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POVZETEK
Izobraževanje mora biti dolžnost in pravica vsakega zaposlenega. V učeči se
organizaciji se zaposleni načrtno učijo in konstantno izobražujejo za pridobitev novih
znanj. Sam sistem pa omogoča varno okolje za prosti pretok znanj.
Namen: Namen magistrskega dela je ugotoviti ali management človeških virov kot
eden izmed ključnih procesov znotraj učeče se organizacije, vpliva na pristop
ravnanja z znanjem v sami organizaciji. Prepoznati želimo ali vloga učečega se
managementa z učinkovitimi načini ravnanja z zaposlenimi, spodbuja učenje in
prenašanje znanja, motivira posameznike in prispeva k njihovem razvoju, da lahko s
svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju strateških ciljev učeče se organizacije.

Metodologija:

Uporabili

smo

deskriptivno metodo

dela

in

kvantitativno

metodologijo, kjer smo kot instrument uporabili anonimni anketni vprašalnik.
Raziskovalni vzorec je zajemal 104 naključno izbrane anketirane, ki so zaposleni v
Socialno varstvenem zavodu Hrastovec. Anketirali smo različne profile zaposlenih.
Rezultati: Rezultati ki smo jih pridobili z raziskavo kažejo, da je Socialno varstveni
zavod Hrastovec (v nadaljevanju SVZ Hrastovec) učeča se organizacija, ki vodi
proces učenja, ustvarja zakladnico znanja in svojim zaposlenim nudi možnost
izobraževanja in prenos znanja v prakso.
Ključne besede:
učeča se organizacija, management človeških virov, izobraževanje
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ABSTRACT:
Education should be the duty and right of every employee. In the learning
organization, employees study systematically and continuously learn to acquire new
skills. The system itself provides a secure environment for an unimpeded knowledge
flow.

The purpose: The purpose of the master’s thesis is to determine whether human
resource management, as one of the key processes within the learning organization,
influences the approach of knowledge management within the organization itself. We
want to establish, if the application of the learning management, with its effective
ways of employee-treatment, encourages learning and knowledge transfer, motivates
individuals and contributes to their development towards achieving strategic goals of
the learning organization.

Methodology: We used the descriptive method and the quantitative methodology;
we used them as an instrument of an anonymous questionnaire. The research sample
consisted of 104 randomly selected respondents, who are employed in the SVZ
Hrastovec. We interviewed different employee profiles.

Reults: The results that we have obtained from the survey show that SVZ Hrastovec
are learning organization, which leads the learning process, creats a knowledge base
and offers its employees the opportunity of education and transfer of knowledge into
practice.

Keywords: learning organization, human resource management, education
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1 UVOD IN OPIS PROBLEMA
Ravnanje s človeškimi viri je način vodenja in obvladovanja kadrovske funkcije:
planiranje, zaposlovanje, izobraževanje, razvijanje, motiviranje, premeščanje in
odpuščanje kadrov (Bačnik, 2006). Kot ugotavlja Bačnikova dalje, je tisto, kar je
najpomembnejše za učečo se organizacijo, kako ravnati s človeškimi viri, ki jih
organizacija zaposluje. Vedno bolj se zavedamo pomena izbire ustreznih zaposlenih
kadrov, ki so inovativni, kreativni in uspešno opravljajo svoje delo. Le tako lahko
sledimo konkurenci in smo učinkoviti v smislu zadovoljevanja potreb ljudi v
organizaciji in okolju. Pomembneje je, da znamo ljudi nagrajevati, iz njih izvabiti
čim več ustvarjalne energije, jih motivirati, da so zadovoljni, se trudijo in so še
naprej uspešni.
Kot ugotavljata Zupan, & Svetlik (2009) je management človeških virov stroka, ki
vodstvom organizacij in vsem zaposlenim pomaga k uspehu v svetovni in domači
gospodarski tekmi. Kako pridobiti, razviti in vzdrževati ljudi z visoko stopnjo
motiviranosti, ki bi bili voljni in zmožni reševati probleme tako, da bi bili vsaj en
korak pred drugimi, je verjetno danes največji izziv za vse organizacije, zato postaja
potreba po sodobnem strokovnem znanju nuja.
Dodatno avtorja ugotavljata (ib), da lahko management človeških virov razumemo na
dveh ravneh:
- kot filozofijo managementa, ki ljudem pripisuje ključno vlogo pri
zagotavljanju konkurenčnosti in je podlaga za konkretne aktivnosti;
- kot razviti model izvajanja kadrovske funkcije, pri katerem je poudarjena
strateška vloga človeških virov, ki presega funkcijsko obravnavanje in
posledično postaja management človeških virov sestavni del managementa
podjetij.
Na management človeških virov vplivajo tudi značilnosti sodobnih organizacij,
razvidne pri organiziranosti, vlogi managerjev in zaposlenih, globalizaciji in
uvajanju sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije ugotavljata avtorja
(ib). V takšnih pogojih so ljudje ključni dejavnik konkurenčnosti podjetij,

saj
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dodajajo vrednost, posnemanje je težko, usposobljeni kadri so redki, so omejeno
gibljivi in tudi niso povsem zamenljivi.
Edini način, da premaknemo organizacijo na višji nivo, je nadgradnja znanja in
povečanje sposobnosti vodstvenega kadra. Znanje je torej tisto, ki naredi razliko
(Schmidt, 2006).
Nadalje sta Zupan, & Svetlik (2009) ugotovila, da je vloga managementa človeških
virov v družbi znanja še pomembnejša, saj so ljudje ključni nosilci znanja, zato se
mora management človeških virov povezovati z managementom znanja. Naloga
managementa človeških virov je, da spremlja, ocenjuje in vpliva na ljudi v teh
procesih.
Kot ugotavljajo Dimovski, Penger, Škerlavaj, & Žnidršič (2005) učeča se
organizacija pospešuje komunikacije in sodelovanje med svojimi člani, tako da je
vsakdo vpet v prepoznavanje in reševanje problemov, kar ji omogoča nenehno
eksperimentiranje, izboljševanje in povečanje njenih zmožnosti. Značilnosti učeče se
organizacije so, kot ugotavljajo avtorji, enakost, vsem dostopne informacije, nizka
stopnja hierarhije in kultura, ki spodbuja prilagodljivost in sodelovanje ter in s tem
porajanja idej pri vseh zaposlenih. Dimovski et al. so nadalje ugotovili, da je
organizacija tako sposobna hitreje zaznati priložnosti in se spoprijeti s krizami. Na
prvo mesto organizacija po ugotovitvah avtorjev, postavlja reševanje problemov,
medtem, ko si tradicionalne organizacije prizadevajo predvsem za učinkovito
poslovanje. Nadalje

avtorji ugotavljajo, da sodobni pogled na management

predvideva, da vodje in zaposleni vedo, kaj delati, da želijo trdo delati in uspeti ter
verjamejo v cilje podjetja in poudarjajo, da je treba nižje ravni managementa in
delavce usposobiti in opolnomočiti. Posledično je naloga vrhnjega managementa, da
zaposlenim omogoči doseganje njihovih ciljev in ciljev podjetja.
Dimovski in sodelavci ugotavljajo, da v učečih se organizacijah zaposleni nenehno
izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, si jih res želijo, gojijo nove in
prilagodljive vzorce mišljenja ter se ves čas privajajo na skupno učenje – učijo se
drug od drugega in od članov drugih organizacij. Tako lahko organizacija uporabi
najboljše izkušnje in znanje in se tudi sama nenehno uči, je odprta za okolje,
2

