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IV 

MANEGEMENT PREPRIČEVANJA KOT TEMELJ RAZVOJA V ORGANIZACIJI 

Zaposleni so »duša« podjetja. V primerjavi z majhno vlogo zaposlenih v preteklosti, je 

potrebno danes posameznika obravnavati kot konkurenčno prednost. Zaposleni predstavljajo 

enega ključnih razvojnih temeljev in postajajo ena od primarnih vrednot vsakega podjetja, 

zato je pri njih potrebno vzpodbujati interes za razvoj podjetja in za njihov osebni razvoj v 

povezavi z uspešnostjo podjetja. Od sodelovanja vseh zaposlenih je danes v največji meri 

odvisna uspešnost organizacije, le-ta pa od njene konkurenčne sposobnosti. Temelj 

preučevanja magistrska naloga se kaže v ugotovitvah, kako marketinški model delovanja 

organizacije v korelaciji z managementom prepričevanja značilno vpliva na poslovno 

uspešnost in razvoj podjetja ter kako z inovativnim modelom priti do boljših rezultatov 

poslovanja. Podjetja morajo v svoji težnji po konkurenčnosti kontinuirano vzpodbujati 

zaposlene k inovativnosti, vedno novim, kreativnim idejam, kar pa dosežejo z načrtnim in 

neprestanim izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem zaposlenih. 

 

Ključne besede: management, prepričevanje, retorika, komunikacija, znanje, organizacija. 

 

MANAGEMENT OF PERSUASION AS THE CORNERSTONE OF DEVELOPMENT 

IN THE ORGANIZATION 

Employees are "soul" of business. In comparison with the small role of employees in the past, 

it is necessary today to address an individual employee as a competitive advantage. 

Employees are one of the key foundations of development and are becoming one of the 

primary values of each company, it is necessary to encourage interest in the development of 

the company in them and also interest for their personal development in relation to the 

performance of the enterprise. The performance of any organization largely depends on the 

involvement of all employees today and on its competitive capacity. The cornerstone of his 

thesis study is reflected in the findings, how management of persuasion significantly affects 

the performance of the company and its development of an innovative model of how to get 

better business results. Companies should constantly, in its drive for competitiveness, 

encourage their employees to innovate, create new ideas; this can be only achieved through a 

systematic and continual education, training, and employee training. 

 

Keywords: management, persuasion, rhetoric, communication, knowledge, organization.
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SEZNAM POJMOV 

 

Izobraževanje [angl: Education]: dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih 

znanj, spretnosti in navad. Poteka v šolah, drugih izobraževalnih ustanovah ali tudi zunaj njih. 

Komuniciranje [angl: Communication]: vsa sredstva in metode prenašanja informacij. 

Kompetence  [angl: Competency]: kombinacija znanja, spretnosti in odnosov (Uradni list 

Evropske unije št. 394/10). 

Management [angl: Management]: poslovno vodstvo, vodenje. Je planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje dela v organizaciji ter s tem v zvezi nalog in aktivnosti, ki jih 

zaposleni opravljajo. Je usklajevanje nalog in dejavnosti s postavljenimi cilji. 

Management znanja [angl: Knowledge Management]: pomeni prenašanje in udejanjanje 

znanja v prakso. 

Metáfora [gr: Metaphora]: podoba, (pesniška) prispodoba s primerjanjem ali prenašanjem 

lastnosti enega predmeta na drugega.  

Motivacija [angl: Motivation]: pomeni splet silnic, ki vplivajo na človekovo vedenje in ga 

vzdržujejo. Motiviranje pomeni vplivanje na posameznike, da bi dosegli prostovoljno 

pripravljenost za delo. 

Paradigma [angl: Paradigm]: je temeljni koncept splošnega razumevanja preučevanih 

pojavov, ki vsebuje tudi temeljne metodološke postopke, kriterije resnice in temeljne modele.  

Je način razumevanja neke znanosti, ki določa raziskovalni problem, izbiro metod in 

interpretacijo ter potrjevanje novih spoznanj. 

Poklic [angl: Profession]: pridobljena izobrazba kot atribut posameznika in opis delovnih 

nalog, katere posameznik opravlja. 

Povratna zveza [angl: Feedback]: je orodje sistema, da vzdržuje želeno stanje s pomočjo 

primerjanja med dejanskim in pričakovanim izhodom. Je lahko pozitivna ali negativna. 

 

OKRAJŠAVE 

 

AŠ  avtošola 

CPP  cestno prometni predpisi 

IC  izpitni center  

MZ  management znanja 

SE  samoevalvacija 

UsO   učeča se organizacija 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč 

Razvoj in preučevanje managementa se prične pojavljati zelo zgodaj v zgodovini človeštva in 

je tesno povezan z razvojem gospodarjenja, ko se je problem izvedbe spremenil v problem 

usklajevanja, katerega se je izpostavilo kot temelj managementa, zlasti v 20. stoletju 

(Rozman, 1993, str. 51). V preučevanju managementa so se preizkušale različne znanosti, ki 

so svoja teoretična spoznanja širila na različna področja združb in ravnanje z njimi: tehnične 

vede, znanost o organizaciji, sociologija, psihologija, antropologija idr. Nastajale so teorije in 

tako je nastala veda ali uporabna znanost o managementu (Rozman, 2002, str. 64). Med 

glavne preučevalce managementa štejemo F. W. Taylorja (1856–1915), začetnika preučevanja 

managementa, kateri je v začetku 20. stoletja postavil temelje za t.i. klasično šolo 

managementa. Bil je mnenja, da morajo managerji graditi na znanstvenem preučevanju dela. 

Znanstveni management je ena od klasičnih šol preučevanja managementa, ki poudarja 

»znanstveno« uveljavljanje sprememb, ki povečujejo produktivnost dela, zlasti uvajanje 

sprememb med managerji in delavci (Rozman, 2002, str. 69).  

 

Management prepričevanja, temelječ na znanju, komuniciranju, retoriki, motiviranju in 

prepričevanju v korelaciji z delovanjem organizacije v okolju, je novo področje, ki je premalo 

preučeno, poznano in uporabljeno v avtošolah. Gre za nov model, kjer bomo z izboljšanimi 

koncepti razvoja in dobrim marketinškim modelom, presegli konkurenco v panogi. Izziv 

teoretičnih dognanj ter implementacija modela v prakso, bo vodilo našega raziskovanja. V 

nalogi želimo ugotoviti vlogo, pomen in vpliv modela na poslovno uspešnost, razvoj in 

učinkovitost organizacije. Skozi analizo odgovorov iz intervjujev bomo odgovorili na 

naslednji raziskovalni vprašanji:  

 

1) Kako management prepričevanja značilno vpliva na uspešnost dela učitelja vožnje?  

2) Ali so dodatna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja učiteljev vožnje temeljni 

pogoj za uspešno in konkurenčno delovanje avtošole? 
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1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je prikazati, ugotoviti in pojasniti: 

- kako marketinški model vpliva na poslovno uspešnost in razvoj podjetja, 

- kako učinkovito delujejo prepričevalne tehnike na področju poučevanja kandidatov, 

- kako lahko učitelj vožnje s pravilnim pristopom izboljša svojo uspešnost pri podajanju 

snovi, si na ta način pridobiva nove kandidate ter s tem prispeva k dodani vrednosti v 

organizaciji,  

- kako lahko učitelj vožnje kot posameznik, vpliva na bodočega voznika in njegovo 

ravnanje v prometu, 

- kako z marketinškim modelom pomagati organizaciji do boljših rezultatov. 

 

Temeljni cilj magistrske naloge je nakazati rešitev, kako naj se organizacija obnaša v času 

recesije in najbolj ostre konkurence ter kako naj z inovativnim marketinškim modelom 

privede organizacijo v sam vrh uspešnih organizacij v panogi. 

 

Nadalje želimo opredeliti še naslednje cilje: 

- analizirati in ugotoviti dejansko stanje managementa prepričevanja v avtošolah, 

- pregledati, analizirati in predstaviti obstoječo strokovno literaturo s tega področja, 

- prikazati dileme in vprašanja, ki se nanašajo na marketinški model, 

- nakazati rešitve oz. možnosti za izboljšanje ukrepanja, ki izhajajo iz lastne prakse. 

 

1.3 Prispevek raziskave k teoriji in stroki 

Raziskava bo k teoriji doprinesla novi in inovativni marketinški model delovanja avtošole v 

povezavi z managementom prepričevanja. Z raziskavo bomo ugotavljali kriterije, po katerih 

naj organizacija deluje, da bo uspešna, učinkovita in konkurenčna. Prispevek k stroki bo 

izražen s konkretnimi predlogi in napotki za uspešno in konkurenčno delovanje organizacije v 

okolju in znotraj nje. Na podlagi teoretičnih spoznanj in dejstev iz prakse, bomo izdelali nov, 

unikatni marketinški model, ki bo temeljil na fleksibilnosti in razumevanju procesa 

poučevanja kandidatov, izobraževanja učiteljev vožnje ter se bo izogibal togemu 

tradicionalnemu modelu poučevanja.  
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1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Kot raziskovalna metoda bo uporabljena najznačilnejša oblika metode spraševanja, t.j. 

polstrukturirani intervju, ki bo potekal ob vnaprej pripravljenih vprašanjih. Intervju bo 

tematsko in ciljno osredotočen na devetnajst učiteljev vožnje, iz vsake avtošole v celjski regiji 

po eden. Proučevali bomo njihovo zanimanje za dodatno izobraževanje, njihov način dela in 

usposabljanja kandidatov ter ugotavljali ali učitelj vožnje pripomore k boljšemu poslovanju in 

konkurenčnosti avtošole. 

 

1.5 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga bo obsegala teoretični in empirični del. Za potrebe empiričnega dela naloge 

bomo zbirali in analizirali primarne in sekundarne vire podatkov. Primarne podatke, 

raziskovanje na terenu, bomo zbrali s pomočjo intervjujev respondentov in jih analizirali z 

metodo komparacije. Ob uporabi različne domače in tuje literature ter internetnih virov, bomo 

uporabili vzročno in opisno metodo, kjer so opisana dejstva in procesi brez znanstvenega 

tolmačenja in pojasnjevanja ter metodo kompilacije, kjer bomo povzeli določene definicije, 

opazovanja, spoznanja in stališča znanih strokovnjakov s področja managementa, marketinga, 

organizacij, izobraževanja ter prepričevanja. Teoretične ugotovitve bomo nadgradili z 

intervjuji, opravljenimi z učitelji vožnje celjskih avtošol. 

 

1.6 Predvidene predpostavke, hipoteze in omejitve pri obravnavanju problema 

 

Predvidene predpostavke 

Organizacija z dobrim marketinškim modelom bo imela konkurenčno prednost v sorodni 

dejavnosti, organizacija s slabim pa skoraj ne bo imela možnosti za nadaljnji razvoj in obstoj. 

 

Hipotezi:  

H1: Management prepričevanja značilno vpliva na uspešnost dela učitelja vožnje. 

 

H2: Dodatna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja učiteljev vožnje so temeljni  

       pogoj za uspešno in konkurenčno delovanje avtošole.  
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Omejitve pri obravnavanju problema 

V magistrskem delu se bomo omejili na teorije managementa (zgodovino, teoretične 

opredelitve in management znanja), teorije organizacij (učečo se organizacijo ter organizacijo 

kot instrument in organizem), teorije managementa prepričevanja (komunikacijo, motivacijo, 

retoriko, učenje, percepcijo, intuicijo, samozavest, podzavest, čustvena inteligenca in 

kreativno razmišljanje) ter na delovanje avtošole v okolju in znotraj nje (kazalce uspešnosti, 

konkurenčnosti, kakovosti ter izobraževanje).  

 

O samem delovanju avtošol, teoretičnem usposabljanju in teoriji managementa, organizacij in 

prepričevanju, je ogromno literature in najrazličnejših virov domačih in tujih avtorjev, zato pri 

teoretičnih izhodiščih ne pričakujemo posebnih omejitev. Omejitve pri praktičnih izhodiščih 

lahko predstavljajo: 

 

- implementacija predlaganega marketinškega modela v prakso, 

- subjektivnost intervjuvanih respondentov. 
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2 TEORIJE ORGANIZACIJ, MANAGEMENTA IN PREPRIČEVANJA 

2.1 Teorija organizacij 

Pri razlagi besede »organizacija« naletimo na več sopomenk. Namesto besede organizacija 

lahko uporabljamo besede, kot so: podjetje, korporacija, ustanova ali združba. Drugi pomen 

besede organizacija je urejenost združbe z množico pravil, postopkov ter formalnih in 

neformalnih odnosov, ki opredeljujejo vlogo posameznika v podjetju. Lipičnik (2005, str. 1–3) 

navaja, da je beseda organizacija grškega izvora in pomeni pripravo, napravo, orodje. Vila 

(1994, str. 15–21) pravi, da je organizacija vnaprej premišljeno usklajevanje in povezovanje 

ljudi in njihovih aktivnosti v skupni sistem s ciljem izpolnitve namena, zaradi katerega so se 

združili. Besedo organizacija pa tolmači na tri načine: kot subjekt, kot strukturo in kot 

organizacijski proces. 

 
»Organizacije so temelji človeške družbe in civilizacije« pravi Tavčar (2009, str. 5) in 

nadaljuje, da je organizacija instrument za doseganje smotrov nadrejenih in skupnost interesov 

udeležencev, t.j. skupin, posameznikov, organizacije ali javnosti. Hkrati je tudi instrument za 

doseganje ciljev – organizacija, ki ne dosega ciljev, ni smiselna, je mrtva. Za delovanje 

organizacije je potrebno obvladovanje, načrtovanje, postavljanje ciljev in strategij, urejevanje 

zadev, odločanje in vodenje sodelavcev k izidom. 

 

Tavčar (2008, str. 380–382) meni, da je obvladovanje organizacije kot instrumenta 

enostavnejše, obvladovanje organizacije kot skupnosti interesov, pa zahtevnejše. Organizacija 

so zlasti ljudje, ki so kompleksna in nepredvidljiva bitja. Samo obvladovanje organizacije pa je 

načrtovanje in snovanje ciljev ter strategij za doseganje teh ciljev. Seveda pa ni dovolj, da cilje 

samo postavimo, treba jih je tudi dosegati (ibid, str. 23). 

 

2.1.1 Učeča se organizacija 

Teorija uspešne poslovnosti srednjih in malih organizacij dokazuje, da ima »učeča se 

organizacija« bistveno boljše izhodišče za sprejemanje novih tržnih in gospodarskih izzivov. 

Pojem »učeča se organizacija« (v nadaljevanju: UsO) se pojavi v letu 1988 v Veliki Britaniji 

in ZDA, ideja o tem, da se morajo organizacije učiti, pa sega v dvajseta leta 20. stoletja 

(Možina et al, 2002, str. 16–46), teorija UsO pa je bila prvič objavljena leta 1990. Za začetnika 

te teorije se smatra Peter Senge, po katerem je UsO organizacija, v kateri proces učenja poteka 
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nenehno in zajema vse dele organizacije. Senge (1990, v Ferjan, 1999, str. 124) meni, da so 

UsO so organizacije, kjer ljudje neprestano izboljšujejo sposobnosti za doseganje rezultatov, 

se neprestano učijo, kako se učiti skupaj, ter gojijo nove načine mišljenja. Senge (1990), 

Pedler in Aspinwall (1996) ter Garvin (1993) so enotnega mnenja, da se UsO razvija le v 

posebnih pogojih in ustreznem okolju, kot rezultat strateških prizadevanj in odločitev 

managerjev.  

