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POVZETEK 

 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ima v dobi tehnološkega razvoja in medkulturnega 

komuniciranja velik pomen za Zavod RS za zaposlovanje, ki želi kot del državne oziroma 

javne uprave svoje storitve čim bolj približati uporabnikom. Nenehne spremembe in trend 

časa, v katerem živimo, zahtevajo od zaposlenih čedalje več znanja in usposobljenosti. Zavod 

RS za zaposlovanje želi z internim izobraževanjem izboljšati znanje, spretnosti in veščine 

zaposlenih in s tem vplivati na svoje storitve. Magistrska naloga predstavlja vlogo 

izobraževanja, usposabljanja in učenja s teoretičnimi opredelitvami, motivacijo odraslih za 

izobraževanje in učenje, izobraževalne oblike in metode, načine izobraževanja in učenja ter 

Zavod RS za zaposlovanje kot osrednjo institucijo na slovenskem trgu dela, zlasti službo 

Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS za zaposlovanje s 

strokovnimi delavci. Proučevalo se je, kako uporabne so pri delu svetovalcev zaposlitve 

tujcev vsebine programov internega izobraževanja, s poudarkom na projektu Izobraževalni 

center Zavoda RS za zaposlovanje. Kvalitativno raziskovanje se je poglobilo v interno 

izobraževanje za svetovalce zaposlitve tujcev na podlagi njihovih mnenj, vključno z mnenjem 

vodje službe. Izsledki raziskave so pokazali majhno uporabnost vsebin programov projekta 

Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitev tujcev 

oziroma ne dovolj prilagojeno ponudbo programov tega projekta.  

 

Ključne besede: interno izobraževanje, Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje, 

Zavod RS za zaposlovanje, Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe, 

svetovalci zaposlitve tujcev  



 

ABSTRACT 

 

Employee education and training in the era of technological development and intercultural 

communication are extremely important for the Employment Service of Slovenia, a part of the 

public administration, and its efforts to move closer to its users. Owing to constant change 

and the rapid pace of life, employees need more experience and training. The Employment 

Service of Slovenia would like to organise internal education for its employees to improve 

their knowledge and skills and thus enhance its services. The master's thesis provides insight 

into the role of education, training and learning with theoretical aspects, and motivation of 

adults for education and learning. It looks into teaching styles and methods and types of 

education and learning, and also discusses the Employment Service as the main Slovene 

labour market institution. It focuses on the service tasked with issuing work permits as part of 

the legal service of the institution, and its expert employees. The key question was how useful 

is the content of internal education programmes, particularly the project Education Centre of 

the Employment Service of Slovenia, in terms of its relevance to the work of employment 

counsellors for foreigners. Qualitative research explored internal education for employment 

counsellors for foreigners based on their opinions and the opinion of the head of the service. 

The research results suggested that the content of the project Education Centre of the 

Employment Service of Slovenia is not very useful for employment counsellors for foreigners 

because the programmes available are not adapted to their needs. 

 

Keywords: internal education, Education Centre of the Employment Service of Slovenia, 

Employment Service of Slovenia, Issuing work permits as part of the legal service, 

employment counsellors for foreigners 
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1 UVOD 

 

 

Sodobno življenje prinaša nove interdisciplinarne povezave. Učenje odraslih poteka na 

različnih področjih, od usposabljanja za vrhunsko specializirano delo do boja proti 

onesnaževanju okolja in nestrpnosti med ljudmi. V svetu dela se pojavljajo besedne zveze, kot 

so intelektualni kapital, tiho znanje in mreže znanja, in vse kažejo na pomen izobraževanja. 

Oblikuje se koncept kompetenc, ki označuje človekovo zmožnost, da deluje kot celovita 

osebnost na način, da zlije svoje vedenje, sposobnosti, voljo in deluje kot emocionalno, 

kognitivno bitje v posamezni kulturi ali naravi. Če je bila odraslost v preteklosti dokaj 

stabilno obdobje, je zdaj interaktivna zgodba, v kateri ljudje sami vplivajo na potek svoje 

biografije. Izobraževanje odraslih se giblje med spremembami življenjskega sloga v odraslosti 

in spremembami izobraževanja.  

 

Z novo tehnologijo prihajajo v izobraževanje odraslih tehnično izpopolnjeni mediji in nove 

možnosti učenja v virtualnem svetu. Sočasno oživljajo prastare metode naracije, ki so 

izhodišče za nove metode samovzgoje. Izobraževanje odraslih se je razširilo od usposabljanja 

na delu in izobraževanja ob delu na učenje v različnih okoljih in obdobjih, pri čemer se učenje 

pokaže kot potencialna energija za uresničevanje življenjskih zgodb v raznovrstnih situacijah. 

Za to vrsto izobraževanja lahko rečemo, da je prehodilo pot od učenja v skupnosti in z 

delovanjem prek izobraževanja v specifičnih institucijah k pluralnosti situacij, okolij in 

dejavnosti ter prehajanja med njimi in s tem povezanega učenja (Ličen 2006, 9–10). 

 

Izobraževanje odraslih je sredi kalejdoskopa, pri čemer sprejema različne žarke svetlobe in 

odseva pisane, spreminjajoče se podobe, ki se razvijajo v treh vektorjih. Prva nosilna sila je 

izobraževanje za posamezno dejavnost, za delovanje v posamezni skupini ali organizaciji, to 

je izobraževanje za razvijanje zmožnosti prilagajanja in sprejemanja, pri čemer je poudarjena 

vsebina. Druga usmerjevalna sila je izobraževanje za spreminjanje kot proces, ki išče 

ravnotežje med osebnim spreminjanjem in spreminjanjem organizacije, saj želi z 

izobraževanjem spreminjati delovanje, organizacijo, skupino. Tretji vektor je osebnostni 

razvoj, to je izobraževanje, ki preseže cilje skupine, organizacije in se nagiba h kakovosti 

bivanja, iskanju smisla in oblikovanju pomenov v spremembah in prehodih, spoznavanju in 

ustvarjanju kulture, pri čemer se zaveda kontinuiranosti ter posameznikove avtonomnosti in 
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minljivosti. Izobraževanje odraslih je zato modrost prilagajanja okolju, spreminjanja okolja in 

osebnostnega razvoja (Ličen 2006, 11). 

 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ima v dobi tehnološkega razvoja in medkulturnega 

komuniciranja velik pomen tudi za Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavod), ki želi 

kot del državne oziroma javne uprave svoje storitve čim bolj približati uporabnikom. Za svoje 

uporabnike razvija elektronske storitve in pri uvajanju teh ne zaostaja z uporabo sodobnih 

orodij informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Po drugi strani ima zaradi 

globalizacijskih procesov pri svojih storitvah opraviti s še več kulturnimi razlikami in 

posledično medkulturnim dialogom. Za nastanek in ohranjanje dobrih medosebnih ter drugih 

socialnih odnosov mora vzdrževati še nujno socialno interakcijo, katere najpomembnejši 

proces je komunikacija. Nenehne spremembe in trend časa, v katerem živimo, zahtevajo od 

zaposlenih na zavodu čedalje več znanja in usposobljenosti.  

 

1.1 Opredelitev problema s kratko vsebino 

 

Zavod se dnevno srečuje s problematiko velikega števila brezposelnih oseb, ob tem pa 

posredno in neposredno s tujci oziroma delodajalci, ki vlagajo vloge za izdajo delovnih 

dovoljenj in soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, da bodo podjetju ali 

organizaciji doprinesli svoj delež človeškega kapitala. S svojo mrežo območnih služb in 

uradov za delo po celotni Sloveniji je zavod blizu uporabnikom storitev, vendar če želi svojo 

prisotnost in vpliv med njimi povečati, mora izboljševati svoje storitve. Pri tem imajo 

pomembno vlogo tudi svetovalci zaposlitve tujcev, ki delujejo na področju izdaje delovnih 

dovoljenj in soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo. Svetovalci zaposlitve 

tujcev morajo ob poznavanju razmer na trgu dela in zakonodaje z delovnega področja imeti 

občutek za socialna vprašanja, multikulturnost, morajo jim znati prisluhniti, predvsem pa 

morajo vsem uporabnikom storitev omogočiti kakovostno storitev. Pri svojem delu morajo 

obvladati veščine komunikacije, reševanje težavnih primerov, reševanje pritožb in stresne 

situacije, zato so bili vključeni v programe izobraževanja in usposabljanja s temi vsebinami.  

 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na zavodu poteka bodisi v okviru redne dejavnosti 

kadrovske službe bodisi v okviru projekta Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje, ki 

je bil v zadnjih petih letih najpomembnejši akter internega izobraževanja. V okviru tega 
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projekta so se zaposleni udeležili različnih izobraževanj in usposabljanj po različnih 

izvedbenih metodah, kot so predavanja, dvodnevne delavnice za učenje veščin, tridnevne 

delavnice, kombinirano učenje (delavnice in e-učenje), modularno usposabljanje in »face to 

face coaching«. 

 

1.2 Namen in cilji raziskave 

 

V nalogi se bomo v okviru internega izobraževanja zavoda osredotočili na vlogo projekta 

Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje, ki jo je imel pri izobraževanju in 

usposabljanju svetovalcev zaposlitve tujcev.  

 

Glavni namen naloge je ugotoviti uporabnost internega izobraževanja pri delu svetovalcev 

zaposlitve tujcev, pri čemer nas bo zanimalo, kako svetovalci zaposlitve tujcev zaznavajo 

projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje, kako razumejo izobraževanje in 

usposabljanje, izvedeno v okviru tega projekta, kako vrednotijo učenje in izobraževanje, kako 

razumejo rezultate izobraževanja in učenja pri svojem delu ter kakšen je pogled na interno 

izobraževanje in napredek zaposlenih vodje službe. Zanima nas, ali je zavod z uvedbo tega 

projekta vplival na razvoj oziroma izboljšanje kompetenc svetovalk1 zaposlitve tujcev.  

 

Namen magistrske naloge je tudi odkriti spoznanja na področju internega izobraževanja z 

vidika svetovalcev zaposlitve tujcev, vodje službe in na podlagi lastnih izkušenj. Na podlagi 

ugotovitev raziskave bi na zavodu lahko oblikovali nove teoretske podlage za strokovno 

presojanje, odločanje in delovanje v praksi v smislu približevanja internega izobraževanja 

potrebam svetovalcev zaposlitve tujcev oziroma oblikovanja novih modelov za izobraževanje 

in usposabljanje svetovalcev zaposlitve tujcev. 

 

                                                

1 V službi Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe so trenutno zaposlene samo 

svetovalke, zato se v nalogi, kadar so mišljene prav te osebe, ne svetovalci na splošno, smiselno 

uporablja sklicevanje le nanje, tj. v ženskem spolu, saj bi poimenovanje v nevtralnem moškem spolu 

lahko pomenilo, da so vključene tudi druge osebe. Kadar niso mišljene le svetovalke v tej službi, se 

uporablja splošni izraz svetovalci. 



Murn Lenarčič, Mojca. 2015. Raziskava uporabnosti internega izobraževanja zavoda RS za 
zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici 

 

4 

Namen naloge izražajo raziskovalna vprašanja, iz katerih je po Merriamovi (1998, 60) 

razvidno raziskovalčevo razmišljanje o ključnih elementih raziskave. Vprašanja usmerjajo 

raziskavo in vplivajo na to, kako bo raziskovalec zbral podatke. Raziskavo bodo usmerjala ta 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšen je pogled svetovalcev zaposlitve tujcev na izvedeni projekt Izobraževalni center 

Zavoda RS za zaposlovanje? 

2. Kako uporabne so vsebine izvedenih internih izobraževanj zavoda pri delu svetovalcev 

zaposlitve tujcev? 

3. Kako kakovostno so bile podane vsebine internih izobraževanj zavoda? 

4. Kakšen je napredek svetovalcev zaposlitve tujcev po izvedenem internem izobraževanju 

zavoda s pogledom vodstva oz. vodje službe? 

 

Vsa raziskovalna vprašanja so relevantna, saj bodo osvetlila problemski del, ki se nanaša na 

kakovost izvedenih internih izobraževanj, s poudarkom na njihovi uporabnosti v praksi. Pri 

tem je pomembno, ali izobraževanja in usposabljanja zavoda res vodijo h kakovostnejšim 

storitvam javnega zavoda in k večji kompetentnosti zaposlenih, predvsem zaposlenih v službi 

Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS za zaposlovanje. 

 

Predhodno opredeljen namen naloge bomo dosegli z zasledovanjem naslednjih ciljev:  

 ugotoviti, kako svetovalci zaposlitve tujcev zaznavajo interno izobraževanje Zavoda RS za 

zaposlovanje oz. projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje, 

 prepoznati vsebine izobraževanj zavoda, ki so za svetovalce zaposlitve tujcev uporabne, 

 ugotoviti, ali so vsebine internih izobraževanj zavoda podane kakovostno, 

 oceniti napredek pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev po opravljenih internih 

izobraževanjih zavoda s pogledom vodstva. 

 

1.3 Metodologija 

 

Eden izmed poglavitnih ciljev družboslovnega raziskovanja je prepoznavanje splošnih 

vzorcev in povezav. Družboslovno raziskovanje je eden izmed številnih načinov oblikovanja 

prikazov družbenega življenja. Kvalitativni raziskovalci naj bi se ukvarjali z doživljaji in 

pomenom, torej s stvarmi, ki jih je lažje in bolje opisati z besedami kot številkami, s 

povezavami med velikim številom značilnosti v okviru razmeroma majhnega števila 



Murn Lenarčič, Mojca. 2015. Raziskava uporabnosti internega izobraževanja zavoda RS za 
zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici 

 

5 

primerov. Kvalitativne metode so primerne za poglobljeno proučevanje primerov, ker 

pomagajo prepoznati njihove ključne značilnosti (Ragin 2007, 12–17, 49 in 96). 

 

Ta kvalitativna raziskava vsebuje v raziskovalnem procesu pridobljene podatke, ki jih 

izražamo z besednimi opisi. Za razumevanje ter odkrivanje različnosti in celovitosti izkušenj 

posameznikov, zaposlenih v službi Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne 

službe, je raziskava zasnovana kot študija primera. V empiričnem delu naloge bomo uporabili 

več metod kvalitativne raziskave. Poleg samoopazovanja (avtoetnografije), s katerim bomo 

ovrednotili lastne izkušnje z internim izobraževanjem v povezavi z delom v navedeni službi, 

bomo izvedli še metodo spraševanja oz. metodo fokusne skupine (Mesec 1998). Za fokusno 

skupino smo se odločili, ker omogoča razumevanje razmišljanja udeležencev in ker je mogoče 

s tem načinom raziskovanja zbrati informacije, kako udeleženci obravnavanih izobraževanj ta 

zaznavajo ter kakšni so njihovi občutki in odnos do tega (Krueger 1994). Skupina, s katero se 

bomo pogovarjali, bo sestavljena namensko zaradi raziskave, v njej pa bodo štirje udeleženci, 

to je svetovalke zaposlitve tujcev. Podatek o tem, kako dojema interno izobraževanje zavoda 

vodja službe Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS za 

zaposlovanje, in sicer v smislu napredka zaposlenih pri delu, smo dobili na podlagi 

poglobljenega intervjuja z vodjo. Z odprtimi vprašanji in podvprašanji smo poskušali 

spodbuditi odziv udeleženca intervjuja. Na koncu smo analizirali pridobljene kvalitativne 

podatke in podali konkretna priporočila. 

  

1.4 Pričakovani rezultati in omejitve 

 

Predpostavke 

 

V nalogi predpostavljamo, da svetovalci zaposlitve tujcev prepoznajo interno izobraževanje 

zavoda kot nujno in koristno. Vsebine izobraževanj in usposabljanj so primerne za njihovo 

delo, večji poudarek pri internem izobraževanju pa je potreben v zvezi s praktičnimi primeri. 

Kakovostneje so podane vsebine zunanjih izvajalcev, ki jih zavod občasno najame za interno 

izobraževanje. Poleg izobraževanja in usposabljanja so nujne še dodatne aktivnosti za prenos 

naučenega v prakso. Prepozna se tudi potreba po večjem sodelovanju med vodstvom in 

zaposlenimi v zadevni službi. 

 



Murn Lenarčič, Mojca. 2015. Raziskava uporabnosti internega izobraževanja zavoda RS za 
zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici 

 

6 

Omejitve 

 

Obravnavali smo vpliv internega izobraževanja zavoda na delo svetovalcev zaposlitve tujcev. 

Pri tem je ključno, da izsledki raziskave pomagajo razumeti obravnavano problematiko, 

upoštevati pa je treba, da je služba Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne 

službe Zavoda RS za zaposlovanje le ena izmed služb zavoda. To bi lahko šteli za precejšnjo 

omejitev, saj izsledkov raziskave ni mogoče posploševati za ves zavod, lahko pa se na njihovi 

podlagi pridobi kritičen vpogled ter se prepoznajo različnosti izkušenj posameznikov, 

zaposlenih v službi Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS 

za zaposlovanje z internim izobraževanjem.  

 

1.5 Struktura naloge 

 

Po tem, ko smo v uvodnem delu že opredelili raziskovalni problem, namen in cilj raziskave, 

metodologijo, pričakovane rezultate in omejitve, je v nadaljevanju besedilo naloge 

strukturirano na naslednji način. Drugo poglavje namenjamo pregledu literature s področja 

izobraževanja, usposabljanja in učenja odraslih. Na začetku tega dela se osredotočimo na 

njihovo vlogo v sodobni družbi in v nadaljevanju na pomemben dejavnik pri izobraževanju 

odraslih – motivacijo, pri čemer izpostavljamo motive in ovire odraslih za učenje. 

Nadaljujemo s predstavitvijo oblik in metod izobraževanja, e-izobraževanja s prednostmi in 

pomanjkljivostmi ter pojmom učeče se organizacije. Tretje poglavje namenjamo Zavodu RS 

za zaposlovanje. Predstavljamo njegovo organiziranost, dejavnosti, strateške usmeritve, 

poslanstvo in vizijo. Predstavljamo tudi službo Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru 

pravne službe Zavoda RS za zaposlovanje. Pri tem pojasnjujemo namen ureditve 

zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji ter njihovo zakonsko ureditev. V nadaljevanju 

izpostavljamo značilnosti svetovalca zaposlitve tujcev in komuniciranja v medkulturnem 

okolju. Poglavje smo sklenili s predstavitvijo izobraževanja in usposabljanja na zavodu. V 

tem delu na podlagi statističnih podatkov sledi pregled internih izobraževanj in usposabljanj 

za dve časovni obdobji, predstavljamo projekt Izobraževalni center Zavoda RS za 

zaposlovanje, z opredelitvijo kompetenc predstavljamo kompetenčni model na zavodu in za 

konec še interne programe izobraževanja v času delovanja projekta, ki so se jih udeležili 

svetovalci zaposlitve tujcev. Naslednji vsebinski sklop, ki se navezuje na pomen internega 

izobraževanja in usposabljanja v praksi, je namenjen opredelitvi izbranih raziskovalnih 
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metod, predstavitvi rezultatov uporabljenih metod in interpretaciji predstavljenih rezultatov z 

ugotovitvami. V zadnjem, petem poglavju so zbrane sklepne misli in nekaj priporočil za 

prakso. 

 

 

2 INTERNO IZOBRAŽEVANJE  

 

2.1 Vloga izobraževanja in usposabljanja 

 

»V najširšem pomenu je izobraževanje preprosto eden od vidikov socializacije: vključuje 

pridobivanje znanja in učenje veščin. Naj bo namerno ali nenamerno, izobraževanje pogosto 

pomaga oblikovati prepričanja in moralne vrednote.« (Haralambos in Holborn 1999, 733) V 

današnjem svetu je izobraževanje ključni element pridobivanja kulturnega kapitala2 in 

kompetenc, ki posamezniku omogočajo večjo možnost prilagajanja na strukturne spremembe. 

Vključenost prebivalstva v izobraževanje in dosežena raven izobrazbe pozitivno vplivata še 

na družbeno blaginjo in družbeno kohezijo (Čelebič et al. 2011, 27). »Kakovostno 

družboslovno izobraževanje lahko tudi pospešuje razumevanje, strpnost in solidarnost med 

ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi skupinami in s tem pomembno prispeva v procesu 

inkulturacije, to je vključevanja tako v domačo kot tudi tuje, (drugačne) kulture.« (Židan 

2004, 14)  

 

Za sodobne družbe je značilen proces individualizacije, ki ga Beck (2009, 190) povezuje s 

tremi dimenzijami, in sicer dimenzijo osvobajanja od tradicionalnih spon in ligatur, dimenzijo 

odčaranja v smislu izgube tradicionalne gotovosti in transparentnosti ter dimenzijo 

reintegracije. Zadnjenavedena pomeni nove vrste vključevanja v družbo (Beck 2009, 190) ali, 

z drugimi besedami, posamezniki v družbi sami oblikujejo in določajo svoje življenje v 

skladu s svojimi osebnimi interesi, željami, vrednotami, a sprejemajo nase tudi tveganja in 

odgovornost za svoje izbire. Prav izobraževalno izbiro lahko razumemo kot izjemno sodobno 

                                                

2 »Bourdieu imenuje prevladujočo kulturo kulturni kapital, ker jo lahko skozi izobraževalni sistem 

prevedemo v bogastvo in moč.« (Haralambos in Holborn 1999, 733) Kulturni kapital obstaja v treh 

oblikah: v utelešenem stanju (npr. znanje), v objektificiranem stanju (npr. knjiga) in v 

institucionaliziranem stanju (npr. diploma) (Adam in Tomšič 2004, 312).  
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izbiro, saj so to ključne izbire, ki pomembno vplivajo na prihodnje poteke tako mladih kot 

drugih posameznikov in imajo pomembno vlogo v njihovem umeščanju v družbeni svet 

(Živoder 2014). Individualizacija je paradoksna obveznost, da ustvarjamo in igramo ne le 

lastne biografije, temveč tudi vezi in omrežja, ki to biografijo obkrožajo – ob stalnem 

prilagajanju pogojem trga delovne sile, izobraževalnemu sistemu, državi blagostanja (Beck in 

Beck-Gernsheim 1996). 

 

Vloga izobraževanja se je skozi zgodovino spreminjala. V industrijskem obdobju s 

piramidalno strukturo družbe je bilo šolanje ciljno usmerjeno v pridobitev poklica. Znanje, ki 

je bilo pridobljeno na začetku poti, je zadostovalo za vse življenje. V dinamiki informacijske 

družbe, ki zaznamuje današnjo dobo, se oblikujejo nove razmere. Poklic ni dovolj in tudi 

samo vedeti ni dovolj, zato se mora človek izkazati še z drugimi sposobnostmi, spretnostmi in 

osebnostnimi lastnostmi. V družbi sprememb in rizika se izobraževanje spreminja v vse 

življenje trajajoč proces. Ljudje si z njim obnavljajo osebne kompetence ali pridobivajo nove 

in s tem ohranjajo družbeni položaj ali napredujejo. Ne govorimo več o poklicu kot osnovni 

kategoriji za preživetje, ampak o stopnji zaposljivosti človeka, ki se močno poveča z 

osebnostnim razvojem, stopnjo izobrazbe ter širjenjem znanja, spretnosti in sposobnosti 

(Krajnc 2010, 15–22).  