sposobnosti za učenje pa si želi še povečati. Našteti trije dejavniki so ključnega
pomena za dvig kakovosti,izboljšanje odnosov ter uspešnejše uresničevanje strategij.
Socialno varstveni zavod Hrastovec je nastal v prvih letih po drugi svetovni vojni in
po organizaciji in strokovnih pristopih poskuša biti eden najboljših zavodov v tem
delu Evrope. Zavod si prizadeva za nenehno učenje in usposabljanje svojih
zaposlenih ter je učna baza dijakom in študentom Fakultete za zdravstvene vede ter
študentom Fakultete za socialno delo. Posebno vrednost v zavodu ima znanje, ki
nastaja v zavodu in je specifično – gre za tako imenovano »tiho znanje« in je za
zavod neprecenljivega pomena. Torej so jedro učeče se organizacije timi, kjer se
posamezniki spontano učijo drug od drugega in znanje se prosto pretaka.
Manegement človeških virov se vse bolj usmerja na področje managementa znanja,
ki kot ugotavlja Ivanuša – Bezjakova (2006), tvori ciklus znanja, ki ga sestavljajo:
ustvarjanje, pridobivanje, prenos znanja in uporaba znanja v praksi. Ob tem pa se
poraja vprašanje, kako zagotoviti, da bodo zaposleni novo znanje čim hitreje
pridobili, obvladali in uporabili pri svojem delu.
Znanje, ki ga posedujemo zaposleni v SVZ Hrastovec je specifično ter pridobljeno na
osnovi izobrazbe, delovnih izkušenj ter predvsem izobraževanj, ki potekajo v zavodu
kontinuirano pod taktirko domačih in izven zavodskih predavateljev, tudi tujih. Delo
z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju oz. v duševnem razvoju zahteva
celovit pristop in nenehno učenje ter spreminjanje vedenja na osnovi izkušenj. Pri
delu se marsikdaj pojavljajo tudi etične dileme in takrat je edino znanje osebja tisto,
ki zagotovi kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami.
Kot ugotavljata Gosak, & Čuček Trifkovič (2011) v raziskavi, ki je potekala v SVZ
Hrastovec na temo posebnih varovalnih ukrepov (PVU) je za člane negovalnega tima
prav izvajanje PVU ena izmed najzahtevnejših aktivnosti zdravstvene nege, saj
pomeni še dodatno obremenitev na že tako stresnem področju. V nadaljevanju
Gosak, & Čuček Trifkovič ugotavljata, da če želimo, da se PVU izvaja kakovostno in
pri tem zagotovi varnost, tako stanovalca kot osebja in ostalih na oddelku, je
potrebno zagotoviti redna izobraževanja osebja. Le na tak način bomo dosegli, da bo
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obravnava stanovalcev, pri katerih je uporabljen PVU, zanje manj stresna, prav tako
pa tudi bolj varna za stanovalce.
V SVZ Hrastovec zaposleni s pridobljenim znanjem in izkušnjami strmijo k
doseganju rezultatov. Le znanje in nenehno učenje, je tisto, ki lahko ob zmanjšanem
številu zaposlenih in vedno večjem številu stanovalcev s hudimi težavami v
duševnem zdravju, omogoči uresničevanje ciljev, dvig kakovosti ter doseganje
rezultatov.
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2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
2.1. Namen raziskave
V teoretičnem delu magistrskega dela je naš namen predstaviti management
človeških virov kot enega ključnih procesov znotraj učeče se organizacije. Predstaviti
nameravamo pristop, ki z učinkovitimi načini ravnanja z zaposlenimi spodbuja
učenje in prenašanje znanja, motivira posameznike in prispeva k njihovem razvoju,
da lahko s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju strateških ciljev učeče se
organizacije.
V empiričnem delu magistrske naloge nameravamo raziskati vlogo učečega se
managementa v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec (SVZ Hrastovec).
2.2. Cilji raziskave
Cilji v teoretičnem delu:
- pregledati in analizirati relevantno literaturo,
- pregledati ključne spremenljivke vključene v raziskave (odvisne, neodvisne),
- pregledati kritike uporabljenih metod.
Cilji empirične raziskave:
- z ustreznimi instrumenti raziskati in proučiti problematiko ravnanja z znanjem
v SVZ Hrastovec,
- ugotoviti ali se znanje v SVZ Hrastovec prenaša, uporablja in meri,
- ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, starost,
izobrazbo in vrsto dela zaposlenih,
- ugotoviti ali posredovanje znanja zaposlenim v SVZ Hrastovec predstavlja
pomemben dejavnik v delovnem procesu,
- ugotoviti ali zadovoljstvo s trenutnim delovnim mestom vpliva na učenje in
prenos znanja,
- predlagati model izboljšav.
5

3 UČEČA SE ORGANIZACIJA
Kot ugotavljajo Dimovski, Penger, Škerlavaj, & Žnidršič (2005) se ključni izziv
učeče se organizacije v primerjavi s klasičnim podjetjem kaže v zavedanju
managementa o vlogi posameznika, saj ga postavljav osrednji položaj organizacijske
mreže. Posamezniki s svojimi kognitivnimi mentalnimi koncepti namreč omogočajo
in vodijo razvoj trajne konkurenčne prednosti sodobnega podjetja, ki temelji na
znanju, a predvsem na tistem, ki izvira iz izkušenj, skritih praks in osebnih vrednot
(tiho in implicitno znanje). Sodobni mamager je sposoben zaznavati, spodbujati in
udejanjati kategorije organizacijskega znanja in jih tudi dejavno poslovoditi, s ciljem,
da bi se njegovo podjetje učilo hitreje kot konkurenti in si tako zagotovilo trajni
zmagovalni položaj.

3.1 Značilnosti učeče se organizacije
Možina, Rozman, Glas, Tavčar, Pučko, Kralj, Ivanko, Lipičnik, Gričar, Tekavčič,
Dimovski in Kovač (2002) navajajo, da ideja, da se morajo organizacije učiti, ni
nova. Sega že v dvajseta leta 20. stoletja in se pozneje povezujejo s pojmi
usposabljanje, organizacijski razvoj, organizacijsko učenje ipd. Z njo so se ukvarjali
številni avtorji. Pojem »učeča se organizacija« se pojavi sorazmerno pozno, leta
1988. Gre za organizacijo, ki je sposobna ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje,
poleg tega pa tudi spreminjati vedenje tako, da odseva novo znanje in razumevanje
stvari ali pojavov. Nesposobnost za učenje je tragično za posameznike in pogubno za
organizacijo. Učenje mora doseči vse ravni organizacije in ne samo management. To
je nadfunkcijska aktivnost, ki zadeva vse poslovne funkcije. Vodstvo mora zato
spodbujati in nagraditi vsa prizadevanja zaposlenih, ki omogočajo in pospešujejo
učenje v organizacijah. Organizacije in posamezniki bi brez učenja preprosto
ponavljali preteklo prakso, vsa sprememba pa bi se pojavila naključno ali
kratkoročno. Iz vsega povedanega ni težko razumeti, zakaj se pojavlja potreba po
zavestnem ravnanju z znanjem v organizacijah.
Možina in sodelavci (2002) nadalje navajajo, da formalna izobrazba posamezniku
daje predvsem temeljno znanje (know – what) in osnovne spodbude za ustvarjalno
6

delo. Večino drugega znanja (know – how in know – why) in motivacijo za kreativno
reševanje problemov pa posameznik pridobi z delom v konkretni delovni situaciji.
Zavedati se je potrebno, da znanje v organizaciji ne pride naenkrat in tudi ne le
enkrat.
Kot ugotavljajo Dimovski, Penger, Škerlavaj, & Žnidršič (2005) je ključni izziv
učeče se organizacije v primerjavi s klasičnim podjetjem v zavedanju managementa
o vlogi posameznika, saj le tega postavlja v osrednji položaj organizacijske mreže.
Posamezniki s svojimi kognitivnimi mentalnimi koncepti namreč omogočajo in
vodijo razvoj trajne konkurenčne prednosti sodobnega podjetja, ki temelji na znanju,
a predvsem na tistem, ki izvira iz izkušenj, skritih praks in osebnih vrednot (tiho ali
implicitno znanje). Sodoben manager je sposoben zaznati, spodbujati in udejanjiti
kategorije organizacijskega znanja in jih tudi dejavno poslovoditi, s ciljem, da bi se
njegovo podjetje učilo hitreje kot konkurenti in si tako zagotovilo trajni zmagovalni
položaj. Vodja sodobne organizacije zagotavlja, da se vrednote učeče se organizacije
razpršijo med vse zaposlene tako, da ta model postane del osebne in strokovne rasti
vsakega posameznika.
Dodatno avtorji (ib) ugotavljajo, da je Peter Senge učečo se organizacijo opredelil
kot organizacijo »v kateri ljudje nenehno izboljšujejo sposobnosti za doseganje
rezultatov, ki si jih resnično želijo, gojijo nove in raztegljive načine mišljenja, so
svobodni v skupnih prizadevanjih in se nenehno učijo, kako se učiti skupaj«.
Sposobna se je nenehno učiti, je odprta za okolje in ima željo in potrebo po
povečevanju sposobnosti učenja. Učeča se organizacija na pragu 21. stoletja
potrebuje več kot samo odlično tehnologijo, potrebuje prilagodljiv, samozavesten
managament, inteligentne, sposobne, opolnomočene zaposlene, kakovosten in odprt
sistem internih komunikacij, ki predvideva popolno zavezanost vrhnjega
managementa. V njej poglavitna odgovornost managerjev ni sprejemanje odločitev,
temveč ustvarjanje sposobnosti učenja po celotni organizaciji in zagotavljanje
skupinskega odločanja vseh zaposlenih. Učeča se organizacija in vsi njeni sestavni
deli (zaposleni) morajo biti pripravljeni na stalne spremembe in prilagajanje nanje.
Pomembno je nabirati izkušnje, se nenehno učiti in, navsezadnje, služiti organizaciji,
skupni viziji, strategiji in temu stalno prilagajati organizacijsko strukturo.
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3.2 Opredelitev učeče se organizacije in tehnologije
nenehnega učenja
Učeče se organizacije kot ugotavljajo Dimovski in sodelavci (2005), so tiste, v
katerih ljudje nenehno izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, ki si jih
resnično želijo, gojijo nove in raztegljive (bolj elastične, ekspanzivne) načine
(vzorce) mišljenja, so svobodni v skupnih prizadevanjih in se nenehno učijo, kako se
učiti skupaj. Taka organizacija ima željo oziroma potrebo po povečanju sposobnosti
učenja.
Nadalje kot ugotavljajo avtorji (ib) Sengejev model nenehnega učenja vsebuje pet
delnih tehnologij: sistemsko mišljenje, osebno mojstrstvo, mentalne modele, skupno
vizijo in timsko učenje:
Sistemsko mišljenje: pripomore, da na bolj ustvarjalen način dobimo vpogled v
vzorce in odnose ali jih spreminjamo z namenom trajne konkurenčne prednosti.
Osebnostno mojstrstvo: pomaga nepretrgoma oblikovati in izpopolnjevati osebno
vizijo, osredinjati energije, razvijati potrpežljivost in bolj objektivno obravnavati
realnost. Osebna odločnost vključuje veliko tehnik in načel, sestavljena pa je iz treh
pomembnih elementov: osebne vizije, ustvarjalne tenzije in zavezanosti resnici.
Mentalni modeli: so temeljne predpostavke, vrednote, prepričanja, norme in
predstave, ki vplivajo na posameznikovo razumevanje realnosti in uresničevanje
akcij. Posameznike povezujejo v podoben način razmišljanja (mišljenja) in reševanja
problemov. Spremeniti in tako razviti nove načine videnja in razumevanja realnosti
jih je mogoče samo, če so organizacije dovolj prilagodljive in odprte okolju.
Skupna vizija: posameznike v organizaciji usmerja in jim daje energijo. Večina
članov organizacije se ji zaveže, ker odseva njihovo osebno vizijo. Če se
individualna in organizacijska vizija ne ujemata, posameznik verjetno ne bo deloval
v skladu s cilji organizacije (oziroma njegovo vedenje ne bo ustrezno). Osebna
zavezanost skupni viziji je bistvenega pomena, zato morajo učeče se organizacije
prevzemanju skupne vizije namenjati posebno pozornost.
Timsko učenje: je proces usmerjanja tima, da bi usmeril energijo v doseganje
želenih rezultatov, temelji pa na osebni odličnosti in skupni viziji. Zahteva
obvladovanje komunikacijskih postopkov (praks, tehnik) in usklajene akcije.
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3. 3 Management znanja v organizaciji
Po sodobnem pojmovanju je najpomembnejši cilj managementa znanja mogoče
izraziti s štirimi sestavinami: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje
znanja, izkušenj, zmožnosti in sposobnosti. Začne se pri slehernem posamezniku,
nadaljuje v skupinah (timih, oddelkih) in seže v vse pore podjetja oziroma ravni
organizacije (Možina, & Kovač, 2006).
Za novo učečo se organizacijo ugotavljajo Možina in sodelavci (2002), je značilen
integriran, toda prožen sistem. To pomeni, da je organizacija decentralizirana,
spodbuja avtonomno delo skupin, daje večje odgovornosti posameznikom, obenem
pa razvija močan integriran sistem veljavnih organizacijskih vrednot in način dela, ki
ga sprejmejo vsi. Učeča se organizacija ustvarja učinkovito in močno organizacijsko
kulturo, ki drži podjetje skupaj. takšna organizacija goji odprt pristop do zunanjega
okolja, do trga, politike, socialnih in finančnih vprašanj in takšno politiko ravnanja z
ljudmi pri delu, ki obsega predvsem zaupanje v svoje zaposlene, odgovornost in
iniciativnost.