 

Daft in Marcic (v Dimovski et al, 2005, str. 93) smatrata, da UsO zahteva specifične 

spremembe na področjih vodenja, managementa in organizacijske kulture, pri delegiranju 

moči zaposlenim ter procesu komunikacije. Češnovar (v Skupina avtorjev, 2006, str. 213) 

pravi, da UsO temelji na sistematičnem gospodarjenju z znanjem, načrtnem uvajanju 

sprememb ter zlasti povečuje lastno poslovno uspešnost z razvojem posameznika in skupine. 

Zlasti je pomembno neprestano prilagajanje načinu odzivanja novim spoznanjem; pridobivanje 

znanja je stalno, razvite ima mehanizme prenosa individualnega učenja na skupino, učenje v 

organizaciji ustvarja novo skupno vizijo, organizacija je odprta do okolja ter je sposobna 

ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje ter na tej podlagi tudi spreminjati svoje vedenje in 

razumevanje. 

 

Uršič (2004, str. 64–65) navaja razliko med klasično in učečo se organizacijo. Ti dve 

organizaciji se med seboj razlikujeta po sistematičnem iskanju, pridobivanju in preizkušanju 

novih znanj v praksi ter hitrem in učinkovitem prenosu znanja v organizaciji, po sistematičnem 

reševanju problemov  ter učenju iz lastnih uspehov in napak ter učenju iz tujih izkušenj. V 

klasični poudarjajo formalizacijo, specializacijo ter jasnost vlog in velikost, medtem ko v UsO 

bazirajo na inovativnosti, učenju, upravljanju z znanjem in prilagajanju sodobnemu času 

(globalizacija). Tako se pojavlja vprašanje, kako ob vedno večji globalizaciji gospodarstva in 

zahtevah kupcev poslovati uspešno in ohranjati svojo konkurenčno prednost. Odgovor 

najdemo v konceptu UsO, ki korenito posega v način razmišljanja in vodenja organizacije. 

UsO temelji na drugačnem načinu komuniciranja, ravnanja z znanjem, višji organizacijski 

kulturi ter spoštovanju intelektualnega kapitala. UsO se torej zaveda, da so kreatorji v 

organizaciji zaposleni s svojim znanjem, izkušnjami in kompetencami. Jedro UsO so timi in 

posamezniki, ki se v okviru timov učijo drug od drugega in tako se njihovo znanje pretaka. 

UsO je tako organizacija, ki ustvarja, pridobiva in prinaša znanje in s tem posledično 

spreminja obnašanje organizacije in zaposlenih, glede na značilnosti pridobljenega znanja.  
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2.1.2 Organizacija kot stroji, organizmi, možgani, kulture, politični sistemi 

Morgan (2004, str. 9–13) v svojem metaforičnem razmišljanju ponuja način mišljenja, ki je 

nujen za razumevanje, oblikovanje in vodenje organizacij v svetu, ki se nenehno spreminjajo. 

Če hočemo organizacijo razumeti in voditi na poseben način, moramo imeti drugačen pristop, 

različne situacije moramo spremljati z različnih, novih zornih kotov, kateri omogočajo videnje 

na raznolike in široke možnosti delovanja. Morgan jih opredeljuje kot stroje, organizme, 

možgane, kulture, politični sistem, duševni zapor, dominacije ter kot tok in transformacije.  

 

Morgan (2004, str. 17–34) naslavlja organizacije, ki so oblikovane kot stroji, »birokratske«. O 

le-teh se govori, kot bi bile stroji, od njih pa pričakuje, da delujejo rutinsko, zanesljivo, na 

predvidljiv način in učinkovito. Ko managerji razmišljajo o organizaciji kot stroju, jih vodijo 

in oblikujejo kot med seboj povezane dele strojev, ki vsak zase opravlja točno določeno 

nalogo. Pri gledanju organizacije kot organizma gre za razumevanje in upravljanje potreb 

organizacij in prilagajanje različnim okoljem. Organizacije torej primerjamo z živimi 

organizmi (ibid, str. 35–36). Če opazujemo organizacijo kot možgane, nam pozornost pritegne 

pomembnost obdelave podatkov, inteligenca in učenje. Prav tu se srečamo s pojmom učeča se 

organizacija (ibid, str. 69–77). Pri opazovanju organizacij kot kulture, se osredotočamo na 

ideje, prepričanja, obrede ter vrednote, ki jih srečujemo v življenju organizacije. Pozornost je 

usmerjena na vsak vidik organizacijskega življenja, vodje in managerji se vidijo kot ljudje, ki 

pomagajo oblikovati smotre in naj bi vodili organizacijo (ibid, str. 109–121). Če v organizaciji 

poudarjamo različne interese, konflikte in moči, potem gre nedvomno za gledanje organizacije 

kot političnega sistema. Organizacijsko politiko lahko sistematično analiziramo tako, da se 

osredotočimo na odnose med interesi, konflikti in močjo. Pokaže se takrat, ko imajo zaposleni 

različna mnenja, ravnali pa bi tudi različno (ibid, str. 139–145). Če spoznavamo organizacijo s 

psihodinamične strani in po slogih vodenja, kjer so ljudje ujeti v svoje lastne misli, ideje, 

prepričanja ali podzavest, govorimo o organizaciji kot duševnem zaporu. Ideja o duševnem 

zaporu je bila prvič raziskana v Platonovem delu Republika (ibid, str. 191–145). Organizacija 

kot tok in transformacije nam ponuja štiri različne metafore za raziskovanje sprememb: 1) 

organizacije same ustvarjajo sisteme in svojo lastno podobo, 2) življenje organizacije se 

opazuje skozi podobe konkurenčnih vzorcev privlačnosti, 3) organizacija kot proizvod krožnih 

tokov, kjer se izmenjujejo pozitivne in negativne povratne informacije ter 4) lastnosti sodobne 

organizacije so rezultat dialektične logike, pri čemer vsak pojav ustvari svoje nasprotje (ibid, 

str. 234–255). Pri spoznavanju organizacije kot instrumenta dominacije, pa se srečamo z 

izkoriščevalskimi vidiki organizacijskega življenja, kjer organizacije uporabijo za dosego 
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svojega cilja svoje zaposlene, njihove gostiteljske skupnosti in svetovno gospodarstvo (ibid, 

str. 267–272). 

 

2.1.3 Organizacija – instrument in organizem 

Tavčar (2009, str. 5) meni, da so človekove umske in telesne moči omejene. Človek je v 

organizaciji uspešen le v složnem in skupnem delovanju. Ljudje ustanovijo organizacijo z 

namenom, da dosežejo zastavljene cilje, zato je organizacija instrument za doseganje ciljev. 

Organizacija je tudi skupnost interesov vseh udeležencev, ki jih zadeva delovanje organizacije. 

Organizacija, ki ne dosega ciljev, ni smiselna. 

 

Tavčar (2009, str. 13–23) obravnava organizacijo kot iskanje in snovanje sinteze med 

tehnokratskim in mehanističnim konceptom.  

 

1. Tehnokratski koncept obravnava organizacijo kot instrument za zadovoljevanje interesov 

deležnikov, t.j. lastnikov in ustanoviteljev, managerje kot podrejene izvrševalce volje 

deležnikov ter zaposlene kot delovno silo. Obvladovanje je centralistično, avtoritativno, celo 

avtoritarno, velja togo strateško načrtovanje, prevladujejo kvantitativna merila. Organizacija je 

toga in malo inovativna.  

 

2. Humanistični koncept obravnava organizacijo kot skupnost interesov notranjih in zunanjih 

deležnikov, t.j. vseh posameznikov, skupin in javnosti, ki jih zadeva delovanje organizacije. 

Obvladovanje je decentralizirano, participativno, kjer veljajo okvirne norme, inkrementalno 

načrtovanje in kvalitativna sodila. Organizacija je prožna in inovativna.  

 

Za tehnokratski pristop Tavčar (2009, str. 15) uporablja metaforo (prispodobo) »organizacija 

kot instrument« in za humanistični koncept »organizacija kot organizem«. Oba pristopa sta 

skrajnosti v razsežnosti možnih načinov obvladovanja organizacij. Organizacija, ki je temelj 

človeške družbe in civilizacije, je torej instrument za doseganje ciljev in skupnost interesov 

udeležencev. Za dolgoročno delovanje organizacije je nujno, da se instrumentalni in interesni 

vidik neločljivo prepletata v sintezo: instrumentalni vidik se odraža v menjalnih razmerjih z 

udeleženci v notranjih in zunanjih okoljih, interesni vidik pa v zadovoljstvu in upoštevanju 

interesov udeležencev (ibid, str. 5). 
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2.2 Teorija managementa 

2.2.1 Zgodovina managementa 

Management se je pojavil že pred tisočletji, resnejši pristop k njegovemu preučevanju pa sega 

v 19. stoletje, v obdobje industrijske revolucije. Avtor poglavja Pojmovanje in razvoj 

managementa v knjigi Management: nova znanja za uspeh, Rozman (Možina et al, 2002, str. 

64–78) navaja posameznike, ki so management pričeli preučevati v 19. in nadaljevali v 20. 

stoletju v različnih gospodarskih panogah, ki so doživele nesluten razvoj: Robert Owen (1771–

1858) je v svojem podjetju želel izboljšati delovne razmere in delovne pogoje. Daniel C. 

McCallum (1815–1878) je verjel, da dober management temelji na disciplini, podrobnih opisih 

dela, spremljanju učinkov in poročanju o njih, o plačah in napredovanju, glede na uspeh, 

seveda vse v povezavi s hierarhijo. Friderick W. Taylor (1856–1915) sodi med glavne 

začetnike preučevanja managementa. Ugotovil je, da lahko izboljša produktivnost z uporabo 

ustreznega orodja, tehnike in izkušenj. Henry Fayol (1841–1925) je bil rudarski inženir, ki je 

na podlagi svojih managerskih izkušenj, saj je večji del služboval kot manager, razvil teorijo 

managementa. Ugotavlja, da višje kot je management, toliko večji je obseg opravljanja 

managerske funkcije in manjši je delež poznavanja poslovnih funkcij. Management 

opredeljuje kot funkcijo, ki je sestavljena iz predvidevanja (planiranja), organiziranja, 

ukazovanja, usklajevanja in kontroliranja. Douglas McGregor (1906–1964) je kritično 

ocenjeval ugotovitve klasikov in šole medčloveških odnosov. Menil je, da so ljudje po naravi 

delavni in da je potrebno z njimi primerno ravnati. Razvil je teorijo X in Y. Teorija X povzema 

tradicionalni pogled na vodenje in nadzor ter temelji na treh predpostavkah: prva je, da ima 

povprečen človek prirojen odpor do dela in se bo delu izognil, če se bo le dalo; zaradi te 

značilnosti – odpora do dela, je treba večino ljudi siliti, nadzirati, voditi, jim groziti s kaznijo, 

če želimo doseči, da vložijo primeren trud za dosego ciljev podjetja. Zadnja predpostavka je, 

da želi biti povprečen človek voden, izogiba se odgovornosti, ima razmeroma majhne ambicije 

in išče predvsem varnost. Teorija Y združuje cilje posameznika in organizacije in 

predpostavlja: da je vložek fizičnega ali umskega napora v delo naraven oziroma normalen, 

kot igra ali počitek; da zunanji nadzor in grožnja s kaznijo nista edino sredstvo za usmerjanje 

truda k doseganju ciljev organizacije, da je zavezanost ciljem preslikava nagrade, povezane z 

njihovim doseganjem. Teorija Y predpostavlja še: da se povprečen človek pod pravimi pogoji 

ne nauči samo sprejemati odgovornost, temveč jo tudi poiskati; da je sposobnost uporabljati 

domišljijo, bistroumnost, kreativnost, tudi na visoki stopnji, za reševanje težav organizacije 

široko razširjena med populacijo.  



Teorije organizacij, managementa in prepričevanja 
 

 10 

Z managementom so se v začetku 20. stoletja ukvarjali akademiki, raziskovalci in svetovalci in 

v tem kontekstu je nastajala obsežna literatura o managementu. Možina (2002, str. 47) pravi, 

da je ključni trenutek v novejši človeški zgodovini pojav managementa v 20. stoletju, saj nam 

sporoča veliko preobrazbo družbe posameznikov v družbo organizacij, ki jih vodijo managerji. 

Rozman (1993, str. 51) je mnenja, da se razvoj in preučevanje managementa prične pojavljati 

zelo zgodaj v zgodovini človeštva in je tesno povezan z razvojem gospodarjenja, ko se je 

problem izvedbe spremenil v problem usklajevanja, katerega se je izpostavilo kot temelj 

managementa, zlasti v 20. stoletju. Kot poudarja Rozman (v Možina, 2002, str. 83–85) ni niti 

ene same velike teorije, ki bi vladala na področju managementa, saj v začetku 21. stoletja, ob 

prehodu v novo stoletje, nastaja skupna veda o managementu, ki gradi na spoznanju znanosti 

in strok. Pri tem se soočamo z več področji managementa, ta so strateški, operativni, 

inovacijski in projektni. Management obravnavamo tudi z več vidikov: kot proces, kot 

institucijo ali kot hierarhijo ter kot način razmišljanja in ravnanja (Ferjan, 1996, str. 14). 

 

2.2.2 Teoretične opredelitve managementa 

Beseda »management« označuje vse aktivnosti, ki so povezane z upravljanjem (Ferjan, 1996, 

str. 13–14) in v nadaljevanju poenostavlja, da lahko razumemo management kot vodenje, 

vendar moramo ločiti med vodenjem in upravljanjem. Tavčar (v Skupina avtorjev, 2006, str. 

27) definira management kot dejavnost za obvladovanje organizacije. Prav tako je 

management skupina ljudi, ki to dejavnost opravlja. Management je planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje dela v organizaciji. V bistvu je to usklajevanje nalog in dejavnosti za 

dosego ciljev. Management je mentalna dejavnost ljudi, ki so vključeni v organizacijski 

sistem, pri čemer je izrednega pomena koordinacija človeških, materialnih in finančnih virov, 

povezovanje organizacije z zunanjim okoljem, razvijanje organizacijskega razpoloženja, 

učinkovito upravljanje nalog ter izpeljava različnih poslovnih dejavnosti razvojne, 

informacijske in odločitvene narave.  

 

Tavčar (2009, str. 5) pravi: »Management je vladanje v malem, vladanje je management v 

velikem merilu«. Obvladovati je potrebno vsako organizacijo od majhne do velike, od 

pridobitne do nepridobitne, javne in zasebne, državne in mednarodne skupnosti  (Tavčar, 

2009, str. 5). Dejavnost managementa se opredeljuje kot nenehno pridobivanje znanja in 

izkušenj ter prenašanje le-tega na sodelavce. Torej brez lastnega učenja in učenja drugih ne 
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gre. Pri tem se srečamo z dinamičnim dogajanjem v managementu, ki se spreminja, ker nanj 

vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki, kot prikazuje slika 1 (Možina, 2002, str. 15–36). 

