razposlali anketni vprašalnik 110 osebam zaposlenih na področju 

evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) na Ministrstvu za izobraževanje, znanost 

in šport (v nadaljevanju MIZŠ), od tega 23 moškim in 87 ženskam. Rešenih in verificiranih je 

bilo 75 anketnih vprašalnikov (68 %), kar predstavlja raziskovalni vzorec pričujoče raziskave. 

Zbrani vzorec 75 rešenih anket je podrobneje sestavljen iz 60 (79 %) odgovorov žensk in 15 

(21 %) odgovorov moških (prikazano v spodnjem grafu 1).  

 

Graf  5.1: Spolna sestava vzorca. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Pri starostni analizi vzorca respondentov ugotavljamo, da je na področju EKP, zaposlenih na 

MIZŠ dobra tretjina respondentov starih med 31 in 40 let, slaba tretjina je starih med 41 in 50 

let, manjši del zaposlenih pa 30 let ali manj ter starejših od 50 let (glej graf 2). 
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Graf  5.2: Starostna sestava vzorca. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Analiza stopnje izobrazbe respondentov kaže, da ima več kot polovica slednjih univerzitetno 

izobrazbo, četrtina respondentov ima visoko strokovno izobrazbo, 17 % pa je visoko 

izobraženih oz. ima specializacijo (za podrobnejši prikaz podatkov glej graf 3). 

 

Graf  5.3: Stopnja izobrazbe respondentov. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Zaposleni, ki imajo končano višjo ali visoko strokovno izobrazbo, zasedajo strokovno-

tehnična delovna mesta, s končano univerzitetno izobrazbo, pa zasedajo uradniška delovna 

mesta. Uradniško delovno mesto se od strokovno-tehničnega delovnega mesta razlikuje po 

tem, da so naloge uradniških delovnih mest v celoti vezane na javni interes. 
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Glede na to, da ima dobra polovica anketirancev končano univerzitetno izobrazbo, nekaj manj 

kot 20 %  pa ima magisterij ali specializacijo, lahko  trdimo, da so  zaposleni na področju 

EKP na MIZŠ v povprečju visoko izobraženi.   

 

Glede delovne dobe respondentov smo ugotovili, da ima večina slednjih (44 %) med 5 in 10 

let delovne dobe, nekaj manj kot četrtina respondentov ima največ 5 let delovne dobe, 20 % 

pa jih ima med 10 in 15 let delovne dobe (za podrobnejšo analizo glej graf 4).  

 

Zaposlitve na področju EKP so lahko za nedoločen delovni čas ali za določen delovni čas, 

torej za čas trajanja projekta. Iz rezultatov lahko vidimo, da je bilo največ zaposlitev v 

programskem obdobju 2007-2013.   

 

Graf  5.4 : Delovna doba na področju EKP na MIZŠ. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015  

 

Ob tema ima večina (96 %) respondentov formalno ustrezno izobrazbo za delovno mesto, ki 

ga zaseda. Zgolj 4 % respondentov nima ustrezne formalne izobrazbe, kar v praksi  pomeni, 

da imajo višjo formalno izobrazbo, kot se zahteva za delovno mesto, ki ga trenutno zasedajo 

(glej graf 5). 
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Graf  1.5: Ali vaša formalna izobrazba ustreza zahtevam delovnega mesta na katerem ste zaposleni? 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Pri vprašanju, katero vrsto izobraževanja bi si anketiranci najbolj želeli, smo ugotovili, da si 

večina slednjih (57 %) najbolj želi usposabljanja glede nove finančne perspektive. Tretjina 

(33 %) si jih želi usposabljanja glede predpisov Evropske unije in predpisov Republike 

Slovenije (EU in RS) za Strukturne sklade, dobra četrtina (26 %) si želi usposabljanje za 

računalniški tečaj Power Point, katerim sledijo tisti, ki si želijo usposabljanja za javna 

naročila, CBA analize ter Excel (22 %), 21 % posameznikov si želi usposabljanja za 

vsebinsko in finančno spremljanje ter zaključevanje projektov in 19 % respondentov, ki  si 

želi kontrole po 13. členu Uredbe1828/ES/2006. Najmanj respondentov si želi izobraževanja 

na področju davka na dodane vrednosti, okoljske zakonodaje, procesov izvajanja v modulu za 

vnos podatkov (MVP), procesov plačevanja in črpanja v modulu za črpanje sredstev (MČS) 

ter priprav zahtevkov za povračila (ZZP) ter procesov načrtovanja v modulu za načrtovanje 

(MNR) (glej graf 6).  
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Graf  5.6: Navedene so različne vrste usposabljanj oz. izobraževanj. Izberite tiste, ki bi se jih najraje 

udeležili. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Da si večina respondentov najbolj želi usposabljanj glede nove finančne perspektive in 

predpisov Evropske unije in predpisov Republike Slovenije  (EU in RS) za Strukturne sklade 

je posledica dejstva, da se je pričelo novo programsko obdobje 2014-2020. Leta 2013 se je 

zaključilo programsko obdobje, ki je trajalo od leta 2007. Do 31.12.2015 morajo biti 

zaključeni projekti iz obdobja 2007-2013, zato je moč zaznati željo tudi po usposabljanju za 

zaključevanje projektov. Želje po usposabljanju na področju izvajanja kontrol po 13. členu 

Uredbe1828/ES/2006, pa je morda mogoče razložiti z vsebinsko raznolikostjo, kjer je 

potrebno zagotoviti uporabo enotne metodologije za preverjanje sredstev EKP. Usposabljanja 

iz področja davka na dodano vrednost, okoljske zakonodaje, procesov izvajanja v modulu za 

vnos podatkov (MVP), procesov plačevanja in črpanja v modulu za črpanje sredstev (MČS) 

ter priprav zahtevkov za povračila (ZZP) in procesov načrtovanja v modulu za načrtovanje 
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(MNR) so se že izvajala v programske obdobju 2007-2013, kar je morebiti vzrok manjšega 

povpraševanja oz. interesa po tovrstnih usposabljanjih.  

 

Nadalje nas je v anketi zanimalo tudi ali so se zaposleni v času zaposlitve na področju EKP na 

MIZŠ izobraževali ali usposabljali ter od koga je prišla pobuda za tovrstno izobraževanje 

(lastni interes, interes MIZŠ ali je šlo za obojestranski interes in korist). Natančnejše rezultate 

ankete oz. interpretacijo odgovorov, podajamo v spodnjih grafih (Graf 7 in 8).  

 

Graf  5.7: Ali ste se v času zaposlitve na področju EKP na MIZŠ izobraževali oz. usposabljali? 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Ugotovili smo, da se je večina (96 %) zaposlenih na MIZŠ  izobraževala oz. usposabljala v 

času zaposlitve. Preostalih 4 % (zaposlenih) anketirancev, ki se ni izobraževalo, pa so na 

področju EKP na MIZŠ zaposleni manj kot 1 leto in v tem obdobju še ni bilo organiziranih 

notranjih usposabljanj, sami pa si še niso izbrali in udeležili nobenega zunanjega 

usposabljanja. Glede na rezultate lahko sklepamo, da je pridobivanje znanja in spretnosti 

postala delovna nujnost za uspešno opravljanje delovnih nalog.  

V sledečem grafu (8) predstavljamo odgovore na vprašanja glede razlogov za izobraževanje 

zaposlenih.  
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Graf  5.8: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »da«, navedite v čigavem interesu ste se izobraževali 

oz. usposabljali. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Iz grafa je razvidno, da se je večina anketirancev (64 %) udeležila izobraževanj oz. 

usposabljanj na podlagi skupnih interesov (osebni in MIZŠ), 28 % anketirancev (zaposlenih) 

se je izobraževalo (usposabljalo) zaradi lastnih potreb oz. interesa, 8 % pa samo zaradi potreb 

oz. interesa MIZŠ.  