 

Zaradi napredka znanosti in tehnike ter trendov v družbi nasploh (globalizacija) se tudi v 

raznih ustanovah pojavlja potreba po neprestanem izobraževanju in usposabljanju osebja. Po 

mnenju mnogih avtorjev sta glavna dejavnika uspeha organizacij neprestano spreminjanje in 

prilagajanje razmeram v okolju in družbi nasploh (Ferjan 1990, 13–14).  

 

2.2 Definicije izobraževanja in usposabljanja 

 

Izobraževanje je mogoče opredeliti kot načrten in navadno dolgotrajen proces razvijanja 

posameznikovih znanj, sposobnosti, navad, na podlagi katerih se ta lahko vključuje v 

družbeno življenje in delo, poleg tega ti dejavniki oblikujejo njegov pogled na svet. Po smotru 

in vsebini se lahko izobraževanje in nadaljnje strokovno usposabljanje delita na splošno in 

strokovno (Jereb 1998, 17–18). Izobraževanje je ključno za posameznikov intelektualni 

razvoj, saj mu pomaga odkrivati ali prepoznavati talente in zmožnosti, lahko pa tudi izboljšuje 

njegovo delovanje in način razmišljanja. Ločujemo tudi splošno izobraževanje, njegov glavni 



Murn Lenarčič, Mojca. 2015. Raziskava uporabnosti internega izobraževanja zavoda RS za 
zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici 

 

9 

cilj je pridobivanje širše uporabnega znanja in sposobnosti, in strokovno izobraževanje, ki je 

namenjeno predvsem izobraževanju za poklic ali nadgradnji znanj za zadevni poklic. Pri tem 

je ključno zavedanje, da se izobraževanji tudi prepletata, posebno na višji ravni (Vukovič in 

Miglič 2006, 21–22). 

 

»Interno izobraževanje je izobraževanje, s katerim se zagotavlja stalno nadaljnje 

izobraževanje zaposlenih, da bi se izboljšale njihove spretnosti in kvalifikacije v skladu z 

zahtevami dela.« (Jelenc 1991, 32) Unesco je leta 1997 sprejel Hamburško deklaracijo, v 

kateri opredeli izobraževanje odraslih kot skupek procesov učenja, s katerimi odrasli ljudje 

razvijajo svoje sposobnosti, bogatijo znanje, izboljšujejo ali spreminjajo svoje tehnične in 

profesionalne kvalifikacije z namenom, da koristijo sebi in družbi  (Ličen 2006, 17).  

 

»Izobraževanje odraslih lahko razdelimo na formalno in neformalno izobraževanje. Formalno 

izobraževanje omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali javno 

veljavne listine, neformalno izobraževanje pa je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, 

razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja in se ne dokazuje z javno veljavno listino.« 

(Černetič 2006, 32) Ker danes v šoli pridobljeno znanje ne zadošča več za življenjsko in 

poklicno uspešnost, lahko ta primanjkljaj dopolni neformalno izobraževanje kot organizirana 

izobraževalna aktivnost zunaj ustaljenega formalnega sistema, katerega cilj je uporabnost za 

učečega se posameznika z določenimi cilji učenja. V neformalnem izobraževanju se 

uporabljajo nove metode, kot so projekti, fleksibilno učenje, učenje na daljavo, informacijsko-

komunikacijska tehnologija. Obstaja tudi mnogo oblik neformalnega izobraževanja (večerne 

šole, vikend tečaji, seminarji, krajša ali daljša obdobja zasebnih šol), ki ustrezajo različnim 

ljudem v različnih obdobjih. Neformalno izobraževanje je zato nedvomno ena izmed ključnih 

usmeritev izobraževanja tega časa in odgovor na izzive, ki jih prinašajo hitre spremembe 

sveta (Černetič 2006, 34).  

 

V primerjavi z izobraževanjem je pojem usposabljanje ožji in bolj specifičen. Pri 

usposabljanju so učni dogodki načrtovani sistematično, povezani z delovnim okoljem ter z 

namenom učenja posebnih spretnosti in postopkov. Udeleženci se večinoma udeležujejo 

različnih oblik usposabljanja, med katere med drugim spadajo tečaji, seminarji ali delavnice, 

lahko pa se usposabljanje odvija med delom kot raznovrstne dejavnosti, vključene v dejavno 

učenje, mentorstvo ali projektno delo. Učinkovit program usposabljanja temelji na natančni 
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oceni delovnih potreb in sposobnosti udeleženca. Posamezniku omogoča povečanje 

spretnosti, ki jih potrebuje za učinkovitejše izvajanje dela (Vukovič in Miglič 2006, 23). 

»Usposabljanje je niz sistematično načrtovanih organizacijskih dejavnosti, katerih namen je 

povečati znanje in delovne spretnosti zaposlenih […], in je skladno z zahtevami dela ter 

organizacijskimi cilji. Usmerjeno je k reševanju konkretnih težav v konkretnih organizacijskih 

okoliščinah, zaradi česar je nadgradnja poklicnega izobraževanja.« (Vukovič in Miglič 2006, 

22) Iz te definicije izhajajoč koncept temelji na treh temeljnih predpostavkah, ki so (Miglič 

2005, 34): 

 usposabljanje je sistematičen proces, v katerem prevladujeta načrtovanje in nadzor, 

dopolnjen z evalvacijo njegove uspešnosti, in ne naključno ter občasno učenje iz izkušenj; 

 usposabljanje se nanaša na spreminjanje konceptov, spretnosti ali odnosov zaposlenih, 

tako posameznikov kot skupin; 

 namen usposabljanja je izboljšati trenutno in prihodnjo delovno uspešnost posameznikov 

in skupin ter tako povečati uspešnost tistega dela organizacije, v katerem delata 

posameznik ali skupina. 

 

»Izhodišče takšnega razmišljanja vključuje dojemanje usposabljanja kot zavestnega 

omogočanja učenja s ciljem povečati ne le uspešnost posameznikov, ampak tudi skupin in 

celotne organizacije.« (Miglič 2005, 34) 

 

Pojma izobraževanje in usposabljanje sta očitno povezana, prav tako njun namen; v obeh 

primerih naj bi bile zagotovljene razmere, v katerih bi lahko posameznik učinkovito dosegel 

zahtevano znanje, spretnosti in stališča za bolj ali manj samozavestno uporabo. Kljub temu so 

med njima razlike v (Miglič 2005, 36): 

 tem, koliko so lahko njuni učni cilji izraženi v vedenjski obliki; 

 metodah in učnih vsebinah; 

 času, ki je običajno potreben za doseganje učnih ciljev; 

 okoliščinah, v katerih se izvajata.  

 

Ne glede na temeljni namen usposabljanja sta dejanski pomen in vloga funkcije usposabljanja 

v organizaciji odvisna od »položaja, pomembnosti in podpore, ki jih funkciji namenja najvišje 

vodstvo, obsega potreb po usposabljanju v organizaciji, narave in vrste usposabljanja v 
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organizaciji, profesionalnih in upravljavskih sposobnosti odgovornih za usposabljanje« 

(Miglič 2005, 39). 

 

2.3 Vloga učenja in njegovi učinki 

 

Učenje je širši pojem od izobraževanja, pri čemer pomeni izobraževanje eno izmed možnosti 

za pridobivanje novih znanj. Zaznamuje ga večja širina po več razsežnostih, ker poteka 

povsod, zajema vse položaje, priložnosti in okoliščine, pri tem se vsebine prepletajo in niso 

tako načrtno usmerjene na predmet. Učenje je prožno in traja vse življenje (Javh et al. 2008, 

12). V okviru Evropske strategije zaposlovanja je Evropska komisija vseživljenjsko učenje 

opredelila kot »namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in 

veščine«. (Komisija Evropske skupnosti 2000, 3) Evropa želi uresničiti ekonomijo, ki jo 

lahko označimo kot tekmovalno, dinamično, konkurenčno in izzivno. Ob tem želi vrednote 

znanja vtkati v druge vrednote, kot so mir, pravičnost, osebna in politična svoboda, 

mednarodno sodelovanje, vladavina prava in demokracija. Zato ni presenetljivo, da se čedalje 

bolj poudarja pomen vseživljenjskega učenja kot zelo široko zasnovanega socialnega učenja, s 

katerim naj bi prav vsi člani družbe ponotranjili njegovo zasnovo (Židan 2004, 47). 

 

Učimo se tudi drug od drugega, in ne le pod strokovnim vodstvom (Javh et al. 2008, 12). 

»Kolektivno učenje, zlasti učenje drug od drugega, ko lahko udeleženci tega učenja izrazijo, 

izmenjujejo in širijo svoje izkušnje in znanje ter na osnovi tega delujejo« ima pomembno 

vlogo pri vzpostavljanju in krepitvi socialnih omrežij (Bogataj in Findeisen 2008, 37).  

 

V zadnjih desetletjih se učenje čedalje bolj opredeljuje tudi kot »transformirajoč proces 

spreminjanja, obnavljanja in prerazporejanja znanja, proces dopolnjevanja poprejšnjega 

znanja, uporaba znanja in izkušenj za nove naloge itn.«, pri čemer ne gre le za proces 

prilagajanja, ampak tudi za inovativnost, pri kateri je posameznik močno aktiven, ugotavlja 

Jelenc (1998, 45). 

 

V strokovnih delih se najpogosteje uporablja delitev učenja na formalno, neformalno in 

priložnostno ali informalno učenje (Ličen 2006, 149). Učenje tako kot izobraževanje vsebuje 

formalen in neformalen vidik. Razlika med izobraževanjem in učenjem postane očitna ob 

upoštevanju namembnosti in nenamembnosti izobraževanja in/ali učenja. Izobraževanje se 
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vedno izvaja z nekim namenom, zato je to namembna dejavnost, učenje pa je lahko 

namembno ali nenamembno (Lepšina 2008). Formalno in neformalno učenje sta organizirana 

in namembna; navezujeta se na značilnosti formalnega oziroma neformalnega izobraževanja. 

Ko se učimo naključno in se učenja ne lotimo zaradi nekega namena, gre za učenje, podobno 

priložnostnemu učenju. V tem primeru poteka učenje iz fizičnega in socialnega okolja, 

spontano in nenačrtovano, zato predstavlja del vsakdanjega življenja in vseživljenjskega 

učenja (Lepšina 2008). 

 

Učinki učenja 

 

Merjenje učinkov učenja je lahko težko, ko na posameznikovo vedenje in odločitve vpliva več 

dejavnikov. Pri oblikovanju, ohranjanju, spreminjanju ali razumevanju identitete tako učenje 

ni edini dejavnik, ki vpliva na njegovo osebnost. Poleg njegove vodilne vloge so pomembni 

še vplivi družine, poklica in širši družbeni kontekst.  

 

Feinstein, Hammond, Woods, Preston in Bynner pa na podlagi svojega raziskovanja sklepajo, 

da se učinki učenja odraslih kažejo v okviru šestih področij: (1) učinki so lahko povezani z 

razvojnimi spremembami in posebnimi veščinami, lahko gre za (2) splošen kognitivni in (3) 

osebnostni razvoj, značilni so (4) učinki druženja v skupini, opazna je tudi (5) položajna 

korist, ne gre pa zanemariti tudi (6) ekonomskih učinkov (Feinstein et al. 2003, 5). 

 

Schuller ločuje učinke učenja na dve ravni, na individualno raven: kar je dobro za 

posameznika in na skupnostno raven: kar je dobro za širšo skupnost; učenje prinaša v 

človeško življenje spremembe in omogoča posamezniku ali skupnosti ohranjati obstoječe 

stanje, pri čemer učinek spreminjanja prevladuje in je opaznejši od učinka ohranjanja (Bogataj 

in Findeisen 2008, 32). 

 

2.4 Motivacija za izobraževanje odraslih 

 

Različne smeri in raziskovalni pristopi različno razlagajo pojem motivacije, vendar so si kljub 

temu enotni v opredelitvi, da je motivacija občutena napetost, usmerjena proti ciljnemu 

objektu, da je notranji proces z vplivom na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju 

usmerjenega vedenja in da je specifična potreba, želja ali hotenje, ki spodbudi k cilju 
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usmerjeno vedenje. Gre za psihološki proces, ki se nanaša na vedenje, ga spodbuja in usmerja 

(Kobal Grum in Musek 2009, 16). Motivacija je tudi pojav, ki se stalno spreminja, »motivi se 

pri ljudeh spreminjajo v kontekstu celotnih ekonomskih, družbenih in kulturnih sprememb. 

Podvrženi so psihodinamičnim spremembam čustvenega doživljanja, miselnih procesov in 

drugim psihičnim funkcijam človeka« (Krajnc 1982, 205). 

 

Odrasli se v izobraževalni proces najpogosteje vključujejo na podlagi nekaterih motivov. Če 

so jim ti motivi dovolj pomembni, jih zaznavajo kot vredne in trajne, je to dobro zagotovilo, 

da bodo uspešno končali izobraževanje. Motiviranost je ključna na več področjih: odrasli bo 

pozornejši, lažje bo razumel vsebine in jih hitreje dojemal, s tem pa si jih bo tudi hitreje 

zapomnil. Vsaka odrasla oseba, ki se vključi v izobraževanje, hoče najprej vedeti, namen in 

cilj tega udejstvovanja, kaj izobraževanje pomeni zanj, za njegovo delo in življenje, tako za 

današnje razmere kot vpliv na prihodnost idr. (Možina et al. 1998, 181). »Eden od izzivov v 

izobraževanju odraslih je povezan z iskanjem smisla in z oblikovanjem identitete v odraslosti, 

z zavedanjem samega sebe in iskanjem svojih vlog. Človek tudi v odraslosti nenehno 

nastaja.« (Ličen 2006, 224). 

 

2.4.1 Motivi odraslih za učenje 

 

Odrasli se učijo drugače in iz drugačnih razlogov ali motivov kot otroci in mladina, saj se 

motivacija spreminja in ni nekaj stalnega. Motivi in razlogi za učenje in izobraževanje so pri 

vsakem posamezniku različni, zato je treba upoštevati konkretne posameznikove razloge za 

učenje. V učenje se vključujejo, da bi dosegli določene cilje in pri tem iščejo uporabna znanja, 

povezana z delom, interesi, osebnim zadovoljstvom. K izobraževalnim aktivnostim prihajajo 

včasih utrujeni in nemotivirani, sredi obveznosti. Odrasli ne vztrajajo pri nadaljnjem učenju, 

če ne vidijo smisla v vsebinah in načinih dela ter konkretnih učinkov. Prinašajo svoje 

življenjske izkušnje, svoj način razmišljanja, svoje potrebe in učne navade. Strokovnjaki so 

pri proučevanju delovne motivacije ugotovili, da nobena človekova aktivnost niti delo ali 

učenje ni nikoli spodbujeno le z enim, temveč s številnimi zapletenimi, znanimi in neznanimi 

dejavniki. Zato težko vzbudimo reakcijo in ustvarimo umetno okoliščino, da bi povzročili 

določeno vedenje, učenje. Pri tem gre za motive ali silnice, ki usmerjajo človekovo aktivnost 

k določenim ciljem. Motivi so lahko podedovani in pridobljeni, glede na razširjenost med 
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ljudmi pa jih je mogoče ločiti na univerzalne, regionalne in individualne motive (Rečnik et al. 

2004, 117).  

 

2.4.2 Ovire odraslih pri učenju 

 

»V današnjih pogojih dela se ljudje počutijo ogrožene, porajajo se strahovi in agresija (odkrita 

in prikrita), skupaj z raznimi oblikami socialne patologije, prihaja do socialne izločenosti, 

hudih osebnih stresov.« (Rečnik et al. 2004, 118) Ko se odrasli vključujejo v učenje, je zato 

pomembno poznati ovire, ki jim otežujejo ali celo onemogočajo učenje. Ločimo situacijske, 

institucionalne oz. organizacijske ovire in dispozicijske ovire. Situacijske ovire izhajajo iz 

posameznikovega trenutnega položaja in se kažejo v pomanjkanju časa, denarja, družinske 

situacije, oddaljenosti kraja izobraževanja. Institucionalne oz. organizacijske ovire zadevajo 

neustrezno izobraževalno ponudbo in vpisne pogoje, neprilagojeno in togo organizacijo, 

svetovanje in pomoč pri izobraževanju, oddaljenost od izobraževalnih središč. Dispozicijske 

ovire pa so povezane s psihosocialnimi značilnostmi posameznika, kot so stališča, 

prepričanja, sposobnosti, samozavest in samopodoba. Odrasli se med seboj razlikujejo glede 

na navedene dejavnike. Pri tem imajo vpliv še posameznikova predstava o sebi, izkušnje, 

stopnja motiviranosti za nadaljnje učenje, kakovost sodelovanja in vključevanja v okolje, 

stopnja izobrazbe, njegov poklic, socialno okolje in zdravstveno stanje. Najpomembnejši 

dejavnik učenja pri odraslih so izkušnje. Na osebnostno rast in samopodobo posameznika 

vpliva stalno bogatenje življenjskih izkušenj z dodajanjem novih znanj. Le uspešen 

posameznik bo srečen, pripravljen za sprejemanje novih nalog in nadaljnje učenje (Rečnik et 

al. 2004, 119). 

 

2.5 Oblike in metode izobraževanja odraslih  

 

2.5.1 Oblike izobraževanja 

 

Opredelitev izobraževalnih oblik vključuje temeljni organizacijski okvir izobraževalnega 

procesa, za katerega je značilno, da se za uresničevanje ciljev uporabljajo raznovrstne 

izobraževalne oblike ali metode. Pri izbiri izobraževalnih oblik in metod je treba upoštevati 

značilne programske in organizacijske zahteve, vezane na zadevni izobraževalni proces, saj se 

lahko med procesi razlikujejo, to pa pomeni, da se morajo tudi izobraževalne oblike in metode 
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prilagoditi zahtevnosti, vrsti in načinu izobraževanja, starosti udeležencev, njihovim 

možnostim in sposobnostim. V okviru izobraževanja je mogoče ločiti tri glavne vrste teh 

oblik: množične, imenovane tudi frontalne, skupinske in posamične (Jereb 1998, 56). 

 

»Za množične izobraževalne oblike je značilno, da si izobraževanci pridobivajo učne vsebine 

z učiteljevo neposredno pomočjo oz. ob njegovem poučevanju. Bistveno za to izobraževalno 

obliko je, da učitelj frontalno nastopa nasproti celotni skupini in sočasno komunicira z vsemi 

udeleženci.« (Možina et al. 1998, 185) Primeri za množično obliko so predavanje, opisovanje, 

poročanje, kazanje, pogovor, razprava in druge metode (Jereb 1998, 55). 

 

»Pri skupinski obliki razdelimo večjo skupino izobraževancev na več manjših skupin, ki 

potem opravljajo enake ali različne naloge […]. Veliko je prednosti […]: dejavnost 

izobraževancev, sodelovanje, razgibanost dela, razvijanje samostojnosti, kritičnosti pa tudi 

medsebojne strpnosti in sodelovanja. Specifična oblika takega dela je delo v dvojicah.« 

(Možina et al. 1998, 185) Primeri za skupinsko obliko so vaje, proučevanje primerov, igranje 

vlog, proučevanje dogodkov, delo z besedili in urjenje v skupini (Jereb 1998, 55).  

 

»Individualne oblike izobraževanja temeljijo na samostojnem delu izobraževancev […]. 

Naloge so diferencirane ali skupne. Prednost te oblike pri pridobivanju določenih teoretičnih 

znanj je zlasti v tem, da lahko posameznik prilagodi delo svojemu lastnemu tempu in da se 

uči na svoj lastni način […].« (Možina et al. 1998, 186). Primeri za to obliko so delo z 

besedili, programirano gradivo, učenje z uporabo osebnega računalnika in samostojno urjenje 

(Jereb 1998, 55).  

 

Danes se čedalje bolj uveljavlja tudi izobraževanje na daljavo. Zmotno je prepričanje 

nekaterih, da so udeleženci takih izobraževanj prepuščeni sami sebi in/ali da se morajo sami 

znajti z učnim procesom. Zanj je značilno, da temelji večinoma na samoizobraževanju 

izobraževancev, pri tem pa jih usmerjajo učitelji kot mentorji in njihovi pomočniki kot tutorji. 

Ta oblika je uspešna, če so udeleženci zanjo ustrezno motivirani, imajo na voljo ustrezno 

didaktično učno gradivo in razne pripomočke, ki jih lahko samostojno uporabljajo. Zanjo je 

značilno dvosmerno komuniciranje med izobraževanci in organizatorji izobraževanja po 

elektronski pošti ali v okviru raznovrstnih spletnih orodij (na posebnih, navadno zaprtih 

forumih, v okoljih za pogovarjanje ali klepetalnicah idr.). Za izobraževanje na daljavo je 
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ključno kombiniranje več izobraževalnih oblik in metod, na primer neposrednega poučevanja 

prek spletnih vmesnikov, individualnega svetovanja ter individualnih in skupinskih vaj prek 

spletnih orodij in samostojnega dela (Jereb 1998, 58). 

 

2.5.2 Metode izobraževanja 

 

»Izobraževalna metoda je del izobraževalnega procesa, ki se kaže v določenem načinu 

ravnanja učitelja in izobraževancev […] Smiselna kvalifikacija je, da vzamemo za temeljno 

merilo obliko komuniciranja med učiteljem, izobraževanci in izvori informacij. Po tem merilu 

razlikujemo pasivne, aktivne in kombinirane izobraževalne metode.« (Možina et al. 1998, 

186) 

 

»Za pasivne izobraževalne metode je značilno, da ima učitelj zelo poudarjeno vlogo, saj 

nastopa kot izključni posredovalec znanja ali informacij. […] Te metode uporabljamo 

predvsem pri množičnih izobraževalnih oblikah, ko izobraževanci nimajo skoraj nikakršnega 

ali zelo pomanjkljivo znanje.« (Možina et al. 1998, 186) Metode, ki jih najpogosteje 

uporabljamo, so predavanje, pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje, poročanje in kazanje. 

(Možina et al. 1998) 

 

Pri mnogih izobraževalnih procesih se predavanje šteje kot temeljna izobraževalna metoda. 

Od pripovedovanja in opisovanja se loči predvsem po izboru vsebine, logični zasnovi, 

strokovnosti, lahko ga zaznamujejo tudi znanstvenost pristopa, stil izražanja in večje 

upoštevanje retoričnih zakonitosti (Jereb 1998, 59). Pripovedovanje in opisovanje sta 

primerna za manj zahtevne učne vsebine, opisovanje je značilno tudi za konkretne učne 

vsebine. Za poročanje je značilno sistematično in pregledno podajanje objektivnih misli, 

ključni del kazanja pa je nazornost, poudarja opazovanje kot osnovo spoznavanja (Jereb 1998, 

60). Vse metode se v izobraževalnem procesu pogosto kombinirajo in prepletajo. Zaradi 

podobnih lastnosti tudi prevladuje mnenje, da gre za eno metodo, in to v več različicah, to pa 

naj bi bila razlaga (Možina et al. 1998, 186). 

 

»Aktivne izobraževalne metode so skupina metod, pri katerih izvor znanja ni učitelj […]. 