Slika 1: Management kot dinamični proces  

 
Vir: Možina, 2002, str. 36. 

 

Dinamični krogotok (slika 1), ki ga Možina (2002, str. 36) predstavlja, se nikdar ne konča. 

Razvoj managementa temelji na izkušnjah, znanju ter pametnih odločitvah. Tako pridemo do 

novih ugotovitev, problemov in rešitev, pri čemer pa upoštevamo vplive okolja, virov in 

sredstev. Management se torej pojavlja v vsaki organizaciji, njegova naloga pa je predvideti 

prihodnje rezultate in cilje, katere se lahko doseže le s pomočjo sodelavcev. Kjer so ljudje, so 

tudi problemi. Zanimiva je trditev Kajzerja (v Belak, 1993, str. 131–132), da management 

nikakor ne more biti le naloga, biti mora v celoti usmerjen v odkrivanje, opredeljevanje in 

reševanje resničnih problemov znotraj in zunaj organizacije. V nadaljevanju Kajzer (ibid, str. 

131–132) navaja, da že zgodovina nakazuje na dejstvo, da so se ljudje vedno spopadali s 

problemi, tako so ustvarjalno iskali nove poti iz starih in novih problemov. Seveda je pri tem 

izrednega pomena, da najprej opredelimo, zakaj bomo določen pojav ali proces sploh šteli za 

problem, saj bo od tega odvisno, kako se ga bomo lotili in kakšna bo rešitev. Pred reševanjem 

problema pa je vedno treba odgovoriti na dve vprašanji: 1. ali sploh gre za problem in čigav je 

in 2. kaj želimo doseči z rešitvijo problema. Torej vsako stanje, ki ga opredelimo kot problem, 

je določeno s tremi razsežnostmi: (1) s pomembnostjo, ki jo predpisujemo problemu (know 
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why – vedeti zakaj), (2) z odstopanjem od ciljev, ki smo si jih zastavili v zvezi s tem pojavom 

(know what – vedeti kaj) in (3) z nedoločenostjo poti, ki vozi iz danega problematičnega v 

ciljno stanje (know how – vedeti kako). Te razsežnosti problema nas navajajo na razmišljanje, 

da vsak problem v bistvu celota subjektivnega in objektivnega: po eni strani izhaja iz 

objektivnih značilnosti in zakonitosti resničnosti, na katero želimo vplivati, po drugi strani pa 

iz osebnih značilnosti človeka, ki zajema kulturo (nazore, norme, vrednote, pravila), vsebinska 

znanja (odkrivanje in opredeljevanje problema) ter metodološka znanja (razvijanje metod za 

reševanje problemov (ibid, str. 132). Musek (2008, str. 25) razlaga reševanje problemov v 

psihologiji: iz nezaželenega stanja se premaknemo v želeno, pri tem pa se lahko srečujemo z 

različnimi ovirami. Management nujno potrebuje tudi zaupanje kolektiva in širše družbe, pri 

čemer je za trajno zaupanje potrebno delovanje po strategiji verodostojnosti. Pri tem se 

srečamo s prvinami strategije verodostojnosti: (a) odgovorno ravnanje – pripravljenost 

prevzeti nase posledice nastale škode: materialne, moralne, politične in kazenske odgovornost, 

(b) komunikativno (kreativno) ravnanje – skupine v organizaciji so obravnavane kot partnerji z 

upoštevanjem njihovih interesov in (c) inovativno ravnanje – iskanje vedno novih rešitev. 

Prvine strategije verodostojnosti predstavlja slika 2 (Ferjan, 1996, str. 20). 

Slika 2: Prvine strategije verodostojnosti      

 
Vir: Ferjan, 1996, str. 20. 
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2.2.3 Management znanja 

Management znanja (v nadaljevanju: MZ) ima pomembno vlogo v prepoznavanju priložnosti 

iz okolja, ugotavljanju potreb po znanju, vrzeli med potrebnim in obstoječim znanjem ter 

skrbjo za vnos, ohranjanje in negovanje znanja v organizaciji. Bair (1997, str. 1–3) pravi, da je 

preprost in hiter dostop do vseh informacij cilj managementa znanja, pri čemer je poudarek na 

medsebojni komunikaciji pred samim zajemanjem in shranjevanjem znanja.   

 

Dermol (2008, str. 41–43) navaja, da je cilj managementa znanja doseganje ciljev 

posameznikov in organizacije. Za doseganje ciljev managementa znanja, kar ponazarja slika 3, 

je potrebno izvajati: 

 

a) procese MZ: prepoznavanje (prepoznavamo vrzeli v znanju in nove priložnosti v 

znanju), zajemanje (pridobivanje posebnega znanja iz okolja in iz notranjosti 

organizacije), odkrivanje (plemenitimo obstoječe in ustvarjamo novo znanje), 

izmenjava (razširjanje znanja) in uporaba znanja (aktivnosti, ki omogočajo uporabo 

znanja brez hkratnega učenja),  

 

b) sisteme MZ, ki se nanašajo na različne pristope, postopke in načine, ki omogočajo MZ 

in temeljijo na integraciji, 

 

c) mehanizme in tehnologije MZ: primeri mehanizmov: učenje ob delu in učenje z 

opazovanjem, sestanki na štiri oči, rotacija in uvajanje novih zaposlenih ipd; primeri 

tehnologije, ki vsebujejo tudi tehnologije umetne inteligence: sklepanje na osnovi 

modelov, podatkovne zbirke, sistemi za načrtovanje in podporo sodelovanju in 

odločanju ipd. in 

 

d) infrastrukturo MZ, na kateri temelji MZ in vsebuje pet glavnih komponent: 

organizacijsko kulturo in strukturo, skupnosti znanja, infrastrukturo informacijske 

tehnologije in skupno znanje. 
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Slika 3: Rešitve managementa znanja 

 
Vir: Dermol, 2008, str. 41. 

 

Barletova (2008, str. 25–30) pravi, da lahko razumemo znanje kot pozicijsko dobrino, kot 

vrednoto samo po sebi. Znanje je dandanes tako pomemben element človekovega življenja, da 

se pozicionira, torej določa nek status, nek položaj in uvršča človeka na družbeno lestvico. 

Znanje je torej pozicijska dobrina, ki omogoča pridobitev statusa, je vrednota sama po sebi, 

medtem ko šolsko znanje ni več vrednota sama po sebi. Zato je pomembno, da organizacije 

stalno izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo svoje zaposlene. Neformalno pridobivanje 

znanj, spretnosti, sposobnosti na delu pa je odvisno od individualnosti, sposobnosti za učenje, 

strukture dela, razvitosti pogojev za učenje ter celotne socialno-kulturne klime. Pri tem ne 

smemo pozabiti na vseživljenjsko učenje, ki prinaša zaposlenim izboljšanje fleksibilnosti, 

možnosti razvoja individualnih karier ter rast in razvoj identitete (ibid, str. 35–37). 

 

Jaklič (v Skupina avtorjev, 2006, str. 15–17) pravi, da je znanje težko opredeljiv pojem, ker 

znanje ni samo po sebi neodvisno, ampak vedno obstaja v povezavi z nečim. Tako se srečamo 

s pojmom ustvarjalnost, za kar sta potrebna posameznik in okolje oziroma družba. 

Sodelovanje teh dveh elementov je pripeljalo do nastanka nove človeške ustvarjalnosti, ki jo 

delimo na predmetno in družbeno. Predmetna ustvarjalnost se kaže v znanosti, umetnosti in 

tehniki, družbena pa v oblikovanju ljudi in njihovih medsebojnih odnosov. Znanje je ključna 
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zmožnost za razumno odločanje, predvidevanje, snovanje, načrtovanje, prepoznavanje, 

analiziranje, vrednotenje in intuitivno presojanje. Oblikuje se in posreduje v umu posameznika 

in skupine – razvija se ob izkušnjah, uspehih in porazih, s trajnim učenjem (Tiwana, 2000, str. 

56–58). Znanje je nujno in dobro, kajti ljudje, ki veliko vedo, mnogo lažje prepričujejo in 

dosegajo rezultate. V znanju je moč. Ta moč odpira vsaka vrata. Naše znanje se iz dneva v dan 

plemeniti in ne moremo ga ustaviti (Mulej, 2008, str. 88). 

 

Pojem znanje je široko opredeljen, bistveno je, da razumemo naravo znanja in se zavedamo, da 

njegov pomen raste. Lipičnik (1996, str. 21) je mnenja, da so znanja tiste človekove 

zmožnosti, ki mu omogočajo reševanje neznanih problemov. S paradigme socialnega 

konstrukcionizma, ki znanje opredeljuje kot „osebno prepričanje”, ustvarjanje znanja pa kot 

dinamičen proces utemeljevanja osebnih prepričanj, Dermol (2008, str. 9) komentira, da je 

znanje v bistvu subjektivni pojav in družbeni konstrukt. Konrad (1996, str. 8) razvršča znanje 

v štiri oblike: konceptualno znanje (know-what), aplikativno znanje (know-how), sistemsko 

znanje (know-why) in motivirano kreativnost (care-why). Zelo znana je tudi klasifikacija 

znanja po Polanyju (Nonaka, 1995, str. 59), ki govori o tacitnem ali tihem znanju (ga je težko 

formalizirati in posredovati, kajti posameznik ga pridobiva iz izkušenj na nekem področju in 

ga hrani v izkušnjah, čustvih, idealih, vrednotah itd.) in eksplicitnem ali kodiranem znanju (ki 

je kodirano in najdemo ga v priročnikih, navodilih, računalniških programih itd.). Ustvarjanje 

znanja v podjetju pa ima dve dimenziji, katerega Nonaka (1995, str. 53–80) opredeljuje z 

epistemološkega (ki predstavlja razporeditev na eksplicitno in tacitno znanje) in ontološkega 

vidika (ki predstavlja raven skupinske interakcije). Znotraj epistemološke dimenzije znanj se 

soočamo s procesi: eksternalizacije (kjer igra pomembno vlogo jezik in se tacitno znanje kaže 

v obliki metafor, hipotez, konceptov ter modelov), socializacije (na temelju tacitnega znanja 

nastaja novo tacitno znanje, pri čemer gre v največji meri za izmenjavo izkušenj), 

internalizacije (tacitno znanje nastaja na podlagi eksplicitnega znanja v povezavi z metodo 

»učenje z delom«, kjer izkušnje dobijo pravo vrednost) ter kombinacije (iz eksplicitnega 

znanja nastaja novo eksplicitno znanje na podlagi telefonskih razgovor, srečanj itd.).  

 

Pučko (1998, str. 560–561) pojmuje znanje kot celoto tistega, kar smo zaznali, odkrili ali se 

naučili ter navaja, da lahko znanje delimo v tri ravni: 

1. Eksplicitno znanje (je kodirano ali artikulirano na objektiven način in ga je možno pridobiti 

z opazovanjem oziroma študijem; najdemo ga v priročnikih, tehničnih navodilih, računalniških 

programih). 
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2. Izkustveno znanje (je vpeto v določene razmere in je subjektivno utelešeno, zato ga ni 

mogoče prenašati kot nekaj objektivnega na druge; lahko ga pridobimo s prakso in 

izkušnjami). 

3. Eksistencionalno znanje (je zelo težko in tvegano, učimo se ga s čutili in z delovanjem: 

gibanja za kakovost in okoljevarstvena gibanja ter kulturne stvaritve, od mode, likovne 

umetnosti pa do glasbe). 

 

Sitarjeva (2006, str. 63–66) deli znanje na dve skupini:  

1. Eksplicitno znanje, ki je izraženo, artikulirano, kodirano in zapisano v tabelah, diagramih, 

specifikacijah izdelkov, znanstvenih formulah, računalniških programih, podatkovnih bazah, 

zapisih dobre prakse, standardih organizacije in ciljih organizacije. Do eksplicitnega znanja 

lažje dostopamo in z njim lažje ravnamo, obdelujemo ga z računalniki, prenašamo elektronsko, 

shranjujemo v podatkovnih bazah ter je razumljivo. Ko ga pokažemo navzven, se zavemo, da 

ga imamo. 

2. Implicitno znanje, ki je tiho, skrito, neizraženo in nekodirano v izkušnjah, sposobnostih, 

intuiciji, razumevanju, prepoznavanju, zaznavanju, občutkih in čustvih. To je v bistvu način, 

kako se učimo in se tega načina sploh ne zavedamo. Implicitno znanje je težko dokumentirati, 

ga kakor koli urediti in narediti preglednejše.  

 

2.3 Teorija managementa prepričevanja 

Različni avtorji različno definirajo prepričevanje. O'Keefe (1994, str. 12–16) ga opredeljuje 

kot medosebno komuniciranje, ki vpliva na spremembo vrednot, vedenja in verovanj drugih in 

loči šest značilnosti prepričevanja: namen uresničiti cilj, prisotnost cilja, uspešen poskus 

vplivanja na druge, določena stopnja svobode s strani prejemnikov, sprememba mentalnega 

stanja prejemnikov in doseganje učinkov prepričevanja. Gass in Seiter (2003, str. 34–35) 

pravita, da prepričevanje vključuje eno ali več oseb, ki sodelujejo v aktivnosti spreminjanja ali 

izničevanja prepričevanj, stališč, namer ter v aktivnosti kreiranja motivacij. Uletova (2000, str. 

287–289) smatra, da skozi prepričevalni proces želimo spreminjati mnenja, stališča in 

obnašanje sprejemnikov sporočil. Prepričevanje je torej oblika vplivanja, ki deluje na podlagi 

pred-dispozicij, ne pa vsiljevanja. Vpliva na občutek ljudi, kaj je res in kaj ne, kaj je verjetno 

in kaj neverjetno, vpliva tudi na presojanje ljudi, dogodkov, idej in predlogov. Prepričevanje 

torej temelji na predpostavki, da se ljudje največkrat vedejo v skladu s svojimi stališči. Vreg 

(2000, str. 90–93) prepričevanje pojmuje kot kontinuiran interaktivni proces, v katerem 
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komunikator skuša vplivati na komunikacijskega partnerja in z medsebojnim razumevanjem 

omogoča boljšo prilagoditev odnosom in preživetju v okolju. 

 

Že Aristotel je dejal, da prepričevalna moč izhaja iz človekovih značilnosti, kot so dober 

moralni karakter in dober občutek za zaupanje. Torej, ni vse v besedah. Vemo pa, da je 

prepričevanje po eni strani dajanje informacij in argumentiranje, po drugi strani pa je odvisno 

od kredibilnosti in privlačnosti komunikatorja. Lahko mu verjamemo, ker mu želimo verjeti, 

lahko mu verjamemo, ker nam je simpatičen, lahko mu verjamemo na besedo, ne da bi se 

prepričali o resnici. Prepričevanje sega v obdobje antičnih Grkov, ki je dalo enega 

najpomembnejših teoretikov, Aristotela, ki je v svoji Retoriki prepoznal tri stopnje, ki vplivajo 

na prepričevalno komuniciranje: logos, etos in patos (Larson, 1998, str. 58–60). 