 

Glede na to, da se je večina zaposlenih udeležila izobraževanj oz. usposabljanj na podlagi 

obojestranskih koristi lahko trdimo, da so usposabljanja za zaposlene na EKP na MIZŠ nujno 

potrebna za uspešno izvajanje delovnih nalog ter da so v proces izobraževanja oz. 

usposabljanja na MIZŠ vključeni vsi tisti zaposleni, ki potrebujejo nova znanja in spretnosti 

za opravljanje svojega dela.  

 

V spodnjem grafu 9 je razvidno, da se več kot polovica (55 %) zaposlenih prijavi na 

izobraževanja oz. usposabljanja zaradi potrebe po novem znanju, ob čemer se na lastno 

pobudo prijavi kar 40 % zaposlenih. Na podlagi tega lahko trdimo, da so usposabljanja za 

zaposlene na EKP na MIZŠ nujno potrebna za uspešno izvajanje delovnih nalog. 
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Graf  5.9: Zakaj ste se izobraževanja oz. usposabljanja udeležili? 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 
Nadalje nas je zanimalo tudi, zakaj se zaposleni pravzaprav odločijo za dodatna izobraževanja 

ali usposabljanja oz., kaj jih motivira za to. Anketiranci so morali izbrati 3 razloge, ki vplivajo 

na odločitev za izobraževanje oz. usposabljanje, pri čemer vrednost 1 pomeni najpomembnejši 

razlog za odločitev, vrednost 2 pomeni delno pomemben razlog, vrednost 3 pa pomeni 

najmanj pomemben razlog (odgovori so podani v grafu 10)  
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Graf  5.10: Izmed navedenih razlogov izberite tri razloge, ki vam najbolj ustrezajo. Razvrstite jih po 

pomembnosti od 1 do 3 (najpomembnejši razlog označite z 1, manj pomemben z 2, najmanj pomemben s 

3). 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Graf kaže, da so med najpomembnejša razloga anketiranci uvrstili željo po novem znanju in 

željo ”iti v korak s časom”. Kot najbolj nepomemben razlog so označili željo po uspehu in 

ugledu. Kot delno pomemben razlog pa so anketiranci izbrali željo po ohranitvi obstoječega 

delovnega mesta, večjo možnost za napredovanje in večjo možnost za višjo plačo.  

 

Pri tem vprašanju smo pričakovali drugačne rezultate in sicer, da sta večja možnost za 

napredovanje ter večja zaposljivost v primeru izgube dela oz. ohranitev delovnega mesta 

pomembnejša razloga, kot pa želja po novem znanju in želja ”iti v korak s časom”. 

 

Glede na odgovore lahko trdimo, da je učinkovito in kvalitetno opravljanje delovnih nalog 

največja motivacija zaposlenih na področju EKP na MIZŠ, kar na dolgi rok privede do 

možnosti za napredovanje in posledično višjega plačila, kar so anketiranci označili kot delno 

pomemben razlog.  
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S poznavanjem stanja politike izobraževanja in usposabljanja lahko izboljšamo kakovost in 

učinkovitost izobraževanja in usposabljanja ter spodbudimo ustvarjalnost in inovativnost 

zaposlenih. Pri sklopu vprašanj oz. trditev, ki se gibljejo od ugotavljanja potreb po 

izobraževanju in usposabljanju, odločitve o vrsti izobraževanja in usposabljanja, možnosti in 

preglednosti izobraževanja in usposabljanja ter seznanitve zaposlenih s programom 

izobraževanj in usposabljanj do merjenja učinkov izobraževanj in usposabljanj, so morali 

anketiranci trditev opredeliti z: da, strinjam se; delno se strinjam; ne vem; delno se ne 

strinjam in se ne strinjam. Podrobnejšo analizo odgovorov predstavljamo v grafu 11.  

 

Graf  5.11: MIZŠ ugotavlja potrebe po izobraževanju oz. usposabljanju. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Iz grafa je razvidno, da večina anketirancev (44 %) ni želela odgovoriti na to trditev, četrtina 

(25 %) respondentov pa se s trditvijo, da MIZŠ ugotavlja potrebe po izobraževanju, strinja. 17 

% anketirancev se s trditvijo delno strinja, 11% je neopredeljenih, manjši del anketirancev (3 

%) pa se delno ne strinja s trditvijo.  

 

Glede na to, da na MIZŠ potrebe po izobraževanjih in usposabljanjih opredelijo zaposleni na 

področju EKP v anketi o potrebah in izpopolnjevanju na področju EKP (Načrt usposabljanj in 

izpopolnjevanj za zaposlene na MIZŠ, ki opravljajo dela in naloge s področja EKP, 2015), 

smo pričakovali, da se bo s trditvijo strinjalo več anketirancev.   

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, na podlagi česa se zaposleni odločajo za izobraževanje oz. 

usposabljanje, rezultate pa predstavljamo v grafu 12.  
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Graf  5.12: Odločitev o vrsti izobraževanja oz. usposabljanja. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Dobrih 40 % anketirancev se strinja s trditvijo, da odločitev o vrsti izobraževanja oz. 

usposabljanja poteka na osnovi ciljev, nekaj manj anketirancev (36 %) pa ne ve, ali odločitev 

o vrsti izobraževanja oz. usposabljanja poteka na osnovi ciljev. Z rezultati lahko potrdimo 

dejstvo, ki ga omenja Ferjan (2005), ki trdi, da so cilji povezani s priložnostjo za 

napredovanje ter posledično višjim osebnim dohodkom. 

 
Slabih 45 % anketirancev se strinja s trditvijo, da odločitev o vrsti izobraževanja oz. 

usposabljanja poteka na osnovi potreb delovnega mesta, 19 % anketirancev ne ve, ali 

odločitev o vrsti izobraževanja oz. usposabljanja poteka na osnovi potreb delovnega mesta. 

Zelo podoben rezultat je tudi pri trditvi, da odločitev o vrsti izobraževanja oz. usposabljanja 

poteka na osnovi želja zaposlenih.  

 

Nekoliko manj anketirancev (35 %) se strinja s trditvijo, da odločitev o vrsti izobraževanja oz. 

usposabljanja poteka na osnovi potreb zaposlenih, 29 % anketirancev pa ne ve, ali odločitev o 

vrsti izobraževanja oz. usposabljanja poteka na osnovi potreb zaposlenih. Deleži zaposlenih, 

ki se z omenjenimi trditvami ne strinjajo so v vseh primerih zanemarljivi in se gibljejo med 

3 % in 6 %. 
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Zanimalo nas je tudi, kako se anketiranci strinjajo s trditvijo, da MIZŠ meri učinke 

izobraževanja oz. usposabljanja  s tem, da ugotavlja reakcije udeležencev po izobraževanju 

oz. usposabljanju z anketami. Rezultate predstavljamo v grafu 13.  

 

Graf  5.13: MIZŠ meri učinke izobraževanja oz. usposabljanja. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Slabih 40 % anketirancev se strinja s to trditvijo, 20 % anketirancev ne ve, ali se ugotavlja 

reakcije udeležence po izobraževanju oz. usposabljanju z anketami, le 10 % anketirancev pa 

se s trditvijo ne strinja.  

 

Precej drugačen je rezultat pri trditvi, da MIZŠ meri učinke izobraževanj in usposabljanj s 

tem, da ugotavlja spremembe v sposobnostih, znanju in ravnanju. S to trditvijo se strinja le 

dobrih 14 % anketirancev, slaba tretjina (32 %) anketirancev ne ve, ali MIZŠ meri učinke 

izobraževanj in usposabljanj s tem, da ugotavlja spremembe v sposobnostih, znanju in 

ravnanju, slaba četrtina (22 %) anketirancev pa se s to trditvijo ne strinja (za podrobnejšo 

analizo glej graf 13). 