Izobraževanec si mora znanje pridobivati iz drugih virov in učitelj mu pri tem lahko pomaga z 
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nasveti in navodili. Aktivne izobraževalne metode so delo z besedili, dogodek, projekt, 

programirano učenje in učenje z računalnikom.« (Možina et al. 1998, 186) 

 

»Metoda dela z besedili temelji na samostojnem delu izobraževancev z različnimi pisanimi 

viri informacij, ki vsebujejo za obdelavo določenih izobraževalnih vsebin pomembna znanja.« 

(Jereb 1998, 67) Pri metodi dogodka morajo izobraževanci, navadno v majhnih skupinah, 

najprej spoznati problem, na njegovi podlagi si postavijo vprašanja, ta pa jih usmerjajo pri 

raziskovanju oziroma zbiranju ustreznih informacij, s katerimi lahko rešijo problem. 

Projektna naloga se uporablja pri strokovnem izobraževanju, z njo pa se rešujejo zapletene 

naloge, poleg tega omogoča povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami iz prakse. 

Programirano učenje združuje nekatere pozitivne elemente skupinske in individualne oblike, 

močno vlogo pa ima tudi programirano učno gradivo, s katerim si udeleženci izobraževanja 

učne vsebine priskrbijo sami. Učenje z uporabo osebnega računalnika temelji na več 

strategijah, najpogosteje uporabljene pa so strategije za vajo, utrjevanje pojmov in spretnosti 

(Možina et al. 1998, 186). 

 

»Za kombinirane izobraževalne metode ali pasivno-aktivne izobraževalne metode je značilno, 

da precej upoštevajo skupno dejavnost vseh subjektov izobraževalnega procesa, to je učitelja 

in izobraževancev.« (Možina et al. 1998, 186) Pasivno-aktivne izobraževalne metode so 

pogovor, razprava, vaje, proučevanje primerov, igranje vlog in urjenje (Možina et al. 1998, 

187). 

 

Metoda pogovora je zlasti primerna pri razširjanju in poglabljanju znanj, uporabna je tudi pri 

preverjanju znanja in izkušenj, preden predavatelj preide na novo učno vsebino. Precej 

podobna ji je razprava, v okviru katere udeleženci izobraževanja na podlagi svojega 

predznanja in izkušenj usvajajo novo znanje (Jereb 1998, 61). Vaje se izvajajo za prenos 

teoretičnega znanja v primer iz prakse, prav zaradi krepitve veščin so dragocen del 

strokovnega izobraževanja in usposabljanja. S proučevanjem primerov se razvijajo nekatere 

lastnosti, ob krepitvi spretnosti pa ni značilno, da bi se s to metodo posredovale nove učne 

vsebine. Igranje vlog je primerno za obravnavo raznih delovnih situacij, uporabno je 

predvsem pri treningu dela z ljudmi. Pomembno je tudi urjenje, tega tvorijo priprava na 

poučevanje, prikazovanje in izvajanje dela ter utrjevanje (Možina et al. 1998, 187). 
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2.6 E-izobraževanje  

 

E-izobraževanje je opredeljeno kot precej ohlapno in široko izobraževanje, pri katerem se 

uporablja IKT kot na primer spletno učenje, virtualna učilnica in digitalno sodelovanje. 

Obsega lahko tudi podajanje vsebin po internetu, intranetu ali ekstranetu, zvočne in video 

posnetke, izobraževalne oddaje, prenašanje po satelitu, interaktivno televizijo, zgoščenke. To, 

kar pravzaprav razumemo z e-izobraževanjem, lahko razdelimo v dve skupini, in sicer e-

izobraževanje v širšem pomenu in ožje opredeljeno e-izobraževanje. 

 

E-izobraževanje v širšem pomenu združuje poglede, ki obravnavajo e-izobraževanje kot 

vsako izobraževanje, ki zajema tehnologijo. Na takšno izobraževanje običajno naletimo v 

tradicionalnem izobraževanju, pri katerem je IKT ena izmed sestavin učnega procesa, 

namenjena njegovi dopolnitvi ali obogatitvi, ne posega pa v konceptualne osnove in temeljno 

doktrino tradicionalno zasnovanega učnega procesa, zato ga pojmujemo tudi kot delno 

tehnološko podprto izobraževanje. Primeri delno tehnološko podprtih izobraževalnih 

programov vključujejo najpreprostejšo uporabo IKT, kot je objava predmetnikov ali učnih 

gradiv na zgoščenki ali spletu, uporaba e-pošte in spletnih virov ter kompleksnejše in 

zahtevnejše oblike, kot so spletne razprave ali spletni projekti. Potenciali delno tehnološko 

podprtega izobraževanja so odvisni od tega, v kolikšnem obsegu in kako je tehnologija vpeta 

v izobraževalni proces ter kako smotrno in učinkovito izrablja izobraževalni proces 

tehnološke možnosti (Bregar et al. 2010, 12–13).  

 

Ožje opredeljeno izobraževanje ali celostno e-izobraževanje določa tehnološka podpora, ki ni 

le delna pri posameznih prvinah izobraževalnega procesa, ampak je celostno integrirana v vse 

prvine izobraževalnega procesa, kar pomeni, da je vključena v pedagoško in administrativno 

podporo in v učna gradiva. Tako se učni proces izvaja ob fizični ločenosti učitelja in 

udeleženca. Celostno e-izobraževanje je sodobna različica študija na daljavo, ki omogoča 

prostorsko neodvisno izpeljevanje učnega procesa. Odlikuje ga pomembna značilnost, da z 

inovativnimi oblikami tehnološko podprte komunikacije in dostopnostjo do novih virov 

znanja omogoča uresničevanje sodobnih pedagoških modelov v pedagoški praksi, usmerjenih 

k ustvarjanju novega znanja. 
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Vmesna stopnja med delno tehnološko podprtim izobraževanjem in celostnim e-

izobraževanjem je kombinirano izobraževanje, ki ne izključuje neposrednih ali tradicionalnih 

oblik poučevanja, vendar se te pojavljajo le kot dopolnilne in v razmeroma omejenem obsegu. 

Navedene oblike izobraževanja se med seboj razlikujejo po relativnem pomenu tehnološke 

podpore v izobraževalnem procesu in po tem, ali je učinkovita izraba tehnološke komponente 

podprta z ustreznimi pedagoškimi, organizacijskimi, s kadrovskimi in finančnimi rešitvami 

(Bregar et al. 2010, 14–15). 

 

Najznačilnejše prednosti e-izobraževanja z vidika udeleženca izobraževanja so (Bregar et al. 

2010, 17):  

 večja prožnost v času, kraju, tempu in vsebini izobraževanja, 

 večja interaktivnost in hitrejši dostop do znanja iz različnih virov (sinhrone in asinhrone 

oblike komunikacije, spletni viri), 

 možnosti prilagajanja učnih pristopov posameznikovim potrebam, 

 transparentnost pogojev izobraževanja, 

 razvoj novega znanja in kompetenc. 

 

Prednosti podjetja, ki uvaja e-izobraževanje, so (Proitech 2015): 

 znižanje stroškov, 

 zmanjšan čas odsotnosti zaposlenih na delovnem mestu, 

 izvedba kompleksnih izobraževalnih projektov, 

 obsežne skrbniške možnosti, 

 hitra in preprosta razdelitev učnih gradiv, 

 izobraževanje med delom in na zahtevo, 

 izčrpen nadzor napredka, 

 oblikovanje lastnih učnih vsebin za zaposlene, 

 preprost in hiter dostop do znanja, 

 odlično dopolnjevanje s klasičnimi izobraževalnimi programi, 

 učenje brez časovnih in krajevnih omejitev, 

 hitra evalvacija znanja pred učenjem z merljivimi rezultati in po njem.  
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Posebna potencialna odlika e-izobraževanja je zmožnost, da spodbuja uveljavljanje kulture 

učenja in učeče se organizacije (Bregar et al. 2010, 18). »E-učenje kot ena najučinkovitejših 

metod sodobnega izobraževanja postaja ključno za uspeh tako posameznikov, organizacij kot 

tudi celotne družbe.« (Proitech 2015)  

 

Poglavitne ovire in vzrok številnim neuspelim poskusom e-izobraževanja v prakso pa se 

kažejo v neustreznem strokovnem osebju, neprimernem menedžmentu ter v površnem in 

nezadostnem poznavanju e-izobraževanja nasploh. Pozablja se, da je njegove prednosti 

mogoče uresničiti le s celostnim e-izobraževanjem, ki zahteva prilagoditev pedagoških 

konceptov. Te morajo z ustrezno organizacijsko, finančno in kadrovsko shemo podpirati 

organizacije kot ponudniki ali kot uporabniki izobraževalnih storitev. Uporabniki 

izobraževalnih storitev pa jim morajo slediti z ustrezno motiviranostjo in življenjskim slogom 

(Bregar et al. 2010, 18). Svoje mesto si je e-izobraževanje priborilo tako v formalnem kot 

neformalnem izobraževanju. Vendar je potrebna previdnost pri njegovi uvedbi, saj so lahko 

posledice slabo izvedenega e-izobraževanja poslovna škoda, nezadovoljstvo udeležencev ali 

neupravičena posplošitev slabega mnenja o tej obliki izobraževanja (Lapuh Bele, Jarc in Škulj 

2010, 38). 

 

2.7 Učeča se organizacija 

 

Sodobni poslovni svet zaznamujejo učeče se organizacije. Obstajajo številni pogledi na 

gradnjo učeče se organizacije, od t. i. konceptualnih pristopov do bolj praktičnih pristopov. 

»Po Garvinu je to organizacija, ki je sposobna ustvarjanja, pridobivanja in prenašanja znanja 

ter preoblikovanja svojega vedenja tako, da odraža novo znanje in mišljenje.« (Miglič in 

Vukovič 2006, 50) Garvin poudarja naslednje dejavnosti, ki odlikujejo učečo se organizacijo 

(Miglič in Vukovič 2006, 50): 

 sistematično reševanje problemov, pri čemer reševanje temelji na znanstvenih metodah in 

čim manj na ugibanju; 

 eksperimentiranje, ki pomeni sistematično iskanje in preizkušanje novega znanja, ki je 

motivirano s priložnostmi za širjenje znanja in manj z obstoječimi težavami; 

 učenje iz izkušenj, ki se nanaša na ocenjevanje uspehov in predvsem neuspehov 

organizacije; 
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 učenje od drugih: eden najpomembnejših virov novih idej so druge organizacije, iz katerih 

je s proučevanjem procesov mogoče povzemati najboljše; 

 razširjanje pridobljenega znanja med zaposlene, saj je novo znanje učinkovito, če je last 

večine, in ne samo posameznikov. 

 

»Učeča se organizacija je organizacija, v kateri zaposleni neprestano širijo svojo sposobnost 

ustvarjanja rezultatov, kjer se porajajo novi načini razmišljanja, kjer obstaja kolektivno 

prizadevanje in kjer se zaposleni nenehno učijo, kako se učiti skupaj.« (Miglič in Vukovič 

2006, 50) Senge zagovarja uporabo petih načel, ki naj bi jih obvladali vsi zaposleni, in sicer 

(Miglič in Vukovič 2006, 51): 

 samoopoznavanje, ki zajema sposobnost posameznika, da ugotovi, kaj je zanj 

najpomembnejše; 

 učenje za delo v skupinah, ki temelji na stvarnem in odkritem dialogu; 

 poznavanje in obvladovanje miselnih modelov, ki vključujejo sposobnost reflektiranja 

zunanjega sveta kot notranjo podobo in so osnova za oblikovanje akcij; 

 razvijanje skupne vizije, v smislu sposobnosti graditi občutek pripadnosti skupini, ki 

temelji na stvarnih in iskrenih željah vseh članov; 

 sistemsko mišljenje, kot sposobnost povezovanja stvari in iskanje celovitih rešitev (potreba 

po sistemskem učenju).  

 

»Učeča se organizacija omogoča usmerjeno usposabljanje in razvoj ter je lahko opredeljena 

kot organizacija, v kateri učenje ni omejeno na nepovezane, razdrobljene ali sistematične učne 

dejavnosti, ampak je učenje stalen proces in način življenja na delovnem mestu.« (Miglič in 

Vukovič 2006, 51) »Moč učeče se organizacije je v njeni sposobnosti, da prepozna in 

uporablja znanje, ki je na voljo, ter ga nadalje razvija.« (Dimovski et al. 2005, 370) 

 

Koncept učeče se organizacije je izhodišče za katero koli učenje in razvoj, lahko individualno 

ali organizacijsko. Gre za tesno povezavo dveh konceptov: (1) pripravljenosti posameznika za 

učenje ter da z novimi znanji in okrepljenimi kompetencami prispeva k razvoju organizacije 

ter (2) pripravljenosti in sposobnosti organizacije, da zaposlenemu zagotovi ustrezne razmere 

za učenje in napredek, dosežene rezultate pa učinkovito prenese v svoj delovni proces (Miglič 

in Vukovič 2006, 53). 
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Tudi izobraževanje odraslih v sodobnih podjetjih sledi konceptoma učeče se organizacije in 

upravljanja človeških virov. Včasih podjetja ta koncepta razlagajo kot tako veliko novost, da 

vpeljejo obstoječe izobraževalne in kadrovske službe poleg novo službo za upravljanje 

človeških virov. Upravljanje pa je tesno povezano z upravljanjem novega znanja. 

Produktivnost namreč ni odvisna le od ustaljenega dela, temveč tudi od možnosti, ki jih imajo 

delavci, da razvijajo nove zmožnosti in ustvarjajo novo znanje. Izobraževanje v podjetjih zato 

sloni na treh temeljnih konceptih, kot so upravljanje znanja, intelektualni kapital in učeča se 

organizacija (Ličen 2006, 172). 

 

V učeči se organizaciji nastajata skupno znanje in hkrati meja, ki ločuje skupnost od drugih 

skupnosti. V formalni organizaciji se organizirajo skupnosti prakse, ki so neke vrste projektne 

skupine, ki delujejo in se učijo. Poleg formalne organizacije spodbujajo tudi neformalne 

skupine, saj več kot je neformalnih povezav, bolj so razvite socialne mreže. Tista podjetja, ki 

se želijo razviti v učeče se organizacije, bodo spodbujala formalne in neformalne povezave. 

Neformalne skupine so v podjetju zelo pomembne za medsebojno učenje. Znanje ustvarjajo 

posamezniki, učijo se posamezniki, učeča se organizacija pa ustvarja take okoliščine, da se 

posamezniki učijo, njihovo znanje pa kristalizira v učečih se mrežah ali skupnostih prakse v 

podjetjih. V takih razmerah imajo izobraževalni centri drugačne naloge kot v klasični 

paradigmi podjetja, kjer zaposlene vključijo v izobraževanje z namenom, da bi usvojili jasne 

vsebine ali razvijali jasne zmožnosti. V sodobnih organizacijah sicer še vedno ohranjajo 

učenje kot prenos znanja, vendar je tega sloga učenja manj, ker organizacije zaposlujejo ljudi, 

ki se ukvarjajo z inovativnim in raziskovalnim učenjem ali z usposabljanjem za posamezni 

segment dela (Ličen 2006, 172–173). 

 

Tudi v Sloveniji se že razvijajo novi modeli za upravljanje znanja in učenja v organizaciji.  

Modeli kažejo, da je težko predvideti, kakšno znanje bo potrebno. Čas med strukturno 

spremembo in potrebo po usposabljanju je vedno krajši, zato je težko načrtovati 

izobraževanje. Zaradi vedno večje časovne stiske se izpopolnjujejo modeli učenja z delom, 

modeli učenja na delovnem mestu in modeli za razvoj zmožnosti za učenje zaposlenih. Pri 

tem se prepletajo formalno in neformalno izobraževanje s priložnostnim učenjem ter socialni 

in kulturni kapital zaposlenih z vrednotami podjetja (Ličen 2006, 174). 
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3 ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE 

 

3.1 Predstavitev Zavoda RS za zaposlovanje 

 

Zavod RS za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Ustanovljen je bil na podlagi 

61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti kot samostojna 

pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za celotno Slovenijo. Naloge 

zavoda so opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga letno sprejme Svet zavoda, njegova temeljna 

listina pa je statut. Zavod je nosilec in partner različnih projektov. Uporabniki storitev zavoda 

so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in 

poklicni usmeritvi, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni 

partnerji in javnost. Pravne podlage za delo zavoda opredeljuje Zakon o urejanju trga dela ter 

številni drugi zakoni in predpisi (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2010). 

 

3.1.1 Organiziranost Zavoda RS zaposlovanje 

 

Osnovne organizacijske enote zavoda so centralna služba in območne službe. Praviloma so 

območne službe sestavljene iz manjših organizacijskih enot – uradov za delo, ki teritorialno in 

funkcionalno zagotavljajo izvedbo dejavnosti zavoda (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2013).  

 

Centralna služba, ki deluje na sedežu zavoda, razvija strokovne doktrine dela in pripomočke 

za delo zavoda (priročnike, navodila za delo, organizacijske predpise), koordinira delo 

organizacijskih enot ter skrbi za enotno izvajanje storitev in drugih dejavnosti zavoda. V 

njenem okviru delujeta tudi generalni direktor in vodstvo zavoda, razen direktorjev območnih 

služb. Centralno službo sestavljajo štabne službe generalnega direktorja in službe, 

organizirane po posameznih delovnih področjih, potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda. V 

okviru zavoda je organiziran Nacionalni center za poklicno informiranje in svetovanje (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje 2013). 

 

Območna služba strokovno in organizacijsko vodi in izvaja osnovne poslovne naloge 

vseživljenjske karierne orientacije, posredovanja zaposlitve, aktivne politike zaposlovanja 

(APZ) ter izvajanja zavarovanja za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz tega 
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zavarovanja na svojem območju. Izvaja še spremljajoče dejavnosti, potrebne za izvajanje 

osnovnih poslovnih funkcij. Razvija in sodeluje pri razvoju politike in programov 

zaposlovanja z drugimi partnerji v lokalnem okolju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih 

skupnosti, strokovnimi institucijami, izvajalci programov zaposlovanja in podobno), pri 

čemer se kot posvetovalno telo lahko oblikuje tudi Svet partnerjev območnih služb zavoda. 

Posluje lahko neposredno ali prek uradov za delo, če se tako uporabnikom storitev zavoda 

zagotavlja lažja dostopnost storitev. Zavod ima v svoji sestavi devetinpetdeset uradov za delo 

(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2013). 

 

3.1.2 Dejavnost Zavoda RS za zaposlovanje 

 

Dejavnost zavoda opredeljujejo Statut zavoda (Uradni list RS, št. 34/2008, 58/2011, 50/2012) 

in zakoni, drugi podzakonski predpisi, dokumenti, programi ter notranji pravilniki in 

poslovniki zavoda (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2013). 

 

Zavod RS za zaposlovanje med drugim izvaja storitve vseživljenjske karierne usmeritve, tudi 

aktivnosti, namenjene učencem, dijakom, študentom, posreduje zaposlitve na ozemlju 

Slovenije in v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: EGP) 

in Švicarske konfederacije, odloča v postopkih v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in 

odvzemom dovoljenj za zaposlitev in delo tujcev, odloča o zahtevkih za uveljavljanje iz 

zavarovanja za primer brezposelnosti, sklepa pogodbe o vključitvi v prostovoljno zavarovanje 

za primer brezposelnosti, odloča v postopkih za priznanje statusa invalida, pridobitev pravic 

do zaposlitvene rehabilitacije in izdeluje ocene o zaposlitvenih možnostih invalida, sodeluje 

pri strokovnih podlagah za predpise s področja trga dela, izvaja ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja,  vzpostavlja in vodi raznovrstne evidence s področja trga dela, zaposlovanja, 

aktivne politike zaposlovanja ter zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, 

organizira usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve, 

izvaja storitve evropske javne službe za zaposlovanje  (Statut Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2008, 7. člen). 
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3.1.3 Strateške usmeritve, poslanstvo in vizija Zavoda RS za zaposlovanje 

 

Strateške usmeritve zavoda temeljijo na razvojnih dokumentih Slovenije in na dokumentih, 

sprejetih v okviru evropskih služb za zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2013). V poslovnem načrtu za leto 2015 je zavod med drugim opredelil te 

strateške usmeritve (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2015a): 

 povečati učinkovitost posredovanja zaposlitev, 

 spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji zaposlitvi, 

 povečati učinkovitost ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 

 uveljaviti zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske orientacije. 

 

Pomembna je tudi strategija evropskih javnih služb za zaposlovanje (v nadaljevanju JSZ), ki 

so jo sprejeli generalni direktorji JSZ na sestanku evropske mreže JSZ decembra 2012. 

Dokument povzema glavne demografske, tehnološke, ekonomske in socialne dejavnike, ki 

pogojujejo in določajo spremembe na trgu dela.  

 

JSZ se morajo na te spremembe ustrezno in proaktivno odzivati ter svoje storitvene 

modele in procese nenehno modernizirati na način, da bodo iskalcem zaposlitve in 

delodajalcem lahko zagotavljale relevantne, pravočasne in učinkovite storitve in 

programe. Posebej so izpostavljeni vsi tisti vidiki strateških usmeritev JSZ, s katerimi le ti 

lahko prispevajo k uresničevanju skupne evropske strategije zaposlovanja in ciljev 

EU2020. (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2015a) 

 

Poslanstvo zavoda pomeni prijazen in učinkovit zavod, usmerjen k uporabnikom njegovih 

storitev. Kot osrednja institucija na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne 

orientacije in posredovanja zaposlitve tako brezposelnim osebam kot drugim uporabnikom ter 

zagotavlja odzivne storitve za delodajalce (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

2015a). 

 

Vizija zavoda je postati sodoben, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in 

Evropski uniji, ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do zdaj izkazali kot 

uspešni, in razvijati nove, ki vodijo k zastavljenim ciljem (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2015a). 
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Zavod vzdržuje tudi sistem vodenja kakovosti, s katerim izpolnjuje zahteve standarda ISO 

9001:2008 za procese povečevanja zaposlenosti in zaposljivosti ter zagotavljanja materialnih 

pravic uporabnikom, z vsemi podpornimi procesi (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2015a). 

 

3.2 Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS za 

zaposlovanje 

 

Glavni razlogi za potrebe po tuji delovni sili in izdaji delovnih dovoljenj so (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2014b): 

 opravljanje izvajalskih pogodb v drugih državah EU, za izvajanje katerih firme 

potrebujejo različne profile delavcev, ki jih v državi primanjkuje, 

 potrebe po delavcih za opravljanje mednarodnih prevozov v tujini, 

 pripravljenost tujih delavcev za delo pod težjimi pogoji zaposlitve, 

 specifična znanja tujih delavcev. 

 

Navedeni razlogi se navezujejo na izvajanje Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) 

(Ur. l. RS, št. 26/2011), ki je prenehal veljati 31. 8. 2015, a večina razlogov ostaja aktualnih, 

morda je kateri izmed njih pri nas postal že močno uveljavljen. 

 

3.2.1 Namen ureditve zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji 

 

Za področje delovnih migracij je v Sloveniji pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ), ki pri svojem delu tesno sodeluje z 

Zavodom RS za zaposlovanje ter drugimi resorji, predvsem Ministrstvom za notranje zadeve. 

V okviru tega pristojnega ministrstva deluje Sektor za zaposlovanje in migracije, ki pripravlja 

predloge zakonskih in podzakonskih aktov na področju zaposlovanja in dela tujcev v 

Sloveniji, spremlja izvajanje predpisov in rešuje pritožbe zoper odločbe Zavoda RS za 

zaposlovanje o zavrnitvi izdaje delovnih dovoljenj za tujce s Hrvaške ter Bosne in 

Hercegovine in dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu. Sektor sodeluje tudi pri pripravi 

zakonodajnih predlogov EU na področju prostega pretoka delavcev in storitev ter vstopa, 

prebivanja in zaposlovanja državljanov tretjih držav, njegovi predstavniki pa sodelujejo v 

okviru Svetovalnega in tehničnega odbora za prost pretok delavcev, Odbora strokovnjakov za 

http://www.ess.gov.si/
http://www.mnz.gov.si/
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napotitev delavcev in delovnih skupin Sveta EU s področja migracij (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015). 