 

V nadaljevanju bomo predstavili osnovne elemente, ki so temelj managementa prepričevanja, 

kar je razvidno iz slike št. 4. 

Slika 4: Model managementa prepričevanja 
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2.3.1 Retorika 

Retorika je spretnost, ki slabotnega naredi močnega in močnega še močnejšega. Da bomo lažje 

razumeli bistvo nastanka in razvoja retorike, moramo poznati temeljne značilnosti antične 

civilizacije, grške in rimske, njuno zgodovino, kulturne dosežke, stike s civilizacijami in šele 

takrat bomo razumeli vlogo, ki jo je retorika odigrala v antiki in srednjem veku. Retorika je 

disciplina, ki v različnih oblikah in obsegu spremlja celotno človeško zgodovino. Začetki 

retorike segajo v 5. stoletje pr. n. št.. Retorika naj bi se kot umetnost argumentacije, 

prepričevanja s pomočjo argumentov, začela razvijati na Siciliji zaradi razprav o lastništvu 

zemlje. Po tolikih letih, je retorika danes še vedno veščina prepričevanja, njen izhodiščni pogoj 

je kar najboljše možno obvladovanje jezika (Marc, 2006, str. 89). 

 

Casson (1960, str. 9–10) nam v svoji znameniti knjigi Umetnost govora natanko predstavi 

prvine govorniške umetnosti, pri čemer poudarja, da je marsikaterega, sicer sposobnega 

poslovneža v življenju oviralo to, da ni bil govornik. Casson daje vrednost v odstotkih prvinam 

govorniške umetnosti, in sicer: gladkost (15 %), resnoba (10 %), šaljivost (10 %), izkušenost 

(10 %), nazornost (10 %), tehnika (10 %), glas (10 %), izgovor (5 %),  kretnje (5 %), 

doslednost (5 %), vedenje (5 %) in izvirnost (5 %). 

 

Namen retorike je seznaniti človeka s pojmom prepričevanja in argumentiranja, predvsem pa s 

tehnikami prepričevalnega govora, z razlikami dobrega in slabega argumenta ter nepravilnimi 

argumentacijskimi postopki. Retorika je veda, ki nas uči, kako z dobrim argumentom 

prepričamo neprepričane. Že Aristotel je bil mnenja, da je retorika umetnost, kako v vsaki 

snovi poiskati razpoložljiva sredstva prepričevanja (Zidar Gale, 2007, str. 15–18). 

 

Škerlep (2001, str. 543–552) opredeljuje dve konkurenčni pojmovanji retorike: ožje in širše 

pojmovanje. V ožjem smislu retoriko opredeljuje kot prepričevalni diskurz, v širšem pa 

vključuje vse vrste diskurza, kar transformira retoriko v občo teorijo diskurza. Ozko 

razumevanje retorike je najbolj vplivno obdelal Aristotel, ko je opredelil prepričevanje kot 

argumentacijo. Za Aristotela, ki je odkril temeljne zakonitosti klasične logike, je racionalna 

argumentacija bistvena razsežnost prepričevalnega diskurza. Aristotel opredeli tri temeljne 

načine prepričevanja oz. tri osnovna prepričevalna sredstva (Larson, 1998, str. 58–60): 
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1) logos (razum, argumenti) – govornikova sposobnost racionalne argumentacije, s katero 

pokaže, da je stališče, ki ga zastopa, edino racionalno glede na obravnavani problem; 

razumsko dokazovanje in utemeljevanje, 

2) patos (čustva, odnosi) – govornikova sposobnost, da vpliva na čustva občinstva; način in 

oblika govora, kako govornik naveže stik z občinstvom. 

3) etos (značaj, osebnost) – govornikova sposobnost, da v govoru zgradi pozitivno podobo o 

svoji osebnosti (značaj, nrav, duševno stanje, način življenja, navade); govornikova osebnost, 

njegov ugled, karizma, moč. 

 

Kolenkova (2009, str. 6–7) razkriva tri temeljne stebre besednega sporazumevanja (slika 5), v 

katerih je strnjena skrivnost retorike od klasične antične zgodovine naprej: 

 

Slika 5: Temeljni stebri besednega sporazumevanja 

 
 

»Beseda ima moč, ko jo napolnimo z energijo« pravi Kolenkova (2009, str. 5). Če želimo 

doseči, da nas bodo ljudje razumeli pri posredovanju naših sporočil, se moramo zavedati, da 

obstajajo trije zaznavni tipi osebnosti: 

a) vizualni tipi – vidni (gledajo in vidijo) – ti morajo videti – posamezniku praktično 

pokažemo, kako naj izvede neko nalogo, 

b) avditivni tipi – slušni (slišijo in poslušajo) – ti potrebujejo razlago – posamezniku 

povemo in razložimo, kako naj določeno nalogo izvede. 

c) kinestetični tipi – čutni (čutijo in otipajo) – ti morajo nalogo preizkusiti – posameznika 

gledamo in spremljamo njegovo početje, ko se naloge loti sam. 
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2.3.2 Komuniciranje 

Komuniciranje je ena izmed veščin, ki naj jih obvlada vsak manager (Tavčar, 2009, str. 94). 

Pojav, s katerim se srečujemo vse od našega rojstva naprej, je komunikacija. Bistvo 

komunikacije je znati poslušati sogovornika. V komunikaciji prihaja do medsebojnih 

interakcij, v katerih je potrebno veliko prilagajanja, da je komunikacija speljana v želeno smer. 

Broom, Casey in Ritchey (1999, str. 539–540) so enotnega mnenja, da je bistvo vseh 

medsebojnih interakcij medsebojno prilagajanje. Vedno bolj ko odraščamo, vedno bolj 

spoznavamo, kako pomembno in kompleksno je komuniciranje.  

 

Pojem „komunicirati” je širok. Beseda „komunicirati” izvira iz latinske besede „communicare” 

in pomeni sporočati, razpravljati, posvetovati se, vprašati za nasvet. Definicije „komunikacije, 

komunikacija, komunicirati” pa so si med seboj podobne, pri čemer se moramo zavedati, da 

brez komuniciranja ne moremo (Florjančič in Ferjan, 2000, str. 57–58). Pod pojmom 

komuniciranje Ferjan (1996, str. 11) navaja, da so to vsa sredstva in metode prenašanja 

informacij. 

 

»Kako bomo uspešno komunicirali? Žal in k sreči, recepta ni!«, ugotavlja Novak (2004, str. 5–

20) in v nadaljevanju pravi, da smo lahko samo boljši ali slabši komunikatorji in ni ga 

komunikacijskega treninga, ki bi nas lahko izboljšal! Treba je razmišljati, kako dajemo in kako 

sprejemamo, koliko se znamo tržiti in koliko smo v svoji komunikaciji kredibilni. Kredibilnost 

pomeni naše znanje, zmožnost presoje in ravnanja, katerega nas ni sram. Med procesom 

komuniciranja odigra zelo pomembno vlogo človeški spomin, ki ga razdelimo na: 

emocionalni, pojmovni in faktografski spomin. Spomin je omejen, saj lahko človek »shrani v 

spomin« samo omejeno število podatkov. Pomembno je, da si lahko zapomnjeno informacijo 

prikličemo iz spomina, tako psihologi ugotavljajo, da si človek zapomni različne odstotke 

tistega, kar prebere (10 %), kar sliši (20 %), kar vidi (30 %), kar vidi in sliši (50 %), kar sam 

reče (70 %) in kar sam naredi (90 %). Če je sporočilo daljše, si človek običajno zapomni le 

začetek in konec sporočila. Proces komuniciranja med ljudmi je dvosmeren odnos, kar 

pomeni, da je potrebno sprejemati – poslušati in sprejetemu sporočilu sledi odgovor. Obstaja 

torej povratna informacija, ki omogoča odgovor na sporočilo. S povratno informacijo 

pokažemo na to, da je bilo sporočilo sprejeto in kako je bilo sprejeto, hkrati pa se izognemo 

napakam pri komuniciranju. Uspešne so lahko le dvosmerne komunikacije (Novak, 2004, str. 

33–40). 
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»S komuniciranjem izmenjujemo informacije, znanje in izkušnje«, pravi Benedettijeva (2008, 

str. 170) in nadaljuje, da ni naloge, ki bi jo lahko opravili brez komuniciranja. Tudi 

nekomuniciranje je komuniciranje, kajti molk je največkrat zelo zgovoren. Za učinkovito 

komuniciranje morajo biti izpolnjeni trije pogoji: razumljivost sporočila, verodostojnost in 

povratne informacije. V komunikaciji potekata besedna in nebesedna komunikacija večinoma 

hkrati, besedna temelji na govoru in jeziku, nebesedna pa vključuje govorico telesa in barvo 

glasu. Pri tem je pomembna sinergija med besedno in nebesedno komunikacijo. 

 

Starogrški zdravnik Hipokrat (460–375 pr. n. št.) označuje, da je posameznik lahko: 

a) kolerik (»cenite me«) je oseba, ki hitro vzkipi in si le s težka da reči, da nima prav; zanj je 

značilna vzkipljivost, razburljivost, jeznoritost, nagla in silovita reakcija; 

b) sangvinik (»poglejte me«) je oseba, ki hitro vzkipi, a se jo da s tehtnimi argumenti prepričati 

tako, da vidi, da nima prav; zanj je značilna živahnost, lahkotnost, veselost, radost, podjetnost, 

energičnost, optimističnost, toplina, prijetnost, družabnost, zgovornost, odzivnost, 

brezskrbnost, ekstrovertiranost - je lastnost ljudi, ki so radi v družbi, se zanimajo za druge in 

so prijateljsko razpoloženi); 

c) melanholik (»razumite me«) je oseba, ki ne izraža lastnega mnenja, temveč ga zadrži zase in 

se navzven kaže otožna; zanj je značilna otožnost, pesimizem, potlačenost, obupavanje, 

introvertiranost – je lastnost ljudi, ki so bolj zaprti vase, ne kažejo čustev ter se manj družijo z 

drugimi; 

d) flegmatik (»spoštujte me«) je oseba, ki ji je popolnoma vseeno, kaj se bo v naslednjem 

trenutku zgodilo, nekako vdana v usodo; zanj je značilna mirnost, počasnost, ravnodušnost, 

okornost, hladnokrvnost. 

 

Vsi ti tipi različno vplivajo na potek komunikacije, saj vsak po svoje reagira v določeni 

situaciji. Poznavanje lastnosti posameznih tipov osebnosti lahko s pridom uporabljajo pri 

svojem delu učitelji vožnje, saj točno vedo, kako vplivati na posameznega kandidata. Za 

izboljšanje komunikacijskih veščin, je dobro poznati šest zlatih pravil (Šetina, 2009, str. 15): 

1) sproščenost (komunikacija lažje teče, saj se odraža v tonu glasu, govorici telesa in vsebini 

povedanega), 

2) asertivnost (drugemu priznamo enako vrednost truda in vložka kakor sebi, torej priznavamo 

njegova stališča s strpnostjo in spoštovanjem, kar odraža kulturo posameznika), 
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3) poslušanje (komunikacija je dvosmerni proces, zato je potrebno slišati, kar nam sporoča 

druga stran), 

4) zanimanje za sogovornika (če smo resnično prisotni pri pogovoru, lažje sledimo mislim 

svojega sogovornika), 

5) postavljanje vprašanj (v pogovor se aktivno vključimo in pokažimo zanimanje za 

sogovornika s postavljanjem vprašanj), 

6) nasmeh (odnosi bodo boljši in učinkovitejši, če bodo podprti z dobro voljo in če bo 

komunikacija potekala v sproščeni in prijazni atmosferi). 

 

Komuniciranje je izmenjava mnenj, izkušenj, stališč in trditev in zaradi dejstva, da 

komunikacija ni dedna, se jo je potrebno vse življenje učiti. Macur (1996, str. 29) pravi, da je 

osnovna kvaliteta komuniciranja sposobnost znati poslušati. Z dobrim poslušanjem 

pripomoremo k uspešni izmenjavi sporočil, zato je bistvenega pomena, kako poslušamo, 

pomembne so metode in načini (Možina, Tavčar, Zupan, Kneževič, 2004, str. 78–79). Največ 

energije ponavadi porabimo za obrambo svojih stališč, namesto, da bi poslušali drugega. Zato 

je dejstvo, da je poslušati več kot slišati, potrebno ozavestiti. Aktivirati moramo ne samo 

ušesa, temveč tudi oči in druga čutila. Od načina poslušanja je odvisno naše dojemanje. 

Učinkovito poslušanje pomeni, da želimo usmerjati pozornost k izgovorjenim sporočilom.  

 

2.3.3 Učenje 

Kunaverjeva (1996, str. 150) opredeljuje učenje kot veščino, ki se je moramo naučiti. Cilj 

učenja ni samo ustvarjanje določenega znanja, temveč treniranje umskih sposobnosti. Živimo 

v obdobju računalniške tehnologije in glava kot skladišče znanja v konkurenci z računalniki 

izgublja bitko. Bolj kot znanje potrebuje človek sposobnost, kako znanje obvladati in ga 

uporabljati, kajti kopičenje podatkov v glavah učencev ni več zanimiva kvaliteta za sodobnega 

človeka. 

 

Garvin (1993, str. 78) ugotavlja, da je nesposobnost za učenje posameznikov tragična in 

pogubna za organizacijo, zato mora učenje doseči vse ravni organizacije in ne samo 

management. Učenje je tesno povezano z izobraževanjem in usposabljanjem, pri čemer se 

izobraževanje nanaša na pridobivanje znanja, izobrazbe za določeno delo ali poklic, 

usposabljanje pa je zasnovano na sposobnostih, spretnostih, delovnih navadah, ki jih 

posameznik potrebuje za izvajanje določenega dela oz. nalog. Učenje torej zajema obe 
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sestavini, tako izobraževanje kot usposabljanje (slika 5). Učenje v organizaciji mora biti stalno 

načrtovano dogajanje, organizirano in ocenjevano, zajemati mora vse zaposlene, vključno z 

managerji, ki ga tudi izvajajo (Možina et al, 2002, str. 17).   

Slika 6: Odnos med učenjem, izobraževanjem in usposabljanjem 

 
 

Vir: Možina, 2002, str. 18. 

 

Tavčar (2008, str. 389–391) pravi, da je učenje ohranjanje informacij v spominu in je 

pomembna sestavina socializacije, kamor sodi izražanje čustev, govorjenja, stališč, vedenja, 

motenj ipd. Tako je lahko učenje: psihomotorično (učenje veščin – hoja, govorjenje), zaznavno 

(vidimo določen predmet, npr. krog in se nau čimo ,  d a je to  krog) in besedno (učenje 

besednega gradiva ali asociacije). Oblike učenja in razvoj kompetenc, ki potekajo od našega 

rojstva, preko otroštva, odraslosti in do konca življenja, s ciljem, da se izboljša posameznikovo 

znanje in spretnosti so naslednje: 

a) formalno učenje (organizirane oblike izobraževanja in usposabljanja od osnovnošolskega do 

visokošolskega izobraževanja), 

b) neformalno učenje (druge organizirane oblike izobraževanja: tečaji, udeležbe na kongresih, 

delavnice, seminarji, okrogle mize ter dodatno izobraževanje zaradi osebnega zanimanja 

posameznika: vpliv takšnega izobraževanja na kariero), 

c) izkustveno učenje (aformalno - naključno oz. informalno – priložnostno; vsakodnevno 

nezavedno učenje, skozi družbeno interakcijo, z informacijami, ki nam jih posredujejo mediji, 

osebne izkušnje ipd.). 