 

Pri trditvi, da MIZŠ meri učinke izobraževanja oz. usposabljanja  s tem, da ugotavlja reakcije 

udeležencev po izobraževanju oz. usposabljanju z anketami, nas je rezultat presenetil. Glede 

na to, da se pri izobraževanjih in usposabljanjih, ob zaključku izobraževanj oz. usposabljanj 

med udeležence le-teh razdeli anketni vprašalnik, ki zajema vprašanja o zadovoljstvu in 
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razumevanju obravnavane teme, smo pričakovali, da se bo s trditvijo strinjalo več 

anketirancev.   

 

Nadalje smo z anketo želeli preveriti tudi, kaj respondenti (zaposleni) menijo, glede 

(ne)enakih možnosti izobraževanja oz. usposabljanja. Ugotovitve predstavljamo v grafu 14.  

 

Graf  5.14: Imam enake možnosti za izobraževanje oz. usposabljanje, kot ostali zaposleni na področju 

EKP na MIZŠ. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Slaba tretjina (31 %) anketirancev se strinja s trditvijo, da imajo zaposleni enake možnosti za 

izobraževanje in usposabljanje na področju EKP na MIZŠ. Slaba četrtina (23 %) anketirancev 

se delno strinja s to trditvijo, medtem ko je več kot tretjina (37 %) zaposlenih (anketirancev) 

na področju EKP na MIZŠ neopredeljenih glede odgovora.  

 

Glede na dejstvo, da se je 96 % anketiranih (Graf 7), v času zaposlitve na področju EKP na 

MIZŠ udeležilo izobraževanj oz. usposabljanj, nas preseneča dejstvo, da se le slaba tretjina 

(31 %) anketirancev strinja s trditvijo, da imajo zaposleni enake možnosti za izobraževanje in 

usposabljanje. 

 

Možina in drugi (2002) poudarjajo, da je za obstoj organizacije najpomembnejši prav vsak 

posameznik v organizaciji, zato je pomembno, da imajo vsi zaposleni na področju EKP na 

MIZŠ enake možnosti za izobraževanje oz. usposabljanje. S tem namenom smo v anketi 
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preverili tudi  razloge, zakaj zaposleni ne vedo, ali imajo enake možnosti za izobraževanje vsi 

zaposleni na področju EKP na MIZŠ (glej graf 15). 

 

Graf  5.15: Izobraževanje oz. usposabljanje je pregledno (ve se kdo se izobražuje in zakaj). 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Kot je razvidno iz grafa je večina anketirancev (44 %) neopredeljena glede (ne)preglednosti 

izobraževanj oz. usposabljanj, ki se izvaja na MIZŠ. Slaba tretjina (27 %) anketirancev se 

delno ne strinja z isto trditvijo, le 13 % pa se jih strinja s trditvijo, da je izobraževanje oz. 

usposabljanje pregledno, torej je jasno opredeljeno, kdo od zaposlenih se izobražuje in zakaj. 

 

Rezultati te trditve so pričakovani, saj Projektna enota za izvajanje kohezijske politike, v 

skladu z Navodili za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanje kohezijske 

politike v programskem obdobju 2007-2013 pripravi Poročilo o udeležbi na usposabljanjih, 

seminarjih, delavnicah, strokovnih srečanjih ipd. zaposlenih na področju EKP. Izpolnjeno 

poročilo se posreduje Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vendar pa to 

poročilo ni objavljeno niti na intranetu MIZŠ niti na mrežnem strežniku, tako da zaposleni na 

področju EKP nimajo pregleda nad tem, kdo in zakaj se izobražuje. 

 

Izhajajoč iz trditev Vukovič in Miglič (2006) je pomembno, da vodstvo samo sebi ustrezno 

razširi poglede na učenje, saj le tako lahko uspešno vključuje vodstvene dejavnosti v 

organizaciji ter s tem zagotovi, da se učenje v organizaciji odvija po načelu stalnosti. Menimo, 

da imajo nadrejeni pomembno vlogo tako pri motiviranju, kot tudi pri skrbi, da se 
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izobražujejo in usposabljajo vsi zaposleni S tem namenom smo v anketi preverjali ali po 

mnenju zaposlenih nadrejeni spodbujajo izobraževanje in usposabljanje ali ne. Za natančnejšo 

porazdelitev odgovorov glej graf 16. 

 

Graf  5.16: Nadrejeni spodbujajo izobraževanje oz. usposabljanje. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Večina anketirancev (38 %) je neopredeljenih glede vprašanja, slaba tretjina (29 %) se s 

trditvijo delno strinja, slaba četrtina (23 %) pa se s trditvijo strinja. Na MIZŠ vsak konec leta 

(za sledeče leto) pripravijo Načrt usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene na MIZŠ, ki 

opravljajo dela in naloge s področja EKP (v nadaljevanju Načrt) za naslednje leto16. Na 

podlagi slednjega smo v anketi preverili, koliko so zaposleni seznanjeni s programom 

izobraževanja oz. usposabljanja (graf 17).  

 

Graf  5.17: Seznanjen sem s programom izobraževanja oz. usposabljanja. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

                                                 
16 Načrt se objavi na intranetu MIZŠ in na mrežnem strežniku, da imajo vsi zaposleni dostop do 
slednjega.  
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Večina (44 %) respondentov meni, da so zaposleni na področju EKP na MIZŠ seznanjeni s 

programom izobraževanja in usposabljanja, slaba tretjina pa (32 %) se s trditvijo le delno 

strinja. Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da delež tistih, ki se s to trditvijo le 

delno strinja ne uporablja in ne spremlja objav na spletni strani kot tudi ne na mrežnem 

strežniku MIZŠ.  

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, za katera izobraževanja oz. usposabljanja, se zaposleni na 

področju EKP na MIZŠ odločajo in sicer ali gre za izobraževanja oz. usposabljanja, ki jih 

predpisuje in organizira PEKP, ali se odločajo bolj za tista, ki jih zaposleni izberejo sami in so 

povezana z delom, ki ga opravljajo, ali gre mogoče celo bolj za tista, ki prinašajo tudi osebno 

rast (za podrobnejšo analizo glej graf 18).   

 

Graf  5.18: Pri izbiri in vrsti izobraževanja oz. usposabljanja se odločam glede na izobraževanja oz. 

usposabljanja, ki jih predpisuje PEKP; izobraževanja oz. usposabljanja, ki so povezana z mojim delom in 

druga izobraževanja oz. usposabljanja,  ki so koristna moji osebni rasti. 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Več kot polovica respondentov (60 %) se odloča za izobraževanja oz. usposabljanja, ki jih 

predpisuje in organizira PEKP, zanemarljivo malo (3,6 %), se jih s tem ne strinja. Tudi za 

izobraževanja oz. usposabljanja, ki omogočajo osebno rast, se odloča skoraj polovica (46 %) 
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respondentov, zgolj 10 % respondentov pa se odloča za izobraževanja oz. usposabljanja, ki so 

povezana zgolj z delom, ki ga opravljajo.  

 

Rezultati so pričakovani, saj vsebine in teme izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizira 

PEKP, izhajajo iz ocenjenega ali izkazanega manjka znanj s področja EKP in so namenjena 

javnim uslužbencem, ki opravljajo dela in naloge s področja EKP (Načrt usposabljanj in 

izpopolnjevanj za zaposlene na MIZŠ, ki opravljajo dela in naloge s področja EKP, 2015).  