 

3.2.2 Zakonska ureditev zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji 

 

Temeljni akt na področju delovnih migracij je Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in 

delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/2015) (v nadaljevanju ZZSDT), ki določa pogoje za 

zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge države za urejanje 

in zaščito domačega trga dela. V skladu s tem zakonom, ki v slovenski pravni red prenaša 

evropsko zakonodajo na tem področju, ločimo v Sloveniji dva temeljna režima zaposlovanja 

in dela tujcev, in sicer:  

 prost pretok delavcev in storitev med državami članicami EU, EGP in Švicarske 

konfederacije ter  

 režim zaposlovanja in dela državljanov tretjih držav. 

 

Prost pretok oseb je poleg prostega pretoka blaga, kapitala in storitev ena od štirih 

temeljnih svoboščin na notranjem trgu Evropske unije (EU) in eden od principov Rimske 

pogodbe iz leta 1957, ki pa je bilo uveljavljeno postopoma. Načelo prostega gibanja oseb 

se nanaša na zmanjšanje administrativnih ovir z namenom omogočiti državljanom držav 

članic EU in njihovim družinskim članom ne glede na državljanstvo, da se prosto gibljejo 

med državami članicami z namenom, da tam živijo, delajo, študirajo ali se upokojijo. 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015)  

 

Slovenija ima v praksi z vsemi drugimi državami članicami Evropske unije, z izjemo 

Hrvaške, uveljavljeno pravico do prostega pretoka delavcev, kar pomeni, da se državljani 

drugih držav članic in njihovi ožji družinski člani na slovenskem trgu dela lahko zaposlijo in 

samozaposlijo brez delovnih dovoljenj, saj so izenačeni s slovenskimi državljani (in obratno). 

Načelo prostega pretoka delavcev velja tudi z državami Evropskega gospodarskega prostora 

(Norveška, Liechtenstein, Islandija) in Švicarsko konfederacijo (Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 2015). 

 

Načelo prostega pretoka se nanaša tudi na izvajanje čezmejnih storitev. V tem primeru lahko 

podjetje s sedežem v eni izmed držav Evropske unije, tudi na Hrvaškem, na podlagi sklenjene 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7598
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7598
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/prost_pretok/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/prost_pretok/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/zaposlovanje_in_delo_drzavljanov_tretjih_drzav/
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pogodbe z naročnikom iz druge države članice v tisti državi brez delovnih dovoljenj izvaja 

storitve z delavci, zaposlenimi pri njem, ne glede na njihovo državljanstvo. Da bi olajšali 

čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci, v okviru Evropske unije delujejo nacionalni 

uradi za zvezo, ki med drugim zagotavljajo vse pomembne informacije zainteresiranim 

podjetjem (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015). 

 

Državljani tretjih držav se skladno z ZZSDT, ki se je začel uporabljati 1. 9. 2015, v Sloveniji 

praviloma zaposlujejo, samozaposlujejo ali delajo na podlagi predhodno pridobljenega 

enotnega dovoljenja. To dovoljenje tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo in 

prebivanje, zaposlitev, samozaposlitev ali delo v Sloveniji. Z novim zakonom je tako 

prosilcem za dovoljenje omogočen preprostejši postopek pri upravni enoti, po načelu vse na 

enem mestu. Tujci z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela v Sloveniji ne potrebujejo 

več dveh dovoljenj, saj enotno dovoljenje združi in nadomesti dovoljenje za prebivanje, ki so 

ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki ga je izdajal Zavod RS zaposlovanje. 

Vloga za enotno dovoljenje se odda na upravni enoti ali diplomatskem konzularnem 

predstavništvu v matični državi, Zavod RS za zaposlovanje pa na zahtevo upravne enote 

preveri vsebinske pogoje za izdajo dovoljenja po ZZSDT in odloči o soglasju k enotnemu 

dovoljenju (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015). Skladno z 

ZZSDT so izjeme tujci, ki imajo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela, in sicer 

družinski člani slovenskega državljana, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje, tujci 

slovenskega rodu, žrtve nezakonitega zaposlovanja, tujci, ki jim je v Sloveniji priznana 

pravica do mednarodne zaščite in njihovi družinski člani, osebe s priznanim statusom zaščite 

in prosilci za mednarodno zaščito.  

 

Vrste soglasij, ki jih izda zavod na zahtevo upravne enote ob izpolnjevanju zakonskih pogojev 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015): 

 soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, 

 soglasje za zaposlitev, 

 soglasje k modri karti EU,  

 soglasje za napotene delavce, 

 soglasje za usposabljanje ali izpopolnjevanje, 

 soglasje za individualne storitve tujcev, 

 soglasje za delo zastopnika, 
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 soglasje za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu (če traja več kot 90 dni v 

koledarskem letu). 

 

Ne glede na sprejeti ZZSDT in novo ureditev v obliki pridobivanja soglasij k enotnemu 

dovoljenju za prebivanje in delo zavod še vedno izdaja delovna dovoljenja za sezonsko delo v 

kmetijstvu do 90 dni, za zaposlitev delavcev v okviru Sporazuma o zaposlovanju delavcev 

BIH v Sloveniji in za zaposlovanje hrvaških delavcev v prehodnem obdobju po vstopu 

Hrvaške v Evropsko unijo.  

 

Za sezonsko delo, ki ne presega 90 dni v koledarskem letu, zavod izda dovoljenje za sezonsko 

delo pod pogoji za izdajo in podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo, ki so določeni v 30. 

členu ZZSDT. 

 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine (BIH) 

o zaposlovanju državljanov BIH v Sloveniji je v letu 2013 za državljane BIH uvedel drugačen 

postopek zaposlovanja, kot velja za državljane drugih držav. Razen izjem, navedenih v 

sporazumu, ta določa obvezno posredovanje javnih služb za zaposlovanje Republike 

Slovenije in BIH. Zavod na podlagi potreb po delavcih, ki jih sporočijo delodajalci, izvede 

predhodni postopek, to je preverjanje stanja na trgu dela in preverjanje delodajalca, nato 

odstopi ponudbo za iskanje in posredovanje kandidatov pristojni agenciji v BIH (Agencija za 

rad in zapošljavanje BIH). Sporazum predvideva krožne migracije in vračanje tujcev v 

domačo državo, kar zahteva stalno spremljanje tudi po izdaji delovnih dovoljenj. Ureditev 

zaposlovanja tujcev na tak način pomeni bolj organizirano ureditev zaposlovanja, vendar 

posledično zahteva precej več aktivnega dela Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2014b). 

 

Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju gibanja državljanov Republike Hrvaške 

in njihovih družinskih članov (Ur. l. RS, št. 46/15) (v nadaljevanju ZPPOPGHR) pa od 1. 7. 

2015 določa pogoje zaposlovanja, samozaposlovanja in dela državljanov Hrvaške in njihovih 

družinskih članov. Državljani Hrvaške, ki na novo prihajajo v Slovenijo ali v Sloveniji 

prebivajo manj kot dve leti, za zaposlitev potrebujejo delovno dovoljenje, ki ga izda Zavod 

RS za zaposlovanje na podlagi vloge za zaposlitev, ki jo za tujca vloži delodajalec. Državljani 

Hrvaške, ki v Sloveniji zakonito in neprekinjeno prebivajo najmanj dve leti, se zaposlujejo 
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pod enakimi pogoji kot slovenski državljani in imajo pravico do prostega dostopa na trg dela. 

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2015).  

 

Tudi podjetja iz držav članic Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 

in Švice, ki v Sloveniji izvajajo storitve z napotenimi delavci, ter podjetja iz tretjih držav, ki v 

Sloveniji izvajajo kratkotrajne storitve dobave blaga ali servisiranja, prijavijo začetek 

izvajanja teh storitev pri Zavodu RS za zaposlovanje.  

 

3.2.3 Svetovalec zaposlitve tujcev 

 

»Vsaka napredna družba skrbi za to, da nenehno izboljšuje življenje ljudi. V vsaki družbeni 

ureditvi se ta skrb kaže ne le v omogočanju in zagotavljanju ekonomske in družbene varnosti, 

ampak tudi v oblikovanju humane zasnove, ki naj bi izboljšala življenje slehernega 

posameznika. K tej humanosti sodi tudi potreba razvijanja kvalitetnejše komunikacije in 

organiziranih oblik svetovalne dejavnosti.« (Kristančič 1995, 8)  

 

Svetovanje je kontinuiran in visoko individualiziran proces ali odnos, odvisen od osebnosti in 

sloga dela strokovnjaka na eni strani ter od težav in motivacije stranke na drugi strani ter 

drugih spremenljivk, ki so del svetovalnega odnosa. Vsak intervju ali pogovor, vsaka akcija 

pri svetovanju se zato razlikuje od druge. Ne glede na individualnost procesa svetovanja 

svetovalec nima pravice, da bi delal, kar hoče, oziroma se ne bi menil za empirične izkušnje. 

Strokovnjak svetovalec lahko vključi samega sebe v proces svetovanja in razvoj 

individualnega sloga dela le z nenehnim strokovnim usposabljanjem, razvijanjem spretnosti, 

osebnim prilagajanjem. Ni uspešnega svetovalnega odnosa brez upoštevanja dejstva, da 

znanje in osebnost strokovnjaka svetovalca nista nekaj statičnega. 

 

Svetovalec v svetovalnem procesu ni le strokovnjak, temveč tudi osebnost z vsemi svojimi 

značilnostmi, potrebami, obrambami. Svetovalec je tisti, ki začenja interaktivni proces, ga 

olajšuje in vzdržuje ter oblikuje svetovalni odnos. Svetovalec mora biti pri učenju in v 

življenju odprt do novih spoznanj, med številnimi odlikami, ki naj bi jih imel, je zelo 

pomembna zahteva, da neguje in razvija odprtost in prilagodljivost. Biti mora celovita in 

etično odgovorna oseba. To pa je povezano z znanjem in tehnikami, ki jih uporablja v 

svetovalnem procesu (Kristančič 1995, 11, 29). 
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V službi Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS za 

zaposlovanje je redno zaposlenih deset svetovalk zaposlitve tujcev. Štiri svetovalke zaposlitve 

tujcev imajo končano visoko strokovno šolo in naziv strokovni svetovalec I, preostalih šest 

ima na podlagi pridobljene višješolske izobrazbe naziv samostojni strokovni referent I. Vse 

svetovalke zaposlitve tujcev imajo v Aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih 

mest v Zavodu RS za zaposlovanje navedena dela in naloge, kot so opravljanje strokovnih 

nalog na pravnem področju, strokovno delo s strankami, izmenjava in pridobivanje podatkov 

iz uradnih evidenc, vodenje upravnih postopkov delovnega področja, seznanjanje in 

informiranje strank, urejanje dokumentarnega gradiva in evidenc, sodelovanje v delovnih in 

projektnih skupinah ter opravljanje drugih del po navodilih delodajalca v skladu z 

usposobljenostjo javnega uslužbenca. Svetovalke z nazivom strokovni svetovalec I imajo v 

opisu del in nalog v rubriki opravljanje strokovnih nalog na pravnem področju zapisano 

opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na pravnem področju, kar v praksi pomeni, da 

svetovalke z nazivom strokovni svetovalec I rešujejo vloge in izdajajo soglasja k enotnemu 

dovoljenju za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji tudi za napotene delavce, usposabljanje 

ali izpopolnjevanje ter individualne storitve tujcev, poleg preostalih vrst soglasij in delovnih 

dovoljenj, ki so v pristojnosti vseh svetovalk. Ena izmed svetovalk z nazivom strokovni 

svetovalec I je odgovorna za prijave začetka izvajanja storitev za tujce, ki jih v Slovenijo 

napotijo podjetja iz držav članic EU, EGP in Švice, ki v naši državi izvajajo storitve, ter tujce 

iz tretjih držav v primeru podjetij, ki v Sloveniji izvajajo kratkotrajne storitve dobave blaga in 

servisiranja. Uporabniki storitev so domači in tuji delodajalci, tujci in pooblaščenci 

delodajalcev ali tujcev (odvetniške družbe, druge pravne in fizične osebe). Pri svojem delu 

morajo svetovalke zaposlitve tujcev poznati zakonodajo glede zaposlovanja, 

samozaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji (ZZSDT), splošnega upravnega 

postopka (ZUP), urejanja trga dela (ZUTD), delovnih razmerij (ZDR), gospodarskih družb 

(ZGD) ter druge pomembne predpise in podzakonske akte z delovnega področja. Uporabniki 

storitev od svetovalcev zaposlitve tujcev pričakujejo reševanje zadev v zakonskih rokih, 

korektne in strokovne informacije o zadevah v reševanju, pomoč pri pridobivanju delovnih 

dovoljenj ter ureditvi prijave in odjave dela tujcev v smislu izpolnjevanja obrazcev, 

strokovnega svetovanja ali napotitve k drugim pristojnim organom.  
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3.2.4 Komuniciranje in ovire pri komuniciranju v medkulturnem okolju 

 

Na Zavodu RS za zaposlovanje se svetovalci zaposlitve tujcev pri svojem delu najpogosteje 

srečujejo s tremi komunikacijskimi sklopi, in sicer (Kristančič in Ostrman 1999, 12): 

 kontaktno komunikacijo ali komunikacijo srečanj, v katero spada informiranje, 

pogovarjanje ali pogovor med osebami, besedna in nebesedna sporočila, kot so dotik, 

glasovna sporočila, sporočila dejanj (darila). Pri tej komunikaciji gre pri njihovem delu za 

bolj ali manj bežna in kratkotrajna srečanja, pri katerih se ne ustvarijo globlji medosebni 

odnosi; 

 elektronsko-tehnološko komunikacijo, ki poteka z raznimi tehnološkimi pripomočki, kot so 

pisna, telefonska in elektronska komunikacija; 

 medosebno komunikacijo, za oblikovanje vzajemnih, dalj časa trajajočih odnosov, ki so 

bolj poglobljeni in z daljšo ciljno usmeritvijo. Z medosebnimi odnosi pridobivajo povratne 

informacije o sebi in drugih osebah, utrjujejo in gradijo vzajemne odnose, rešujejo 

probleme in medosebne konflikte, osebnostno rastejo in se razvijajo, pomagajo drugim k 

osebni rasti in razvoju ter oblikujejo skupne cilje.  

 

Ena izmed najpogostejših oblik medosebnega komuniciranja, ki jo uporabljajo svetovalci 

zaposlitve tujcev, je intervju. Svetovalci v primerjavi z vsakdanjim pogovorom upoštevajo pri 

intervjuju strokovna dognanja o metodah in tehnikah vodenja, česar vsakdanji pogovor ne 

vključuje. Pri intervjuju imajo vnaprej postavljene določene cilje. Po pravilu udeleženca tega 

intervjuja nista enakovredna, saj je intervjuvani v podrejenem položaju. Z intervjujem želijo 

svetovalci zaposlitve tujcev nekaj ugotoviti, nekoga informirati, na nekoga vplivati. 

»Uspešnost intervjuja je odvisna od strokovne usposobljenosti ter hkrati od izkušenosti, kar v 

širšem smislu pomeni usposobljenost tistega, ki ga vodi. Izkušnje in znanja vedno premaknejo 

naravo intervjuja od subjektivnosti k večji objektivnosti.« (Trček 1994, 205) 

 

Čeprav so izzivi in problemi današnjega vse bolj povezanega, a hkrati funkcionalno in 

kulturno diverzificiranega sveta čedalje večji, najdemo v tej skoraj kaotični situaciji tudi 

pozitivne vidike. Komuniciranje in vzpostavljanje odnosov z ljudmi iz različnih kultur ima 

veliko pozitivnih posledic za posameznika in družbo, vendar le ob pogoju uspešne 

medkulturne komunikacije. Zanjo je značilna njena odprtost in ustvarjanje ozračja 

sodelovanja za doseganje komunikacijskih ciljev, ne glede na pripadnost posameznikov, ki 
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sodelujejo v komunikaciji, neki skupini ali kulturni usmeritvi. Vendar je negotovost tista, ki je 

pogosto prisotna ob komunikaciji z nekom, ki prihaja iz drugačne kulture. Vodi lahko v 

zadrego, celo konflikt, saj pogosto ne vemo ničesar o sogovornikovi kulturi, vrednotah, 

navadah, vedenju. Konfliktom se do neke mere ni mogoče izogniti oziroma jih ni mogoče 

nikoli popolnoma preprečiti. Možnost za njihov nastanek pa se lahko zmanjša ob 

medkulturnem razumevanju. Znanja in veščine, potrebne za kompetentno komunikacijo v 

medkulturnem okolju, se je mogoče tudi naučiti. Pri tem je pomembno razumevanje narave 

komuniciranja in kulturnega konteksta ter razvijanje empatije in udejanjanje naučenega v 

praksi (Jelovac in Rek 2010, 81–82). 

 

Svetovalci zaposlitve tujcev imajo pri svojem delu opraviti z etničnimi, verskimi, kulturnimi 

in drugimi razlikami, ki se jih morajo zavedati in jih hkrati znati upravljati. Za uspešno 

upravljanje potrebujejo medkulturne kompetence. Te kompetence razumemo kot zmožnosti in 

veščine za kakovostno, konstruktivno in učinkovito delovanje v večkulturnem okolju (Vrečer 

2009, 75). Medkulturne kompetence so nujen pogoj za medkulturni dialog, ki se nanaša na 

»odprto in spoštujočo izmenjavo mnenj med posamezniki, skupinami iz različnega etničnega, 

kulturnega, religioznega in jezikovnega okolja in dediščine na osnovi medsebojnega 

razumevanja in spoštovanja«. (Svet Evrope 2008, citirano v Vrečer 2009, 12) Uradni jezik 

svetovalcev zaposlitve tujcev pri njihovem delu je slovenščina. Kljub temu se pri osebni ali 

telefonski komunikaciji pogosto znajdejo v situacijah, ko morajo komunicirati v tujem jeziku, 

najpogosteje v angleščini. S tega vidika je znanje tujih jezikov za zaposlene želena 

medkulturna kompetenca. Poleg znanja in obvladanja veščin komunikacije njihova 

medkulturna komunikacija ni možna brez empatije, saj »če se ne znamo vživeti v pripadnika 

druge kulture, ga ne moremo razumeti«. (Vrečer 2009, 12) V medkulturnem okolju, ki je 

poklicni svet svetovalcev zaposlitve tujcev, velja omeniti še druge medkulturne kompetence, 

brez katerih ne bi mogli vzpostaviti uspešne medkulturne komunikacije in se navezujejo na 

njihovo fleksibilnost, potrpežljivost, zavzetost, etično obnašanje, zavedanje lastne kulturne 

identitete, sposobnost prilagajati se vrednotam drugih, odprtost za nove izkušnje, tolerantnost 

do nejasnih in nepredvidljivih situacij ipd. 

 

Ovire, s katerimi se svetovalci zaposlitve tujcev srečujejo v komunikacijskih situacijah, 

izhajajo iz nasprotujočih si predpostavk o komunikaciji ali nerazumevanja pomena te, raznih 

čustev, ki jih gojijo do oseb, vključenih v komunikacijo, ali do teme komuniciranja. Jelovac 
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meni, da razlike izhajajo iz kulture, izobrazbe in vaj ali iz temeljnih osebnostnih značilnosti. 

(Jelovac in Rek 2010, 87) Za premoščanje tovrstnih ovir je pri njihovem delu potrebno 

usvajanje medkulturnih kompetenc, ki je proces vseživljenjskega učenja.  

 

3.3 Izobraževanje in usposabljanje na Zavodu RS za zaposlovanje  

 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na zavodu poteka bodisi v okviru redne dejavnosti 

kadrovske službe bodisi je potekalo v sklopu projekta Izobraževalni center Zavoda RS za 

zaposlovanje; ta projekt je imel v zadnjih petih letih ključno vlogo pri izvedbi internega 

izobraževanja. Kadrovska služba v okviru redne dejavnosti in na podlagi zavezujoče 

zakonodaje skrbi za izvedbo strokovnih izpitov ter implementacijo zakonov in splošnih aktov, 

kot so Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva in arhivih, Zakon o požarni varnosti, Splošni akt o varnostni politiki zavoda. 

Določena izobraževanja in usposabljanja na zavodu so izvedena tudi na predlog generalne 

direktorice. V tem letu je bilo na njen predlog izvedeno usposabljanje s področja Zakona o 

splošnem upravnem postopku, pooblastil in Uredbe o upravnem poslovanju. Poleg navedenih 

dejavnosti je najpomembnejše, da so na zavodu z ustanovitvijo lastnega izobraževalnega 

centra in razvojnih programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene sistematično in 

kontinuirano pristopili h krepitvi ključnih kompetenc zaposlenih. 

 

V preteklosti je imel zavod, tako kot primerljive ustanove na trgu dela, svoje osebje za 

izobraževanje in usposabljanje, vendar je moral to osebje zaradi težav s finančnimi, 

materialnimi in kadrovskimi viri preusmeriti v druge aktivnosti. Posledično se je obseg 

izobraževanj v letih od 2004 do 2008 na zavodu močno zmanjšal, kar nazorno prikazujejo 

spodnji grafi. V tem obdobju so bila interna izobraževanja zagotovljena s strokovnimi delavci 

s posameznih delovnih področij, ki so izobraževanja izvajali poleg svojega rednega dela.  
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Graf 3.1: Pregled števila vključenih delavcev ZRSZ v izobraževanje in usposabljanje v letih 

2004–2008 

  

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015b) 

 

Graf 3.2: Pregled izobraževanj in usposabljanj na ZRSZ v letih 2004–2008 

  

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015b) 

 

Vizija zavoda je po tem obdobju zahtevala prenovo za vzpostavitev učinkovitih metod dela z 

brezposelnimi osebami in delodajalci, krepitev povezovanja z zunanjimi partnerji na področju 

trga dela, posodobitev informacijskega sistema, povezovanja tega z zunanjimi institucijami in 

partnerji, ustvarjanje prijaznega odnosa do strank in zaposlenih ter primerljivost z evropskimi 
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zavodi za zaposlovanje. Zavod si je v kratkoročnih in dolgoročnih ciljih zadal, da bo 

učinkovitejši in prijaznejši do svojih uporabnikov, to je delodajalcev, zaposlenih, 

brezposelnih, iskalcev prve zaposlitve, šolajoče se mladine in drugih partnerjev. Ta cilj je bil 

dosegljiv le z visoko usposobljenimi sodelavci, kar je pomenilo, da je moral vzpostaviti 

politiko vseživljenjskega učenja zaposlenih z namenom razvoja v sodobno, učečo se 

organizacijo. Prepoznavanje potreb in krepitev ključnih kompetenc je postalo eno izmed 

glavnih ciljev usposabljanja zaposlenih in vzpostavitve lastnega izobraževalnega centra, ki je 

bil leta 2010 ustanovljen kot projekt. Z razvojem samostojnega tima kompetentnih trenerjev 

so bili s projektom uvedeni novi pristopi k usposabljanju in izobraževanju zaposlenih z 

namenom krepitve kompetenčnega modela zaposlenih. Zaposleni so dobili možnost 

izobraževanja ter usvajanja znanja in novih veščin z namenom poznejše implementacije v 

prakso in ciljem povečanja učinkovitosti in kakovosti storitev (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2015b). 