 

Barletova (v Barle, Trunk, Lesjak, 2008, str. 86) povzema definicijo učenja po Laveju in 

Wenglerju, ki poudarjata, da sta za proces učenja ključna namen in dejavnost učitelja in 

učenca ter da proces poteka v povezavi z družbenim razvojem. Z učenjem pridobivamo 

                                UČENJE 

                IZOBRAŽEVANJE 

          USPOSABLJANJE 
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interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih in druge osebnostne lastnosti. Pri 

tem so izredno pomembni učni dosežki ali cilji (kaj naj bi posameznik znal in razumel, ko 

zapusti izobraževalno ustanovo ter bil sposoben narediti po zaključku učnega usposabljanja) in 

kompetence oz. zmožnost uporabe znanja (kombinacija znanja, razumevanja, spretnosti in 

sposobnosti). Kompetence so nadgradnja učnega dosežka. Če človekovo učenje opazujemo 

hipotetično (Ferjan, 1996, str. 22) kot »priprave za zadovoljevanje življenjskih potreb« vidimo, 

da ne moremo govoriti samo o vzgoji ali samo o izobraževanju. Učenje kot proces predstavlja 

pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti za obvladovanje načinov zadovoljevanja potreb 

(t.i. izobraževanje) in pridobivanje življenjskih in delovnih izkušenj, razvijanje kritičnega 

odnosa do dela, dobrin, vrednot in okolja (t.i.vzgoja). Brez izobraževanja in vzgoje sodobni 

človek ne bi mogel preživeti. Bistvena karakteristika udeležencev izobraževanja je, da v 

procesu izobraževanja pridobivajo znanja, spretnosti, sposobnosti in navade. Če gledamo skozi 

izobraževalno obdobje človeka opazimo, da se izobražujemo skozi vse življenje: od osnovne 

do srednje šole in nadaljevanja na fakulteti. Populacija udeležencev izobraževanja ni 

homogena niti v osnovnih ali srednjih šolah niti na fakulteti ali drugih izobraževalnih 

ustanovah, npr. v avtošoli (Ferjan, 1996, str. 32–34). 

 

Učimo se torej od rojstva do smrti, vedno več učenja se pojavlja v delovnih okoljih, zlasti tam, 

kjer nastajajo novosti v procesih dela in kulturi sodelovanja. Nastajajo namreč potrebe po 

vnosu novega znanja ter razvijanju sposobnosti in veščin. Učenje je torej aktiven proces 

spreminjanja človeka. Iz dneva v dan se pojavljajo potrebe, da zna človek svoje znanje in 

izkušnje učinkovito in transparentno posredovati drugim. 

 

2.3.4 Motivacija 

Ko govorimo o motivaciji, ni nobenega dvoma, da je ne bi povezali s človeških delom, s 

človeško aktivnostjo. Motivacija označuje prizadevanje posameznika, da se izkaže z visoko 

stopnjo napora za doseganje določenega cilja. Lipičnik (Skupina avtorjev, 2002, str. 473–482) 

ugotavlja, da so preučevanja pokazala, da niti ena sama človekova aktivnost ni nikoli 

spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, znanimi in neznanimi 

dejavniki. Raziskovalci motivacije ugotavljajo, da so pričakovanja vedno pred motivacijo. 

Lipičnik (1998, str. 38–52) v nadaljevanju trdi, da motivacija temelji na dveh vprašanjih, in 

sicer, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim delom. Kaj 

pomeni nekoga motivirati? Kaj pomeni sebe motivirati? Če želimo nekoga motivirati, moramo 
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najprej biti sami motivirani. Le kako bomo motivirali druge, če sami nismo motivirani? 

Motivirati sebe in dobiti zagon je eno, navdahniti druge, je povsem nekaj drugega. Bistvo 

motivacije je v razumevanju, kajti motivacija se mora začeti z razumljivo komunikacijo, saj 

ljudje ne morejo početi nečesa, česar ne razumejo. 

 

Musek (2008, str. 1–5) predstavlja v splošnem motivacijo kot gibalo, torej smoter, gibanje, 

vodilo. Neko vztrajno vedenjsko težnjo, ko človek skuša doseči nek cilj, čeprav preko ovir. 

Motivacija po Musku je torej proces, ki spodbuja in usmerja vedenje posameznika k 

določenemu cilju in če želimo, da ljudje delajo, morajo biti motivirani. Brez motivacije ni 

učinkovitosti. Lahko bi rekli, da je motivacija nek neboleč pritisk za posameznika, da opravi 

tisto, kar mora na najboljši način. Motivacija je torej precej širok pojem, da pa sploh lahko 

govorimo o motivaciji, se mora v nas najprej vzbuditi želja po doseganju nekega cilja. Pri tem 

sta bistvena vložen napor in aktivnosti, ki nas bodo pripeljale do cilja. Poznamo tri faze 

motivacije: želja, aktivnosti in cilj. Začetno željo lahko vzpodbudijo notranji ali zunanji 

dejavniki, zato poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Z notranjo motivacijo se srečamo 

takrat, kadar nekaj želimo doseči zaradi nas samih in cilj tega je občutek notranjega 

zadovoljstva (lastni ponos, občutek koristnosti, pomoči itd.). Z zunanjo motivacijo pa se 

srečamo takrat, ko smo se zaradi neke koristi ali nagrade pripravljeni truditi za nek cilj. Nekaj 

želimo doseči, ker bomo imeli zaradi doseganja tega cilja korist ali nagrado. 

 

2.3.5 Percepcija 

Človek zaznava sporočila s pomočjo čutil, jih percepira in v možganih ustvarja bazo podatkov, 

ki je osnova za presojo ljudi, stvari, procesov in pojavov, pravi Novak in v nadaljevanju izhaja 

iz dejstva, da je percepcija proces izbiranja, organiziranja, memoriranja in interpretiranja 

informacij, zbranih s pomočjo čutil. Napačna percepcija lahko privede do napačnih presoj. 

Zato so dejavniki, ki vplivajo na percepcijo, izrednega pomena za pravilno slišano in zaznano 

informacijo (Novak, 2004, str. 35–37). Prgić (2009, str. 2–21) pravi, da je osnova modrosti 

percepcija in ne logika. Percepcija je, kako vidimo svet okoli nas, logika pa, kako te percepcije 

kar najbolje izrabimo. Na logiki je zasnovano tako kritično mišljenje, argumentiranje kot 

sistem nasprotij. Lahko bi rekli, da je logika računalnik, medtem ko je percepcija vnos 

podatkov. Računalnik ne more priti do ustreznih rezultatov, če vnesemo napačne podatke. 

Kralj (2003, str. 378–390) navaja percepcijo (zaznavanje) kot proces v katerem posameznik 
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sprejema, ureja in predeluje vložke podatkov v njegove čute. Katere informacije oz. podatke 

bomo pri tem zaznali in uporabili, je odvisno od lastnih izkušenj in potreb. 

 

2.3.6 Intuicija 

Obstajajo vednosti, ki so onkraj znanja: tam se prične področje dojemanja in polje intuicije. 

»To so vednosti, ki so nezmotljive v času in prostoru, vendar niso absolutne« (Mulej, 2008, 

str. 88). Pri razlagi intuicije posegamo preko roba stvarnega, zato je znanost ne potrjuje v 

celoti. Vendar kljub temu deluje in to zelo koristno. Kralj (2003, str. 378–389) razmišlja, da se 

ljudje ponavadi bojimo ravnati po intuiciji in naše intuitivno spoznanje pometemo nekam pod 

preprogo, v podzavest. Zanimivo je, da je celo Einstein povezal svojo relativnostno teorijo z 

intuicijo. Intuicijo je možno zajeti tudi na duhovni ravni. Intuicijo se je potrebno naučiti 

poslušati. Na intuicijo se moramo zanesti in jo sprejeti. Če vanjo verjamemo, le-ta deluje 

pozitivno in nas nikoli ne pusti na cedilu. Intuitivno odločanje največkrat zasledimo pri 

vršnem managementu, kar v višini 80 % (Tavčar, 1995, str. 516–517). Intuicija je notranja 

komunikacija, pravi Krajnčeva (2009, str. 49), ki deluje, kadar imamo veliko količino 

podatkov iz teorije in prakse. Predpogoj za delovanje intuicije je poznavanje samega sebe, 

sicer intuicije ne razumemo, ji »ne verjamemo« in je ne znamo uporabljati. 

 

2.3.7 Podzavest 

Van Fleet (1992, str. 3–7) v svojem razmišljanju o človeškem umu, navaja, da ima človek 

dvojni um, in sicer zavestni in podzavestni. Zavestni um nam omogoča vodenje, razmišljanje 

in učinkovito delo, ki za doseganje odločitev uporablja logiko, t. j. sklepanje in razmišljanje. 

Zavestni um torej zaznava objektivni svet okoli sebe, podatke sprejema s pomočjo vida, vonja, 

okusa, sluha in tipa. Podzavestni um je orodje zavestnega uma, ki nam pomaga doseči želene 

cilje, ki izhajajo iz podzavesti. Podzavest shranjuje vse informacije, je naučena na temelju 

izkušenj in deluje nagonsko. Uskladiščene podatke podzavest ne pozablja, zato jo je potrebno 

programirati s pozitivnimi in uspešnimi mislimi, opuščati je potrebno negativne misli. »Črne 

misli, slabo mnenje o svetu in ljudeh, iz človeka naredijo razvalino.« (Mulej, 2008, str. 54). S 

podzavestjo komuniciramo tako, da vanjo vstavljamo informacije kot v računalnik. Vnos 

naredimo z mislijo. Mulejeva (2008, str. 54) dojema um kot binarnega t. j. dvojnega, kar 

pomeni, da deluje po principih nasprotij. Um je orodje, ki nam pomaga ločevati dobro od 

slabega, misliti in realno ocenjevati situacije in posameznike. 
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2.3.8 Samozavest 

Kolenkova (2009, str. 1–9) pravi, da samozavest gradimo skozi vse življenje, od vzgoje naših 

staršev do rezultatov našega dela. Na samozavest vplivajo: osebni dosežki, počutje, pozitivno 

mnenje o osebi, okolje, prijatelji, partnerski odnos itd. Nikoli ne poskušajmo biti popolni. 

Bodimo to kar smo, z lastno voljo in energijo in z mislijo, da so vsi ljudje v življenju enako 

pomembni. Definicija samozavesti je morda ravno nasprotna temu, kar bi pričakovali. Je pravo 

nasprotje ambicioznosti in uspešnosti – samozavest pomeni na eni strani brezbrižnost do 

strahu, ki ga čutimo do ideje lastnega razgaljenja pred drugimi, pomeni indiferenten odnos do 

razhajanja med idealizirano podobo nas samih, za katero želimo, da bi nas predstavljala pred 

drugimi in dejansko izvedbo na drugi strani, dejanskim življenjem, kakšno v resnici je, kjer 

smo in kjer reagiramo nepopolno (Samozavest, 2009, str. 1). 

 

2.3.9 Čustvena inteligenca 

Sokrat je dejal: »Nezavedno življenje ni vredno življenja«. Čustva so mehanizem, s katerim 

zaznavamo ljudi, njihove namene in želje ter čutimo svet okrog nas, so del vsakdana, so del 

trenutka, preteklosti, sedanjosti, prihodnosti. Čustva nas velikokrat prevarajo, predvsem takrat, 

ko se ne soočimo z lastnimi napakami in pomanjkljivostmi. Le poštenost do sebe je vstopnica 

za boljši jutri. Čustev se ne da spremeniti na silo, preoblikujemo jih lahko le s sprejemanjem 

(Mulej, 2008, str. 11–13). Musek (2008, str. 24) navaja, da so čustva kratkotrajni občutki, ki se 

usmerjajo na neko nalogo, neko stvar ali nek dogodek. Bolaričeva (2009, str. 18) pripisuje 

vedno večji pomen čustveni inteligenci (EQ – Emotional Quotient). Pravi, da je posameznik 

čustveno inteligenten, kadar ima sposobnost čutiti, uporabljati, komunicirati, prepoznavati, 

zapomniti si, učiti se od drugih in razumeti čustva. Lipičnik (v Možina et al., 2002, str. 510–

515) čustveno inteligenco deli na osebno in medosebno. Iz tabele 1 so razvidne osebne 

čustvene veščine posameznika, ki so: (1) samozavedanje (opazovati sebe in druge ter videti 

stvari takšne, kakršne so v resnici), (2) obvladovanje (zavedati se, kaj je povzročilo določene 

občutke, primeren način reagiranja, prepoznavanje in razumevanje svojih čustev) in (3) 

spodbujanje (poudarjanje pripadnosti, sposobnost motiviranja drugih in vzbujanje optimizma). 

Medosebne socialne veščine, ki izhajajo iz čustvene inteligence, Lipičnik (ibid, str. 513) deli v 

naslednje: (1) vživljanje (vživeti se v čustva drugih ljudi in zaznati njihove težave) in (2) 

sodelovanje (razumeti druge ljudi, se z njimi uspešno sporazumevati ter imeti z njimi dobre 

odnose). 
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Tabela 1: Sestava čustvene inteligence 

 

 
 

Vir: Lipičnik (v Možina et al., 2002, str. 510). 

 

 

 

 

 

ČUSTVENA 
INTELIGENCA 

   OSEBNA 
      Osebne veščine 

MEDOSEBNA 
       Socialne veščine 

SAMOZAVEDANJE 
- zavedanje čustev 
- primerna samozavest 
- samozaupanje 

VŽIVLJANJE 
- vživetje v čustva 
- usmerjenost k potrebam 
- razvijanje osebnosti 
- upoštevanje razlike 
- socialna zavest 

OBVLADOVANJE 
- samoobvladovanje 
- zanesljivost 
- vestnost 
- prilagodljivost 

SODELOVANJE 
- vplivanje 
- komuniciranje 
- katalizator sprememb 
- reševanje nasprotij 
- ustvarjanje odnosov 
- sporazumevanje 
- sposobnost dela v skupini 
 

SPODBUJANJE 
- oblikovanje pobud 
- pripadnost 
- iniciativnost 
- optimizem 
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2.3.10 Kreativno razmišljanje 

Prgić (2009, str. 2–21) o kreativnem razmišljanju pravi, da kreativnost prinaša rešitve, ki jih 

prej še ni bilo, zato je kreativno razmišljanje nujno na vsakem koraku življenja. Ko govorimo 

o razmišljanju, se srečamo z dvema vrstama mišljenja (Pečjak, 1989, str. 25–36): 

- konvergentnim-vertikalnim, s katerim samo preverjamo veljavnost že obstoječih idej in misli, 

ki so usmerjene k eni sami rešitvi problema (npr. reševanje križank, rebusov ipd.), na tem 

mišljenju temeljijo vse zdravstvene diagnoze, detektivsko sklepanje, testi inteligentnosti in s to 

obliko mišljenja se srečamo tudi v šolah. 