 

V tem sklopu smo želeli ugotoviti ali MIZŠ zagotavlja ustrezna izobraževanja in 

usposabljanja za delo, ki ga zaposleni opravljajo. Anketiranci so se odločali med dvema 

možnima odgovoroma: DA in NE. Poleg tega nas je v tem sklopu zanimalo tudi, ali se 

zaposleni pred odhodom na izobraževanje ali usposabljanje pogovorijo s svojim nadrejenim 

glede ciljev in pričakovanj v zvezi z uporabo pridobljenih znanj. Ta odgovor je poleg 

možnosti  DA in NE omogočal še odgovor VČASIH. Kot zadnje, pa nas je v pred stoječem 

sklopu vprašanj zanimalo, ali so pridobljena znanja uporabna pri delu, ki ga zaposleni 

opravljajo, kjer so možnosti implicirale odgovore DA, NE  ali DELNO.   

 

Izobraževanja in usposabljanja, ki jih organizira PEKP na MIZŠ temeljijo na podlagi ocen in 

dejanskih potreb, ki jih preko anketnega vprašalnika opredelijo zaposleni na področju EKP, 

zato ne preseneča dejstvo, da je na vprašanje, ali MIZŠ zagotavlja ustrezna izobraževanja in 

usposabljanja večina respondentov  (80 %)  odgovorilo z DA, 20% pa z NE (glej  graf 19).  

 

Graf  5.19: Ali MIZŠ zagotavlja potrebna izobraževanja oz. usposabljanja za vaše delo in možnosti 

napredovanja? 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 
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Ker je v Načrtu usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene na MIZŠ, ki opravljajo dela in 

naloge iz področja EKP (2015) opredeljeno, da mora vodja notranje organizacijske enote pred 

napotitvijo javnega uslužbenca preveriti, ali je izobraževanje (usposabljanje) potrebno za 

izboljšanje opravljanja nalog na delovnem mestu in ali odsotnost javnega uslužbenca zaradi 

izobraževanja (usposabljanja) ne bi vplivala na učinkovitost delovnega procesa, smo v anketi 

preverili tudi ali se zaposleni pred odhodom na izobraževanja (usposabljanje) pogovorijo z 

nadrejenim o ciljih in pričakovanjih pridobljenih znanj.  

 

Graf  5.20: Ali se pred odhodom na izobraževanje oz. usposabljanje s svojim nadrejenim pogovorita o 

ciljih in pri čakovanjih v zvezi z uporabo pridobljenih znanj na vašem delovnem mestu? 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Na odgovor je pritrdilno (DA) odgovorila dobra četrtina (26 %) anketirancev, medtem ko je 

dobra tretjina (34 %) slednjih odgovorila nikalno (NE). Zato lahko, glede na pridobljene 

rezultate sklepamo, da se na tem področju ne upošteva Načrta usposabljanj in izpopolnjevanj 

za zaposlene na MIZŠ.   

 

Kot veleva Načrt usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene na MIZŠ, ki opravljajo dela in 

naloge s področja EKP (2015) je javni uslužbenec, po končanem usposabljanju dolžan 

prenesti oz. uporabiti pridobljeno znanje ter literaturo ostalim uslužbencem17. S tem se 

omogoči, da se znanje prenese tudi na tiste zaposlene, ki se izobraževanja oz. usposabljanja 

niso udeležili, s čimer se dviguje nivo znanja na ravni celotne organizacije. Menimo, da se s 

                                                 
17 Pri tem želimo poudariti, da je prenašanje znanja naporno in da je pomembno, da zaposleni 
premagajo strah, da jih bo nekdo prehitel. 
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prenosom znanja na tiste zaposlene, ki se izobraževanja oz. usposabljanja niso udeležili 

spodbuja kultura sodelovanja med zaposlenimi, hkrati pa se bogati tudi organizacija. S tem 

namenom smo v anketi želeli preveriti, ali zaposleni (anketiranci) znanja, ki jih pridobijo na 

izobraževanjih oz. usposabljanjih vidijo kot uporabna, porazdelitev odgovorov pa 

predstavljamo v grafu 21.  

 

Graf  5.21: Ali so znanja, ki ste jih pridobili na izobraževanjih oz. usposabljanjih, pri vašem delu 

uporabna? 

 

Vir:  Lastni vir, 2015 

 

Na odgovor je pritrdilno (DA) odgovorilo 57 % anketirancev, 43 % slednjih pa se le delno 

strinja z uporabnostjo pridobljenih znanj na izobraževanjih. Tukaj so rezultati pričakovani, 

predvsem je zadovoljiv podatek, da ni nobenega negativnega odgovora (NE), iz česar lahko 

sklepamo, da na vseh izobraževanjih in usposabljanjih zaposleni pridobijo dovolj znanja in 

veščin za uspešno izvajanje delovnih nalog.  

 

 

6 INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 
 

 

Namen raziskave je bil analizirati stanje sistema razvoja kadra, zaposlenega na področju 

evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP), na primeru Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) ter podrobneje predstaviti, kako razvita in 

organizirana je izobraževalna dejavnost na MIZŠ pri zaposlenih na področju EKP. Ključni 

cilji raziskave so bili ugotoviti želje in motivacijo zaposlenih na področju EKP po 

izobraževanju in usposabljanju, proučiti stanje politike ter načine vrednotenja izobraževanja 
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in usposabljanja za področje EKP. Hkrati smo z raziskavo želeli ugotoviti tudi morebitne 

nepravilnosti na področju sistema izobraževanj in usposabljanj.  

 

Želje zaposlenih na področju EKP po izobraževanju in usposabljanju. 

Na podlagi navedenih teoretičnih navedb ter ugotovitev lahko zaključimo, da je organizacija 

dolžna nenehno ugotavljati potrebe po dodatnih izobraževanjih ali usposabljanjih in jih 

povezovati s sposobnostmi in interesi zaposlenih, zavedajoč se, da bo posameznik uspešen in 

učinkovit le, če bo ustrezno izobražen in usposobljen. Pri tem imajo ključno vlogo želje 

zaposlenih po izobraževanju in usposabljanju, ki pa se v nadaljevanju preoblikujejo v potrebe 

po izobraževanju ali usposabljanju. Glede na rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med 

zaposlenimi na področju EKP na MIZŠ lahko trdimo, da raziskovanje izobraževalnih potreb 

na MIZŠ poteka skladno s teorijo, kar lahko potrdimo z dejstvom, da vsi zaposleni na 

področju EKP lahko predlagajo oz. določajo vsebine izobraževanj, ki se bodo izvajala. Tako 

lahko potrdimo, da ima MIZŠ dobro dodelan sistem raziskovanja izobraževalnih potreb in 

hkrati zaključimo, da imajo zaposleni na področju EKP na MIZŠ veliko različnih želja, glede 

izobraževanj in usposabljanj, enotni pa so si glede izobraževanj in usposabljanj za novo 

finančno perspektivo, kar je povezano z dejstvom, da se je pričelo novo programsko obdobje 

2014-2020.  

 

Motivacija zaposlenih na področju na EKP za izobraževanje in usposabljanje. 

Na podlagi teoretičnega dela naloge lahko zaključimo, da lahko le tisti zaposleni, ki so tudi 

motivirani, razumejo pomen novih znanj in predstavljajo bogastvo in pogoje za uresničevanje 

razvojnih načrtov organizacije. Teoretičnim ugotovitvam dodajamo v nadaljevanju še 

ugotovitve lastne raziskave, na podlagi katere lahko trdimo, da je motivacija zaposlenih na 

področju EKP na MIZŠ za izobraževanje in usposabljanje velika. Hkrati so rezultati potrdili, 

da zaposlenim na področju EKP največjo motivacijo predstavljajo uspešno, kvalitetno ter 

učinkovito opravljanje delovnih nalog. To lahko potrdimo tudi z ugotovitvami, da se večina 

zaposlenih prijavi na izobraževanje oz. usposabljanje zaradi potreb po novem znanju in da kot 

prvi razlog za udeležbo na izobraževanju oz. usposabljanju navajajo željo po novem znanju in 

"iti v korak s časom". Zaposleni v organizaciji imajo svoje interese in cilje, ki jih poskušajo z 

delom uresničiti. To lahko potrdimo tudi z dejstvom, da se večina zaposlenih na področju 

EKP sama prijavi oz. predlaga izobraževanja oz. usposabljanja.   
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Stanje politike izobraževanja in usposabljanja na področju EKP za izobraževanje. 