3. 4 Učeče se okolje
V učeči se organizaciji se vsi zaposleni parmanentno in načrtno izobražujejo,
izpopolnjujejo in usposabljajo, in sicer ne glede na delovno mesto, ki ga zasedajo in
ne glede na organizacijski nivo, na katerem se nahajajo. Učeče se organizacije lahko
prvenstveno prepoznamo po tem, da je v tovrstnih sistemih pridobivanje znanj, torej
stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, dolžnost in pravica vsakega
zaposlenega. V tovrstnih organizacijah je znanje resnično vrednota. Ključne
dimenzije učeče se organizacije so torej sistematično in permanentno učenje vseh
zaposlenih, nagrajevanje za pridobivanje znanja, aktivna participacija in dvostranska
komunikacija, timsko učenje, zagotavljanje ustrezne usposobljenosti zaposlenih,
navduševanje in vzpodbujanje zaposlenih za učenje ter visoka stopnja zadovoljstva
zaposlenih in tudi strank organizacije. Učeča se organizacija vzpodbuja učenje vseh
zaposlenih in se ob tem tudi sama spreminja. Zaposleni kontinuirano širijo
sposobnosti v namen doseganja želenih ciljev, razvijajo nove vzorce razmišljanja, se
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kolektivno navdušujejo ter se permanentno učijo kako se skupaj učiti (Mihalič,
2006).
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4 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Pomen znanja in učenja je v kontekstu ekonomske teorije prvi že konec 19. stoletja
izpostavil Marshall z mislijo, da je »znanje najmočnejši motor proizvodnje«.
Njegove ideje so ostale desetletja bolj ali manj neopažene, saj je tradicionalna
neoklasična ekonomska teorija znanje dojemala kot javno dobrino. Šele endogene
teorije rasti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so med ekonomisti spodbudile
zanimanje za znanje, ki ga je nadalje razvila predvsem evolucijska ekonomska
teorija. Še bolj kot znanje pa je v središče pozornosti stopilo učenje kot temeljni in
strateški proces v vsaki organizaciji oziroma družbi. Znanje je težko opredeljiv
pojem. Iz dialoga med Sokratom in njegovim učencem Theaetetusom je možno
razbrati, da znanje ni nekaj samo po sebi, ampak vedno obstaja v povezavi z nečim.
Tako ga lahko opredelimo kot zavestno ali nezavestno sposobnost ukrepanja.
Poudarek je torej na ukrepanju, kajti znanje se po tej opredelitvi lahko pokaže samo
ob delovanju. Ključna konkurenčna sposobnost v družbi znanja je torej znanje
organiziranja znanja, saj še tako izobražen posameznik sam ne more delovati
oziroma ukrepati. Družba znanja je tudi družba organizacij in medsebojno učenje in
razvoj institucij ter posameznikov imenujemo učečo se družbo (Možina, & Kovač,
2006).

4.1 Znanje kot kapital
Znanje ima danes vse lastnosti kapitala in tudi trg znanja je že postal kapitalski. To
pomeni, da je potrebno v organizacijah zagotoviti, da znanje ne bo predstavljalo
zgolj vira, temveč, da bo v vlogi generatorja dodane vrednosti in da bo kot tak
predstavljal ključni korporativni kapital. Pomembno je, da poznamo kapitalski vidik
znanja, saj je upravljanje znanja zelo kompleksno področje, znanje pa dokaj
specifično glede na druge oblike kapitala. Znanje lahko brezmejno plementiramo,
njegova vrednost pa lahko narašča, stagnira ali pada – enako kot vrednost finančnega
kapitala (Mihalič, 2010).
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Vendar kot ugotavlja Mihaličeva (2010) dalje obenem znanje pojmujemo kot kapital
le v primeru, če ustvarja novo vrednost. Z uporabo znanja se povečujeta širina in
globina znanj, ne pa vedno tudi cena in kvaliteta. Tudi znanje ima namreč svojo ceno
in tržimo ga po vseh zakonitostih ponudbe in povpraševanja. Razporeditev znanj je
danes neenakomerna, saj so vrhunska znanja centralizirana in težko dostopna ter
dosegajo visoko ceno, medtem, ko so splošna znanja razpršena, širše dostopna in
brezplačna ali pa imajo nizko vrednost. Pri ravnanju z znanjem moramo vedno imeti
v mislih navedeno kapitalsko logiko. Izziv se namreč ne nahaja v pridobivanju
obstoječih in dostopnih znanj, ki so tudi manj kakovostna in nižje cenjena, temveč se
nahaja v ustvarjanju novih znanj, ki bodo bolj kakovostna in višje cenjena. Seveda je
pri ljudeh kot nosilcih znanja osvojitev obstoječih in dostopnih znanj osnovni
predpogoj za ustvarjanje novih znanj.

4.2 Proces ravnanja z znanjem v podjetju
Management po temeljni opredelitvi proces zagotavljanja smotrnega doseganja ciljev
podjetja. Management znanja je torej zagotavljanje smotrnosti učenja in doseganje
znanja. Naloga managerjev je zagotoviti, da se bodo zaposleni ustrezno in učinkovito
učili, pridobivali in uporabljali znanje. Organizacijsko učenje je proces pridobivanja
znanja povezanih članov skupin in podjetja. Ravnanje z znanjem je zagotavljanje, da
bodo sodelavci smotrno pridobivali in uporabljali znanje. Organizacijsko učenje je
bolj akademsko, opisno in usmerjeno v ustvarjanje znanja, medtem, ko je ravnanje z
znanjem bolj predpisovalno in usmerjeno v zagotavljanje doseganja ciljev na
področju znanja (Rozman, & Kovač, 2012).

Kot ugotavljata Rozman in Kovač dalje v procesu vodenja, komuniciranja in
motiviranja managerji spodbujajo in prepričujejo sodelavce k pridobivanju,
prenašanju, uporabi znanja. S svojimi lastnostmi in načinom dela vplivajo na
zaposlene, da bi povečali svoje znanje v dobro podjetja. Obenem pa managerji
nenehno kontrolirajo ali zaposleni sodelujejo v procesih organizacijskega učenja, in
doseganja znanja. Doseženo znanje primerjajo s planiranim in po potrebi ukrepajo.
Na ravni podjetja tudi kontrolirajo, ali se je raven dejanskega znanja in učenja
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približala planirani. Prav tako je mogoče kontrolirati doseženo dejansko znanje v
primerjavi s planiranim na podlagi preglednic znanja skupin in podjetja.