 

Graf 3.3: Število vključitev v usposabljanja z lastnim kadrom in gradivi ter zunanjimi 

izvajalci v letih 2010–2014 

  

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015b) 

 

3.3.1 Projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje 

 

Projektni menedžment postaja čedalje pomembnejši del menedžmenta v javni upravi po vsem 

svetu. Za zagotovitev razvoja upravnega sistema je treba razviti ustrezne strategije in jih 
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uresničiti, sredstvo za uresničevanje strategij pa so projekti. V povezavi s strateškim 

menedžmentom mora biti projektni menedžment postavljen v kontekst celovitega 

menedžmenta v javni upravi. Projektni menedžment je neločljivo povezan z menedžmentom 

sprememb in menedžmentom kakovosti v upravi in zagotavlja razvoj in boljše delovanje 

javne uprave (Žurga 2004, 91). 

 

Projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje je bil eden izmed razvojnih 

projektov, ki je z uveljavljanjem ciljnega usposabljanja zaposlenih zagotavljal doseganje 

temeljnih strateških ciljev posodobitve zavoda. Poudarek je bil na usposabljanju ključnega 

kadra zavoda, ki ga zastopajo svetovalci zaposlitve, poklicni in rehabilitacijski svetovalci. 

Njegov namen je bil visoka usposobljenost zaposlenih, stalno usposabljanje zaposlenih, 

razvoj učeče se organizacije, učinkovitejše izvajanje storitev za brezposelne in delodajalce. 

Družbenoekonomski cilji projekta so bili izboljšanje kakovosti storitev zavoda, bolj 

zadovoljni in motivirani zaposleni, večje zadovoljstvo strank, dvig ugleda zavoda ter 

primerljivost in enakost z drugimi javnimi zavodi za zaposlovanje v EU (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2015b). Projekt je bil delno (85 %) sofinanciran iz Evropskega 

socialnega sklada, 15 % vrednosti pa je zavod prispeval sam (Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje 2014a). Prvotno obdobje trajanja projekta je bilo predvideno za čas od leta 2009 

do leta 2013, projekt pa se je uradno začel izvajati 1. 4. 2010 in bil nato podaljšan do konca 

junija 2015.  

 

Izvajal se je z lastnimi programi in usposobljenimi sodelavci oziroma trenerji in programi, ki 

so jih za potrebe zavoda pripravili zunanji izvajalci. Zavod je za namen projekta v skladu s 

Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest dvanajst delavcev prezaposlil na nova delovna 

mesta, ki so bila: vodja, razvijalci novih vsebin, trenerji, IKT-podpora in administrativna 

podpora. Naloge trenerja so, da usposablja, podaja predloge za razvoj novih trening 

programov, razvija e-gradiva, mentorira v procesih e-učenja in izvaja coaching na delovnem 

mestu. Za izvedbo nalog trenerja so pri projektu pripravili program usposabljanja za trenerje, 

ki so ga izvajali skupaj z zunanjimi izvajalci ves čas trajanja projekta. Interne vsebine so 

vključevale teme vodenja svetovalnega procesa, svetovalnega intervjuja, motiviranja strank z 

veščinami motivacijskega intervjuja, komunikacije, dela s skupino, preprečevanja in 

obvladovanja stresa na delovnem mestu, obvladovanja težavnih situacij pri delu s strankami. 

Z zunanjimi izvajalci so se izvajala usposabljanja s področja dela z delodajalci in pridobivanja 
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drugih posebnih znanj (ravnanje v težavnih situacijah, zdravje na delovnem mestu, 

profesionalno in učinkovito komuniciranje s strankami). Poleg izvedbe teh programov si je 

izobraževalni center v okviru projekta prizadeval, da bi zaživele sodobnejše oblike 

komunikacije, kot so e-izobraževanje oziroma e-učenje, izkustveno učenje, študije primerov, 

vse za izboljšanje pristojnosti zaposlenih in vseživljenjskega izobraževanja. Vsebine 

programov so bile prilagojene aktualnim potrebam delovnega okolja zaposlenih (Zavod 

Republike Slovenije za zaposlovanje 2014a). Zaposleni so se v okviru projekta udeležili 

raznih izobraževanj po različnih izvedbenih metodah, na primer v obliki predavanj, 

dvodnevnih delavnic za učenje veščin, tridnevnih delavnic, kombiniranega učenja (delavnice 

in e-učenje), modularnega usposabljanja in »face to face coachinga«. Od leta 2010 do leta 

2014 so pri projektu z lastnim kadrom in gradivi ter zunanjimi izvajalci izvedli skupaj 15.443 

vključitev v usposabljanja (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2015b).  

 

3.3.2 Pomen kompetenc in oblikovanje kompetenčnega modela  

 

Evropska unija financira številne programe razvoja človeških virov, izobraževanja in 

usposabljanja v državah članicah in drugod, saj vidi posebno priložnost prav v razvoju 

kompetenc (Pezdirc 2005, 18).  

 

V tuji in domači literaturi obstaja veliko opredelitev kompetenc. Največkrat uporabljena 

opredelitev je, da »kompetenca pomeni poudarjeno karakteristiko osebe in je usmerjena 

predvsem k odličnim dosežkom pri delu. Te karakteristike lahko vključujejo motive, 

karakterne poteze, lasten koncept izvajanja dela, široko znanje in veščine – ali pravi splet 

znanja, veščin in vedenja«. (Pezdirc 2005, 92). Zaradi nevarnosti pojmovne zmede pojem 

kompetence ločimo od pojma kompetentnost ali biti kompetenten. Kohont pravi (2011, 92), 

da šele tedaj, ko postavimo znanje, sposobnosti in veščine posameznika v okvir socialnega in 

fizičnega okolja, v katerem opravlja določeno vlogo ali nalogo, lahko govorimo o njegovi 

(ne)kompetentnosti. Kompetentnost daje posamezniku možnost, da se s svojim vedenjem 

uspešno prilagaja okolju, to je poklicu, organizaciji, delu, vlogi, situaciji (Kohont 2011, 64). S 

spremljanjem in ocenjevanjem kompetentnosti dobimo informacije za nadaljnji razvoj 

kompetenc zaposlenih in njihovo usklajevanje s kompetencami organizacije (Pezdirc 2005, 

68). Kompetenten pa je tisti človek, ki ima za to, da opravi določeno delo ali nalogo, da 

uspešno doseže načrtovane cilje, ustrezne kompetence (Majcen 2009, 21).  
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Tako kot je v strokovni literaturi precej definicij pojma kompetenc, je tudi opredelitev 

posameznih vrst kompetenc vsaj toliko, kolikor je njenih avtorjev. V praksi se podjetja pri 

pripravi seznama (kataloga) kompetenc za doseganje ciljev na delovnih mestih večkrat 

odločijo za izraz ključne kompetence. S tem bi radi poudarili, da gre za tiste kompetence, ki 

so resnično pomembne, obvezne za doseganje ciljev na posameznih delovnih mestih. Včasih 

ključne kompetence imenujemo tudi temeljne, bazične, osnovne (Majcen 2009, 30–32). Ni 

sporazuma o tem, kaj so ključne kompetence, lahko pa jih označimo kot »multifunkcionalne 

in transdisciplinarne, koristne za doseganje pomembnih ciljev, obvladovanje različnih nalog 

in delujoče v nepoznanih situacijah« (Pezdirc 2005, 21). Ključne kompetence so brez 

vrednosti, če posameznik ne razvije specifičnih kompetenc, s katerimi lahko uspešno reši 

specifičen problem, kajti le s povezovanjem ključnih in specifičnih kompetenc lahko uspešno 

rešujemo specifične probleme (Pezdirc 2005, 39) »Delovno specifične kompetence so aspekti 

aktivnosti v določeni delovni vlogi, ki so povezani z učinkovitim delovanjem v tej vlogi. So 

atributi, ki so potrebni, da uspešno opravimo določeno delo oz. delovno nalogo.« (Kohont 

2011, 72) 

 

Na zavodu so razvili temeljne kompetence, ki veljajo za vsa delovna mesta. Poleg teh so 

razvili še specifične kompetence, ki veljajo za skupine delovnih mest. Zaradi krepitve 

kompetenčnega modela zaposlenih so uvedli tudi nove pristope k internemu izobraževanju, v 

okviru projekta Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje. Kompetenčni model ali 

pregled potrebnih kompetenc se uporablja pri letnih razgovorih za pripravo izobraževalnega 

načrta in je namenjen razvoju novih izobraževalnih vsebin. »Kompetenčni model naj bi bil 

povezan z vizijo in strategijo organizacije.« (Pezdirc 2005, 92) 
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Slika 3.1: Temeljne kompetence na Zavodu RS za zaposlovanje 

Svetovalci Trenerji Vodje Podporne službe

specifične 

kompetence

specifične 

kompetence

specifične 

kompetence

specifične 

kompetence

Strokovnost
Prepoznavanje in 

reševanje problemov
Prenos znanja

Strateška 

naravnanost
Samoiniciativnost

Dovzetnost za spremebe 

in prožnost
Multidisciplinarnost

Razvoj novih 

izobraževalnih vsebin
Ciljna naravnanost Gospodarnost

Zavzetost in zanesljivost Sprejemanje različnosti Prepričljivost
Sprejemanje 

odločitev

Usmerjenost v 

učinkovite rešitve

Usmerjenost k strankam

Sodelovalnost

Komunikativnost

Temeljne kompetence

 

Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2011) 

 

Vsak zaposleni na zavodu s svojo nadarjenostjo, znanjem, kompetencami in motivacijo 

prispeva k boljšim rezultatom in s tem vpliva na dobre medosebne odnose, zadovo ljstvo 

uporabnikov in javno podobo zavoda. Skrb za vseživljenjsko učenje in poklicno identiteto 

vsakega sodelavca je pristojne pri projektu Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje v 

letih njegovega delovanja motivirala, da so razvili in izvedli različne izobraževalne programe, 

interne delavnice, okrogle mize, strokovna srečanja in e-gradiva. Pripravili so katalog po 

posameznih področjih, ki vključuje namen in cilje vsake delavnice, učne izide in ključna 

vedenja. Po uspešno končanem usposabljanju so znanja nadgradili z e-učenjem in 

individualnimi treningi na delovnem mestu, ki so jih izvajali njihovi trenerji. Na podlagi 

modela kompetenc so razvili vsebine izobraževalnih programov, ki so bile konkretno vezane 

na razvoj zahtevanih kompetenc s poudarkom na kompetencah za osnovno in poglobljeno 

karierno svetovanje. Ob vseh navedenih aktivnostih je najpomembnejše, kako uspešno je 

zavod apliciral kompetenčni model v prakso. Pomemben je prenos znanja na delovno mesto. 

Pri tem je treba vedeti, ali so udeleženci internega izobraževanja prek projekta Izobraževalni 

center Zavoda RS za zaposlovanje znanje uporabili na delovnem mestu, kaj je vplivalo na 

njihovo odločitev, da ga uporabijo ali ne uporabijo, in kdaj so ga prenesli v prakso, če so ga 

sploh prenesli.  

 

3.3.3 Izobraževanje in usposabljanje svetovalcev zaposlitve tujcev 

 

Svetovalci zaposlitve tujcev morajo poleg zakonov in predpisov z delovnega področja pri 

svojem delu obvladati še veščine komunikacije, reševanja težavnih situacij, reševanja pritožb 
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in stresne situacije. Za usvojitev navedenih veščin so se udeležili izobraževanj in 

usposabljanj, ki jih je izvajal Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje. Svetovalke 

zaposlitve tujcev so se udeležile delavnic Tehnike za obvladanje težavnih situacij pri delu s 

strankami, Stres in izgorelost na delovnem mestu, Profesionalno in učinkovito komuniciranje 

s strankami in Učinkovita e-komunikacija. 

 

Namen tridnevne delavnice Tehnike za obvladanje težavnih situacij pri delu s strankami je bil 

pridobiti osnovne informacije o različnih oblikah težavnega vedenja in spoznati tehnike za 

obvladovanje različnih vrst težavnostnih situacij ter osnovna načela za učinkovito lastno 

obvladovanje v težavnih situacijah. Interna izvajalca sta z metodo igre vlog neposredno 

prikazala različne tehnike, ki pomagajo pri delu s strankami v težavnih situacijah.  

 

Dvodnevna delavnica Stres in izgorelost na delovnem mestu je bila namenjena prepoznavanju 

in premagovanju stresa in izgorelosti v smislu prepoznavanja razsežnosti in vzrokov zanju. Za 

premagovanje stresa je interni izvajalec predstavil različne tehnike za preprečevanje ali 

zmanjševanje negativnih posledic stresa. Po končani delavnici je bilo za njene udeležence 

izvedeno še e-učenje Tehnike spoprijemanja s stresom.  

 

V okviru enodnevne delavnice je potekalo izobraževanje na temo e-ekomunikacije, ki je bilo 

namenjeno povečanju učinkovitosti elektronske poslovne komunikacije s strankami in 

medosebne elektronske komunikacije na delovnem mestu. Ob koncu delavnice naj bi 

udeleženci spoznali pomen in učinek učinkovite uporabe elektronske poslovne komunikacije 

v stiku s strankami, se seznanili s spletnim bontonom, znali napisati učinkovito poslovno 

elektronsko sporočilo, prilagojeno stranki, se seznanili z učinkom pravilne obravnave 

ugovorov in pritožb strank po elektronski pošti, se seznanili s standardi e-komunikacije na 

zavodu in bili opozorjeni na varovanje osebnih podatkov v elektronski komunikaciji.  

 

Zunanji izvajalec pa je izvedel 32-urno usposabljanje na temo Profesionalno in učinkovito 

komuniciranje s strankami. Vsebina usposabljanja se je navezovala na veščine ustvarjanja 

dobrega stika s sogovornikom, veščine za postavljanje meja v komunikaciji s sogovornikom, 

veščine samoopazovanja miselnega toka, prepoznavanje neprimernih čustvenih odzivov pri 

delu s strankami, učenje veščin za primerno čustveno odzivanje pri delu s strankami in 

uporabo primernih fraz glede na storitve in proces.  
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Na vseh navedenih usposabljanjih in izobraževanjih so bile skupine udeležencev z različnih 

delovnih področij z izjemo usposabljanja z zunanjim izvajalcem, ki je bilo namenjeno 

izključno svetovalkam zaposlitve tujcev. 

 

Svetovalke zaposlitve tujcev tako kot vsi zaposleni na zavodu vsako leto z vodjo službe 

opravijo letni razgovor. Na tem pogovoru se ovrednotijo rezultati dela in dejavniki uspešnosti, 

določijo se novi cilji in naloge, z vodjo se izmenjajo predlogi za izboljšave, sogovornika tudi 

načrtujeta izobraževanja in izpopolnjevanja za uspešno delo. Navadno se izpostavijo znanja in 

veščine, ki jih zaposleni še potrebuje pri svojem delu. Vsebine izobraževanja in usposabljanja 

so vnaprej določene, zato zaposleni nima veliko možnosti odločanja pri njihovi izbiri, lahko 

pa odloča o terminu zaradi lažje prilagoditve procesu dela. Vključitev zaposlenih v interno 

izobraževanje zavoda je obvezna.  

 

Tabela 3.1: Interni programi izobraževanja v okviru projekta Izobraževalni center Zavoda RS 

za zaposlovanje 

Zap. št. INTERNI PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA 

1 Svetovalni proces na zaposlovanju 

2 Svetovalni intervju 

3 Dvig kompetenc dela z delodajalci 

4 Aktivacija svetovalnega procesa 

5 Motivacija 

6 Motivacijski intervju 

7 Delo s skupino na zaposlovanju 

8 Metode in tehnike dela s skupino 

9 Komunikacija 

10 Promocija zdravja na delovnem mestu 

11 Stres in izgorelost na delovnem mestu 

12 E-komunikacija 

13 Socialne kompetence 

14 Ravnanje v težavnih situacijah 

15 Odvisnost od prepovedanih substanc, alkohola  

16 Težave v duševnem zdravju 

Vir: prirejeno po Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015b) 

 



Murn Lenarčič, Mojca. 2015. Raziskava uporabnosti internega izobraževanja zavoda RS za 
zaposlovanje pri delu svetovalcev zaposlitve tujcev, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 

Gorici 

 

43 

4 POMEN INTERNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V 

PRAKSI 

 

4.1 Raziskovalne metode in vzorec 

 

Fenomenološki pristop ali širše interpretativna perspektiva, ki je uporabljena v nalogi, 

pomeni, da je družbena realnost rezultat dejavnosti ljudi. Raziskovalec tako ne le zbira dejstva 

in ugotavlja pogostnost pojavov, ampak predvsem odkriva, kako ljudje zaznavajo proučevano 

dejavnost; to je tudi predmet naše raziskave v obliki študije primera (Tratnik 2002, 26).  

 

»Študija primera je usmerjena na poglobljeno razumevanje situacije, v proces in ne toliko v 

rezultat, bolj v kontekst situacije kot na posamezne variable, v odkrivanje bolj kot v 

potrjevanje.« (Merriam 1998, 19) Študija primera je empirično poizvedovanje, ki proučuje 

sodoben fenomen v kontekstu resničnega življenja, zaradi celovitega opisa posameznega 

primera in njegove analize pa je uporabna za ugotavljanje poteka družbenih procesov. 

Poglavitni vprašanji, na podlagi katerih poteka proučevanje pri študiji primera, sta kako in 

zakaj (Flere 2000, 97).  

 

V tem poglavju predstavljamo različne kvalitativne metode zbiranja podatkov, ki smo jih 

uporabili pri raziskavi. »Kombinacija več metod v eni raziskavi omogoča boljše razumevanje 

proučevanega problema, saj gre za strategijo, ki poveča širino, globino, kompleksnost 

spoznanj vsake raziskave.« (Vogrinc 2008, 115) 

 

4.1.1 Fokusna skupina 

 

Pri metodi fokusne skupine gre za pogovor skupine ljudi, ki se razlikuje od drugih tovrstnih 

pogovorov po tem, da je osredotočen na vnaprej znano temo in poteka po določenem načrtu. 

Z njimi odkrivamo različnost stališč in mnenj ter primerjamo utemeljitve in različne poglede 

na nekatere pojave. Za uspeh fokusnih skupin je treba pazljivo premisliti, načrtovati in 

izpeljati štiri stopnje, ki so načrtovanje, pridobivanje udeležencev, izpeljava srečanj fokusnih 

skupin ter analiza in poročanje. Pri analizi podatkov fokusnih skupin gre za subjektivne 

procese poslušanja in interpretacije povedanega. Z opisanimi značilnostmi je metoda fokusnih 
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skupin zelo primerna za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja (Klemenčič in 

Hlebec 2007). 

 

Skupinski intervjuji imajo prednosti in slabosti, ki jih moramo vnaprej poznati. Prednosti sta, 

da se pri odgovarjanju večina ljudi počuti varneje v skupini, saj jim ni treba odgovarjati na vsa 

vprašanja ter da pomeni prost pogovor soočenje in pridobitev več mnenj sočasno. Slabosti pa 

so, da nekateri ljudje v skupini ne želijo prosto in odprto odgovarjati ter da je včasih težko 

oblikovati uravnoteženo skupino, v kateri so vsi vključeni v pogovor in kjer ne prevladujejo 

mnenja nekaterih posameznikov (Tratnik 2002, 57). 

 

Za to magistrsko nalogo je bila posebej sestavljena proučevana fokusna skupina. V to skupino 

je bilo povabljenih pet svetovalk zaposlitve tujcev. Žal je 5. avgusta 2014, ko je bil predviden 

pogovor s skupino, ena izmed svetovalk zaradi službenih obveznosti odpovedala udeležbo. 

Pogovor je bil kljub temu opravljen s štirimi svetovalkami zaposlitve tujcev, ki so razen ene 

dolgoletne in izkušene delavke v službi Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne 

službe. Ena izmed svetovalk je v tej službi štiri leta. Gre za namenski vzorec ljudi, ki se med 

seboj dobro poznajo. Vse svetovalke namenskega vzorca so se v času trajanja projekta 

udeležile delavnic Stres in izgorelost na delovnem mestu, Tehnike za obvladanje težavnih 

situacij pri delu s strankami, Profesionalno in učinkovito komuniciranje s strankami in 

Učinkovita e-komunikacija. Nekatere izmed njih so se udeležile še delavnice Zdravje na 

delovnem mestu. Sodelavke so bile k sodelovanju, vsaka posebej, povabljene ustno. 

Posamično jim je bilo razloženo, kaj je namen raziskave, kaj želimo od njih izvedeti in kako 

želimo, da se raziskava izpelje. Z veseljem so pristale na pogovor. Pogovor je potekal v sobi 

ene izmed udeleženk. Vse so se strinjale, da se pogovor lahko snema, ker to potrebujemo za 

raziskavo. Anonimnost jim je bila zagotovljena. Pogovor je potekal zelo sproščeno, v 

prijetnem vzdušju. Odgovarjale so neposredno, v skladu s poznavanjem razmer je bilo 

mogoče sklepati, da so iskrene, rade so podale svoje mnenje. Na koncu so celo dodale, da bi 

bile večkrat pripravljene na tako prijeten način razpravljati o temah, ki zadevajo njihovo delo. 

 

4.1.2 Samoopazovanje ali avtoetnografija 

 

»Vsakič ko sem poskušal narediti teoretično delo, je bilo to na osnovi elementov moje lastne 

izkušnje. Vedno sem se zato, ker se mi je zdelo, da sem identificiral razpoke, tihe tresljaje in 
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disfunkcioniranje […] začel ukvarjati z nekim delom in vsakič je bil to delno biografski 

fragment.« (Foucault 2000, 458) 

 

Tudi tema, obravnavana v tem magistrskem delu, je povezana z mojim vsakodnevnim 

življenjem. Raziskavo sem namreč opravljala v sklopu svojih zadolžitev na delovnem mestu. 

Kot avtorica in raziskovalka sem tako v raziskavo intenzivno vpeta. Vpeljava 

avtoetnografskega dela v nalogo pa je namenjena predvsem reflektiranju lastne pozicije v 

raziskovalnem procesu.  

 

Absolutno pa ne gre jemati samoopazovanja oziroma avtoetnografije kot narcističnega 

poskusa postavitve samega sebe v sredino magistrske naloge. Nasprotno, avtoetnografija je 

posebna metoda proučevanja, pri kateri se raziskovalec iz raziskovalnega procesa ne izvzame, 

temveč se zaveda svoje aktivne vključenosti na teren. Avtor je namreč prisiljen ves čas 

reflektirati svoje različne pozicije ter dialoško gledati nase kot na drugega. Raziskovalčevo 

telo in subjektivni jaz sta ključni del raziskovalnega procesa, svojo družbeno-historično 

pozicijo pa reflektira z namenom raziskovanja družbenega sveta iz perspektive posameznika, 

ki v njem sodeluje (Spry 2001, 711, 716). Pri tem se zaveda, da je s proučevanimi v 

enakovrednem odnosu, nima pozicije vednosti. Pogovori, odnosi, razmerja in dogajanja ga 

postavijo v pozicijo drugega, zato je potrebna nenehna refleksija subjektivnega doživljanja 

situacije.  