Organizacije se morajo zavedati, da se bodo izobraževanja in usposabljanja obrestovala le, če 

bodo zaposleni znali prenesti znanja iz teorije v prakso. Hkrati se morajo zavedati tudi, da gre 

pri izobraževanjih in usposabljanjih za dolgoročno obliko naložbe, s čimer se bo obogatila in 

razvila celotna organizacija in ne zgolj posamezniki. Organizacije imajo na voljo različne 

oblike in metode izobraževanj in usposabljanj, same pa morajo izbrati najprimernejšo obliko 

in metodo, za katero menijo, da bodo lahko z njo dosegli zastavljene cilje. Tem ugotovitvam 

nadalje dodajamo še povzetek raziskovalnih ugotovitev, kjer lahko na podlagi rezultatov 

rečemo, da ima MIZŠ dobro izdelan sistem izobraževanja in usposabljanja, ima pa tudi 

pomanjkljivost, ki bi jo lahko v prihodnosti odpravili. Tako smo ugotovili, da so zaposleni na 

področju EKP, vključeni v sistem izobraževanj in usposabljanj, tako pri odločanju o 

izobraževanju in usposabljanju, saj se lahko odločijo na podlagi ciljev, potreb delovnega 

mesta, ki ga zasedajo, presoje nadrejenih in ne nazadnje tudi glede na lastne želje. Pomembno 

je, da pridobivanje znanja spontano preide v življenjski slog zaposlenih in ne vsiljeno od 

drugih.  

 

Na podlagi rezultatov raziskave lahko potrdimo, da se zaposleni na MIZŠ, v veliki večini, 

lahko sami odločajo glede izobraževanj oz. usposabljanj, tako zaposleni sami poiščejo tista 

izobraževanja in usposabljanja za katera menijo, da nimajo primernega ali zadostnega znanja 

ter s tem skrbijo za samorazvoj. Hkrati lahko trdimo tudi, da sistem izobraževanja in 

usposabljanja pri zaposlenih na področju EKP na MIZŠ omogoča enake možnosti za 

izobraževanja in usposabljanja vsem zaposlenim vključenim v izvajanje EKP, kar lahko 

potrdimo z dejstvom, da se večina zaposlenih sama prijavi oz. predlaga izobraževanja oz. 

usposabljanja. Poleg tega smo ugotovili, da imajo zaposleni možnost seznanitve s programom 

izobraževanj in usposabljanj, saj je slednji objavljen na mrežnem strežniku in na intranetu 

MIZŠ ter da vsi zaposleni na področju EKP na MIZŠ na podlagi ankete predlagajo oz. 

določajo vsebine izobraževanj, ki se bodo izvajala. Tako lahko trdimo, da so v proces 

izobraževanj oz. usposabljanj na MIZŠ vključeni vsi tisti zaposleni, ki potrebujejo nova 

znanja in spretnosti za opravljanje svojega dela. Hkrati zaposleni sami odkrivajo probleme in 

težave in iščejo možnosti njihovega reševanja ter vsi delijo odgovornost za uspeh ali neuspeh 

organizacije.  Pomanjkljivost, ki smo jo pri raziskavi odkrili pa je, da v sistemu izobraževanja 

in usposabljanja manjka preglednost na podlagi katere bi lahko zaposleni na področju EKP 

videli, kdo od zaposlenih se izobražuje oz. usposablja, kolikokrat in zakaj oz. na katerem 

področju. Glede na to, da Projektna enota za izvajanje kohezijske politike, v skladu z Navodili 
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za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v 

programskem obdobju 2007-2013 pripravi Poročilo o udeležbi na usposabljanjih, seminarjih, 

delavnicah, strokovnih srečanjih ipd. zaposlenih na področju EKP, ki ga enkrat na pol leta 

posreduje Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bi lahko to isto tabelo 

objavili tudi na intranetu MIZŠ in mrežnem strežniku.  

 

Sistem vrednotenja izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na področju EKP na MIZŠ.  

Na podlagi teoretičnega dela naloge lahko trdimo, da mora biti sistem vrednotenja 

izobraževanj in usposabljanj dobro dodelan, saj organizacija lahko le na podlagi vrednotenja 

na eni strani preveri neposredne dosežke izobraževanj in usposabljanj, na drugi strani pa 

pripravi spremembe v delovni uspešnosti posameznika in organizacije. Tako je vrednotenje 

dejavnost, preko katere se vzpostavi povratna informacija o nekem dejanju, torej informacija, 

ki se nanaša na cilje dejavnosti izobraževanja in usposabljanja.  

 

Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da ima MIZŠ ustrezno izdelan sistem 

vrednotenja izobraževanj in usposabljanj, v prihodnosti pa bi lahko odpravili nekaj 

pomanjkljivosti, ki smo jih skozi raziskavo ugotovili. Ugotovili smo, da MIZŠ zagotavlja 

ustrezna izobraževanja oz. usposabljanja za delo, ki ga zaposleni opravljajo, saj se vsebine 

izobraževanj oz. usposabljanj določajo na podlagi anket, kjer zaposleni na področju EKP 

opredelijo svoje želje glede izobraževanj oz. usposabljanj, torej temeljijo na podlagi ocen in 

dejanskih potreb zaposlenih. Skladno z Načrtom usposabljanj in izpopolnjevanj za zaposlene 

na MIZŠ, ki opravljajo dela in naloge s področja EKP (2015) je javni uslužbenec, po 

končanem usposabljanju, dolžan prenesti oz. uporabiti pridobljeno znanje ter literaturo 

ostalim sodelavcem v notranji organizacijski enoti. S tem se dviguje stopnja znanja na ravni 

celotne organizacije, hkrati se spodbuja kultura sodelovanja med zaposlenimi, s tem pa se 

bogati celotna organizacija.  

 

Na podlagi ugotovitev pa smo ugotovili, da obstaja rahla vrzel v sistemu komunikacije, kar bi  

lahko izboljšali tako, da bi bile informacije in pridobljena znanja dosegljiva in koristna vsem 

zaposlenim in ne zgolj sodelavcem v notranji organizacijski enoti. Da bi to v celoti dosegli, bi 

morala biti vsa pridobljena gradiva izobraževanj in usposabljanj objavljala na intranetu MIZŠ 

in na mrežnem strežniku. Ob enem ponovno izpostavljamo, kako pomembno je, da 

organizacija pomaga zaposlenim premagati strah, da jih bo sodelavec zaradi znanja lahko 

prehitel. Sistem vrednotenja zajema tudi merjenje učinkov izobraževanj in usposabljanj in 
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sicer iz dveh vidikov. Prvi vidik je, da MIZŠ ugotavlja reakcije udeležencev z anketami takoj 

po zaključenem izobraževanju oz. usposabljanju. Drugi vidik, za katerega smo ugotovili, da 

pa se ne izvaja in menimo, da bi se to v prihodnje moralo urediti pa je, da se ne ugotavlja 

spremembe v sposobnostih, znanju in ravnanju. Tako lahko delno potrdimo mnenja, da se 

vrednotenju izobraževanj in usposabljanj v organizacijah namenja premalo časa in pozornosti.  

 

V sklopu magistrske naloge, smo tako v teoretičnem, kot v empiričnem delu preverjali 

hipoteze, ki smo jih oblikovali na podlagi opredelitve problematike, ciljev in namena 

obravnavane teme ter teoretičnih izhodišč.  