4.3 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Kot ugotavlja Mihaličeva (2010) dalje mora biti izobraževanje in usposabljanje
pravica in dolžnost vseh zaposlenih v organizaciji. Prav tako ni več dovolj, da se
posameznik izobražuje zgolj na svojem področju dela, saj se področja med seboj
vedno bolj prekrivajo in uspeh je pogojen s pravim spletom različnih veščin. Ukrepi,
ki jih navaja Mihaličeva in ki spodbujajo zaposlene k izobraževanju in vzpostavitvi
dobrega načina kontinuiranega pridobivanja znanj:
- v stalno izobraževanje vključevati vse zaposlene,
- pridobivanje znanj naj bo dolžnost in pravica,
- analizirati potrebe po znanjih,
- izdelati individualne letne načrte izobraževanj,
- možnosti učenja naj bodo enake za vse zaposlene,
- napredovanje pogojevati tudi z izobraževanjem,
- znanje komuniciranja kot eno temeljnih vrednot,
- pridobivanje novih znanj in veščin nagrajevati,
- lastna znanja in veščine prenašati na sodelavce,
- meriti učinkovitost izobraževanj,
- spodbujati učenje na delovnem mestu in pri delu,
- izobraževanje naj bo temelj strokovnega razvoja,
- posluževati se čim bolj raznolikih načinov učenja,
- zaposlenim kdaj omogočiti tudi izobraževanje, ki je zgolj v njihovem lastnem
interesu,
- meriti stopnjo uporabe osvojenih znanj v praksi,
- uvesti interni katalog znanj in drugih kompetenc,
- znanja zaposlenih razvijati načrtno, sistematično in ciljno ter strateško
usmerjeno,
- spodbujati medsebojno izmenjavo obstoječih in novih znanj med zaposlenimi,
- stalno iskati nove, hitrejše in boljše načine učenja,
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- usposabljati zaposlene za samostojno pridobivanje znanj, veščin in drugih
kompetenc,
- ne dovoliti samouspavanja na obstoječem znanju,
- izobraževanje povezati z ocenjevanjem in nagrajevanje

4.3.1 Identificiranje in dokumentiranje znanja
Znanje je za organizacijo zelo pomembno, toda ni vse znanje enakovredno. Potrebo
po znanju oblikujejo cilji, ki jih morajo v organizaciji dosegati poslovni procesi.
Najprej je potrebno prepoznati ključno znanje, ga umestiti, določiti nosilce znanja ter
obseg znanja, ki ga imajo. V fazi izbora organizacija razvršča novo pridobljene
izkušnje, podatke, informacije in sestavine znanj na koristne, ki jih želi ohraniti, in na
nekoristne, ki niso vredne hranjenja. Bistveno je prepoznati:

-

tiste aktivnosti, ki niso podprte z ustrezno stopnjo zahtevanega znanja,

-

nedokumentirano znanje,

-

aktivnosti, kjer znanje nastaja, pa ni ustrezno dokumentirano,

-

ovire, ki preprečujejo širjenje znanja v organizaciji,

-

nove vrste znanja, brez katerih ne bo mogoče doseči strateških ciljev.

Znanje sestoji iz resnic in prepričanj, perspektiv in konceptov, presoj, pričakovanj in
metodologij. Uporabno znanje je tisto znanje, ki je organizaciji potrebno za uspešno
poslovanje. To znanje je izrecno razvita mreža ukazov, vzorcev, pravil in zapisov.
Cilj komercialnega znanja je doseganje uspešnega

poslovanja organizacije, kar

pomeni odkriti, kaj deluje bolje v konkurenčnem in finančnem smislu (Možina, &
Kovač, 2006).

4.4 Razvoj vodij
Možina in sodelavci (2002) ugotavljajo, da je vodenje sposobnost vplivanja,
spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju želenih ciljev. Naloga vodje je, da
usklajuje sestavine vodenja v smiselno produktivno celoto.
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Nadalje avtorji (ib) ugotavljajo, da si uspešni vodje pri delu s svojimi izkušnjami
pridobijo nekaj temeljnih sposobnosti in jih nato učinkovito uporabljajo. Toda
organizacije velikokrat ne morejo čakati, da se bodo vodje izoblikovali pri
opravljanju dela, zato iščejo med zaposlenimi ljudi, ki morda imajo sposobnosti za
vodenje, in jih načrtno vzgajajo. Zanje pripravijo poseben program v katerega
zajamejo vse pomembne sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne za vodenje.
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5 MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV
Ne glede na to, koliko dela avtomatiziramo, kršimo obseg dela in število
zaposlenih ali geografsko drobimo organizacije, so na koncu vedno ljudje tisti, ki
so ključni za rezultate in uspeh. Razlog je preprost – nobeno konstruktivno delo in
načrtovanje ni dovolj dobro, da bi lahko napovedalo vse nepredvidene dogodke,
ki se pojavijo v dinamičnem svetu. Vedno bodo ljudje tisti, ki lahko vdihnejo
smisel novim podatkom in novim problemom, ki se bodo pojavljali (Schein,
2008).
Kot ugotavlja Schein dalje so dejavniki, ki vplivajo na upravljanje človeških virov
sledeči:
- tehnološke spremembe, zaradi katerih so vse funkcije bolj zapletene,
- globalizacija in posledično kulturna raznovrstnost,
- bolj izobraženi zaposleni,
- spreminjajoča se pričakovanja najvišjega vodstva,
- hitrost družbenih sprememb glede zaposlovanja, poklicne poti in
»psiholoških pogodb«.
Avtor (ib) dalje ugotavlja, da obstaja nekaj specifičnih trendov, ki vplivajo na
upravljanje človeških virov:
- spreminjajoči se koncept »poklicne poti« - več mobilnosti, manj zvestobe, več
skrbi za samega sebe,
- več raznovrstnosti pri »sidrih poklicne poti« in potrebah organizacije,
- večja potreba po analiziranju in ustreznem opisovanju delovnih mest / vlog,
- vse večje spoznanje o pomenu kulture in drugih elementov podjetja, ki niso
povsem strokovne narave,
- povezovanje učenja organizacije s človeškim kapitalom (vrste sider poklicne
poti).
Dodatno avtor (ib) ugotavlja, da je sidro poklicne poti podoba o samem sebi, ki se
spreminja in ki odraža izkušnje na področju izobraževanja in dela. Zasnovano je na
izkušnjah iz poklicnega in zasebnega življenja in opisuje tisto, čemur se človek ne bi
nikoli odpovedal, če bi moral izbirati.
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5.1 Upravljanje človeških virov
Pojem upravljanja človeških virov vsebuje številne tradicionalne kadrovske
aktivnosti in procese, kot so zaposlovanje, izbor kadrov, razporejanje, ocenjevanje
kadrov, nagrajevanje in planiranje kadrov. Ključna funkcija v povezavi s kariernim
razvojem je planiranje človeških virov, to je proces s katerim organizacija določi
karierne značilnosti svojih zaposlenih, ki jih nato usmerja k svojim prihodnjim
potrebam po delovni sili. Rezultat planiranja človeških virov je viden v tem, da so
organizacije sposobne določiti notranjo razpoložljivost za določena ključna delovna
mesta in področje zahtevanih sposobnosti (Cvetko, 2002).
Upravljanje človeških virov je nov pogled na vlogo ljudi v organizaciji in pomeni
delovanje vodilnega osebja pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo zaposlene v
organizaciji in pri njihovem delu. Na osnovi tega lahko oblikujemo naslednje cilje
upravljanja človeških virov:
- celotno vključevanje upravljanja človeških virov v vse funkcije podjetja, da
postane delo z ljudmi vsakodnevna naloga vsakega vodja,
- razvijanje

pripadnosti

zaposlenih,

identifikacija

posameznika

s

cilji

organizacije in spodbujanje visoke stopnje učinkovitosti,
- razvijanje prožne organizacijske strukture, ki omogoča učinkovito prilagajanje
vplivom iz okolja,
- pridobivanje in razvijanje kakovostnih sodelavcev (Brejc, 2000).

5.2 Managerji znanja
Sodoben manager znanja skrbi za razvoj managementa znanja, zato načrtuje,
organizira, vodi, nadzoruje in analizira procese pridobivanja znanj in aplikacije teh
znanj v praksi, razvija in uvaja

nove metode in tehnike v izobraževanje in

gospodarjenje z znanjem, skrbi za permanentno izobraževanje vseh sodelavcev,
oblikuje razvojno vizijo, politiko ter strateške, taktične in operativne cilje na
področju upravljanja znanja in izobraževanja, pripravlja predloge za spremembe v
izobraževanju in ravnanju z znanjem, pripravlja usmeritve za upravljanje znanja
sistema, strokovno svetuje ter oblikuje metodologijo in koncepte za uspešno in
učinkovito izvajanje procesov izobraževanja ter gospodarjenja z znanjem. Vzporedne
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naloge managerja znanja pa so vezane na povečanje stopnje aktivne participacije
sodelavcev v procesih pridobivanja in širjenja znanja, pospeševanje inovativnosti in
samoiniciativnosti zaposlenih, evalviranje programov pridobivanja znanj, merjenje
stopnje aplikacije pridobljenih novih znanj v prakso in merjenje vpliva znanja na
učinkovitost in uspešnost pri delu. Ključna naloga managerja znanja je usklajevanje
obstoječih, želenih in zahtevnih znanj glede na organizacijske vloge, ki jih zaposleni
zasedajo oziroma za katere se predvideva, da naj bi jih zasedali v prihodnosti.
Manager znanja skrbi za korporativne, timske in individualne profile znanj v
povezavi z delovnimi, vodstvenimi, izobraževalnimi in mobilnostnimi potenciali. Na
tej točki sodelujeta pri pripravi kariernih načrtov, izvedbi letnih razgovorov
neposrednih vodij s sodelavci, oblikovanju in realizaciji individualnih načrtov
izobraževanja posameznika, oblikovanju predlogov, nagrajevanja sodelavcev,
izdelavi kompetenčnih načrtov ter pri pripravi načrtov napredovanja in nasledstva
(Mihalič, 2010).
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6 EMPIRIČNI DEL
6.1 Hipoteze
Glede na teoretični del naloge, kjer smo preučili management človeških virov kot
ključni proces v učeči se organizaciji, smo v empiričnem delu naloge postavili
naslednje hipoteze:
H1: Obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z možnostjo izobraževanja,
glede na starostne skupine.
H2: Obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z izobraževanjem glede na
spol.
H3: Anketiranci so mnenja, da je najbolj pomemben motiv za izobraževanje
pridobivati nova znanja, večje samozaupanje, odgovornost, kritičnost.
H4: Anketiranci so mnenja, da je izobraževanje najbolj povezano z večjo
strokovnostjo pri delu.
H5: Anketiranci se najbolj strinjajo, da lahko znanje pridobljeno na izobraževanjih
prenesejo v prakso na način uveljavitve le tega v praksi.