 

Avtoetnografsko metodo bom tako uporabila z namenom večjega doseganja objektivnosti. Le 

s priznanjem lastne pozicije v okolju, v katerem delujem, oz. s podrobnim opisom lastnega 

subjektivnega doživljanja (Cohen 2007, 108–119) lahko bralcu omogočim podrobno analizo 

in oceno stanja. 

  

4.1.3 Globinski intervju 

 

Koncept globinskega intervjuja je povezan z dejstvom, da ljudje slabo poznamo svoje 

doživljanje in razloge za svoja dejanja. Za njihovo spoznanje je treba ustvariti prostor za 

razpiranje doživljanja in ga s ponavljajočim se poizvedovanjem o pomenu udeleženčevih 

odgovorov postopno širiti. Pri tem povabimo udeleženca v proces samoraziskovanja, seveda 

če to dopuščajo meje njegove intime (Kordeš in Smrdu 2015, 31).  
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Poglobljeni intervju poteka v obliki sproščenega pogovora o vnaprej določenih temah in je 

dovolj odprt, da respondentu omogoča osebno izražanje mnenj in videnj. Uporablja se 

predvsem takrat, ko želimo pridobiti mnenje strokovnjaka o neki temi, trendih na tem 

področju ali če želimo le spoznati temo pogovora. Prednost poglobljenih intervjujev je v 

možnosti ugotavljanja poglobljenih informacij, kot so vzroki za določen pojav ali dejanja oz. 

identificiranje specifičnih čustev (Mediana 2015). 

 

»Globinsko intervjuvanje lahko raziskovalec izpelje v obliki nedirektivnega, osredotočenega 

ali polstrukturiranega intervjuja. Na ta način pridobi raziskovalec dostop do vprašančevih 

osebnih interpretacij socialne realnosti in nato do razumevanja teh interpretacij.« (Lamut in 

Macur 2012, 147) Pri tem je ključno, da globinski intervjuji povzemajo dovolj prožno obliko 

pogovora in da raziskovalec dobro pozna temo raziskovanja ter ima sposobnost učinkovitega 

komuniciranja (Lamut in Macur 2012, 147).  

 

Globinski intervju je bil izveden z vodjo službe, ki se je pozitivno odzvala povabilu nanj. 

Intervju smo izvedli 4. decembra 2015 v prostorih službe Področje za izdajo delovnih 

dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda RS za zaposlovanje. Intervjuvanki smo zastavili pet 

vprašanj odprtega tipa, pri čemer smo se izogibali predvidljivih vprašanj in takih, ki bi lahko 

narekovala določene odgovore. Za lažji zapis intervjuja smo intervju posneli z diktafonom. 

 

4.2 Predstavitev izsledkov uporabljenih metod 

 

4.2.1 Fokusna skupina 

 

Glede na namen raziskave, zastavljena raziskovalna vprašanja in podatke, pridobljene v 

fokusni skupini, smo kategorizirali zbrane podatke in oblikovali naslednje vsebinske 

kategorije: 

 projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje,  

 odnos vodstva zavoda,  

 izobraževanje in učenje,  

 doprinos pri delu. 
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Projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje  

 

Z raziskavo smo poskušali dobiti odgovore na vprašanje, kako svetovalke zaposlitve tujcev 

razumejo projekt v smislu njegove prepoznavnosti in pomembnosti. Iz pogovorov je razvidno, 

da vse udeleženke ne vedo, zakaj je bil projekt ustanovljen in kaj pomeni. Povedale so, da o 

začetem projektu in njegovi vsebini niso bile dovolj obveščene. Nekatere udeleženke so 

projekt zaznale na podlagi dejstva, da je izobraževalni center v prostorih, kjer je služba 

svetovalk zaposlitve tujcev.  

 

O pomembnosti oziroma potrebi po projektu so enotno menile, da sta projekt in s tem interno 

izobraževanje potrebna in pomembna. Strinjajo se, da mora biti ponudba ustrezna in 

prilagojena ciljni skupini. Obstaja namreč občutek, da so svetovalke zaposlitve tujcev 

odrezane od izobraževanja v okviru tega projekta. Ena izmed udeleženk skupine razume 

projekt, kot da je bolj namenjen svetovalcem zaposlitve brezposelnih oseb kot preostalim 

delavcem zavoda. Druga meni, da je sicer dobro, da se porabijo evropska sredstva, vprašanje 

pa je, ali projekt ponuja prave programe. 

 

Odnos vodstva zavoda 

 

Glede na to, da imajo nadrejeni na zavodu pomembno vlogo pri napotitvi zaposlenih na 

interno izobraževanje in nasploh na njihovo delo, smo v razpravi dobili zanimive odgovore v 

povezavi z vodstvom. Po besedah udeleženk pogovora ima trenutni vodja službe posluh za 

njihove želje, čeprav še ni v celoti prepoznal prednosti oddelka in s tem tudi težav, s katerimi 

se zaposlene spopadajo pri svojem delu. Manj posluha zanje ima vodstvo, ki ne razume 

problema. Svetovalke zaposlitve tujcev imajo želje po novi tehnologiji in nadgradnji znanja 

tujih jezikov, vendar projekt Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje v svoji ponudbi 

nima teh programov. Dogaja se tudi, da ni prostih delavnic in s tem možnosti udeležbe 

svetovalk zaposlitve tujcev, ker imajo prednost svetovalci zaposlitve za brezposelne osebe. 

Svetovalke zaposlitve tujcev se posledično same priučijo tehnik in veščin, ki jih potrebujejo 

pri svojem delu. Iz njihovih odgovorov tudi razberemo, da pogrešajo motivacijo vodstva, in to 

ali v obliki denarnih nagrad ali vsaj pohval, ki bi si jih pogosto zaslužile za opravljeno delo. 

Vodstvo vse prevečkrat vidi, kar se ne naredi, in ne kar se naredi, pravi ena izmed udeleženk.  
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Izobraževanje in učenje 

 

Udeleženke skupine so v razpravi razkrile, kako zaznavajo izobraževanje in učenje v okviru 

projekta Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje. Vse so menile, da delavnice niso 

prilagojene njihovemu delu ali njihovi ciljni populaciji. Vsebina in pristop predavateljev sta 

standardna in večinoma enaka za vse slušatelje. Bolj sta prilagojena svetovalcem zaposlitve 

brezposelnih oseb. Na delavnicah se poudarjajo splošne slabosti pri delu z namenom, da se 

odpravijo, ne pove pa se, kaj se dela dobro. Želijo si, da bi jim predstavili primere dobrih 

praks, a kaj, ko predavatelji projekta nimajo izkušenj z uspešnimi podjetji, kot sta Krka in 

Lek. Pri tem ena izmed udeleženk pove, da ima občutek, da je cilj delavnic projekta le učiti 

zaposlene lepega komuniciranja s strankami, da šefi ne bodo imeli težav. Na delavnice zavoda 

bi zato morali povabiti predavatelje iz dobrih podjetij in slišati še kaj drugega. Naši 

predavatelji se veliko hvalijo, nimajo pa drugih izkušenj, pravijo.  

 

Največji izziv jim je bila delavnica z zunanjim predavateljem, ki se je tudi najbolj približal 

njihovi ciljni skupini. Glede na to, da so razen ene udeleženke vse obiskovale delavnice tudi 

pred uvedbo projekta, je bilo ugotovljeno, da v izobraževanju in učenju pred uvedbo projekta 

in po njem ni večjega napredka. Vsebina ostaja enaka, prav tako tehnike učenja. Delavnice se 

ponavljajo in vsebujejo preveč balasta. Največkrat je udeležba na delavnicah prepozna, to je 

po tem, ko svetovalka že usvoji določena znanja in veščine pri svojem delu. Vse udeleženke 

skupine so izrazile težnjo po izobraževanju in učenju, a na drugačen način, ne z zdajšnjo 

ponudbo projekta. Rade bi imele več časa za neformalna druženja, saj se na teh krešejo 

mnenja. Šola in neformalno izobraževanje ne dajo tako veliko. Primorane so biti 

samoiniciativne, samouke, medsebojno rešujejo službene probleme, a s tem vsaj nezavedno 

pridobivajo nova znanja.  

 

Doprinos pri delu 

 

Iz pogovorov je razvidno, da udeleženke skupine izobraževanja prek projekta ne zaznavajo 

kot procesa, ki vpliva na njihovo delo. Na delavnicah projekta niso izvedele dosti novega, 

večino slišanega so že znale uporabiti pri svojem delu, vsebine delavnic tudi ni mogoče 

implementirati v njihovo delo. Ena izmed udeleženk pove, da je imela glede na naslov 

delavnice, ki se je je udeležila, večja pričakovanja. Druga udeleženka omeni, da je imela željo 
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udeležiti se ene izmed delavnic, a ni bila izbrana v skupino. Pozneje se je sama priučila 

tehnike, ki je uporabna pri svetovalnem delu. Vsem navzočim je najpomembnejše, da delo 

teče tekoče. Poglavitni so roki reševanja zadev. Zavedajo se, da imajo v javnosti slabo mnenje 

o njihovem delu, da so dolge čakalne dobe ipd. Zaradi pomanjkanja kadra in velikega števila 

vlog za izdajo delovnih dovoljenj po udeležbi na delavnicah ni možna sprememba načina 

dela. Pri njihovem delu ni časa niti pogojev, da bi vzdrževale na delavnicah usvojeno znanje 

in veščine. Učinki delavnic zato hitro izzvenijo. Ena izmed navzočih pri tem razloži, kako se 

je na delavnici naučila tehnike dihanja in odprave migrene, a ji delovno okolje ne dopušča 

izvedbe vaj. Pove tudi, da ji je pri delavnicah pomembno to, da je odsotna z dela dva dni, da 

se na delavnicah odpočije od preobsežnega in rutinskega dela ter spozna nove ljudi iz drugih 

delovnih okolij. Večina tudi ni motivirana za delavnice, imajo le zaostanek pri delu. Vse 

navzoče so menile, da so za svoje delo dovolj usposobljene, imajo dodatna znanja, ki so jih 

usvojile same, povozila pa jih je tehnologija.  

 

4.2.2 Samoopazovanje ali avtoetnografija 

 

Teren 

 

V današnjem času me osrečuje, da imam službo in delovno mesto za nedoločen čas. Glede na 

razmere v Sloveniji je služba privilegij, za iskalce zaposlitve pa pogosto misija nemogoče. 

Doživljam jo kot skupek obveznosti, skrbi, občutka varnosti, adrenalina, zadovoljstva, včasih 

tudi nebodigatreba. Ko sem se znašla pred izzivom analitičnega vpogleda na lastno pozicijo 

(ko sem samo sebe začela opazovati kot drugega v delovnem procesu), sem začela nase in na 

lastno vlogo v instituciji gledati precej bolj kritično. Res je, da je Zavod RS za zaposlovanje 

ključna institucija na trgu dela. Za iskalce zaposlitve predstavlja upanje na zaposlitev, 

socialno varnost, pot do prekvalifikacije ali zaključka šolanja. Kljub navedenemu menim, da 

smo v družbi prišli do situacije, ko zavod skoraj ne opravlja več svoje funkcije. Vse bolj 

predstavlja birokratski mehanizem v smislu vodenja evidenc, saj je znano, da v gospodarstvu 

ni delovnih mest, javna in državna uprava pa izvajata moratorij zaposlovanja zaradi 

varčevalnih ukrepov. Služba Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe, v 

kateri delujem zadnjih 15 let, ima na zavodu drugačno, specifično vlogo, ki ni neposredno 

povezana z njegovo temeljno dejavnostjo. Svetovalke zaposlitve tujcev na podlagi zakonov in 

drugih predpisov ter upravnega postopka izdajamo delovna dovoljenja in soglasja k enotnemu 
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dovoljenju za prebivanje in delo tujcev v Sloveniji. Vendar je tudi izdaja delovnih dovoljenj 

in soglasij vezana na trg dela in ponudbo delovnih mest. Delovna dovoljenja in soglasja so 

glede na razmere na trgu dela izdana v glavnem za deficitarne in visokokvalificirane poklice, 

za katere v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov v evidenci brezposelnih oseb. Ne glede 

na to maloštevilna ekipa svetovalk zaposlitve tujcev, ki deluje za celotno Slovenijo, izda 

veliko delovnih dovoljenj in po novem še soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in 

delo. Nemalo delodajalcev namreč izkorišča ohlapno zakonodajo in tuje delavce po pridobitvi 

delovnih dovoljenj ali soglasij pošilja na svoja nova delovišča (večinoma gradbišča) v tujini, 

predvsem državah EU. Tako tudi moje izhodišče pri raziskovanju zaznamuje dvojnost, ki 

označuje delovno okolje moje terenske raziskave. Po eni strani imam v službi strogo 

opredeljeno funkcijo – mesto v delovni strukturi je strogo opredeljeno, na prvi pogled se zdi, 

da so vse naloge smiselne in podane z razlogom. Kljub temu se mi zdi, da delovno mesto ne 

sledi družbenim spremembam in potrebam trga. Pogosto se počutim neuporabno ali odveč. 

Dokaz za to je lahko že analiza dojemanja delovnega okolja. Na začetku se mi je zdelo precej 

netipično. To je bila stanovanjska hiša, v kateri so bili splošna, pravna in računovodska služba 

ter vodstvo zavoda. V službi sem imela občutek, kot da sem doma. Tudi odnosi so bili 

podobni ravni sostanovalcev, a kljub temu profesionalno korektni. Danes v organizaciji 

pogrešam pristnost tistega časa. Včasih dobim občutek izgubljene profesionalnosti. Verjetno 

tudi pogoste zamenjave vodstva ob menjavi politične oblasti pustijo za seboj posledice, vsaj 

pri nekaterih zaposlenih. Ostajajo zamere, slaba volja, včasih tudi maščevanje. Kljub vsemu 

verjamem v dobro službe in delovne organizacije.  

 

Služba Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe, v kateri delujem, se je 

nedavno preselila na novo lokacijo. Po dolgih letih spet delam v stanovanjski hiši. Pred 

selitvijo je bila služba na lokaciji, kjer je vsa leta deloval tudi projekt Izobraževalni center 

Zavoda RS za zaposlovanje. Ti prostori so bili del poslovne hiše, kjer ima sedež veliko 

podjetij. Za izvajanje programov projekta so bili prostori dovolj veliki, ustrezno opremljeni, 

svetli, počutje v njih je bilo prijetno. Udeleženci usposabljanja so bili večinoma strokovni 

delavci s področja zaposlovanja brezposelnih oseb, kariernega svetovanja, socialne varnosti, 

zaposlovanja tujcev. Na posameznih delavnicah ali usposabljanjih smo bili zbrani v skupinah 

po približno dvajset udeležencev z različnih delovnih področij, izobrazbenih profilov, 

službenih položajev. Udeleženci so prihajali iz centralne službe in vseh območnih služb. Moja 

izkušnja z delavnic je bila, da sem se v heterogeni skupini počutila bolje kot v skupini 
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svetovalk s svojega delovnega področja. Bolj sproščeno sem delovala v družbi drugih, opazila 

sem tudi, da sem lažje delovala v neomadeževanem kolektivu, ki ga ne poznam. V veselje mi 

je bilo spoznati nove sodelavce in se družiti z njimi. Različnost v skupini mi je bila izziv in 

veselil me je vpogled v razmišljanja sodelavcev iz drugih delovnih okolij in krajev. Na 

delavnicah so se vzpostavili dobri, tudi prijateljski odnosi med udeleženci. Izvajalci delavnic 

in drugih vrst izobraževanj ali usposabljanj so bili pretežno odprti za stike z udeleženci. Kljub 

vsemu menim, da je bila pri nekaterih izvajalcih opazna distanca, ki morda ni bila potrebna. V 

nasprotnem primeru bi lahko morda bolj sproščeno sodelovali, razpravljali in izmenjavali 

mnenja. Po končanem projektu nimam več stikov s soudeleženci delavnic ali internega 

izobraževanja, sem pa pogosteje v neformalnih stikih s takratnimi internimi izvajalci. 

Udeležba vseh svetovalk zaposlitve tujcev na edini delavnici zunanjega izvajalca, ki je trajala 

več dni skupaj zelo intenzivno in z drugačnimi pristopi od internih izvajalcev, ni pomembno 

vplivala na medosebne odnose, je pa pokazala obraze sodelavk z drugega zornega kota, ne 

samo službenega.  

 

Izvedba delavnic 

 

Večje zadovoljstvo na izobraževanjih ali usposabljanjih prek projekta mi je pomenila skupina, 

v kateri smo bili zbrani uslužbenci z različnih delovnih področij. O delu v tej skupini tudi 

lažje pišem. To je še dodaten dokaz, da raziskovanje ni nikoli čustveno ne opredeljeno. V 

takšnih skupinah sem imela sprva malce nelagodja, posebej pri osebni predstavitvi, pozneje 

pa sem uživala v novih poznanstvih, spoznanjih in izmenjavi izkušenj. Imela sem občutek, da 

smo pred novimi izzivi na delavnicah vsi v enakem položaju, saj se večinoma med seboj 

nismo poznali, prav tako nismo veliko vedeli drug o drugem. Med sabo smo se šele 

spoznavali. To je zahtevalo pogovor, analizo in stalen premislek o naših pozicijah in načinih 

delovanja. Prisiljena sem se bila postaviti v neprijetne in neznane položaje – tako sem 

pridobila številne nove izkušnje. Dodaten plus je pomenilo tudi dejstvo, da v skupini ni nihče 

posebno rad izstopal, vsi smo dokaj enakomerno pridobivali znanja in veščine. Pri standardni 

igri vlog so se pokazale razlike ali prednosti sodelavcev z večletnimi izkušnjami dela z 

brezposelnimi osebami. 

 

Programi so bili večinoma pripravljeni za njihovo ciljno skupino. Sicer sama najmanj 

sprejemam igro vlog pred skupino. Doživljam jo kot prisilo, kot da se urim za sprejemni izpit 
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na igralski akademiji. Pri tem se na pamet učiš ustaljenih fraz, stavkov, postopka, ki v praksi 

težko v celoti deluje, saj je vsaka situacija s stranko edinstvena, težko ponovljiva in vsak 

človek je zgodba zase. Ljudje smo si pač različni, zato menim, da vsi uradniki ne moremo 

govoriti istega jezika. Zagotovo pa je treba upoštevati neka pravila glede rokovanja, očesnega 

stika, pogajanja. Vse drugo je improvizacija v okviru profesionalnega odnosa. Delavnice so se 

mi zato zdele skoraj nepotrebne. Situacije, v katere smo bile prek igre vlog potisnjene s 

sodelavkami, pa so nerealne. Ugotavljam, da so bili najverjetneje tudi izvajalci delavnic 

potisnjeni v prisilo izvrševanja natančno strukturiranih nalog. Njihovo delo je tako kot moje 

opredeljevala dvojnost, na katero sem opozorila na začetku poglavja pri opisovanju dela na 

Zavodu RS za zaposlovanje. Ker so se mi zdele tovrstne delavnice nesmiselne, sem na 

delavnicah v tem delu pokazala manj, kot bi si želela.  

 

Malce drugačen pa je bil moj pogled na izvedeno usposabljanje s sodelavkami z mojega 

delovnega področja, kjer sem imela v uvodnem delu zaradi dobrega medsebojnega 

poznavanja absolutno manj treme. V nadaljevanju usposabljanja so me občasno zmotili 

komentarji v smislu, kako se nekdo spet izpostavlja, vsiljuje izvajalcu, se želi pokazati v 

boljši luči. Toda to usposabljanje je name in večino sodelavk pustilo drugačen vtis. Do 

usposabljanja z zunanjim izvajalcem smo bile praktično vse svetovalke za zaposlovanje tujcev 

vajene podobnih metod in oblik dela na internih izobraževanjih, ki so se večinoma ponavljale. 

Po drugi strani smo poznale interne izvajalce in se zavedale, da so naši sodelavci, zaposleni v 

isti organizaciji. Zunanjega izvajalca pred usposabljanjem nismo poznale, tudi on nas ni 

poznal. Do njega smo že na začetku sodelovanja vzpostavile popolnoma drugačen odnos. 

Hitro je pokazal visoko raven avtoritete z zavedanjem, da ima veliko izkušenj in znanja, tudi 

reference. Gradivo nam je pripravil in zapakiral skoraj kot božični paket. Z njim smo na 

drugačen način in z drugimi pristopi obdelali postulate dela s strankami, komunikacije v 

zahtevnih situacijah in se seznanili s kategorijami osebnega dela storitve. Učili smo se 

plemenititi materialni del storitve in preseči strankina pričakovanja. Urili smo veščine 

preusmerjanja čustvenega odziva, katerega trening je temeljil na načelu vsak človek ima 

sposobnost izbrati svoj čustven odziv. Pri tem smo spoznavali čustva in upravljanje čustev. 

Skratka zanimivo, drugačno, motivirano usposabljanje, ki je name naredilo dober vtis. Nas 

svetovalke pa je po končanem usposabljanju prepoznal kot premalo dinamične, skoraj toge 

uradniške uslužbenke. Izkušnja se mi zdi izredno zanimiva, ker sem se ob njej znova 

spomnila, kako dojemamo tuje avtoritete – posameznike, ki so pri svojem opravljanju nalog 
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odločni, imajo znanje in vednost, ki je nam tuja. Verjamem, da se tako pogosto počutijo tudi 

posamezniki, s katerimi vzpostavim stik pri opravljanju svojega dela.  

 

Analiza opravljenega dela 

 

Glede na namen in cilj naloge sem s svojimi sodelavkami, svetovalkami zaposlitve tujcev, 

izvedla skupinski intervju. V vlogi intervjuvanca sem jim zastavila vprašanja, ki sem jih 

predhodno napisala. Ves čas intervjuja sem se zavedala svoje vloge in bila osredotočena na 

vsebino in povezovalno funkcijo. Poskušala sem se distancirati od njihovih odgovorov, 

čeprav mi vedno ni najbolj uspelo. Z njihovim dojemanjem in potekom delavnic sem v 

nekaterih situacijah verjetno vplivala na njihove odgovore. Kljub temu menim, da sem se v 

vlogi intervjuvanca dobro znašla, na trenutke sem se počutila zelo suvereno. Udeleženke 

skupine sem na podlagi njihovih odgovorov in komunikacije dojemala ne le kot sodelavke, 

temveč kot razmišljujoče in razgledane osebnosti. Ob tem sem se nenehno opominjala, da sem 

na njih čustveno vezana, da moram to vzeti v ozir, se tega ves čas zavedati in prevpraševati 

lastno linijo zastavljanja vprašanj. Menim, da mi je to kar dobro uspelo. Čeprav so bili 

odgovori pogosto pričakovani, so me nekateri tudi presenetili. Predvsem me je presenetilo, 

kako so udeleženke od začetka zaznale projekt Izobraževalni center Zavoda RS za 

zaposlovanje in njegov namen.  

 

Občutki po delavnicah 

 

Interno izobraževanje v okviru petletnega projekta ocenjujem kot nov pristop k izobraževanju 

ali usposabljanju strokovnih delavcev zavoda. Na delavnicah tega projekta sem pri izvajalcih 

in udeležencih zaznala občutek organiziranosti in pripravljenosti za delo. Izobraževanja ali 

usposabljanja so potekala dokaj kontinuirano, v času delovnega procesa. Presenetili so me 

pristopi v obliki e-učenja v smislu novosti, a so mi hkrati vzbujali nejevoljo, ker so bili 

časovno omejeni v okviru delovnega procesa. Zaradi časovne omejitve se pogosto nisem 

preveč osredotočila na izobraževalno vsebino, temveč sem želela čim hitreje opraviti končni 

test in se vrniti v delovni ritem. Bolj poglobljeno sem doživljala delavnice in delo v skupini. 