 

Hipoteza 1: Izobraževanje oz. usposabljanje je ključnega pomena za uspešno opravljanje 

delovnih nalog.  

Na podlagi teoretičnih navedb lahko zaključimo, da je razvoj zaposlenih neprekinjen proces, v 

katerega so vključeni posamezniki in organizacija. Temelj nenehnega razvoja posameznika je 

ciljno usmerjeno k sistematičnemu in stalnemu izobraževanju in usposabljanju. Kot smo 

ugotovili, je znanje temelj, na podlagi katerega organizacija gradi prihodnost in je ključni 

dejavnik razvoja razumevanja in obvladovanja procesov in informacij, zato je pomembno, da 

znanje vključuje tudi sestavine razumevanja delovnega okolja, saj se le tako lahko prenese v 

prakso.  

 

Te ugotovitve lahko potrdimo še s tistimi, ki temeljijo na zaključkih  lastne raziskave, kjer 

smo  ugotovili, da se je v času zaposlitve na področju EKP na MIZŠ, kar 96 % anketiranih 

zaposlenih izobraževalo oz. usposabljalo (graf 7). V nadaljevanju smo ugotovili tudi, da se 

večina (64 %)  zaposlenih na področju EKP na MIZŠ udeležuje izobraževanj oz. usposabljanj 

tako v lastnem interesu kot tudi v interesu MIZŠ (graf 8), iz česar lahko trdimo, da se MIZŠ 

zaveda, da je uspešnost opravljenih nalog odvisna od sposobnosti, znanja in motivacije 

zaposlenih. Poleg tega lahko hipotezo potrdimo tudi na podlagi ugotovitev, da se več kot 

polovica anketiranih (55 %) prijavi na izobraževanje oz. usposabljanje zaradi potreb po 

novem znanju, ob čemer se na lastno pobudo prijavi kar 40 % zaposlenih (graf 9) ter  na 

podlagi odgovora, kjer so zaposleni opredelili najpomembnejši razlog za udeležbo na 

izobraževanju oz. usposabljanju, kjer je večina zaposlenih določila kot glavni razlog željo po 

novem znanju in ”iti v korak s časom” (graf 10).  
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Na podlagi teoretičnega in raziskovalnega dela lahko hipotezo 1 potrdimo  in zaključimo, da 

je izobraževanje oz. usposabljanje zaposlenih na področju PEKP na MIZŠ ključnega pomena 

za uspešno opravljanje delovnih nalog, da so izobraževanja in usposabljanja za zaposlene celo 

nujna, za uspešno izvajajo delovnih nalog, po drugi strani, pa lahko sklepamo, da je 

učinkovito in kvalitetno opravljanje delovnih nalog največja motivacija zaposlenih na 

področju EKP na MIZŠ.  

 

Hipoteza 2: Zaposleni, ki imajo več kot 15 let delovne dobe na področju EKP na MIZŠ, so 

manj motivirani za pridobivanje znanj.  

Teorija, navedena v magistrski nalogi poudarja, da učenje ne more in ne sme biti zaključeno 

in mora biti nenehno prisotno v življenju zaposlenih. Pri izobraževanju in usposabljanju 

zaposlenih gre za vseživljenjsko učenje, ki je povezano z delom. Na podlagi izvedene 

raziskave lahko torej zaključimo, da zaposleni, ki imajo več kot 15 let delovne dobe na 

področju EKP na MIZŠ niso manj motivirani za pridobivanje znanj, kar lahko potrdimo 

predvsem na podlagi ugotovitev, da večina zaposlenih meni, da ima enake možnosti za 

izobraževanje oz. usposabljanje (graf 14). Ob enem lahko trdimo, da se bo s poudarjanjem 

odgovornosti posameznika za njegov lastni razvoj dvignila motivacija za različne oblike 

izobraževanj ali usposabljanj. Tako lahko, na podlagi ugotovljenih dejstev, hipotezo 2 

ovržemo. 

 

Hipoteza 3: V proces izobraževanja in usposabljanja so vključeni vsi zaposleni na področju 

PEKP na MIZŠ.  

Razvoj zaposlenih je proces, ki zajema posameznike in organizacijo, zato so za razvoj 

zaposlenih odgovorni vsi zaposleni, seveda pa se odgovornosti na različnih nivojih 

organizacije razlikujejo. Zaposleni dojemajo življenje organizacije kot stalen učni proces, za 

katerega so odgovorni vsi, odgovornost nadrejenih, pa je podpiranje in pospeševanje razvoja 

organizacije oz. podjetja. 

  

Slednje lahko potrdimo z ugotovitvami ankete, kjer smo ugotovili, da se je kar 96 % 

zaposlenih na področju EKP izobraževalo oz. usposabljalo v času zaposlitve na področju EKP 

na MIZŠ (graf 7). Poleg tega smo ugotovili, da se na MIZŠ zavedajo potreb po izobraževanju 

in usposabljanju, kar kaže dejstvo, da se več kot polovica zaposlenih (respondentov) na 

področju EKP na MIZŠ strinja s trditvijo (graf 11).  Pri raziskavi smo ugotovili tudi, da 70 % 
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zaposlenih na področju EKP meni, da nadrejeni spodbujajo izobraževanje oz. usposabljanje 

(graf 16).  

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo analizirali pomen spodbujanja izobraževanja in 

usposabljanja s strani zaposlenih ter pomen vključevanja in zagotavljanja strategije in prakse, 

ki podpirata in pospešujeta stalen razvoj zaposlenih. Ob tem smo izpostavili, da je ključnega 

pomena, da so nadrejeni odgovorni za načrtovanje sprememb in z njimi povezane potrebe po 

izobraževanju in usposabljanju, kateri pa morejo biti poleg vsega še sposobni oceniti, na 

katerih področjih so zaposleni uspešni in na katerih bi se še morali dodatno razvijati.  Slednje 

smo želeli preveriti tudi z lastno raziskavo, kjer smo ugotovili, da je več kot 80 % zaposlenih 

na področju EKP seznanjenih s programom izobraževanja oz. usposabljanja (graf 17). Poleg 

tega je program izobraževanj oz. usposabljanj objavljen tudi na intranetu MIZŠ in na 

mrežnem strežniku tako, da imajo vsi zaposleni na področju EKP na MIZŠ dostop do njega. 

Pomembno je poudariti tudi, da vsa izobraževanja in usposabljanja, ki jih organizira PEKP18 

temeljijo na podlagi dejanskih ocen in dejanskih potreb, ki jih preko anketnih vprašalnikov 

opredelijo vsi zaposleni na področju EKP na MIZŠ19. Na podlagi teoretičnih ugotovitev in 

rezultatov lastne raziskave, lahko zaključimo, da so v proces izobraževanja in usposabljanja 

vključeni vsi zaposleni na področju PEKP na MIZŠ,s čimer lahko hipotezo 3 potrdimo.  

 

Če povzamemo pridobljene in analizirane podatke lastne raziskave, izvedene z anketnim 

vprašalnikom ter spremljanjem sistema izobraževanja in usposabljanja na MIZŠ, lahko 

zaključimo, da ima slednji izdelan lasten program izobraževanja in usposabljanja, ki se 

pripravi s pomočjo anket, v kateri sodelujejo vsi zaposleni na področju EKP. S tem 

ocenjujemo, da ima MIZŠ izdelan sistem izobraževanja in usposabljanja, ki je usklajen s 

potrebami zaposlenih in interesi organizacije. Zaposleni na področju EKP na MIZŠ 

izobraževanju in usposabljanju dajejo velik pomen, za njihov razvoj na področju opravljanja 

dela, s čimer lahko potrdimo, da so izobraževanja in usposabljanja, ki se jih zaposleni 

udeležujejo učinkovita. Iz raziskave je razvidno, da se zaposleni pogovarjajo s svojimi 

                                                 
18 Na podlagi grafa 18 smo videli, da se teh izobraževanja in usposabljanj udeleži največ zaposlenih.  
19 Tudi v primeru, da javni uslužbenec meni, da potrebuje dodatna izobraževanja ali usposabljanja za 
izboljšanje opravljanja delovnih nalog lahko sam predlaga nadrejenemu, da bi se udeležil 
izobraževanja oz. usposabljanja. Ravno tako lahko tudi nadrejeni pošlje javnega uslužbenca na 
izobraževanje oz. usposabljanje, če oceni, da bi bilo to potrebno za izboljšanje opravljanja delovnih 
nalog. 
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nadrejenimi glede ciljev izobraževanj in usposabljanj ter da nadrejeni podpirajo izobraževanja 

in usposabljanja in da se tudi sami izobražujejo.  