6.2 Metodologija
V raziskovalnem delu magistrskega dela smo uporabili metode študije literature v
mednarodnih bazah podatkov ter kvantitativno analizirali podatke, zbrane s pomočjo
ankete, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v SVZ Hrastovec.
Na podlagi študija literature in že dostopnih empiričnih podatkov so bile zastavljene
raziskovalne hipoteze.

6.3 Raziskovalne metode
Raziskava je temeljila na naslednjih metodah:
- metodi analize (razčlenitev raziskave),
- metodi deskripcije (opisovanje),
- metodi dedukcije (sklepanje na osnovi splošnih spoznanj),
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- statističnih metodah;
H1 – metoda ANOVA (analiza variance).
Z enojno analizo variacije primerjamo aritmetične sredine neodvisnih
naključnih vzorcev meritev, izbranih iz različnih populacij (Jesenko, 2001).
Vprašanje 6 smo upoštevali kot 5 stopenjsko lestvico in izračunali povprečje
ter ga primerjali med posameznimi starostnimi skupinami.
H2 – metoda T- test za neodvisne vzorce.
Trditve vprašanja 7 smo združili in le te so merile zadovoljstvo z
izobraževanjem, nato smo povprečje zadovoljstva primerjali med spoloma.
H3 – metoda T – test za en vzorec.
Povprečje pridobivati nova znanja, večje samozaupanje, odgovornost,
kritičnost, smo primerjali z ostalimi povprečji. Če bo povprečje najvišje in se
bo med testnim povprečjem in ostalimi pokazala statistično pomembna
razlika, bomo hipotezo potrdili.
H4 – metoda T – test za en vzorec.
Povprečje večje strokovnosti pri delu smo primerjali z ostalimi povprečji. Če
bo povprečje najvišje in se bo med testnim povprečjem in ostalimi pokazala
statistično pomembna razlika, bomo hipotezo potrdili.
H5 – metoda T – test za en vzorec.
Povprečje uveljavitve v praksi smo primerjali z ostalimi povprečji. Če bo
povprečje najvišje in se bo med testnim povprečjem in ostalimi pokazala
statistično pomembna razlika, bomo hipotezo potrdili.

6.4. Raziskovalni vzorec
Raziskovalni vzorec je zajemal 104 naključno izbranih anketirancev, ki so zaposleni
v SVZ Hrastovec. Anketirali smo različne profile zaposlenih in sicer zaposlene s
končano poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, visokošolsko strokovno
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izobrazbo in univerzitetno izobrazbo. Anketa je potekala anonimno. Anketiranci so
bili o poteku in namenu raziskave seznanjeni, imeli pa so tudi možnost odklonitve
sodelovanja. Od razdeljenih 120 anket smo prejeli 104 pravilno izpolnjene ankete.

6.5 Postopki zbiranja podatkov
Raziskava je potekala v mesecu maju 2015. Izvajanje ankete med zaposlenimi je
ustno odobril direktor SVZ Hrastovec, prav tako je bilo izvajanje potrjeno na
strokovnem svetu zavoda. O anketiranju so bili obveščeni tudi strokovna vodja
zavoda, vodja ZNO ter vodje posameznih enot in služb.
Podatke smo obdelali s SPSS programom, verzijo 20.
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7 REZULTATI
7.1 Interpretacija

Graf 1: SPOL

Spolna struktura sodelujočih je sledeča: 23,1 % moških in 76,9 % žensk.

Graf 2: STAROST

22

Največ anketirancev 39,4 % je starih od 41 do 50 let, nato sledijo z 36,5 % zaposleni
stari od 31 do 40 let. 14,4 % zaposlenih je starih od 51 do 60 let. 9,6 % zaposlenih pa
je starih od 18 do 30 let. Iz tabele je razvidno, da večina vprašanih pripada tako
imenovani srednji generaciji.

Graf 3: IZOBRAZBA

Najvišji odstotek anketiranih ima srednjo strokovno izobrazbo (51,9 %), nato z 22,1
% sledijo anketirani s poklicno izobrazbo. 17,3 % vprašanih ima visokošolsko
strokovno izobrazbo in 8,7 % ima dokončano univerzitetno izobrazbo.
Iz tabele 3 je razvidno, da ima največji delež vprašanih srednjo strokovno izobrazbo.

23

Graf 4: DELOVNA DOBA

Najvišji odstotek anketiranih 27,9 % je zaposlenih od 6 do 15 let, nato sledijo z 26 %
anketiranci z delovno dobo med 25 in 30 let. Z 24 % sledijo tisti, ki so zaposleni med
16 in 25 let, nato z 15,4 % tisti, ki so imajo več kot 30 let delovne dobe. 6,7 % je
tistih, ki imajo do 5 let delovne dobe.

Graf 5: NAČIN IZOBRAŽEVANJA
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Redno se je izobraževalo 79,6 % vprašanih, ob delu pa se je izobraževalo 20,4 %
zaposlenih.

Graf 6: ZADOVOLJSTVO Z MOŽNOSTJO
IZOBRAŽEVANJA V SVZ HRASTOVEC

Z možnostjo izobraževanja v SVZ Hrastovec je zadovoljnih 63,7 % anketiranih.
Delno nezadovoljnih je 17,6 % vprašanih; 9,8 % je zelo zadovoljnih; 5,9 % je zelo
nezadovoljnih; 2,9 % vprašanih pa je nezadovoljnih z možnostjo izobraževanja.
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Graf 7: ZADOVOLJSTVO Z IZOBRAŽEVANJEM V SVZ
HRASTOVEC

Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo »Izobraževanja v SVZ Hrastovec so
strokovna, zanimiva, prenosljiva v prakso«. Na vprašanje je odgovoril 101
anketirani. Povprečje vseh odgovorov je 3,49 in standardni odklon je 0,70. Najmanj
pa se anketirani strinjajo s trditvijo »Vsi zaposleni imajo enake možnosti za
izobraževanje in usposabljanje«. Na vprašanje je odgovoril 101 anketirani.
Povprečje vseh odgovorov je 3,02 in standardni odklon je 0,82.

Graf 8: MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE
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Največji motiv za izobraževanje je anketiranim trditev »Pridobivanje znanja skozi
vse življenje, je moj način življenja«, najmanjši pa pridobitev potrdil o udeležbi.
Na vprašanje »Kateri so vaši motivi za izobraževanje?« je z odgovorom
»Pridobivanje znanja skozi vse življenje, je moj način življenja« odgovorilo 96
anketiranih. Povprečje vseh odgovorov je 3,69 in standardni odklon je 0,51.
Na vprašanje »Kateri so vaši motivi za izobraževanje?« je z odgovorom »Potrdila o
udeležbi«

odgovorilo 89 anketiranih. Povprečje vseh odgovorov je 2,93 in

standardni odklon je 0,90.

Graf 9: POVEZANOST IZOBRAŽEVANJA

Po mnenju anketiranih je »Izobraževanje najbolj povezano z večjo kakovostjo pri
delu«, najmanj pa »Z večjo samostojnostjo pri delu«
Na vprašanje »S čim je povezano izobraževanje?« so z odgovorom »Izobraževanje
je najbolj povezano z večjo kakovostjo pri delu« odgovorili 103 anketirani.
Povprečje vseh odgovorov je 3,63 in standardni odklon je 0,54.
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Na vprašanje »S čim je povezano izobraževanje?« je z odgovorom »Izobraževanje
je najbolj povezano z večjo samostojnostjo pri delu« odgovoril 101 anketirani.
Povprečje vseh odgovorov je 3,39 in standardni odklon je 0,66.

Graf 10: IZOBRAŽEVANJA, KI POTEKAJO V SVZ
HRASTOVEC

Na vprašanje »Katera izobraževanja potekajo v SVZ Hrastovec?« se anketiranci
najbolj strinjajo s trditvama, da v SVZ Hrastovec poteka »Izobraževanje s področja
temeljnih postopkov oživljanja« in »Izobraževanje za varno opravljanje dela in
varstvo pred požarom«.
Najmanj se strinjajo s trditvami, da v SVZ Hrastovec poteka »Izobraževanje za
vodenje in organizacijo dela« ter »Drugo«, kar je razvidno iz spodnje tabele:
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Tabela 1: IZOBRAŽEVANJA V SVZ HRASTOVEC - Drugo
tekst
Frekvenca

Odstotek

101

97,1

pravilno in varno dvigovanje bremen

1

1,0

izobraževanje za animatorje

1

1,0

izvajanje ključnega dela

1

1,0

104

100,0

Ni odgovora

Veljavnih

Skupaj

Graf 11: IZOBRAŽEVANJA, KI STE SE JIH UDELEŽILI
V LETU 2014

Na vprašanje »Katerih izobraževanj ste se udeležili v letu 2014?« se anketiranci
najbolj strinjajo s trditvami, da so se udeležili »Izobraževanja za varno opravljanje
dela in varstvo pred požarom«, »Izobraževanja s področja preprečevanja okužb« in
»Izobraževanj s področja zdravstvene nege«.
Najmanj se strinjajo s trditvami, da so se udeležili predavanja »Izobraževanje za
vodenje in organizacijo dela« ter »Drugo«, kar je razvidno iz spodnje tabele:
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Tabela 2: IZOBRAŽEVANJA, KI STE SE JIH
UDELEŽILI V LETU 2014 - Drugo
Frekvenca

Odstotek

102

98,1

izobraževanje za ključne delavce

1

1,0

nežno učenje

1

1,0

104

100,0

Ni odgovora
Veljavnih
Skupaj

Graf 12: UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJIH V
ZADNJEM LETU

Na vprašanje »Kolikokrat v zadnjem letu ste se udeležili izobraževanj?« je 44,2 %
anketirancev odgovorilo, da so se udeležili 1 do 3 izobraževanja na leto. Najmanj
(2,9 %) pa je bilo tistih sodelujočih, ki se v preteklem letu niso udeležili predavanj.
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Graf 13: PRIPRAVLJENOST IZOBRAŽEVATI SE V
SVOJEM PROSTEM ČASU

V svojem prostem času se je pripravljeno izobraževati 80,8 % vprašanih; 19,2 % tega
ne želi.