- divergentnim-lateralnim, kjer so bistvene nenavadne in nepričakovane asociacije, ki prihajajo 

s strani in se vrivajo v glavni tok mišljenja. Tako mislec prihaja do različnih rešitev in eden 

največjih izumiteljev in znanstvenikov T. A. Edison (1847–1931) je bil divergentni mislec 

vseh časov. 

S kreativnim razmišljanjem, ki ustrezno uporablja obe obliki zgoraj navedenih vrst 

razmišljanja, pridemo do rešitev problemov, uvajanja izboljšav, novih možnosti in doseganja 

napredka. Pri tem se moramo zavedati, da možgani sami po sebi niso kreativni, saj delajo po 

rutinskih vzorcih. Prav rutina je smrt kreativnosti. Človek mislec, pogosto uporablja mišljenje 

kot izgovor za nedejavnost, medtem kot človek akcije uporablja mišljenje. Iz drobnih vzorcev 

ali navade naši možgani sestavljajo sliko. Navada je pogosto močnejša od razuma. Razum, ki 

potrebuje impulz ali informacijo pa je tisto, kar nas popelje v novi vzorec, nova razmišljanja, 

dodano vrednost. Biti kreativen pomeni, da ima ideja dodano vrednost.  

De Bono (1992, str. 36–43) navaja, da se je Sokrat (470–399 pr. n. št.) grški filozof, ki se je 

ukvarjal predvsem z vprašanjem naravnega delovanja, zanašal na argument, kot na glavno 

orodje – kritično razmišljanje je lahko koristno, vendar ne izumimo nič novega, če smo ves čas 

proti. Platon (427–347 pr. n. št.) najpomembnejši starogrški filozof, katerega delo je temelj vse 

nadaljnje filozofije je dejal, da je resnica samo ena in mi ves čas iščemo eno resnico. Aristotel 

(384–322 pr. n. št.) starogrški filozof je bil prepričan, da obstaja samo ena možnost, ali je črno 

ali belo. Iz tega sledi, da je argument sicer odlično orodje, vendar naj bi v današnjem času 

ustvarjali nove možnosti in se ne kregali samo med obstoječimi možnostmi. Neprestano 

opozarjanje na napake lahko sicer prinese nekaj napredka, nikakor pa ne more generirati nekaj 

novega. Problem današnje družbe je ravno v tem, da preveč cenimo kritično mišljenje in 

negativnost, premalo oz. skoraj nič pa nismo kreativni. Morali bi biti veliko bolj konstruktivno 
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naravnani, vendar je veliko bolj enostavno biti negativno naravnan, saj je to samo govorjenje, 

biti konstruktiven pa pomeni nekaj narediti. Življenje od nas zahteva proaktivno razmišljanje, 

da posameznik poišče informacije in z njimi nekaj naredi, nadgradi, snuje nove strategije, 

sklepa posle in obvladuje konflikte. Biti kreativen pomeni preprosto to, da ima ideja dodano 

vrednost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delovanje avtošole 
 

31 

3 DELOVANJE AVTOŠOLE 

3.1 Delovanje avtošole v okolju 

Ferjan (1996, str. 171–173) pravi, da izobraževalne ustanove, med katere sodi tudi avtošola (v 

nadaljevanju: AŠ), ki imajo za dejavnost izobraževanje, so se iz težnje po preživetju prisiljene 

na trgu obnašati marketinško. Tako si v pogojih ponudbe in povpraševanja vsaka avtošola išče 

konkurenčne prednosti ter jih ponuja potencialnim strankam, t. j. kandidatom. Pri tem pa se 

avtošola sreča z javnostjo, kar prikazuje slika 6, v katero sodijo tudi starši, sedanji in bodoči 

kandidati, konkurenčne avtošole, poslovni partnerji, zaposleni delavci v avtošoli, lokalna 

javnost, izpitni center, gospodarski subjekti ter vlada. 

Slika 7: Delovanje avtošole v okolju 
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Tako se srečamo z dvosmernim odnosom, ki predstavlja način komuniciranja AŠ z okoljem in 

njen odziv na potrebe okolja. Za zadovoljitev potreb in pričakovanj uporabnikov avtošolskih 

storitev, so pomembni naslednji elementi: 

 

1. Dobro ime AŠ. Dobro ime (image) je vtis, kakršnega želi AŠ o sebi ustvariti v javnosti. 

Management AŠ mora pozornost javnosti zavestno usmerjati k določenim točkam, za katere 

ima občutek, da jih bolje izvaja od konkurence, t. j. usposobiti kandidata za varnega voznika. 

Tako ohranja odličnost, na ta način o sebi načrtno oblikuje pozitivno javno mnenje. 

Najpomembnejši dejavniki pri ustvarjanju dobrega imena AŠ so nedvomno karakteristike 

elementov izobraževalnega procesa, kamor sodi: stil poučevanja oziroma usposabljanja 

kandidatov, vsebine izobraževalnega procesa, kvalitetno izvajanje teoretičnega in praktičnega 

usposabljanja ter reference in pridobljeno znanje  bivših kandidatov. 

 

2. Lokacija in promocija AŠ. Starši in kandidati se za vpis v določeno AŠ odločijo z vidika 

njene lokacije in promocije. Dejstvo je, da v avtošolo otrok ne vpišejo vsak dan, ampak samo 

enkrat v življenju. Starši pred vpisom v AŠ potrebujejo informacije, na podlagi katerih se 

bodo odločili za določeno AŠ. Pri tem promocija AŠ v javnosti odigra veliko vlogo, predvsem 

naj bi informiranja javnosti ustvarile pozitivno javno mnenje o AŠ. 

 

3. Stroški usposabljanja kandidatov. Starši in kandidati se za vpis v določeno AŠ odločijo z 

vidika višine stroškov usposabljanja, ker je ob rastočih socialnih razlikah tudi ta okoliščina 

postala pomemben element pri odločitvi staršev o vpisu kandidata v določeno avtošolo. V 

kolikor ima AŠ dobre učitelje vožnje, ki imajo določen image pri svojem delu, tako z vidika 

poučevanja kot uspešnosti na praktičnih izpitih, potem višina stroškov za odločitev staršev ne 

igra bistvene vloge. V kolikor pa AŠ nima kvalitetnega kadra, se lahko sreča z resnimi 

problemi obstoja. Potrebno je poudariti, da za dobro AŠ ni sprejemljivo zniževanje stroškov 

usposabljanja na račun zmanjševanje kakovosti pod optimalno raven.  
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3.2 Kazalci uspešnosti in konkurenčnosti avtošole 

Uspešnost (Ferjan, 1996, str. 191–196) AŠ se kaže v konkurenčnosti, t. j. v sposobnosti 

povečanja tržnega deleža. Konkurenčnost je posledica prednosti določene AŠ pred drugimi. 

Prednosti navadno niso posledica naključij, temveč kontinuiranega procesa, ki se začenja in 

končuje v izvajanju marketinških aktivnosti. Uspešnost določene AŠ navadno presojajo 

zunanji deležniki (starši), ki se odločijo, v katero AŠ bodo vpisali svojega otroka. Za presojo 

uspešnosti v AŠ je potrebno uporabiti kriterije, katerih izpolnjevanje omogoča doseganje 

ciljev procesa usposabljanja v AŠ. Ti kriteriji so kazalci uspešnosti, ki jih morajo AŠ 

spremljati, glede na učitelje vožnje, na kandidate in na didaktične pripomočke. 
 

Kazalci uspešnosti glede na učitelje vožnje. Ta kazalec je zagotovo eden najpomembnejših, 

saj so kadri prav gotovo referenca vsake AŠ. Njihova formalna izobrazba je potreben pogoj za 

kakovostno izvedbo procesa usposabljanja kandidatov. Učitelji vožnje morajo imeti ustrezno 

stopnjo strokovne izobrazbe. Vodja AŠ se mora zavedati pomena dobrih kadrov za dosego 

ciljev in vpliva dobrih učiteljev vožnje na uspešnost usposabljanja kandidatov za bodoče 

voznike. Kazalci uspešnosti AŠ glede na kadre so: delež učiteljev vožnje z ustrezno stopnjo 

strokovne izobrazbe ter predhodne delovne izkušnje. Delež učiteljev vožnje z ustrezno 

strokovno izobrazbo je kazalec uspešnosti kadrovske dejavnosti v AŠ.  
 

Delež ustreznosti izobrazbe UV = število UV, ki imajo ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe x 100 

                   število vseh UV 

 

Trend dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja se v zadnjem času kaže tudi v AŠ. 

Barle (2008, str. 18–21) ugotavlja, da imajo posamezniki, ki imajo višjo stopnjo strokovne 

izobrazbe več trajnega znanja o aktualnih dogodkih. Bolj izobraženi ljudje (Pallas v Barle, 

2008, str. 18–21) imajo večjo kognitivno fleksibilnost, večjo spretnost in sposobnost 

reševanja problemov, uporabljajo različna sredstva za nadgradnjo svojega znanja, so odprti za 

nove ideje in ustvarjanje inovacij, imajo bogatejši dostop do informacij, sposobni so 

akumulirati novo znanje, več vedo o trenutno aktualnih vprašanjih in so zato sposobni 

uporabljati to novo pridobljeno znanje na vseh področjih. Nenazadnje imajo bolj izobraženi 

več in močnejše socialne vezi in so zato vključeni v več socialnih mrež, od katerih lahko 

pričakujejo večjo stopnjo podpore, o čemer govori tudi dr. Jay Liebowitz, eden vodilnih 

svetovnih strokovnjakov na področju managementa znanja. 
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Kazalci uspešnosti glede na kandidate. Brez kanditatov obstoj AŠ ne bi bil smiseln, zato se je 

treba truditi, da jih AŠ pridobi čim več ter da so pri opravljanju vozniških spretnostih uspešni. 

Tipični kazalec uspešnosti AŠ pri kandidatih je delež uspešnosti pri praktičnih izpitih vožnje, 

ki se kaže v razmerju med številom uspešnih kandidatov na izpitu in skupnim številom vseh 

kandidatov v AŠ v določenem koledarskem letu. 

 

Delež uspešnih = število uspešnih kandidatov x 100% 

         skupno število vseh kandidatov 

 

Delež uspešnih kandidatov izračunamo v enem koledarskem letu, zaradi transparentnosti 

podatkov lahko tudi v obdobju četrtletja. Kandidat se v AŠ naj ne bi usposabljal več kot tri 

mesece. Dodatne spremenljivke, s pomočjo katerih izračunavamo kazalce uspešnosti 

posamezne AŠ glede na kandidate, so še: število novo vpisanih kandidatov v tečaj CPP, 

število kandidatov, ki so prišli iz drugih AŠ ter število kandidatov, ki v koledarskem letu (ali 

četrtletju) niso uspešno zaključili usposabljanja. 

 

Kazalci uspešnosti glede na didaktične pripomočke. Uporaba didaktični pripomočkov je v 

procesu usposabljanja kandidatov za bodoče voznike eden od potrebnih pogojev za dosego 

ciljev. Kazalci se nanašajo zlasti na opremljenost AŠ z didaktičnimi pripomočki (sodobna 

multimedijsko opremljena predavalnica), programsko računalniško opremo ter voznim 

parkom. Tipični kazalec uspešnosti pri praktičnem usposabljanju je dober in kvaliteten vozni 

park, s katerimi se poučuje kandidate, pri teoretičnem delu pa sodobna multimedijsko 

opremljena predavalnica. Poleg naštetih kazalcev uspešnosti obstajajo še drugi, in sicer: 

tradicija, prepoznavnost v medijih, organizacija aktivnosti za zunanje deležnike (kondicijske 

vožnje za starejše voznike, trening varne vožnje za mlade voznike, organizacija preventivnih 

akcij, tečaji izobraževanj in usposabljanj za varno vožnjo, skrb za ekologijo ipd). 

 

3.3 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev vožnje 

Osnovno izhodišče je, da podjetje lahko zmaga v konkurenčnem boju le, če ima več in boljše 

ustrezno znanje kot njeni konkurenti. Konkurenčne prednosti, ki imajo svoj izvor v znanju in 

upravljanju z znanjem, je potrebno neprestano dopolnjevati in nadgrajevati, zato morajo AŠ 

za svoje zaposlene organizirati različne oblike izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj. 

AŠ je dolžna zaposlenim zagotavljati osebno rast in razvoj, napredovanje znotraj podjetja in 
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dajati enake možnosti za vse zaposlene ter možnost življenjske razvojne poti. Kandidati 

spoštujejo in sledijo predvsem učiteljem vožnje, ki jih znajo motivirati s kvaliteto svojega 

znanja. Rončevič (2009, str. 18) poudarja, da delodajalca vedno manj zanima formalna 

izobrazba, v ospredje stopajo kompetence, pridobljene v neformalnih oblikah izobraževanja. 

Zato je potrebno plansko načrtovanje neformalnih oblik izobraževanja, med katere sodijo 

seminarji, okrogle mize, tečaji, delavnice, treningi mehkih veščin ipd., kar naj bi bilo 

prilagojeno potrebam AŠ. Učitelji vožnje bi morali neprestano izkazovati ozaveščenost o 

pomembnosti nenehnega izobraževanja, ne glede na dejstvo ali je izobraževanje internega ali 

eksternega značaja, ali se izobraževanje odvija z lastno participacijo ali stroške izobraževanja 

plača podjetje. Vsak učitelj vožnje bi se moral zavedati, da je izobraževanje in usposabljanje 

odločilnega pomena za njegovo nadaljnje delo. Izobraževanja bi morala potekati v dveh 

smereh: obvezno – redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za učitelje vožnje in učitelje 

predpisov ter neobvezno – izobraževanje po lastni presoji in interesih. S stalnim ter dnevnim 

spremljanjem svojih aktivnosti s pomočjo kontrolnih sistemov spoznamo, da je osebna 

kakovost tisti ključ, ki odpira vrata v širšo razumevanje tega, kaj je koncept kakovosti 

(Dolinšek, 2006, str. 17). Presoja o tem je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces 

pridobivanja dokazov presoje in njihovega objektivnega vrednotenja, da bi določili obseg, v 

katerem so izpolnjeni dogovorjeni kriteriji presoje. Med najpogostejše presoje, poleg finančne 

revizije, presoje poslovanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije, presoje sistema 

managementa kakovosti, sodita tudi evalvacija in samoocenjevanje (Piskar, 2006, str. 85–86).  

 

Kot izhodišče za merjenje kakovosti, šolstvo uporablja preizkušen pristop oz. model za 

samoevalvacijo izobraževanja, podoben Demingovemu krogu, t. i. krog PDCA (Plan-Do-

Check-Akt). Krog PDCA pomeni, da vsako dejavnost, ki jo izvajajo, najprej skrbno 

načrtujejo, predpostavljajo tiste vplivne faktorje, ki bistveno vplivajo na izvajanje aktivnosti, 

razmišljajo o načinu spremljanja, preverjanja in doseganja načrtovanih ciljev in posledično 

pravočasno ukrepali. Samoevalvacija (v nadaljevanju: SE) je torej proces opredeljevanja, 

zbiranja ter analiziranja kvalitativnih in kvantitativnih informacij, ki vodi do odločitev o 

predvidenih modifikacijah, izpopolnjevanju in nadaljevanju ciljev izobraževanja (Piskar, 

2006, str. 101).  
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   Slika 8: Demingov PDCA krog 

 
 

 
 
Vir: Piskar (2006, str. 101). 