 

Z raziskavo je bilo ugotovljenih zgolj nekaj nepravilnosti, kot npr., da zaposleni na področju 

EKP na MIZŠ menijo, da manjka preglednost na podlagi katere bi zaposleni lahko videli, kdo 

od sodelavcev se izobražuje oz. usposablja, kolikokrat in zakaj oz. za katero področje. 

Ugotovili smo tudi, da obstaja manjša vrzel v sistemu komunikacije, kar bi lahko izboljšali 

tako, da bi bile informacije, gradiva ter pridobljeno znanje dosegljiva in koristna vsem na 

področju EKP in ne zgolj ožjim sodelavcem v notranji organizacijski enoti. Ena izmed 

ugotovljenih nepravilnosti je tudi ta, da zaposleni na področju EKP menijo, da se vrednotenju 

izobraževanj in usposabljanj namenja premalo časa, saj menijo, da se ne ugotavlja sprememb 

v sposobnostih, znanju in ravnanju po že zaključenem izobraževanju oz. usposabljanju. 

Menimo, da je naštete nepravilnosti moč popraviti oz. odpraviti. Hkrati smo z raziskavo 

ugotovili tudi resnejšo nepravilnost oz. problem, saj se zaposleni na področju EKP na MIZŠ 

bojijo, da jih bo sodelavec zaradi znanja prehitel. Menimo, da je problem resen ter da bi k 

odpravi oz. razrešitvi le tega morali pristopiti vodje zaposlenih.     

 

 

7 ZAKLJU ČEK 
 
 
V sklopu magistrske naloge, smo tako v teoretičnem kot empiričnem delu preučevali pomen 

in vlogo izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, s poudarkom zaposlenih na področju 

evropske kohezijske politike (v nadaljevanju EKP) na Ministrstvu za izobraževanje, znanost 

in šport (v nadaljevanju MIZŠ), pri čemer smo se osredotočili na analiziranje procesa 

izobraževanj in usposabljanj, kot kompleksnega sistema, ki zahteva ustrezno usposobljen 

kader.  

 

Učenje je nenehno prisotno v življenju zaposlenih, zato ga lahko opredelimo kot 

vseživljenjski proces, ki vse bolj pridobiva na pomenu v sodobnem svetu.  Slednje pa je še 

pomembnejše na področju dela, v katerega so vključeni tako zaposleni  kot organizacija. 

Posameznik predstavlja temelj nenehnega razvoja, za katerega je značilna ciljna usmerjenost 

k sistematičnemu in stalnemu izobraževanju in usposabljanju. Zaposleni dojemajo življenje 

organizacije kot stalen učni proces, za katerega so odgovorni vsi. Organizacija je dolžna 

nenehno ugotavljati potrebe po dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih in jih povezovati s 
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sposobnostmi zaposlenih, saj bodo le ti uspešni in učinkoviti le, če bodo ustrezno izobraženi 

in usposobljeni. Pri tem ključno vlogo predstavlja znanje, kot dejavnik razvoja, razumevanja 

in obvladovanja procesov ter informacij, zato je pomembno, da znanje vključuje tudi 

sestavine razumevanja delovnega okolja, saj se le tako lahko prenese v prakso. Organizacija 

mora poskrbeti za napredovanje zaposlenih, v kar je vključeno učenje, izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje, saj le tisti zaposleni, ki so tudi motivirani, razumejo pomen 

novih znanj. To pa je mogoče le, ko ima organizacija ustrezno organiziran sistem 

izobraževalne dejavnosti. Organizacije imajo na voljo različne oblike in metode izobraževanj 

in usposabljanj, same pa morajo izbrati tisto, s katero bodo lahko dosegli zastavljene cilje, ki 

bojo generirali pozitiven doprinos in dodano vrednost k organizaciji.  

 

 Z namenom analize sistema izobraževanja med zaposlenimi na področju EKP na MIZŠ, smo 

izvedli raziskavo, s ciljem podrobnejše predstavitve organiziranosti izobraževalne dejavnosti 

na MIZŠ. Poleg tega smo želeli ugotoviti želje ter motivacijo zaposlenih na področju EKP za 

izobraževanje in usposabljanje ter analizirati sistem vrednotenja izobraževanj in usposabljanj. 

Hkrati smo želeli ugotoviti, ali v sistemu izobraževanj in usposabljanj obstajajo morebitne 

nepravilnosti ter podati predloge za razrešitve le teh. S tem namenom smo izvedli kvalitativno 

raziskavo s pomočjo ankete, v kateri so sodelovali zaposleni na področju EKP na MIZŠ.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je dejansko stanje sistema izobraževanja in usposabljanja 

na MIZŠ dobro zasnovano in de facto izvajano. Za uspešno izoblikovan sistem izobraževanja 

oz. usposabljanja zaposlenih in veliko število izvedenih izobraževanj in usposabljanj na 

področju EKP na MIZŠ, ima pomembno vlogo prav EKP sama, ki preko Strukturnih skladov 

zagotavlja finančna sredstva za izobraževanja in usposabljanja, do katerih je od leta 2004 

upravičena tudi Slovenija. Finančna sredstva Strukturnih skladov tako zaposlenim na 

področju EKP omogočajo njihov razvoj, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje.  

 

Za učinkovito izvedbo izobraževanj in usposabljanj sta pomembna dobro načrtovana in 

organizirana izobraževalna dejavnost, pri kateri je prvi korak pravilna ocena potreb po 

izobraževanju in usposabljanju. Pomembno je namreč ugotoviti, katera znanja in veščine 

zaposleni že imajo in katera še potrebujejo. Na MIZŠ je velik poudarek namenjen 

raziskovanju izobraževalnih potreb, zato so odgovorni za to področje osredotočeni na 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področju EKP. Hkrati pa se tudi vsem ostalim 

zaposlenim, omogoči možnost za pridobivanje znanja. Tako MIZŠ dobro pozna potrebe 
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zaposlenih na področju EKP za izobraževanja in usposabljanja, hkrati pa si tudi zaposleni 

želijo izobraževati in usposabljati.  

 

Za ustrezno zasnovanje in izvedbo sistema izobraževanja,  je ključna motiviranost zaposlenih 

ter ustrezna klima in kultura v organizaciji. Pri vzpostavitvi ustreznega izobraževalnega 

sistema, se kot odločilni dejavnik kaže podpora nadrejenih. Na MIZŠ se zavedajo, da je 

potrebno zaposlene spodbujati, motivirati, izobraževati in usposabljati ter nenehno 

izpopolnjevati, da bodo delali bolje in učinkoviteje. Tako bo posameznik pripravljen kar 

največ storiti za organizacijo in tako tudi za svoj osebni razvoj.   