Graf 14: PRIPRAVLJENOST SVOJE ZNANJE
PRENESTI DRUGIM

,
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84,6 % anketiranih je pripravljeno na izobraževanjih svoje znanje prenesti drugim;
15,4 % tega ne želi.

Graf 15: ZADOVOLJSTVO S TRAJANJEM
IZOBRAŽEVANJ

Krajših, večkratnih predavanj se raje udeležuje 76,9 %; daljših, obširnejših 22,1 %;
ter nobenih 1% vprašanih.

Graf 16: ZADOVOLJSTVO Z IZBIRO
PREDAVATELJEV
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Z izbiro predavateljev je zadovoljnih 66,3 % vprašanih, delno nezadovoljnih je 15,4
%, zelo zadovoljnih je 13,5 %, nezadovoljen je 1 % vprašanih, zelo nezadovoljnih pa
3,8 % anketiranih.

Graf 17: ZADOVOLJSTVO Z IZBIRO TEM
PREDAVANJ

Z izbiro tem predavanj je zadovoljnih 66,3 % vprašanih, delno nezadovoljnih je 20,2
%, zelo zadovoljnih je 9,6 %, nezadovoljnih je 2,9 %, zelo nezadovoljnih pa 1 %
anketiranih.
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Graf 18: PRENOS ZNANJA, PRIDOBLJENEGA NA
IZOBRAŽEVANJIH V PRAKSO

Anketirani pridobljeno znanje na izobraževanjih najbolj uveljavljajo v praksi,
najmanj pa jim pridobljeno znanje nudi samostojnosti pri delu.
Na vprašanje »Kako lahko znanje, pridobljeno na izobraževanjih prenesete v
prakso?« je z odgovorom »Na delovnem mestu poskrbim za to, da pridobljeno
znanje uveljavljam v praksi« odgovoril 101 anketirani. Povprečje vseh odgovorov je
3,56 in standardni odklon je 0,56.
Na vprašanje »Kako lahko znanje, pridobljeno na izobraževanjih prenesete v
prakso?« je z odgovorom »Na delovnem mestu mi pridobljeno znanje nudi
samostojnost pri delu« odgovoril 101 anketirani. Povprečje vseh odgovorov je 3,37
in standardni odklon je 0,63.
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7.2 Preverjanje hipotez
V okviru magistrskega dela smo oblikovali hipoteze in jih preverili na osnovi
preučene literature in virov teoretičnega dela naloge.
H1: Obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z možnostjo
izobraževanja, glede na starostne skupine.
Hipoteza je POTRJENA.
Za preverjanje domneve smo uporabili metodo ANOVA (analiza variance). To
metodo smo uporabili, ker smo želeli preveriti razlike v povprečjih med 3 ali več
skupinami IN ker so variance homogene.
Vprašanje 6: »KAKO STE ZADOVOLJNI Z MOŽNOSTJO IZOBRAŽEVANJA V SVZ
HRASTOVEC« smo upoštevali kot 5 stopenjsko lestvico in izračunali povprečje ter
ga primerjali med posameznimi starostnimi skupinami.
Hipotezo smo potrdili - ANOVA pokaže, da statistično pomembna razlika v
zadovoljstvu, med starostnimi skupinami obstaja. Natančneje obstaja razlika med
skupinami 31 do 40 let in 41 do 50 let IN 31 do 40 let in 51 do 60 let. Kakšna je
razlika v povprečju pa razberemo iz spodnje tabele.

Tabela 3: ZADOVOLJSTVO Z MOŽNOSTJO
IZOBRAŽEVANJA GLEDE NA STAROST
N

Povprečje

Standardni odklon

Standardna napaka

18 do 30 let

10

20,30

2,54

0,80

31 do 40 let

38

20,74

2,71

0,44

41 do 50 let

39

19,31

3,56

0,57

51 do 60 let

14

18,14

2,35

0,63

Skupaj

101

19,78

3,11

0,31

35

Graf 19: ZADOVOLJSTVO Z MOŽNOSTJO
IZOBRAŽEVANJA GLEDE NA STAROST

Uvedli smo novo spremenljivko Zadovoljstvo z izobraževanjem, ki je rezultat seštevka
vseh trditev pod vprašanjem 7, ki merijo zadovoljstvo. Tako smo dobili skupno
spremenljivko, ki odraža zadovoljstvo z izobraževanjem.

Tabela 4: TEST HOMOGENOSTI VARIANC
Test homogenosti varianc
Zadovoljstvo z izobraževanjem v SVZ Hrastovec
Vrednost Levenovega
testa

df1

df2

p-vrednost

2,186

3

97

0,095

Leveneov test homogenosti varianc smo uporabili zato, ker je homogenost
varianc pogoj za izračun ANOVE. Vrednost Levenovega testa, df1 in df2
smo uporabili za izračun p – vrednosti. Ker je bila p – vrednost 0,095 so bile
variance homogene in lahko smo izvedli ANOVO.
Ker smo želeli točno izvedeti kateri dve skupini se med seboj razlikujeta,
smo uporabili Mnogotere primerjave. Kateri dve skupini se med seboj
razlikujeta, razberemo iz sledeče tabele:
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Tabela 5: MNOGOTERE PRIMERJAVE
Mnogotere primerjave
Odvisna spremenljivka: Zadovoljstvo z izobraževanjem v SVZ Hrastovec
LSD
(I) STAROST
31 do
40 let

41 do
50 let
51 do
60 let

Razlika v
povprečjih

p-vrednost

1,42915*

0,040

2,59398*

0,007

*. Razlika v povprečjih je statistično pomembna na nivoju 0,05 (5 %
tveganje).
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H2: Obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z izobraževanjem glede
na spol.
Hipoteza je OVRŽENA.
Hipotezo smo preverili s metodo T- test za neodvisne vzorce. Trditve vprašanja 7:
»KAKO STE ZADOVOLJNI S SISTEMOM

IZOBRAŽEVANJA

V SVZ

HRASTOVEC?«, smo združili in le te so merile zadovoljstvo z izobraževanjem, nato
smo povprečje zadovoljstva primerjali med spoloma.
Hipotezo ovržemo. T – test pokaže, da ne obstaja statistično pomembna razlika v
zadovoljstvu, med spoloma. kar lahko razberemo iz spodnje tabele:

Tabela 6: ZADOVOLJSTVO Z IZOBRAŽEVANJEM,
GLEDE NA SPOL
N

Povprečje

Standardni
odklon

Standardna
napaka

moški

23

19,70

3,14

0,65

ženski

78

19,81

3,12

0,35

SPOL
Zadovoljstvo z
izobraževanjem v SVZ
Hrastovec

Graf 20: ZADOVOLJSTVO Z IZOBRAŽEVANJEM,
GLEDE NA SPOL
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Preverjali

smo

statistično

pomembne

razlike

v

povprečjih

pri

izbranih

spremenljivkah. Izračunali smo povprečja glede na drugo spremenljivko (neodvisno),
ki izbrane spremenljivke deli. Ugotovili smo, da se razlike v povprečjih pojavljajo,
vendar smo morali ugotoviti ali so te razlike statistično pomembne? Statistično
pomembnost razlik smo preverili s parametričnim t – testom za neodvisne vzorce. Da
statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z izobraževanjem glede na spol ne
obstaja, lahko razberemo iz spodnje tabele:

Tabela 7: T – test za neodvisne vzorce
T-test za neodvisne vzorce
Levenov test enakosti
varianc

Zadovoljstvo z
izobraževanjem v
SVZ Hrastovec

Predvidevane
enake variance
Predvidevane
neenake
variance

t-test enakosti povprečij

F

p-vrednost

t

df

p-vrednost
(2stranska)

0,210

0,648

-0,151

99

0,880

-0,151

35,782

0,881

Z Levenovim testom enakosti varianc smo ugotovili, da je p – vrednost več kot 0,05
(0,648) in s tem, da so variance enake pri obeh skupinah. S p – vrednostjo smo dobili
podatek kako zelo prepričani smo lahko, da razlike med skupinami zares obstajajo v
populaciji iz katere je bil vzorec vzet. Glede na to, da so bile variance enake, smo
upoštevali test s predvidevanjem o neenaki ali enaki varianci. Dobili smo rezultat
0,880, kar nam pove, da ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike
med skupinama – upoštevamo jih kot enake.
Zato torej je hipoteza, da obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z
izobraževanjem glede na spol ovržena.
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H3: Anketiranci so mnenja, da je najbolj pomemben motiv za izobraževanje
pridobivati nova znanja, večje samozaupanje, odgovornost, kritičnost.
Hipoteza je OVRŽENA.
Hipotezo smo preverili s metodo T- test za en vzorec. Povprečje pridobiti nova
znanja, večje samozaupanje, odgovornost, kritičnost

smo primerjali z ostalimi

povprečji.
Da bi ugotovili ali so najbolj pomemben motiv za izobraževanje nova znanja, večje
samozaupanje, odgovornost, kritičnost, smo morali povprečje te trditve primerjati z
drugim najvišjim povprečjem in ugotoviti ali se statistično pomembno razlikujeta.
Ugotoviti smo morali ali obstaja med njima statistično pomembna razlika in če,
lahko nato trdimo, da je ta trditev RES NAJBOLJ POMEMBEN MOTIV.
Hipotezo ovržemo. T - test za en vzorec pokaže, da ni statistično pomembne razlike
med pridobiti nova znanja, večje samozaupanje, odgovornost, kritičnost IN
pridobivanje znanja skozi vse življenje, je moj način življenja. Zato tudi ne moremo
trditi, da je izbrana trditev NAJBOLJ pomemben motiv.