 

Izobraževanje učiteljev vožnje, kot dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih 

znanj, sposobnosti in navad, vpliva na to, da posameznik osvoji kognitivna orodja za 

uspešnejše razumevanje sveta, problemov in vprašanj, s katerimi se sooča, vpliva na 

posameznikovo znanje o svetu, na oblikovanje presoj in na razumevanje delovanja okolja, v 

katerem živi. Izobraževanje je brez dvoma potrebno za ohranjanje samopodobe, hkrati je 

dejstvo, da je znanje pozicijska dobrina, kar pomeni, da je temeljna določnica naše uvrstitve v 

nek družbeni položaj, pravi Barletova (2008, str. 29). Če je bilo izobraževanje dejansko 

kakovostno, se izkaže v prihodnosti, ko posameznik išče zaposlitev ali zamenja delodajalca 

ter se znajde pred novimi izzivi. Ne moremo pa mimo dejstva, da nam bo izobraževanje 

prineslo celo vrsto prednosti in novih poznanstev ter s tem omogočilo širjenje naše socialne 

mreže, mreže dobre in odlične prakse, osebni razvoj ter zbliževanje strokovnjakov na 

področju prometa.  

 

Na podlagi teoretičnih predpostavk, lahko za AŠ razvijemo popolnoma nov model, s katerim 

se bo ugotavljala kakovost izobraževanja učiteljev vožnje s samoevalvacijo. Izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje lahko opredelimo kot dodano vrednost formalnemu 

izobraževanju zaposlenega, zato mora AŠ stremeti k spodbujanju načrtnega izobraževanja, 
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prepoznati prednosti in slabosti izobraževanja, izdelati samoevalvacijsko poročilo o 

izobraževanju zaposlenih, od zaposlenih zahtevati samoevalvacijsko poročilo o njihovem 

izobraževanju ter na podlagi rednih letnih razgovorov izdelati delovno oceno za posameznega 

učitelja vožnje. Pred uvedbo samoevalvacije  si mora vodja AŠ zastaviti naslednja vprašanja: 

 

1. Ali je samoevalvacija pomembna za podjetje? 

2. Ali je samoevalvacija pomembna za učitelja vožnje? 

3. Ali bo učitelj vožnje deloval bolj učinkovito? 

4. Ali bo učitelj vožnje delal bolj uspešno? 

5. Ali se je sploh potrebno lotiti samoevalvacije med učitelji vožnje? 

6. Kaj pozitivnega bo samoevalvacija prinesla organizaciji? 

 

Če vodja AŠ na zastavljena vprašanja odgovori pozitivno, potem ni dvoma, da jo mora 

izvajati. Ob koncu samoevalvacije je potrebno sestaviti samoevalvacijsko poročilo, v katerem 

praviloma niso navedene samo prednosti, marveč tudi morebitne slabosti, ki jih želi AŠ v 

kratkoročnem ali srednjeročnem obdobju na podlagi ugotovitev in priporočil postopoma 

izboljšati. Za vsako AŠ bi morala biti usmeritev v kakovost ključnega pomena, zato je uvedba 

evalvacije, samoevalvacije in letnih razgovorov nujno potrebna. Najpomembnejši kazalnik 

kakovosti SE je med drugim trajnost rezultatov, kar pomeni, da jih je potrebno bodisi vključiti 

v del rednih aktivnosti v AŠ bodisi nadgraditi v nadaljnjih projektih AŠ. 

 

3.4 Kazalniki kakovosti poučevanja učitelja vožnje 

Musek (2008, str. 8–15) pravi, da je SE strokovni postopek samoocenjevanja, s katerim sami 

načrtno in sistematično pridobimo podatke o svojem delu. Je celovit proces kontinuiranega 

načrtovanega zbiranja ter dejavnega analiziranja informacij o svojem delu, z namenom priti 

do trenutnega stanja in osnove za nadaljnje delo in načrtovanje. SE je mehanizem, ki 

omogoča organizaciji, da sama ugotavlja, zagotavlja in krepi svojo kakovost, ki išče odgovore 

na zastavljena vprašanja o samoocenjevanju notranjih deležnikov. SE je koristna za 

organizacijo zato, ker je povezana z vprašanjem kakovosti, od katere je odvisen obstoj 

organizacije na trgu. Temeljni namen SE je ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje 

kakovosti dela. SE mora organizacija izvesti sama, na svojo lastno pobudo, saj pomaga 

organizaciji, da se osredotoči na kakovost, torej na ključno področje, od katerega je odvisna 

njena prihodnost. 
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Samoevalvacija AŠ (odgovornost je na vodji avtošole) je torej najpomembnejši instrument za 

rezultate usmerjenega vodenja z namenom izboljšati kakovost usposabljanja in poučevanja. 

Izvajati se mora sistematično, torej načrtno in periodično, pravi Musek (2008, str. 8). Tako 

organizacija kot posameznik (avtošola in učitelj vožnje) bi se morala zavedati, da je SE 

pomemben kazalnik kakovosti. Je v bistvu pogled v ogledalo oz. strokovni postopek, s 

katerim sami sistematično pridobimo podatke o svojem delu. Dobra SE je usmerjana nazaj in 

naprej, torej se osredotoči na ugotavljanje trenutnega stanja, predhodnih dosežkov in 

prihodnjih priložnosti (ibid, str. 10). Učitelj vožnje bi se moral večkrat vprašati, kako lahko 

izboljša svoje delo in na osnovi SE razmisliti o svojem načinu poučevanja ter odnosu do 

kandidata. Poleg vrednotenja lastnega dela je nujno, da učitelj vožnje dobi povratno 

informacijo od kandidata. Učitelj vožnje bi moral ocene kandidatov ovrednotiti in se 

pogovoriti z njim o rezultatih. Pri tem je pomembno, da se učitelj vožnje čuti odgovornega za 

rezultate usposabljanja kandidata in prepričanje učitelja vožnje, da dela odlično in da svojega 

dela ne more še dodatno izboljšati, lahko povzroči težave pri zagotavljanju kakovosti 

usposabljanja kandidatov. Tako se lahko s pomočjo SE izboljša kakovost poučevanja in 

strokovna rast učitelja vožnje, izboljša se lahko končni uspeh pri praktičnih izpitih ter 

neposredno s tem se dvigne tudi samopodoba kandidatu. SE nikoli ne smemo dojemati kot 

nekaj vsiljenega, ampak kot temeljni element dobrega in smiselnega poučevanja ter 

razvijanja. Namen SE je izboljšati delovanje vsakogar, ne pa iskanje napak. 

 

Poučevanje kandidatov v avtošoli ni preprosta naloga. Pri poučevanju se srečujemo z 

različnimi udeleženci, ki jih moramo najprej spoznati, kajti samo tako bomo lahko uspešno 

delali. Učitelj vožnje mora zaznati raznolikosti pri posameznem kandidatu. Vsak reagira 

drugače, na svoj način. Pomembno je, da učitelj vožnje odkrije kandidatove potenciale in ga 

vzpodbuja k ustvarjalnosti. Pri poučevanju se oblikuje tudi osebnost kandidata, kar pomeni, 

da je vključen vzgojni smoter, zato mora biti učitelj vožnje zrela osebnost. Poučujemo vedno 

s ciljem, da kandidata naučimo voziti dobro in v skladu s cestno prometnimi predpisi. Pri 

kandidatu je potrebno neprestano spodbujati dolgotrajno znanje, zato je potrebno posamezne 

teoretične in praktične sklope vedno znova osmišljati in jih celostno obravnavati. Kandidata 

mora učitelj vožnje privesti do spoznanja, da več vloženega lastnega truda, daje večje 

rezultate, zadovoljstvo in zaupanje vase. Zaupanje v lastne zmožnosti bo kandidat najlažje 

zgradil z jasnimi cilji, ko pride v AŠ. Cilji morajo biti povezani s pričakovanji končnega 

uspeha, t. j. pozitivno opravljenega vozniškega izpita. Ker pa je najstniško obdobje močno 
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povezano s krizo identitete, mora znati učitelj vožnje spodbujati zaupanje v lastne zmožnosti 

kandidata, če le-ta ima začrtan in postavljen določen cilj. 

 

Poučevanje je torej aktivni proces, ki zahteva veliko spretnosti, domiselnosti in tudi fizično 

pripravljenost učitelja vožnje. Uspeh učitelja vožnje je pogojen z naporom in njegovo 

danostjo za poučevanje. Učna ura je žal pri nekaterih učiteljih vožnje toga in nezanimiva za 

kandidata. Učitelj vožnje mu daje samo osnovne napotke in usmeritve, zato kandidat 

dobesedno »zaspi« pri učni uri in ne napreduje. Pri tem je odprta metoda komunikacije 

najpomembnejša, saj omogoča večsmerno komuniciranje, ki omogoča posvetovanje in 

izmenjevanje stališč. Pogoj za to, da med učiteljem vožnje in kandidatom sploh lahko steče 

komunikacija, je zaupanje. Učitelj vožnje mora pri kandidatu vzbuditi vzgled in ustvariti 

okolje, kjer vladata zaupanje in medsebojna interakcija. Nekateri učitelji vožnje ne znajo 

komunicirati, okvirjajo se v monologe in ne dopuščajo besedi, da teče. Pri komuniciranju ni 

vseeno ali kandidat samo »posluša«, pomembno je tudi, da »sliši in razume« in nenazadnje 

tudi zna »slišano uporabiti«. Pri usposabljanju kandidata je pomembno, da učitelj vožnje ne 

uporablja »ti-sporočila«, kjer prevzema vodilno, nadrejeno vlogo, ampak uporablja 

interpersonalno obliko poučevanja, t. j. »jaz-komunikacijo«, kjer se učitelj vožnje identificira 

s kandidatom in nosi del krivde in del uspeha. Prevladujejo učitelji vožnje s sposobnostjo 

prepričevanja, dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi in željo po ustvarjanju družbenega 

dobrega. Težko pa je opisljiva moč in način prepričevanja kandidatov. Bistvo je, da točno 

vemo, kako prepričati kandidata, da bo storil to, kar želimo, da bo storil in bova oba dosegla 

zastavljeni cilj. Moč prepričevanja torej učitelj vožnje preizkuša vsak dan, z vsakim 

kandidatom na drug način, kajti niti dva kandidata nista popolnoma enaka v dojemanju 

znanja. Vsakdo je namreč edinstveno bitje. Učitelj vožnje mora biti pri spoznavanju svojih 

kandidatov takten. Njegova naloga je, da s svojimi odprtimi nazori ustvarja okolje, v katerem 

mu ljudje sami zaupajo. Kandidatu je potrebno razložiti, da je velikokrat hitra presoja v 

prometu veliko bolj učinkovitejša od dolgega razmišljanja in odločanja. V prometu se vse 

spreminja v tisočinkah sekunde in ni časa za dolgotrajno razmišljanje. Vsak kandidat bi moral 

znati prisluhniti svojemu notranjemu glasu – intuiciji –, in tako se nikoli ne bi napačno 

odločil. Razumsko in premišljeno odločanje je včasih dolgotrajen proces, ki v prometu ne 

vzdrži. Razum je samo orodje, ki nam pomaga logično razmišljati. Vse to daje AŠ 

konkurenčno prednost na trgu. 
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Z določenim teoretičnim in praktičnim znanjem, samozaupanjem, uporabo individualnih 

sposobnosti in zaupanjem v lastno intuicijo, razumevanjem okolice, prilagajanjem trenutnim 

prometnim situacijam in razmeram na cesti, kandidat obvlada vse prvine dobrega voznika. 

 

Zaključno samoevalvacijsko poročilo velikokrat pripomore k temu, da vodja avtošole ugotovi 

prednosti in pomanjkljivosti pri opravljanju dela učiteljev vožnje, hkrati pa lahko sugerira 

posameznemu učitelju vožnje, kako odpraviti vrzel pri poučevanju. Učitelj vožnje skozi 

samoocenjevanje spoznava svoje prednosti in slabosti. Naučiti se mora samozavedanja in 

zapisovanja svojih občutkov ter skozi samoevalvacijo rasti, tako osebnostno kot strokovno. 
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4 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

4.1 Namen raziskave  

Namen magistrske naloge je bil na podlagi raziskave trenutnega stanja v delovanju avtošol 

prikazati, ugotoviti in pojasniti, kako lahko z marketinškim modelom vplivamo na poslovno 

uspešnost in razvoj podjetja. Zanima nas, kako učinkovito delujejo prepričevalne tehnike na 

področju poučevanja kandidatov in kako lahko učitelj vožnje vpliva na bodočega kandidata in 

njegovo ravnanje v prometu. Prav tako nas zanima, kako z dodatnim izobraževanjem učiteljev 

vožnje dosegati boljše rezultate pri poučevanju kandidatov ter kako s samoevalvacijo spoznati 

samega sebe in se zavedati svojih prednosti in slabosti.  

 

Temeljni cilj magistrske naloge je bilo zajeti in opredeliti realno stanje trenutnega okolja ter 

zbrati podatke o mnenjih, vedenju in prepričanju respondentov. Z marketinškim modelom 

smo nakazali rešitev, kako naj se organizacija obnaša v času recesije in najbolj ostre 

konkurence v panogi, z modelom managementa prepričevanja pa smo predstavili elemente 

tehnik prepričevanja. 

 

4.2 Metodologija 

Primarne podatke, torej raziskovanje na terenu smo zbrali z metodo spraševanja – 

polstrukturiranim intervjujem (field research), iz katerih je razvidno, da so namenjeni za 

študijske namene. Za polstrukturiran intervju smo se odločili, ker ga smatramo za interakcijo 

med izpraševalcem in izpraševancem. Bistvo polstrukturiranega intervjuja je odprtost 

odgovorov in ustna komunikacija, pri čemer je izrednega pomena kvaliteta pogovora. 

Prednost takšnega načina zbiranja podatkov je v spontanosti, fleksibilnosti in kompleksnosti 

odgovorov na vprašanja, saj smo osebam zastavljali vprašanja v istem vrstnem redu, 

odgovarjala je le ena oseba, kraj in čas intervjuja sta bila znana. Slabost takšnega načina 

zbiranja podatkov je zaznati v dolžini trajanja intervjuja, ker mora vprašana oseba takoj 

odgovoriti na zastavljeno vprašanje, saj so nekatera vprašanja lahko tudi neprijetna za 

vprašano osebo. Prejemanje podatkov smo razširili z metodo raziskovanje za mizo (desk 

research), ki smo ga izvedli s pomočjo analize polstrukturiranega intervjuja. Intervju se nahaja 

v prilogi te magisterske naloge. 
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4.3 Analiza intervjujev  

V raziskavi ima intervju vlogo, da ga obravnavamo kot orodje obdelave problema. Razgovor 

smo z osebo pričeli s predstavitvijo namena intervjuja oz. raziskave in pojasnilom, zakaj smo 

izbrali vprašano osebo. Med zastavljanjem vprašanj nismo skušali spreminjati stališč vprašane 

osebe, želeli smo le dobiti neposredne in izvirne odgovore na zastavljena vprašanja. Po 

končanem intervjuju smo se osebi zahvalili za sodelovanje in jo povprašali, kakšno mnenje 

ima o takšnem načinu zbiranja podatkov za izdelavo magistrske naloge. Intervjuji so bili 

izvedeni med učitelji vožnje vseh AŠ, ki sodijo v območje Izpitnega centra Celje v januarju 

2010.  