Za takšno obliko usposabljanja sem imela večjo motivacijo, čeprav sem s tem izgubila dan, 

dva ali več in morala po tem nadoknaditi zamujeno. Vedno znova pa sem ugotavljala, da mi 

takšne prekinitve dela ustrezajo, ker preusmerim svoje misli in energijo na druga področja, ki 
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me na neki način sproščajo. To je bila zame dobra stran internega izobraževanja, medtem ko 

po drugi strani znanja in veščin večinoma nisem implementirala v prakso. Izobraževalne 

vsebine po večini niso bile dovolj prilagojene naši ciljni populaciji, zato jih nisem prepoznala 

kot uporabne pri svojem delu. Izjema je bila delavnica zunanjega izvajalca, po kateri sem bila 

bolj pozorna na telefonsko komunikacijo s strankami in jo na podlagi naučenih 

komunikacijskih veščin in komunikacijskega bontona po mojem mnenju tudi izboljšala. Po 

vrnitvi v delovni proces mi je žal, da zaradi načina in obsega dela nisem imela dovolj časa za 

treninge upravljanja čustev z namenom vzpostavitve stanja aktivne sproščenosti. Izvajanje 

internega izobraževanja bi glede na navedeno spremenila v treh delih, v večji prilagoditvi 

vsebine delavnic ciljni skupini svetovalk zaposlitve tujcev, večji časovni prilagoditvi z 

možnostjo izvedbe tudi zunaj delovnega časa, koristno bi bilo tudi, da bi bilo več izkušenih in 

uveljavljenih zunanjih izvajalcev. Zagotovo je na potek moje raziskave in oblikovanje 

vprašanj vplivalo, da sem bila na delavnicah, da poznam teren, na katerem sem opravljala 

svoje raziskovalno delo, in da sem na druge posameznike čustveno vezana. Vseeno to 

dojemam kot prednost. Avtoetnografska metoda dela mi je omogočila številne uvide, ki jih le 

z opazovanjem ne bi zaznala. Verjamem, da je podoba celotnega raziskovalnega dela zaradi 

nje bolj kompleksna in zaokrožena.  

 

4.2.3 Globinski intervju 

 

Nadrejeni imajo pomembno vlogo pri odločanju glede internega izobraževanja zaposlenih. Na 

začetku intervjuja nas je s tem v vezi zanimalo, kako vodja službe razume svojo vlogo pri tem 

in kaj je zanjo smotrneje – da zaposleni sami predlagajo, o čem se želijo izobraževati ali 

usposabljati, ali je izključno naloga vodstva zavoda, da na podlagi dela prepozna potrebe 

zaposlenih po izobraževanju ali  usposabljanju in sprejme ustrezne odločitve. 

 

Vsekakor se mi zdi, da je to vloga tako zaposlenih kot neposredno nadrejenih, ne samo 

vodstva institucije. V praksi so bile zaposlene večkrat deležne take neposredne napotitve 

na izobraževanje v okviru izobraževalnega centra zavoda. Imeli smo tudi usposabljanja 

za ZUP, spoznavanje materialne zakonodaje in izobraževanja, ki se tičejo drugih 

področij. Na razpolago je veliko vsebin, ki so dostopne preko e-izobraževanja, katerega 

pomen se povečuje, saj je usposabljanje potrebno ves čas, konstantno. 
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Ker imajo nekateri zaposleni vtis, da nadrejeni in/ali vodstvo ne prisluhnejo njihovim 

izraženim potrebam glede izobraževanja ali usposabljanja, nas je zanimalo, ali vodja meni, da 

obstaja razlika pri tem, kako neposredno nadrejeni in vodstvo sprejemata odločitve glede 

internega izobraževanja ali usposabljanja zaposlenih.  

 

Menim, da imata tako nadrejeni kot vodstvo isto izhodišče do usposabljanja. Če ima 

morda kak posameznik individualno mnenje, je morda prišlo do takega pojmovanja, 

ker neko usposabljanje ni bilo odobreno zaradi morda omejenih finančnih sredstev. 

Če pa gre za interno izobraževanje, močno dvomim, da bi bila kaka taka ovira. Jaz 

mislim, da je takih primerov zelo malo, vsaj pri meni. Jaz to vedno spodbujam, ampak 

to resnično.  

 

Stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih sta nujni del poslovnega vsakdana, o tem ni 

dvoma. Intervjuvanko smo povprašali, kako kakovostna so interna izobraževanja ali 

usposabljanja in kako dobro ustrezajo potrebam zaposlenih pri njihovem delu.  

 

Prek projekta smo imeli nič koliko internih izobraževanj, ki so bila v ožjem in širšem 

smislu povezana z delom in osebno rastjo vsakega posameznika; pomembna je 

smiselnost. Dopuščam tudi možnost drugačnih mnenj, saj smo si ljudje različni in 

imamo različno usvojena znanja. Vsak zaposleni na letnem razgovoru lahko izrazi 

svojo željo, vendar je tisti prvi poziv običajno od nadrejenega, zato je treba spodbujati 

zaposlene, da sami večkrat izrazijo željo po vključitvi v neko usposabljanje. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj intervjuvanka v vlogi nadrejenega pričakuje od internega 

izobraževanja zaposlenih in kako razume vlogo nadgradnje zaposlenčevega znanja in izkušenj 

ter možnosti za osebno rast v razmerju do kakovosti opravljanja dela po takem izobraževanju 

ali usposabljanju. 

 

Vsekakor pričakujem, da je to smotrno, da je zaposleni zadovoljen, da je odnesel nekaj 

več in da ni bil le pasivni udeleženec. Seveda pričakujem največji učinek. Vsaka 

zaposlena oseba mora biti deležna usposabljanj za osebno rast, za delo tudi na drugih 

področjih in širše, saj ne nazadnje nismo samo zaposleni, ampak smo predvsem ljudje 
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in mislim, da vsako izobraževanje in usposabljanje vpliva na osebni vpogled, na 

intelekt posameznika, ki se odraža ne samo pri zaposlitvi, ampak v družbi nasploh.  

 

Za konec smo jo povprašali, ali želi še kaj dodati o lastnih vtisih, zbranih z opažanjem 

zaposlenih, na primer kako opravljajo svoje delo, kakšne storitve ponujajo strankam, po 

opravljenem izobraževanju ali usposabljanju ali brez tega. 

 

Vsaj v zadnjem času moram reči, ko smo imeli pomoč izobraževalnega centra v delu, 

ki se tiče spopadanja oziroma ustrezne komunikacije s strankami, da je učinek dober, 

da so zaposleni vendarle bolj pripravljeni na tovrstne situacije, vsaj po neposredno 

izraženem mnenju zaposlenih in tudi osebe, ki je v tem primeru sodelovala pri 

usposabljanjih prek izobraževalnega centra in mislim, da je to predvsem pozitivno.  

 

4.3 Paradigmatski modeli 

 

Slika 4.2: Paradigmatski model fokusne skupine 

 

Vir: Murn Lenarčič, lastna raziskava (2015) 

 

Slika 4.3: Paradigmatski model samoopazovanja 

 

Vir: Murn Lenarčič, lastna raziskava (2015) 
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Slika 4.4: Paradigmatski model globinskega intervjuja 

 

Vir: Murn Lenarčič, lastna raziskava (2015) 

 

4.4 Interpretacija predstavljenih rezultatov in ugotovitve 

 

Rezultati predstavljene analize fokusne skupine so pričakovani, saj se tudi sama na zavodu 

srečujem s podobnimi problemi kot udeleženke skupine. Rezultati kažejo, da so projektna 

skupina in vodstvo zavoda premalo pozornosti namenili dejanski problematiki v službi 

svetovalk zaposlitve tujcev in njihovi ciljni skupini. Po mnenju Vukoviča in Migličeve (2006, 

23) »učinkovit program usposabljanja temelji na natančni oceni delovnih potreb in 

sposobnosti udeleženca«. Čeprav je bila izvedena večdnevna delavnica samo za svetovalke 

zaposlitve tujcev, ni bila izvedena presoja delovnega procesa, ki bi pokazala, kaj dejansko od 

tega, kar je bilo na delavnicah predstavljeno, svetovalke zaposlitve tujcev tudi sprejemajo in 

kako se to kaže v praksi v smislu njihove kompetentnosti. S tem bi pristojni na zavodu dobili 

povratno informacijo glede uporabnosti programov projekta pri delu svetovalk zaposlitve 

tujcev in internega izobraževanja nasploh. In kot pravi Pezdirc (2005, 73): »S spremljanjem in 

ocenjevanjem kompetentnosti dobimo informacije za nadaljnji razvoj kompetenc zaposlenih 

in njihovo usklajevanje s kompetencami organizacije.« 

 

Naša analiza je pokazala potrebo po spremembi programov minulega projekta in drugačni 

organizaciji dela službe Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne službe Zavoda 

RS za zaposlovanje. Programi projekta so bili preveč standardni in se od vsebine internega 

izobraževanja pred projektom niso pomembno razlikovali. Povečalo se je le število 

predavateljev, ki so večinoma zaposleni na zavodu in nimajo izkušenj z drugimi 

organizacijami. Kljub takratni tendenci, da so vsebine programov projekta prilagojene 

aktualnim potrebam delovnega okolja zaposlenih, v primeru svetovalk zaposlitve tujcev to ni 
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mogoče trditi. Iz njihovih izjav je razvidno, da ponudba programov projekta zanje ni bila 

ustrezna, ob tem tudi vodstvo ni zaznalo ključnih potreb pri njihovem delu. Spodbud in 

motivacije nadrejenih večinoma niso deležne, jim pa veliko pomeni neformalno druženje kot 

vir pridobivanja informacij, reševanja službenih težav in krepitve medsebojnih odnosov. 

Svetovalke zaposlitve tujcev s tem potrjujejo tezo Bogatajeve in Findeisnove (2008, 37), ki 

sta prepričani, da »ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju in krepitvi socialnih omrežij 

kolektivno učenje […], ko lahko udeleženci tega učenja izrazijo, izmenjujejo in širijo svoje 

izkušnje in znanje ter na osnovi tega delujejo«. V tem primeru gre, kot pravi Lepšina (2008), 

»za učenje neposredno iz fizičnega in socialnega okolja, ki predstavlja del vsakdanjega 

življenja ter vseživljenjskega učenja, saj poteka spontano in ni načrtovano, kar iz izkušenj 

potrdijo udeleženke naše razprave«.  

 

Časi se spreminjajo in spremembe so stalnica v našem življenju. S tem razlogom je država v 

javno upravo vpeljala projektni menedžment in množico projektov, ki naj bi omogočili 

fleksibilnost zaposlenih in izboljšali njihove kompetence. Za uspešno promocijo projekta 

Izobraževalni center RS za zaposlovanje bi morala vodstvo zavoda in projektna skupina že od 

začetka projekta poskrbeti, da so zaposleni seznanjeni z njegovo vsebino in namenom 

ustanovitve. Žalostno je namreč slišati izjave svetovalk zaposlitve tujcev, da o začetem 

projektu niso vedele nič, še danes jim ni znano, čemu je nastal. Pri njih obstaja občutek, kot 

da je bil projekt sam sebi namen in da kljub danim evropskim sredstvom ni povsem dosegel 

zastavljenega cilja. S svojim razmišljanjem tako potrdijo teorijo (Možina et al. 1998, 181), da 

»kadar se odrasel človek vključi v izobraževanje, hoče najprej doumeti njegov pomen in 

smisel zanj, za njegovo delo, za njegovo življenje, za njegovo sedanjost in prihodnost«. 

Morda velja na tem mestu izpostaviti omejitev tega dela raziskave na manjši vzorec 

zaposlenih, to je štiri svetovalke zaposlitve tujcev, ki pa so vendarle v večini dolgoletne 

delavke zavoda, nekatere tudi z izkušnjami dela z brezposelnimi osebami.  

 

Z izsledki samoopazovanja ali avtoetnografije smo poskušali predstaviti in reflektirati 

pozicijo raziskovalke v aktualnem delovnem oziroma družbenem okolju, ki je temeljni okvir 

magistrske naloge. Pomembno je, da se ves čas zavedam, da sem tudi sama ena izmed 

proučevanih v raziskavi.  
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Čeprav delovno mesto svetovalke zaposlitve tujcev poskušam doživljati v skladu z 

opredeljeno funkcijo v delovni strukturi – mi to vedno ne uspe. Namen in vloga funkcije se 

namreč spreminjata, nanjo vplivajo številni dejavniki; učinki dela pogosto niso v skladu z 

zaznavanjem te funkcije. Med njimi bi kot ključne izpostavila predvsem družbene 

spremembe. Pri tem imam tudi sama pogosto težave z dojemanjem lastne pozicije in vloge na 

delovnem mestu. Moje delo se namreč spreminja, pogosto se moram prilagajati trenutku – ob 

tem pa za kratek čas pozabiti na vsebino dela, ki je opredeljena v moji pogodbi.  

 

Zavedam se, da z izdanimi delovnimi dovoljenji in soglasji k enotnemu dovoljenju za 

prebivanje in delo ne delam vedno za dobrobit slovenskega gospodarstva in družbe nasploh, 

saj je Slovenija za tuje delavce pogosto le pot v druge države EU. Dvojnost dela je očitna, 

vendar me vsakodnevni stiki s tujci, delodajalci, pooblaščenci spomnijo, da sem v službi 

zaradi njih, in ne zaradi sebe. Ob tem se pogosto spomnim, da je zelo pomembno, da 

pomagam človeku, ki je tukaj in zdaj, ob tem pa pozabim nase, na lastne interese in 

dolgoročno korist. Delo me vsekakor bogati, srečujem se z najrazličnejšimi ljudmi in z njimi 

moram komunicirati na tisoč in en način. Tako vsakič znova spoznavam svoje meje in 

presegam ustaljene vzorce delovanja.  

 

Z namenom izboljšanja veščin dela z uporabniki storitev zavoda motivirano pristopam k 

internemu izobraževanju delodajalca. S tem potrdim Jelenčevo (1991, 32) trditev o internem 

izobraževanju, »s katerim se zagotavlja stalno nadaljnje izobraževanje zaposlenih, da bi se 

izboljšale njihove spretnosti in kvalifikacije v skladu z zahtevami dela«. V magistrski nalogi 

sem se pri tem osredotočila na moje sodelovanje pri projektu Izobraževalni center Zavoda RS 

za zaposlovanje. Projekt je na meni pustil pečat, ker sem pri delu začutila dobronamerno 

energijo zaposlenih na projektu, uvedbo e-učenja in na delavnicah zaznala pripravljenost za 

delo vseh, tako podajalcev vsebin kot slušateljev. Prijetno mi je bilo delati v heterogenih 

skupinah v prijaznih namenskih prostorih.  

 

Kljub temu na delavnicah nisem doživela preporoda v smislu usvojitve novega znanja in 

veščin. Vsebina internih izobraževanj je bila precej podobna tisti pred uvedbo projekta in še 

vedno bolj naravnana na ciljno skupino svetovalcev zaposlitve brezposelnih oseb. Manjkal je 

poudarek na ciljni skupini svetovalcev zaposlitve tujcev z izjemo ene delavnice v izvedbi 

zunanjega izvajalca. Njegov pristop in metode dela so pozitivno vplivali na moje delo, vendar 
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le za kratek čas, ker zaradi preobremenjenosti nisem izvajala poizobraževalnih aktivnosti. S 

tem lahko potrdim teorijo, da »z uporabo ustreznih izobraževalnih metod skušamo v 

izobraževalnem procesu čim bolj učinkovito doseči zastavljene cilje«. (Možina et al. 1998, 

186).  

 

Analiza opravljenega dela v smislu izvedbe fokusne skupine, sestavljene za namen raziskave 

iz štirih svetovalk zaposlitve tujcev, je kljub čustveni vpletenosti potrdila moje dojemanje 

internega izobraževanja in bila ponoven povod za vnovičen premislek o mojem mestu v 

skupini in o mojem poklicu.  

 

Z globinskim intervjujem pa smo želeli odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ki je povezano 

z napredkom svetovalcev zaposlitve tujcev po internem izobraževanju, s pogledom vodstva. 

Pri tem nas je zanimal pogled vodje službe Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru 

pravne službe na interno izobraževanje in vpliv, ki ga ima to izobraževanje na delo 

svetovalcev zaposlitve tujcev. Na podlagi intervjuja smo zbrali zanimive ugotovitve, ki jih 

predstavljamo v nadaljevanju.  

 

Po besedah intervjuvanke imajo pomembno vlogo pri odločanju glede internega 

izobraževanja tako zaposleni kot neposredno nadrejeni, in ne samo vodstvo. Nadrejeni ima 

možnost neposredne napotitve delavca na interno izobraževanje, saj ima pregled nad znanji in 

veščinami, ki jih zaposleni potrebuje pri svojem delu. Svetovalke zaposlitve tujcev so bile 

večkrat deležne takšne neposredne napotitve na izobraževanje ali usposabljanje v okviru 

projekta Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje. Poleg projekta so pomembna še 

izobraževanja, ki so povezana s spoznavanjem in poznavanjem zakonodaje, v ožjem ali 

širšem kontekstu. Na zavodu je na razpolago tudi veliko vsebin, ki so dostopne preko e-

izobraževanja. V tej obliki intervjuvanka vidi priložnost internega izobraževanja, saj je to 

potrebno ves čas, konstantno, zaposleni pa lahko do teh vsebin sami dostopajo in se tako sami 

usposabljajo. S tem razmišljanjem podpre tezo (Bregar et al. 2010, 18), da je »posebna 

potencialna odlika e-izobraževanja zmožnost, da spodbuja uveljavljanje kulture učenja in 

učeče se organizacije«. V učeči se organizaciji je učenje stalen proces in način življenja na 

delovnem mestu (Miglič in Vukovič 2006, 51). 
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Vodja izpostavlja še skupno politiko napotovanja zaposlenih na interno izobraževanje, ki jo 

imata po njenem mnenju nadrejeni in vodstvo. Oba imata isto izhodišče do usposabljanja in se 

pri tem medsebojno spodbujata. Posledično ne vidi razlik, kako neposredno nadrejeni in 

vodstvo sprejemata odločitve glede internega izobraževanja, tudi ne vidi ovir pri vključevanju 

zaposlenih v interno izobraževanje. Svetovalke zaposlitve tujcev spodbuja pri odločitvah za 

interno izobraževanje, saj, kot sama pravi, to vedno spodbuja. S tem soglaša, da sta dejanski 

pomen in vloga funkcije usposabljanja v organizaciji odvisna od položaja, pomembnosti in 

podpore, ki jih funkciji namenja najvišje vodstvo (Miglič 2005, 39). 

 

Interna izobraževanja so zanjo absolutno vezana na delo, ki ga opravljajo zaposlene, zato 

dvomi, da bi bilo kako izobraževanje ali usposabljanje izpeljano brez te povezave. Če 

vsebinsko ni bilo vezano na konkretno osebno delo, je bilo namenjeno osebni rasti 

zaposlenega na drugih področjih. Enako ugotavljata tudi Vukovič in Migličeva (2006, 21), da 

»izobraževanje vpliva na posameznikov intelektualni razvoj, pomaga odkrivati še neznane 

talente in zmožnosti ter izboljšuje njegovo delovanje in razmišljanje«. Po njenem mnenju ima 

zavod posluh za interno izobraževanje in pri tem izpostavlja izobraževalni center, prek 

katerega je bilo izvedenih veliko internih izobraževanj, povezanih z delom v ožjem in širšem 

smislu. Dopušča možnost drugačnih individualnih mnenj v smislu nadgradnje že usvojenih 

znanj in izkušenj, saj smo si, kot pravi, ljudje različni in imamo različno usvojena znanja. Ta 

del intervjuvanka sklene z ugotovitvijo, da poteka interno izobraževanje na zavodu na dokaj 

zadovoljivi ravni, čeprav si vedno lahko prizadevamo za še več izobraževanj in usposabljanj, 

pri čemer sta pomembni tudi racionalnost in smiselnost teh. Vsak zaposleni ima možnost, da 

na letnem pogovoru izrazi željo po nekem izobraževanju ali usposabljanju, vendar običajno 

sama najprej pozove k izobraževanju ali usposabljanju. Zato razmišlja, da bi bilo treba bolj 

spodbujati zaposlene, da bi tudi sami večkrat izrazili željo po vključitvi v neko usposabljanje. 

Kakor ugotavlja Rečnik (2004, 119), »na osebnostno rast in samopodobo posameznika vpliva 

stalno bogatenje življenjskih izkušenj z dodajanjem novih znanj. Le uspešen posameznik bo 

srečen, pripravljen za sprejemanje novih nalog in nadaljnje učenje«.  

 

Intervjuvanka v vlogi nadrejenega od internega izobraževanja pričakuje predvsem smotrnost 

in posledično zadovoljstvo zaposlenih v smislu, da so odnesli nekaj več in da niso bili le 

pasivni udeleženci. Vsako izobraževanje in usposabljanje se po njenem mnenju neposredno 

ali posredno odraža pri delu zaposlenega in družbi nasploh. S tem razmišljanjem podpre 
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Unescovo teorijo, ki opredeli »izobraževanje odraslih kot skupek procesov učenja, s katerimi 

odrasli ljudje razvijajo svoje sposobnosti, bogatijo znanje, izboljšujejo ali spreminjajo svoje 

tehnične in profesionalne kvalifikacije z namenom, da koristijo sebi in družbi«. (Ličen 2006, 

17) Pri svetovalkah zaposlitve tujcev v zadnjem času zaznava učinek izobraževalnega centra, 

in sicer v delu, ki zadeva ustrezno komunikacijo s strankami. Svetovalke so bolj pripravljene 

na razne komunikacijske situacije, kar potrjuje njihovo neposredno izraženo mnenje in oseba, 

ki je sodelovala pri tovrstnem usposabljanju. »Mislim, da je to predvsem pozitivno,« je bila 

poslednja misel intervjuvanke, s katero je sklenila intervju.  