Tabela 8: MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE
KATERI SO VAŠI MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE?

N

Povprečje

Standardni odklon

Standardna
napaka

potrdila o udeležbi

89

2,93

0,90

0,10

pridobiti nova znanja, večje samozaupanje,
odgovornost, kritičnost

103

3,74

0,52

0,05

tema izobraževanja

99

3,58

0,52

0,05

zadovoljstvo pri delu

96

3,49

0,58

0,06

pridobivanje znanja skozi vse življenje, je moj
način življenja

100

3,69

0,51

0,05
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Graf 21: MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE

T – test za en vzorec smo uporabili, ker smo želeli ugotoviti ali se povprečje testne
vrednosti (hipotetično povprečje) razlikuje od povprečij ostalih spremenljivk.
Izračunali smo T - test za en vzorec, kjer smo povprečje testne vrednosti primerjali z
vsemi ostalimi povprečji in ugotavljali ali se statistično pomembno razlikuje od
testne vrednosti.

Tabela 9: T – test za en vzorec, kjer je testna vrednost
pridobivati nova znanja, večje samozaupanje, odgovornost,
kritičnost

Testna vrednost (pridobiti nova znanja, večje samozaupanje,
odgovornost, kritičnost) = 3.74
t

df

p-vrednost (2stranska)

potrdila o udeležbi

-8,445

88

0,000

tema izobraževanja

-3,162

98

0,002

zadovoljstvo pri delu
pridobivanje znanja skozi vse življenje, je moj način
življenja

-4,228

95

0,000

-0,987

99

0,326
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H4: Anketiranci so mnenja, da je izobraževanje najbolj povezano z večjo
strokovnostjo pri delu.
Hipoteza je OVRŽENA.
Hipotezo smo preverili s metodo T- test za en vzorec. Povprečje izobraževanje

je najbolj povezano z večjo strokovnostjo pri delu smo primerjali z ostalimi
povprečji in smo ugotavljali ali se statistično pomembno razlikuje od testne
vrednosti.

Tabela 10: POVEZANOST IZOBRAŽEVANJA
S ČIM JE POVEZANO IZOBRAŽEVANJE?

N

Povprečje

Standardni
odklon

Standardna
napaka

izobraževanje je najbolj povezano z večjo
strokovnostjo pri delu

104

3,54

0,61

0,06

izobraževanje je najbolj povezano z večjo
kakovostjo pri delu

103

3,63

0,54

0,05

izobraževanje je najbolj povezano z večjo
samostojnostjo pri delu

101

3,39

0,66

0,07

izobraževanje je najbolj povezano z večjo
osebnostno rastjo

100

3,55

0,59

0,06

Graf 22: POVEZANOST IZOBRAŽEVANJA
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T – test za en vzorec je pokazal, da ni statistično pomembne razlike med
izobraževanje je najbolj povezano z večjo strokovnostjo pri delu IN izobraževanje je
najbolj povezano z večjo osebnostno rastjo IN izobraževanje je najbolj povezano z
večjo kakovostjo pri delu. Iz navedenega smo ugotovili, da ne moremo trditi, da je
izbrana trditev NAJBOLJ izražena, kar lahko izberemo iz spodnje tabele:

Tabela 11: T – test za en vzorec, kjer je testna vrednost
izobraževanje je najbolj povezano z večjo strokovnostjo pri
delu
Testna vrednost (izobraževanje je najbolj povezano z večjo
strokovnostjo pri delu) = 3.54
t

df

p-vrednost (2stranska)

izobraževanje je najbolj povezano z večjo kakovostjo
pri delu

1,705

102

0,091

izobraževanje je najbolj povezano z večjo
samostojnostjo pri delu

-2,333

100

0,022

izobraževanje je najbolj povezano z večjo osebnostno
rastjo

0,169

99

0,866
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H5: Anketiranci se najbolj strinjajo, da lahko znanje pridobljeno na
izobraževanjih prenesejo v prakso na način uveljavitve le tega v praksi.
Hipoteza je OVRŽENA.
Hipotezo smo preverili s metodo T- test za en vzorec. Povprečje na delovnem
mestu poskrbim za to, da pridobljeno znanje uveljavljam v praksi smo primerjali z
ostalimi povprečji ter smo ugotavljali ali se statistično pomembno razlikuje od testne
vrednosti.

Tabela 12: PRENOS ZNANJA PRIDOBLJENEGA NA
IZOBRAŽEVANJIH V PRAKSO
N

Povprečje

Standardni
odklon

Standardna
napaka

na delovnem mestu mi je omogočeno, da znanje
pridobljeno na izobraževanjih prenesem v prakso

101

3,42

0,60

0,06

na delovnem mestu mi je omogočeno, da svoje
delo opravim kakovostno

101

3,43

0,59

0,06

na delovnem mestu mi pridobljeno znanje nudi
samostojnost pri delu

101

3,37

0,63

0,06

na delovnem mestu poskrbim za to, da
pridobljeno znanje uveljavljam v praksi

101

3,56

0,56

0,06

ali vam posredovanje znanja predstavlja
pomemben dejavnik v delovnem procesu

101

3,54

0,56

0,06

Graf 23: PRENOS ZNANJA PRIDOBLJENEGA NA
IZOBRAŽEVANJIH V PRAKSO
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T – test za en vzorec je pokazal, da ni statistično pomembne razlike med na
delovnem mestu mi je omogočeno, da znanje pridobljeno na izobraževanjih
prenesem v prakso IN na delovnem mestu mi je omogočeno, da svoje delo opravim
kakovostno IN na delovnem mestu mi pridobljeno znanje nudi samostojnost pri
delu. Iz navedenega smo ugotovili, da ne moremo trditi, da je izbrana trditev
tista s katero se vprašani NAJBOLJ strinjajo, kar lahko izberemo iz spodnje
tabele:

Tabela 13: T – test za en vzorec, kjer je testna vrednost na
delovnem mestu mi je omogočeno, da znanje pridobljeno na
izobraževanjih prenesem v prakso

Testna vrednost (na delovnem mestu mi je omogočeno, da
znanje pridobljeno na izobraževanjih prenesem v prakso)
= 3.42
p-vrednost (2t
df
stranska)
na delovnem mestu mi je omogočeno, da svoje delo
opravim kakovostno
na delovnem mestu mi pridobljeno znanje nudi
samostojnost pri delu
na delovnem mestu poskrbim za to, da pridobljeno znanje
uveljavljam v praksi
ali vam posredovanje znanja predstavlja pomemben
dejavnik v delovnem procesu

,098

100

,922

-,859

100

,393

2,613

100

,010

2,246

100

,027
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8 RAZPRAVA
Izobraževanje mora biti dolžnost in pravica vsakega zaposlenega. V učeči se
organizaciji se zaposleni načrtno učijo in konstantno izobražujejo za pridobitev novih
znanj. Sam sistem pa omogoča varno okolje za prosti pretok znanj.
Kot ugotavljajo Dimovski, Penger, Škerlavaj, & Žnidršič (2005) ustvarjanje trajne
konkurenčne prednosti v družbi znanja od managementa zahteva poznavanje
sodobnih managerskih vsebin, ki vključujejo ravnanje z znanjem in ustvarjanje
intelektualnega kapitala podjetja. Znanje kot gradnik konkurenčne prednosti
sodobne, učeče se organizacije postaja osnova edine dolgoročne paradigme uspeha in
vključuje izgradnjo in prenos tako odkritega kot tihega, neprenosljivega znanja.
Sodobna učeča se organizacija vodi proces učenja, ustvarja zakladnico znanja,
analizira vrednost socialnih mrež in povezav, skrbi za dejavno interakcijo med
posameznikom, timom in podjetjem kot celoto ter svoje prakse prenaša navzven, k
strateškim poslovnim partnerjem.
V magistrskem delu so predstavljeni rezultati anonimne ankete, ki je bila izvedena v
SVZ Hrastovec v mesecu maju 2015. V anketi so sodelovali 104 naključno izbrani
anketiranci, ki so zaposleni v različnih službah zavoda.
V prvem sklopu vprašanj smo prišli do demografskih podatkov. V drugem sklopu
vprašanj pa smo dobili odgovore na vprašanja povezana z izobraževanjem na
delovnem mestu.
Ugotovili smo, da obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu z možnostjo
izobraževanja glede na starostne skupine. Najbolj so z možnostjo izobraževanja
zadovoljni stari med 31 in 40 let. Z možnostjo izobraževanja v SVZ Hrastovec je
zadovoljnih več kot polovica (63,7 %) anketiranih. Vendar pa statistično pomembna
razlika v zadovoljstvu z izobraževanjem glede na spol ne obstaja.
Ugotovili smo, da se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo »Izobraževanja v SVZ
Hrastovec so strokovna, zanimiva, prenosljiva v praks«, najmanj pa z trditvijo »Vsi
zaposleni imajo enake možnosti za izobraževanje in usposabljanje«. Iz tega lahko
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sklepamo, da so predavanja strokovna, zanimiva in prenosljiva v prakso, vendar pa
vsi zaposleni nimajo enakih možnosti za izobraževanje in usposabljanje.
Nadalje smo ugotovili, da so najpomembnejši motivi za izobraževanje pridobivanje
novih znanj, večje samozaupanje, odgovornost, kritičnost ter da je pridobivanje
znanja skozi vse življenje način življenja anketiranih. Ugotovili smo tudi, da je
izobraževanje najbolj povezano z večjo kakovostjo in strokovnostjo pri delu ter z
večjo osebnostno rastjo. Iz navedenega lahko sklepamo, da se vprašani zavedajo
pomena izobraževanj, prevzemajo odgovornost, so kritični in znanja pridobivajo
skozi vse življenje. Z znanjem pridobivajo tudi na osebnostni rasti.