 

Zaposleni na področju EKP, se nenehno srečujejo s spreminjanjem tako domačih kot tudi 

evropskih zakonov in predpisov, zato je povsem jasno, da lahko delo opravljajo v skladu z 

zahtevami in predpisi le strokovno usposobljeni zaposleni, ki lahko nenehno posodabljajo 

svoje znanje. Zaključimo lahko, da MIZŠ s pomočjo sredstev Strukturnih skladov uspešno 

vlaga v nenehen razvoj zaposlenih in se zaveda, da je uspešnost opravljenih nalog odvisna od 

sposobnosti, znanja in motivacije zaposlenih, hkrati pa, uspešno in učinkovito izvedene 

delovne naloge, predstavljajo motivacijo tudi zaposlenim. 
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9 PRILOGE 
 
 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.1  Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Spoštovani, 

 

sem Nataša Koprivec, absolventka magistrskega študijskega programa Medkulturni 

menedžment na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

 

Z anketnim vprašalnikom, ki je pred vami, bi pridobila dragocene podatke za svojo 

magistrsko nalogo z naslovom Razvoj zaposlenih na področju evropske kohezijske politike na 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s poudarkom na usposabljanju in  

izobraževanju.   

 

Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. 

Sodelovanje v anketi je anonimno, odgovori bodo uporabljeni zgolj za študijske namene.  

 

Za sodelovanje se vam vnaprej lepo zahvaljujem.  

 

 

PODATKI O ANKETIRANCU 

 

Spol 

a. Ženski  

b. Moški 

 

Starost 

a. 30 let ali manj 

b. Od 31 do 40 let 

c. Od 41 do 50 let 

d. 51 let ali več  

 

Stopnja izobrazbe 

a. Srednja šola 

b. Višja izobrazba 

c. Visoka strokovna izobrazba 



 
 

d. Univerzitetna izobrazba 

e. Magisterij, specializacija 

f. Doktorat 

 

Delovna doba na področju EKP na MIZŠ 

a. Do 1 leta 

b. Od 1 do 5 let 

c. Od 5 do 10 let 

d. Od 10 do 15 let 

e. Od 15 do 20 let 

f. Več kot 20 let 

 

Ali vaša formalna izobrazba ustreza zahtevam delovnega mesta na katerem ste 

zaposleni? 

a. Da  

b. Ne 

 

ŽELJE GLEDE IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ  

 

Navedene so različne vrste izobraževanj oz. usposabljanj. Izberite tiste, ki bi se jih 

najraje udeležili. Obkrožite največ 5 odgovorov! 

a. Predpisi EU in RS za strukturne sklade 

b. Nova finančna perspektiva 

c. Javna naročila 

d. Davek na dodano vrednost v okviru EKP pri pripravi javnih razpisov 

e. Poslovanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom 

f. Kontrole po 13. členu Uredbe 1828/ES/2006 

g. Kontrola dvojnega financiranja 

h. Revizija in revizijski postopki s posebnim poudarkom na revizijski sledi 

i. Notranja in zunanja revizija programov in projektov 

j. Priprava ZzP v informacijskem sistemu ISARR –MČS 

k. Priprava ZzP-jev s posebnim poudarkom na sistemu ISARR in zahtevah MF 

l. Vsebinsko in finančno spremljanje projektov 

m. Spremljanje projektov in doseganje ciljev 



 
 

n. Zaključevanje projektov 

o. Računovodstvo in računovodski standardi (verodostojnost listin, dokazanost listin, 

kompenzacije…) 

p. Spremljanje prihodkov na projektih  

q. CBA (Cost Benefit Analyse) 

r. Gradnja infrastrukturnih objektov v okviru EKP 

s. Okoljska zakonodaja 

t. Kontrola izvajanja gradenj (plačila podizvajalcem, dodatna dela …) 

u. Proces načrtovanja MNR (za skrbnike) 

v. Proces izvajanja MVP (vnos listin) 

w. Proces izplačevanja in črpanja MČS (priprava ZzP-jev) 

x. Word 

y. Excel 

z. Power Point 

 

MOTIVIRANOST POSAMEZNIKA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSA BLJANJE 

 

Ali ste se v času zaposlitve na področju EKP na MIZŠ izobraževali oz. usposabljali? 

a. Da 

b. Ne 

 

Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »da«, navedite v čigavem interesu ste se 

izobraževali oz. usposabljali. 

a. V lastnem interesu 

b. V interesu MIZŠ 

c. V obojestranskem interesu 

 

Zakaj ste se izobraževanja oz. usposabljanja udeležili? 

a. Bilo je obvezno 

b. Prijavil me je vodja 

c. Na lastno pobudo 

d. Potreba po novem znanju 

e. Zaradi napredovanja 

 



 
 

Izmed navedenih razlogov izberite 3 razloge, ki vam najbolj ustrezajo. Razvrstite jih po 

pomembnosti od 1 do 3 (najpomembnejši razlog označite z 1, manj pomemben z 2, 

najmanj pomemben s 3).  

V kolikšni meri so vplivali na odločitev za izobraževanje oz. 

usposabljanje naslednji razlogi 

1 2 3 

Večje možnosti za ohranitev sedanjega delovnega mesta    

Večje možnosti za napredovanje    

Večje možnosti za boljšo službi drugje    

Večje možnosti za višjo plačo    

Večji ugled    

Želja po uspehu    

Želja po novem znanju    

Želja »iti s časom naprej«    

 

UGOTAVLJANJE STANJA POLITIKE IZOBRAŽEVANJA IN USPOS ABLJANJA 

NA PODROČJU EKP NA MIZŠ 

 

Pri vsakem vprašanju oz. trditvi imate več možnosti odgovorov. Označite tisti odgovor, 

ki po vašem najbolj ustreza vaši delovni situaciji, kot: 

• 1- da, se strinjam  

• 2- delno se strinjam 

• 3- ne vem  

• 4- delno se ne strinjam 

• 5- se ne strinjam 

MIZŠ ugotavlja potrebe po izobraževanju oz. usposabljanju. 1 2 3 4 

Odločitev o vrsti izobraževanja oz. usposabljanja poteka na osnovi: 

• Ciljev  

• Potreb delovnega mesta 

• Ugotavljanja potreb med zaposlenimi 

• Presoje nadrejenih 

• Želja zaposlenih 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

MIZŠ meri učinke izobraževanja oz. usposabljanja:     



 
 

• Ugotavlja reakcije udeležencev po izobraževanju ali 

usposabljanju (ankete) 

• Ugotavlja spremembe v sposobnostih, znanju in ravnanju 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

Imam enake možnosti za izobraževanje oz. usposabljanje, kot ostali 

zaposleni na MIZŠ. 

1 2 3 4 

Izobraževanje oz. usposabljanje je pregledno (ve se kdo se izobražuje 

in zakaj). 

1 2 3 4 

Nadrejeni spodbujajo izobraževanje oz. usposabljanje. 1 2 3 4 

Seznanjen sem s programom izobraževanja oz. usposabljanja. 1 2 3 4 

Pri izbiri vrste izobraževanja oz. usposabljanja se odločam glede na: 

• Izobraževanja oz. usposabljanja, ki jih predpisuje PEKP  

• Izobraževanja oz. usposabljanja, ki so v povezavi z mojim 

delom  

• Druga izobraževanja oz. usposabljanja, ki so koristna moji 

osebni rasti 

 

1 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

3 

3 

 

4 

4 

4 

 

VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ  

 

Ali MIZŠ zagotavlja potrebna izobraževanja oz. usposabljanja za vaše delo in možnosti 

napredovanja? 

a. Da 

b. Ne 

 

Ali se pred odhodom na izobraževanje oz. usposabljanje s svojim nadrejenim pogovorita 

o ciljih in pri čakovanjih v zvezi z uporabo pridobljenih znanj na vašem delovnem 

mestu? 

a. Da  

b. Ne  

c. Včasih 

 

Ali so znanja, ki ste jih pridobili na izobraževanjih oz. usposabljanjih, pri vašem delu 

uporabna? 

a. Da 



 
 

b. Delno  

c. Ne 

 
 

 

 