 

 

5 SKLEPI IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

 

 

Zaposleni v vsaki delovni organizaciji pomenijo pomemben segment njene uspešnosti. Za to 

je treba v zaposlene vlagati, tudi z izobraževanjem in usposabljanjem, ter jim omogočiti 

nadaljnji razvoj. Kako vpliva interno izobraževanje na delo svetovalk zaposlitve tujcev, je 

bilo vodilo naše kvalitativne raziskave. Proučevali smo uporabnost programov minulega 

projekta Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje pri njihovem delu in ugotovili, da 

vsebine programov za svetovalke zaposlitve tujcev večinoma niso bile uporabne ali se 

pomembno ne odražajo pri njihovem delu. Na majhno uporabnost vsebin programov projekta 

pri njihovem delu vpliva več dejavnikov. Najpomembnejši so ne dovolj prilagojena ponudba 

programov minulega projekta, preobremenjenost pri delu in zapostavljenost svetovalk 

zaposlitve tujcev pri izboru za interno izobraževanje. Iz raziskave lahko strnemo, da 

izobraževanje prek projekta pri svetovalkah zaposlitve tujcev ni odigralo svoje vloge. Pri 

njihovem delu je še vedno bolj pomembno neformalno druženje kot vir pridobivanja novih 

informacij in reševanja vsakdanjih službenih problemov. Nadrejeni bi zato lahko organiziral 

delo službe tako, da bi se svetovalke zaposlitve tujcev več izpopolnjevale na ta način, morda v 

okviru sproščenih delovnih sestankov, in ne le ob jutranji kavici. Kot je razvidno iz njihovih 

izjav, pri svojem delu ne vidijo rešitve v delavnicah zavoda z internimi izvajalci, bolj z 

uveljavljenimi zunanjimi izvajalci, predvsem pa v spremembi organizacijske in družbene 

klime. Kadrovski službi in vodstvu zavoda lahko predlagamo, da v programe internega 

izobraževanja v prihodnje vključita več tehnološkega oz. informacijskega izobraževanja ter se 

bolj prilagajata posameznim izobraževalnim skupinam. Če nima dovolj znanja in vedenja o 
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ciljni populaciji, s katero se srečujejo svetovalke zaposlitve tujcev, naj za izvajalce delavnic 

povabijo takšne, ki imajo tovrstne izkušnje. Nadrejeni pa so tisti, ki prvi slišijo želje in 

prošnje zaposlenih, zato odigrajo pomembno vlogo pri njihovi izvedbi. Vodstvo zavoda mora 

intenzivneje sodelovati z vodjo službe Področje za izdajo delovnih dovoljenj v okviru pravne 

službe, da se lažje prepoznajo potrebe zaposlenih v tej službi in se posledično organizirajo 

izobraževanja in usposabljanja, ki bi bila bolj uporabna za njihovo delo. Iz pogovora z vodjo 

službe in svetovalkami zaposlitve tujcev je mogoče razbrati, da so zaposlene deležne spodbud 

nadrejene glede internega izobraževanja, čeprav so same morda premalo aktivne pri tem delu. 

Njihove izkušnje s preteklih internih izobraževanj so verjetno povod za takšno ravnanje. 

Morda bi svetovalke zaposlitve tujcev lahko pri internem izobraževanju zavzele stališče vodje 

službe, ki pravi, da se izobražujemo in usposabljamo ne le za delo, ki ga trenutno opravljamo, 

temveč tudi za delo na drugih področjih in življenje nasploh. Poiskati kanček smisla v neki 

dejavnosti pa je verjetno stvar vsakega posameznika. 
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PRILOGA 

 

Priloga 1: Kodiranje fokusne skupine 

 

 

1. Zakaj sploh projekt Izobraževalni center Zavoda RS za 

zaposlovanje in ali ste bile dovolj dobro obveščene o začetem 

projektu in njegovi vsebini? 

A: Jaz bom iskreno povedala, da nič ne vem. Nisem bila 

seznanjena z njegovim začetkom. Tudi sicer imam premalo 

informacij. Ne vem, zakaj je formiran. 

B: Se strinjam s predhodnico. Dokler nisem začela delati na tem 

oddelku, nisem vedela za projekt. Upam, da se bom v bodoče 

več udeleževala seminarjev. Mislim, da je projekt namenjen 

notranjim zaposlenim z namenom, da znamo pomagat našim 

strankam- iskalcem zaposlitve, na našem oddelku pa, da znamo 

pravilno postopat. 

C: Jaz nisem bila seznanjena s tem. Zdaj vem za projekt z 

vidika, ko se prijavim na kako delavnico, sicer sem zvedela 

zanj, ker se nahaja v isti stavbi. 

D: Strinjam se z vsemi predhodnicami. Mislim pa, da so 

projekti pač moderna »iznajdba«, da se implementira evropska 

sredstva. Pred tem projektom je bil drugačen naziv, bilo je manj 

zaposlenih, zdaj pa je ekipa, ki se s tem ukvarja. Vedela sem, da 

nekaj obstaja, ker so se s tem že v preteklosti ukvarjali, vendar 

ni bil kot projekt. Zdaj imamo dosti projektnih pisarn. Zdi se mi 

pameten, da so vzeli evropska sredstva, ne vem pa, če ponujajo 

prave programe. Ne vem, koliko je ta projekt »pameten« za 

zaposlene … 

 

2. Kaj menite o pomembnosti/potrebnosti projekta? 

A: Je pomemben, a je naš oddelek nekako odrezan od 

izobraževanja, na nas se spomnijo, ko imajo proste kapacitete, 

takrat se spomnijo, da »tujci« nekje obstajajo. 

B: Je pomemben, tudi potreben v okviru Zavoda, a vprašanje je, 

za katero ciljno skupino. Verjetno bolj za svetovalce zaposlitve, 

ki se ukvarjajo z brezposelnimi; za naš oddelek je tudi 

pomemben, a dajo premalo poudarka, da bi še nas 

»vkomponirali«. 

C: Mislim, da je pomemben. Tujci vedno ne »pašejo« v te 

delavnice oz. delavnice niso prilagojene službi za zaposlovanje 

tujcev. 

D: Se strinjam s predhodnico. Niso naredili za nas projekta, ki 

bi nam »pasal«, odpravil pomanjkljivosti, ne vidim dodane 

vrednosti, ali pa se niso potrudili. Mi se ukvarjamo z bolj 

specifičnimi zadevami, upravnimi postopki, zato je nam 

pomembno, da delo tekoče teče, kot da nas učijo dodatne 

kompetence. Smo stara ekipa in obvladamo zadeve, smo 
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samouke. 

 

 

3. Kakšne so vaše izkušnje z internim izobraževanjem pred 

uvedbo projekta? 

A: Slabe in dobre. Prej sem delala kot svetovalka zaposlitve za 

brezposelne osebe in sem bila na različnih izobraževanjih, a so 

bila vsa prepozna; po osmih letih službe se že sam priučiš. Si 

samouk. To je verjetno smiselno, ko prideš na novo v službo, da 

te takoj vključijo in usposobijo, po tolikih letih je to pase. 

B: Jaz sem začela delati na Zavodu, ko je ta projekt že obstajal. 

Pred tem projektom nimam izkušenj z internim izobraževanjem. 

C: Tudi prej so bile delavnice, a jaz ne vidim, da bi bilo zdaj kaj 

drugače. Udeležila sem se dveh pred projektom, prav tako dveh 

zdaj, ko je ta projekt. Ne vidim napredka v vsebini, zdi se mi, da 

se delavnice ponavljajo. Petnajst let nazaj sem bila na delavnici 

»Delo s težavnimi strankami« in spet sem bila zdaj, ko je 

projekt, vendar to ni primerljivo z našimi strankami. Ne 

zavedajo se, kakšne stranke imamo pri nas. 

D: Se čisto strinjam s predhodnico. Dobro je povedala! 

 

4. Ali čutite potrebo po dodatnem izobraževanju in učenju, 

glede na naravo dela, ki ga dnevno opravljate?  

A: Da, samo mora biti ustrezna ponudba. 

B: Ja enako, se strinjam. 

C: Jaz tudi enako mislim.  

D: Se strinjam s predhodnicami.  

 

5. Ali vidite priložnost za dodatno znanje, veščine tudi v 

ponudbi programov projekta? 

A: Delno ja, delno ne. Mislim , da bodo morali prilagoditi 

vsebino nam, glede na naše potrebe in na našo ciljno skupino, 

na naravo našega dela. 

B: Se strinjam s predhodnico. 

C: Enako mislim. 

D: Se strinjam s predhodnico, ponudba mora biti prilagojena 

našemu delu. 

 

6. Kakšne imate izkušnje z nadrejenimi v primeru želje po 

udeležbi na kateri izmed delavnic projekta?  

A: Moje želje so sprejeli in niso sprejeli, to je da in ne, odvisno 

kdo je bil šef. Želela sem na izpopolnjevanje iz ZUP-a (Zakona 

o upravnem postopku), gospodarskega prava, pa ni bilo nič iz 

tega. 

B: Odvisno od šefa. Nisem pa imela nikoli posebne želje po 

udeležbi na kaki delavnici. 

C: Ti se lahko za nekaj odločiš, a te zavrnejo, češ da to ne rabiš 

na svojem področju. Pred leti sem se prijavila na izobraževanje 

v vezi »jezika«, pa ni bilo nič iz tega ali pa ni denarja.  

D: Odvisno, kdo je bil šef, pa proste kapacitete… 
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7. Ali se vam zdi, da nadrejeni dovolj dobro spremljajo vaše 

delo in tudi prepoznajo težave pri delu? 

A: Da in ne. Odvisno od šefa. Trenutni šef je še premalo časa na 

oddelku in še ni prepoznal naših potreb. 

B: Vodja službe še nekako razume naše potrebe, a jih ne razume 

»višja instanca«. 

C: Odvisno od šefa. Vodja službe do neke mere še pozna naše 

težave, »nad šef« (pomočnica generalnega direktorja) pa ne 

razume v čem je problem. 

D: Šef še ni dojel, katere so prioritete na tem oddelku. 

 

8. Opiši primere iz prakse, ko si imel željo se udeležiti 

posameznega programa oz. delavnice in zakaj? 

A: Jaz niti nisem imela želje, mogoče »jezik«, a zdaj ni v 

ponudbi internega izobraževanja, čeprav bi ga lahko 

organizirali. 

B: Ne, do zdaj nisem imela želje, da se udeležim kake 

delavnice. 

C: Hotela sem na »jezik«, pa so me zavrnili …, kot sem 

predhodno že povedala. Mi smo v taki službi, da znanje jezikov 

potrebujemo. 

D. Jaz sem imela željo, a sem se potem sama priučila, bolj 

tehničnih zadev. Pred desetimi leti sem imela »jezik«, a je bila 

bolj splošna konverzacija (pogovorno), ni bilo prilagojeno 

našemu delu, kot na primer strokovni izrazi, ki jih rabiš na 

okencu. Jaz bi raje s področja, da usvojimo strokovne izraze, ki 

jih »predočiš« stranki, premalo je »dober dan« in »nasvidenje«, 

dovolj bi bil že 8 urni tečaj, da se naučiš kako rečeš vloga, 

delovno dovoljenje in druge strokovne izraze, kaj mora prinesti, 

katere papirje. Mi bi te izraze potem na trenirali. 

 

9. Kakšna je bila tvoja izkušnja? Ali si pridobil določena 

znanja in veščine, ki jih lahko uporabiš pri svojem delu in 

ali si se delavnice projekta sploh lahko udeležil?  

A: Od delavnic nisem kaj dosti izvedela in odnesla. Nič dosti 

novega nisem izvedela. Smo samouke, same se moramo vsega 

priučit, praksa »ena od druge«, sam raziskuješ. 

B:Sem bolj malo časa na Zavodu in se prav veliko delavnic 

nisem udeležila. A za tiste katerih sem se udeležila velja, da si z 

njimi ne morem pomagat pri delu, nisem kaj dosti odnesla. 

C: Sam naslov delavnice je bil zanimiv, a od nje nisem kaj dosti 

odnesla, ker ni bila prilagojena naši ciljni skupini. Imela sem 

večja pričakovanja. 

D: Bila sem pred kratkim na dveh delavnicah, povezanih s 

stresom in težavnimi strankami. V bistvu sem slišala zadeve, ki 

jih že znam precenit, znam jih uporabljat. Poanta vsega tega je 

bila, da sem dva dni manjkala, da sem se malo spočila, da nisem 
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bila v rutini, bilo je malo drugače, spoznala sem nove ljudi. Mi 

nimamo časa pri našem delu, da bi širili socialno mrežo. Smo se 

pa na primer učili »dihanje« na delavnici Stres, pa kako 

odpravimo migreno, samo mi tega ne moremo uporabljat,, ker 

ni časa, tudi okolje ni pravo, da bi to lahko izvajali. Dva dni sem 

imela to v glavi, potem je vse izpuhtelo.  

 

10. Ali si imel/še imaš po kateri izmed končanih delavnic 

občutek, da se je tvoje delovno stanje izboljšalo? Kako, na 

kakšen način, če se je? 

A: Imamo zakonske roke, ki jih moramo upoštevati pri svojem 

delu, zato nimamo manevra za nove pristope pri delu 

B: Če se je kaj izboljšalo, potem se je bolj na kratek rok, potem 

vse skupaj »izveni«., ker ni časa … 

C: Se strinjam s predhodnicama. Stanje se ni izboljšalo po 

delavnicah. 

D: Na primer pri zunanjem izvajalcu (Cevc) je bil cel oddelek 

vključen, kot team building. Pokazalo se je, kdo »štrli« ven iz 

skupine, kdo ustreza timskemu delu in kdo ne. Kljub eni boljših 

delavnic nismo mogli spremenit načina dela, ker je naše delo 

rutinsko, specifično, določene naloge moraš opravit. 

 

11. Kakšen se vam zdi pristop predavateljev projekta, vam 

je všeč oz. kaj bi ve spremenile v nasprotnem primeru? 

A: Bilo je standardno, sodelovali smo, ker moraš biti aktiven, 

delaš po skupinah, vse gre po istem kopitu. V mislih imam 

delavnico Stres in Ravnanje s težavnimi strankami. Zunanji 

predavatelj Cevc (delavnica Ravnanje s težavnimi strankami) 

mi je bil od vseh največji izziv, ker je bil zunanji izvajalec, bil 

je drugačen, vsebinsko pa ni razlike, ker delajo vsi isto. Mi smo 

tako ali tako marginalci, včasih nadloga Zavoda. Tudi delavnica 

Cevca je bila z namenom, da lepo komuniciramo s strankami, 

da šefi potem nimajo težav, tako sem jaz razumela to delavnico. 

Pri nas bi morali povabiti zunanje izvajalce, iz velikih firm, da 

povedo, kako delajo pri njih na delavnicah. Verjetno pa za take 

trenerje ni sredstev … 

B: Se strinjam s predhodnico. 

C: Pristop zunanjega predavatelja g. Cevca je bil v redu, tudi od 

drugih, še vedno pa je problem, ker niso delavnice prilagojene 

naši ciljni skupini. Vedno so delavnice namenjene svetovalkam 

zaposlitve brezposelnih, niso nam prilagojene. Na primer 

morala sem igrat igro vlog, ki ni zadevala naših strank in se 

nisem znašla. Ni igre vlog z naših primerov! 

D: Nam predavatelji samo poudarjajo, kaj so naše slabosti, 

nobeden pa ne poudari naših prednosti, na primer pove, to pa 

dobro delate, ampak samo to delate slabo in dajmo to popravit. 

Nobeden od predavateljev nam še ni predstavil, kako se dela 

dobro, predstavil primere dobre prakse. Pri nas ni nikoli pohval. 

Fino bi bilo primerjati, kako to delajo v Leku ali Krki. Ali tudi 

poudarjajo slabosti delavcev, ali imajo drugačen pristop? Pri nas 
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so vse delavnice po istem kopitu. Pri nas si že vse videl, samo 

ne moreš tega implementirati v svoje delo. Predavatelji nam tudi 

govorijo, da so dobri, da imajo dobre programe, nikoli pa ne 

grejo trenirat v Krko ipd. Morda bi se tudi oni morali tam učiti 

znanja. Sicer bi bilo zanimivo, kako bi se naši predavatelji 

prodajali drugod. Meni se zdi na naših delavnicah enostavno 

preveč balasta.  

 

12. Katera delavnica v okviru projekta vam je še posebej 

ostala v spominu in zakaj? Mišljeno je v dobrem ali slabem 

smislu. 

A: Zunanji izvajalec Cevc, ker je bil provokativen, v pozitivnem 

in negativnem smislu. Pripeljan je bil na Zavod, da ti 

komuniciraš s stranko, jo obdelaš tako, da ni konflikta. Pri nas 

ne smeš nič reči, sicer si konfliktna oseba, ali si celo premeščen. 

Tudi take izkušnje imamo. Moraš sedeti in delati … 

B: Se strinjam. 

C: V dobrem pa je bila ta delavnica (od Cevca) v smislu, da se 

je še najbolj približal naši ciljni skupini, naši službi. Ta 

delavnica je bila blizu … 

D: Zunanji izvajalec Cevc, ker je imel drugačen pristop. 

 

13. Ali menite, da so delavnice, na katerih ste bile udeležene 

koristile vašemu osebnemu napredku? 

A: Ne. Niso koristile mojemu osebnemu napredku. 

B: Ne. Tudi jaz enako mislim. 

C: Ne. Zame ni osebnega napredka po naših delavnicah. 

D: Ne. Se pridružujem predhodnicam. 

 

14. Glede na slabšo ekonomsko in socialno situacijo v 

Sloveniji, ki se odraža tudi pri delu z ljudmi, ki so postali 

bolj agresivni in manj tolerantni me zanima, kakšne vrste 

izobraževanja/usposabljanja, če sploh, bi vam koristilo pri 

vašem delu? 

A: Nobeno, smo samouke, pomagamo si same, ena do druge, 

interno. Spremenit se mora družbena klima, gre za sistemski 

pristop - odnos države. Primer so že naše pritožbe, na katere 

rešitev s strani Ministrstva, se čaka po eno leto …  

B: Stranke pridejo nasršene, lahko si še tako uslužen, hodiš še 

na toliko delavnic, nič ti ne pomaga. 

C: Mi smo prijazne, ljudi znamo ukrotit, a nas je enostavno 

premalo. Ljudje se ne jezijo na svetovalke zaposlitve tujcev in 

ne na vsebino, temveč le na trajanje postopka.  

D: Ne, nič nam ne koristi, ker imamo tako delo. Imamo slabo 

mnenje v medijih, javnosti, ki se prenaša na nas. Imamo dolge 

čakalne dobe zaradi pomanjkanja kadra, to je samo vrh ledene 

gore. 

 

15. Ali vas delavnice projekta motivirajo za boljše delo? V 

kolikor vas motivirajo, razložite kako in na kakšen način?  
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A: Nič me ne motivirajo pri delu. Jaz imam samo zaostanek pri 

delu, ko sem na delavnicah. 

B: Se strinjam.  

C: Enako. 

D: Nič me ne motivirajo. 

 

16. Kaj menite o motivaciji nasploh? Ali menite, da je 

motivacija pri vašem delu velik problem, predvsem zaradi 

dela z ljudmi, ki velja za enega težjih? 

A: Motivacija niha. Pomaga nam notranja klima. S strani 

zavoda bi morale dobiti tudi denarne nagrade. 

B: Ni motivacije. Tudi, če ni stimulacije in nagrad, bi bila 

zadovoljna že z občasno pohvalo nadrejenih. 

C: Me se med sabo motiviramo, vodstvo nas itak ne motivira. 

Imamo samo graje, vidijo kar ne naredimo in ne kar naredimo. 

Lahko bi dobili mesečne stimulacije iz posebnih stroškov, ki jih 

zaračunamo v primeru izdaje delovnih dovoljenj za čezmejne 

storitve. Obljubljeno nam je bilo, da dobimo od tega denarja 

nove računalnike, tehniko, infrastrukturo. Nič nismo nikoli 

dobili.  

D: Nimamo ne nagrad, ne plačila, ne pohval. Lahko bi dobili 

mesečne stimulacije iz posebnih stroškov, ki jih zaračunamo v 

primeru izdaje delovnih dovoljenj za čezmejne storitve. 

Obljubljeno nam je bilo marsikaj … 

 

17. Kakšen je vaš pogled na mesto svetovalke zaposlitve 

tujcev v smislu že pridobljenih veščin, znanj, izobrazbe? Ali 

ste za delo, ki ga opravljate dovolj usposobljene? 

A: Smo dovolj usposobljene. Imamo dodatna znanja, do katerih 

smo same prišle. Veliko jih tudi študira ob delu. Sicer se pri nas 

vsega sam naučiš, od zakonodaje , do dela s strankami. Ni samo 

»štancanje dovoljenj«, veliko moraš sam raziskovati.  

B: Da. Še vedno pa veliko raziskujem …  

C: Da. Menim, da ti šola tukaj nič ne da. Pomembne so 

življenjske izkušnje.  

D: Še preveč. 

 

18. Kaj vam je najpomembnejše pri izobraževanju in učenju 

nasploh? 

A: To je vsakodnevna zadeva. Vsak dan nekaj novega 

»pobereš«. Je potrebno, že nezavedno pobiraš stvari, na primer 

z interneta, medijev. Pomembno je druženje v službi, čeprav ga 

hočejo preprečit. Kave so namenjene rešitvi primerov, to 

druženje je za spodbujat! Na kavah rešiš v petih minutah 

problem. 

B: Mimogrede pobiraš nova znanja, vsako dnevno in sproti. 

C: Šola ti ne da toliko kot se potem sam izobraziš. Same med 

sabo se pogovarjamo, pa ti kakšna kaj novega pove, to je zame 

pomembno, tudi s tem se izobražuješ. 

Na tem druženju ob kavah si sproščen. Pri nas je še vedno 
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kadrovski problem, preveč je dela, zato nimaš časa, da se čemu 

posvetiš. Jaz bi rada kaj z i-poda »dol snela«, se naučila tega, pa 

nimam časa. 

D: Meni pomeni osebno rast. Formalno izobraževanje ti ne 

pomaga pri delu. Zame je pomembno, kako z drugimi sodeluješ, 

da imaš socialno inteligenco, empatijo, če kot človek dobro 

deluješ, dobro sodeluješ tudi v skupini, kar se odraža pri delu s 

strankami. Sicer ne moreš zaspati na delovnem mestu. Dodatna 

znanja moraš sam pridobivat, na primer tehnologijo. V zadnjem 

času, ko sem študirala, sem se naučila dela z računalnikom, ki 

ga druge niso toliko vešče in jih učila naprej . Vse smo tudi istih 

let, smo isti kader, povozil nas je čas, tehnologija. Me teh igračk 

ne znamo uporabljat ….Če bi bil priliv mladih, bi bilo drugače, 

videli bi še druge stvari, preveč smo v rutini in ne vidimo drugih 

stvari. Delovni sestanki so tudi dobri, a kaj ko so pri nas 

sestanki, samo kadar gre nekaj narobe ali ko so problemi.  

 

19. Kaj bi spremenile v procesu izobraževanja preko 

projekta, če bi sploh kaj spremenile? 

A: Rabimo izobraževalni center za novo tehnologijo, 

računalniška znanja. Vsako leto to povem na letnem razgovoru, 

a ni nič od tega. To rabimo, to naj organizirajo. Smo čisti 

samouki na tem področju. Rabimo tudi bolj neformalna 

druženja, kjer si sproščen. Tam se krešejo mnenja, ideje. Na 

sestankih pa smo zapeti, govorijo ena in isti, tudi na delavnicah 

je tako. 

B: Se strinjam s predhodnico. Več poudarka na tehnološkem 

znanju in na neformalnem druženju, kjer »padajo« ideje ven … 

C: Se strinjam z že povedanim. Želim pa si izobraževanje iz 

»jezikov«. Tolikokrat sem to že omenila na letnem razgovoru, 

pa nikoli nič iz tega …  

D: Mi ne rabimo toliko neformalnih znanj, zato ker vidimo, da 

niso bila učinkovita. Zaradi samega načina dela rabimo boljšo 

aplikativno podporo. Ko je nadgradnja, nas morajo naučit, da 

bolje delamo. Problem so nove aplikacije, ki jih ne znamo 

uporabljat. Več bi moglo biti tudi obnavljanja že pridobljenega 

računalniškega znanja. Hitro namreč pozabiš naučeno, če ne 

uporabljaš dnevno ...  
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