Prav tako smo ugotovili, da je anketirancem skoraj enako pomembno, da jim je na
delovnem mestu omogočeno, da znanje pridobljeno na izobraževanjih prenesejo v
prakso, da jim je na delovnem mestu omogočeno, da delo opravijo kakovostno ter, da
jim na delovnem mestu pridobljeno znanje nudi samostojnost pri delu. Iz navedenega
lahko sklepamo, da vprašani znanje pridobljeno na izobraževanjih prenašajo v
vsakdanjo prakso, so samostojni in delo opravljajo kakovostno.
V svojem prostem času se je pripravljeno izobraževati več kot 80 % vprašanih, kar je
zelo spodbudno in pri anketirancih kaže na željo po pridobivanju novih znanj. Kar
84,6 % anketiranih je pripravljeno svoje znanje prenesti drugim. Iz tega podatka
lahko sklepamo, da so se anketirani pripravljeni učiti in prenašati znanje drugim.
Z izbiro tem predavanj in izbiro predavateljev je zadovoljnih več kot polovica (66,3
%) vprašanih, kar potrjuje dejstvo, da v SVZ Hrastovec potekajo kakovostna in
zanimiva predavanja.
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9 SKLEP
Rezultati, ki smo jih pridobili z raziskavo kažejo, da je SVZ Hrastovec učeča se
organizacija, ki vodi proces učenja, ustvarja zakladnico znanja in svojim zaposlenim
nudi možnost izobraževanja in prenos znanja v prakso. Znanje kot kapital se v SVZ
Hrastovec posreduje in uveljavlja v praksi.
Zaposleni so vir znanja, ki omogoča napredek v delu in kakovostne storitve. Vodilni
zavoda se z organizacijo izobraževanj trudijo, da se znanje prenaša in se zaposleni
konstantno izobražujejo. Vendar pa, kot kaže raziskava nimajo vsi zaposleni enakih
možnosti za izobraževanje.
SVZ Hrastovec kot učeča se organizacija daje zaposlenim možnost nenehnega
izobraževanja in nadgradnje znanja. Prav tako pa tudi zaposleni izkazujejo željo po
znanju, tudi izven delovnega časa.
Management človeških virov v učeči se organizaciji kot je SVZ Hrastovec, je dobro
naložen kapital za prihodnost in sami organizaciji nudi trdnost, zaposlenim pa varno
okolje, konstantno pridobivanje znanj, prenos znanja in način življenja.
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PRILOGE
-

Anketni vprašalnik
Anketni vprašalnik

Spoštovani!
Sem Mojca Lešnik in na Fakulteti za zdravstvene vede – Manegement v zdravstvenem in
socialnem varstvu – II. stopnja, opravljam magistrsko nalogo z naslovom Management
človeških virov v učeči se organizaciji, pod mentorstvom prof. ddr. Mare Ovsenik.
S svojo raziskavo želim spoznati ali je SVZ Hrastovec učeča se organizacija in koliko
management človeških virov vpliva na le- to.
Prosim, da odgovarjate po svojih občutjih, podajate resnične podatke in informacije, saj je
anketa anonimna in bo uporabljena izključno v namene magistrskega dela.
Hvala!
Mojca Lešnik
Vprašanje št. 1:
SPOL (obkrožite)
- moški
- ženski
Vprašanje št. 2:
STAROST (obkrožite)
-

18 do 30 let
31 do 40 let
41 do 50 let
51 do 60 let
več kot 60 let

Vprašanje št. 3:
IZOBRAZBA (obkrožite)
-

poklicna izobrazba
srednja strokovna izobrazba
visokošolska strokovna izobrazba
univerzitetna izobrazba
magisterij, doktorat

Vprašanje št. 4:
DELOVNA DOBA (obkrožite)
-

do 5 let
od 6 do 15 let
od 16 do25 let
od 25 do 30 let
več kot 30 let

Vprašanje št. 5:
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KAKO STE DOKONČALI ŠOLANJE GLEDE NA NAČIN IZOBRAŽEVANJA?
- redno izobraževanje
- izobraževanje ob delu
Vprašanje št. 6:
KAKO STE ZADOVOLJNI Z MOŽNOSTJO IZOBRAŽEVANJA V SVZ HRASTOVEC (obkrožite)
-

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
delno nezadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

Vprašanje št. 7:
KAKO STE ZADOVOLJNI S SISTEMOM IZOBRAŽEVANJA V SVZ HRASTOVEC(označite)
se absolutno ne

se

ne

strinjam

strinjam

se

delno

strinjam

se

popolnoma

strinjam

sistem usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih je dober
vsi zaposleni imajo enake možnosti za
izobraževanje in usposabljanje
poudarek na izobraževanju v SVZ
Hrastovec je zadosten
zaposleni so zadovoljni z internimi
izobraževanji v SVZ Hrastovec
zaposleni bi želeli čim več izobraževanj
v SVZ Hrastovec
izobraževanja v SVZ Hrastovec so
strokovna,

zanimiva,

prenosljiva

v

prakso

Vprašanje št. 8:
KATERI SO VAŠI MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE (označite)
se absolutno ne

se

strinjam

strinjam

ne

se

delno

strinjam

se

popolnoma

strinjam

potrdila o udeležbi
pridobiti

nova

znanja,

večje

samozaupanje, odgovornost, kritičnost
tema izobraževanja
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zadovoljstvo pri delu
pridobivanje

znanja

skozi

vse

življenje, je moj način življenja

Vprašanje št. 9:
S ČIM JE POVEZANO IZOBRAŽEVANJE? (označite)
se absolutno ne

se

strinjam

strinjam

ne

se

delno

strinjam

se

popolnoma

strinjam

izobraževanje je najbolj povezano z
večjo strokovnostjo pri delu
izobraževanje je najbolj povezano z
večjo kakovostjo pri delu
izobraževanje je najbolj povezano z
večjo samostojnostjo pri delu
izobraževanje je najbolj povezano z
večjo osebnostno rastjo

Vprašanje št. 10:
KATERA IZOBRAŽEVANJA POTEKAJO V SVZ HRASTOVEC? (obkrožite)
-

izobraževanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom
izobraževanja s področja zdravstvene nege
izobraževanje s področja temeljnih postopkov oživljanja (TPO)
izobraževanje za PVU (posebni varnostni ukrepi)
izobraževanja s področja psihiatrije
izobraževanja za vodenje in organizacijo dela
izobraževanje s področja preprečevanja okužb
Drugo_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Vprašanje št. 11:
KATERIH IZOBRŽEVANJ STE SE UDELEŽILI V LETU 2014? (obkrožite)
-

izobraževanje za varno opravljanje dela in varstvo pred požarom
izobraževanja s področja zdravstvene nege
izobraževanje s področja temeljnih postopkov oživljanja (TPO)
izobraževanje za PVU (posebni varnostni ukrepi)
izobraževanja s področja psihiatrije
izobraževanja za vodenje in organizacijo dela
izobraževanje s področja preprečevanja okužb
Drugo_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vprašanje št. 12:
KOLIKOKRAT V ZADNJEM LETU STE SE UDELEŽILI IZOBRAŽEVANJ? (obkrožite)
- 1 do 3 izobraževanj
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-

4 do 5 izobraževanj
6 do 10 izobraževanj
več kot 10 izobraževanj
nisem se udeležil izobraževanj

Vprašanje št. 13:
ALI STE SE PRIPRAVLJENI IZOBRAŽEVATI TUDI V SVOJEM PROSTEM ČASU? (obkrožite)
- da
- ne
Vprašanje št. 14:
ALI STE TUDI SAMI PRIPRAVLJENI NA IZOBRAŽEVANJIH SVOJE ZNANJE PRENESTI
DRUGIM?
- da
- ne
Vprašanje št. 15:
KATERIH PREDAVANJ SE RAJE UDELEŽUJETE? (obkrožite)
- krajših, večkratnih predavanj (med 13 in 14.30 uro)
- daljših, obširnejših predavanj
- nobenih
Vprašanje št. 16:
KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO PREDAVATELJEV? (obkrožite)
-

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
delno nezadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

Vprašanje št. 17:
KAKO STE ZADOVOLJNI Z IZBIRO TEM PREDAVANJ? (obkrožite)
-

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
delno nezadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

Vprašanje št. 18:
KAKO LAHKO ZNANJE, PRIDOBLJENO NA IZOBRAŽEVANJIH PRENESETE V PRAKSO?
(označite)
se

absolutno

ne strinjam

se

ne

strinjam

se

delno

strinjam

se popolnoma
strinjam

na delovnem mestu mi je omogočeno, da
znanje

pridobljeno

na

izobraževanjih

prenesem v prakso
na delovnem mestu mi je omogočeno, da
svoje delo opravim kakovostno
na delovnem mestu mi pridobljeno znanje
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nudi samostojnost pri delu
na delovnem mestu poskrbim za to, da
pridobljeno znanje uveljavljam v praksi
ali vam posredovanje znanja predstavlja
pomemben dejavnik v delovnem procesu

Hvala za sodelovanje!
Mojca Lešnik
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