 

4.4 Ugotovitve in interpretacija raziskave  

Raziskave, ki se bodo v bodočnosti odvijale na tem področju, bodo morale upoštevati tudi 

vidik longitudinalnosti in permanentnosti, zato bi bilo zanimivo podobno raziskavo izvesti 

vsako leto, v vseh avtošolah v Sloveniji. Samo tako bi dobili realno sliko in relevantne 

podatke za raziskavo. Po statističnih podatkih Ministrstva za notranje zadeve, je bilo na dan 

30. 12. 2009 v Sloveniji registriranih 136 AŠ, od tega na celjskem 15. Ker na celjskem 

izpitnem centru opravlja izpite kar 19 AŠ, smo se v naši raziskavi namensko odločili za ciljno 

skupino intervjuvancev iz vseh AŠ, ki opravljajo izpite na celjskem izpitnem centru, saj smo 

le tako lahko dobili reprezentativne podatke. V intervjuju je torej sodelovalo 19 oseb, iz vsake 

AŠ po en učitelj vožnje. 

 

Respondenti so poleg splošnih vprašanj odgovarjali na vprašanja o načinu njihovega dela in o 

njihovem izobraževanju v organizaciji in izven nje. Kadar je bilo podanih več možnih 

odgovorov ali kadar so odgovarjali opisno, njihovih odgovorov nismo strukturirali v slike, 

ampak so predstavljeni kot povzetki odgovorov. 
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a) Splošni podatki o učitelju vožnje 

Slika 9: Spol 

 

37%

63%

Moški
Ženske

 
 

V intervjujih je sodelovalo 12 moških (63 %) in sedem žensk (37 %), kar je razvidno iz slike 

9. Če izhajamo iz dejanskega stanja učiteljev vožnje na celjskem območju, po podatkih 

Izpitnega centra Celje, je bilo na dan 31. 12. 2009 75 predstavnikov moških učiteljev in 14 

žensk učiteljic vožnje. Zato smo po metodi komparacije izbrali respondete tako med moškim 

kot ženskim spolom, saj je le tako raziskava dobila realno sliko. 

Slika 10: Starost 

37%

5% 0%
16%

42%

21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
nad 60 let

 
 

Med 21. in 30. letom so bili le trije intervjuvanci (16 %), med 31. in 40. letom osem 

intervjuvancev (42 %), med 41. in 50. letom sedem intervjuvancev (37 %) in med 51. in 60. 

letom en intervjuvanec (5 %). Iz podatkov in slike 10 je razvidno, da je povprečna starost 

respondentov med 31 in 50 let. 
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Slika 11: Formalna izobrazba 
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Največji delež respondentov, kar 11 (58 %) jih ima srednjo strokovno izobrazbo, tem sledijo 

trije (16 %) z višjo izobrazbo in štirje z visoko strokovno izobrazbo (21 %). Le eden med 

njimi je imel končan magisterij (5 %). Slika 11 nam prikazuje, da ima pretežni del učiteljev 

vožnje, ki so bili intervjuvani, srednjo strokovno izobrazbo, kar je tudi pogoj za opravljanje 

tega poklica. 

Slika 12: Skupno število let delovne dobe 

26%

21%

11%5%

37%
do 5 let
5 - 10 let

10 - 20 let
20 - 30 let

nad 30 let

 
Na vprašanje o skupnem številu let delovne dobe, sta samo dva respondenta (11 %) imela 

manj kot 5 let, od 5 do 10 let štirje (21 %), od 10 do 20 pet (26 %), od 20 do 30 let kar sedem 

respondentov (37 %) in le en (5 %) intervjuvanec nad 30 let. Iz rezultatov je razvidno, da je 
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skupna delovna doba učiteljev vožnje zelo različna, kar je odraz naključnega izbora učiteljev 

vožnje, ki so bili pripravljeni sodelovati v intervjuju (slika 12). 

Slika 13: Število let delovne dobe kot učitelj vožnje 

11%37%

16%

5%

31%

do 5 let
5 - 10 let
10 - 20 let
20 - 30 let
nad 30 let

 
 
Iz slike 13 je razvidno, da šest učiteljev vožnje (31 %) usposablja kandidate manj kot 5 let, 

dva (11 %) med 5 in 10 let, pet (26 %) med 10 in 20 let, sedem (37 %) pa med 20 in 30 let in 

samo en učitelj vožnje (5 %) usposablja kandidate nad 30 let. Iz podatkov je razvidno, da je 

pretežni del učiteljev vožnje z dolgim delovnim stažem, kar nakazuje, da učitelj vožnje le ni 

tako slab poklic, kot ga nekateri označujejo. 

 

Slika 14: Odstotek uspešnosti učiteljev vožnje pri izpitih za »B« kategorijo 
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Odgovori učiteljev vožnje so bili zelo identični, saj ima večina uspeh med 50 in 60 %, kar je 

izredno dober odstotek, glede na število kandidatov, ki jih pripeljejo na praktične izpite. Pri 
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tem je potrebno povedati, da je ta odstotek odvisen od števila kandidatov, ki jih učitelj vožnje 

pripelje na izpit v koledarskem letu, kar bo razvidno iz spodnje slike. Od 19 intervjuvanih, kar 

je razvidno iz slike 14, ima pet učiteljev vožnje (26 %) uspeh med 40 in 50 odstotki, kar 11 

(58 %) med 50 in 60 odstotki, dva (11 %) med 60 in 70 odstotki in le eden (5 %) med 70 in 80 

odstotki uspešnosti. Iz analize intervjujev je razbrati, da sta oba respondenta, ki imata tako 

visok odstotek uspešnosti pri praktičnih izpitih kandidatov ženskega spola z stažem delovne 

dobe kot učitelja vožnje med 10 in 20 let, en respondent, moškega spola, ki ima uspeh med 70 

in 80 %, usposablja kandidate za bodoče voznike več kot 30 let. Tako lahko zagotovo trdimo, 

da je odstotek uspešnosti na praktičnem delu izpita odvisen tudi od staža poučevanja učitelja 

vožnje. 

Slika 15: Število kandidatov »B« kategorije na učitelja vožnje v koledarskem letu 
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Iz odgovorov intervjuvancev in slike 15 je razvidno, da le dva učitelja vožnje (11 %) v 

koledarskem letu usposobita manj kot 30 kandidatov, devet (47 %) jih usposobi med 30 do 

50, osem učiteljev vožnje (42 %) pa letno usposobi več kot 50 kandidatov. Na podlagi 

statističnih podatkov ima učitelj vožnje, ki je v avtošoli zaposlen za nedoločen čas, na leto 

približno 40 kandidatov. Odgovori naših respondentov to dikcijo samo še potrjujejo. 

 

Pri vprašanju, kaj menijo, da kandidata pritegne k odločitvi za določeno AŠ, je bilo možnih 

več odgovorov. Analiza odgovorov je pokazala, da kar 14 učiteljev vožnje (74 %) meni, da je 

pri odločitvi najbolj pomembno dobro ime avtošole, na drugem mestu pa dobro ime učitelja 

vožnje, za kar se je opredelilo 13 učiteljev vožnje (68 %). Le sedem učiteljev vožnje (37 %) 

meni, da na odločitev vpliva nizka cena učne moto ure, le štirje (21 %) pa so mnenja, da so za 

odločitev pomembni dobri uspehi avtošole. To nas vodi do spoznanja, da je še vedno človeški 
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faktor tisti, ki pri kandidatih in njihovih starših odigra glavno vlogo, kajti dobro ime avtošole 

prezentira dober in kvaliteten kader, ne pa cena učne moto ure, ki je zelo variabilna postavka. 

 

b) Način dela učitelja vožnje in njegovo usposabljanje kandidatov 

V naslednjem sklopu vprašanj smo učitelje vožnje spraševali o njihovem načinu dela oz. 

usposabljanju in podajanju snovi kandidatom. Odgovori so bili obsežni, saj so učitelji vožnje 

izražali svoja lastna opažanja in dejanska stanja, zato jih bomo strnili in podali povzetke. Na 

vprašanje, katere učne pripomočke uporabljajo učitelji vožnje pri usposabljanju kandidatov, je 

bilo možnih več odgovorov in zanimiva je ugotovitev, da se večina učiteljev vožnje poslužuje 

vseh učnih pripomočkov, ki so na voljo. Tako se jih je 14 odločilo za mapo z vajami, šest za 

učbenik oz. priročnik za CPP, 16 jih najraje uporablja risanje, saj s tem nazorno in 

transparentno prikažejo kandidatu  konkreten, nejasen problem. 12 učiteljev vožnje se najraje 

ustavi in kandidatu na praktičnem primeru razloži, kako mora reagirati v dani situaciji, 10 se 

jih je odločilo za opazovanje prometa, 12 pa za demonstracijo kandidatu. Iz tega sledi, da 

učitelji vožnje več ali manj uporabljajo učne pripomočke pri usposabljanju kandidatov, 

vprašanje je samo, koliko so ti učbeniki transparentni in si lahko učitelj vožnje z njimi 

pomaga. Ravno to smo respondente vprašali pri naslednjem vprašanju. 

 

Na vprašanje, kakšno je stališče učitelja vožnje glede transparentnosti učnih pripomočkov, so 

le-ti v glavnem z njimi zadovoljni. Poudarili so, da bi bilo potrebno na tem področju izdelati 

konkreten priročnik, ki bi bil pregleden in razumljiv tako za kandidata kot za učitelja vožnje. 

Ne glede na razpolago učbenikov, učitelji vožnje še vedno najraje kandidatu narišejo 

določeno problematično situacijo. 

 

Na vprašanje, kako učitelj vožnje motivira svojega kandidata pri usposabljanju, so bili 

odgovori precej podobni. Učitelji vožnje najpogosteje motivirajo kandidate z vzpodbudo, s 

pohvalo in tudi grajo, ko je to potrebno, ter z dobro voljo, humorjem in pozitivno energijo. To 

seveda pripelje do določenega cilja, ki si ga oba, tako učitelj vožnje kot kandidat, zastavita na 

začetku usposabljanja. 

 

Pri vprašanju ali menijo, da je njihov način podajanja snovi kandidatom vedno enak, so 

respondenti razložili, da nikakor ne, saj je vsak kandidat individum zase in ga je potrebno tako 

tudi obravnavati. Odvisno je od tipa osebnosti, njegovega dojemanja znanja, psihofizičnih 

sposobnosti, starosti, zainteresiranosti. Eni so teoretiki, drugi praktiki, eni so vizualni tipi 
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(morajo vse videti), drugi avditivni (morajo vse slišati) in tretji kinestetični (morajo vse 

poizkusiti). Nenazadnje je potrebno v kandidatu prepoznati kolerika, ki bo za vsako 

nepravilno opravljeno vajo hitro vzkipel. Sangvinika, ki prav tako hitro vzkipi, vendar ga 

lahko z argumenti prepričamo, da nima prav. Introvertiranega melanholika, pri katerem učitelj 

vožnje nima povratne informacije in potrebuje veliko časa, da se mu takšen tip kandidata 

odpre. In na koncu še flegmatika, ki se prehitro vda v usodo in meni, da nikoli ne bo opravil 

vozniškega izpita. Učitelj vožnje mora kandidata poznati zelo dobro, da lahko z njim 

komunicira in funkcionira na način, da ga privede do končnega cilja. Naloga učitelja vožnje 

je, da zna iz kandidata ustvariti dobrega in varnega bodočega voznika.  

 

Ko smo učitelje vožnje vprašali, kako poteka učna ura, jih je večina povedala, da pričnejo z 

uvodom, pri katerem najprej ponovijo napake iz prejšnje ure, nato nadaljujejo z novo snovjo, 

jo utrjujejo ter zaključijo z analizo učne ure. Učitelji vožnje so povedali, da pri poučevanju 

upoštevajo temeljna pravila oz. načela poučevanja, torej od načela postopnosti, 

sistematičnosti, dostopnosti do zadnjega načela, to je načela individualizacije in 

diferenciacije, pri katerem je pomembno, da učitelj vožnje najde pravo mero za slehernega 

kandidata. Cilj je, da bo kandidat uspešno opravil vozniški izpit, kar pomeni, da je potrebno 

sicer enotni učni program različno interpretirati. 

 

Pri vprašanju ali menijo, da ura in dan, v katerem se kandidata usposablja, vplivata na 

kandidata, so bili odgovori učiteljev vožnje zelo podobni. Večina jih meni, da je zelo odvisno, 

kdaj se kandidata usposablja: takoj po šoli, ko je osem ali devet ur sedel pri pouku, zgodaj 

zjutraj, ko še ni popolnoma prebujen, ob polni luni, ko je zaljubljen, ko je bilo v službi kaj 

narobe. Z eno besedo torej, učitelj vožnje mora imeti veliko znanj psihologoje osebnosti, da 

ugotovi, kakšen način poučevanja je tisto učno uro najbolj primeren. 
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Slika 16: Vrsta komunikacije 
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Pri vprašanju, katero vrsto komuniciranja uporabljajo pri poučevanju kandidatov, je 18 

učiteljev vožnje (95 %) odgovorilo, da jaz-komunikacijo, le en (5 %) je odgovoril, da 

uporablja ti-sporočila. Jaz-komunikacija je interpersonalna oblika, pri kateri se učitelj vožnje 

identificira s kandidatom: npr. nisva bila uspešna, to morava ponoviti, tega stop znaka ne 

smeva več prevoziti ipd. Pri napadalni obliki komuniciranja ti-sporočila, se učitelj vožnje 

postavlja v vodilno, nadrejeno pozicijo: npr. spet nisi bil uspešen, to boš moral ponoviti, to 

sem ti že stokrat povedal, ti si brezupen primer, kar postavlja kandidata v manjvreden položaj. 

Iz odgovorov (slika 16) je razvidno, da se večina učiteljev vožnje skuša kandidatu približati in 

mu podajati snov s pravilno uporabo vrste komuniciranja, vedno pa obstajajo izjeme, ki naj ne 

bodo za zgled.  

 
Naslednja tri vprašanja so bila zastavljena tako, da so respondenti odgovarjali opisno, zato 
odgovori niso strukturirani v slike, ampak so predstavljeni kot povzetki odgovorov. 
 

Prvo od teh vprašanj se je glasilo, ali učitelj vožnje dovolj nazorno in razumljivo razloži 

posamezne vaje kandidatom. Odgovori respondentov so bili popolnoma enaki, saj se vsi 

trudijo, da vsakemu kandidatu razložijo snov na njemu razumljiv način, pri čemer uporabljajo 

več različnih tehnik, ki so se jih naučili pri usposabljanju za učitelja vožnje. 

 

Sledilo je zanimivo vprašanje, ali menijo, da bi z boljšo komunikacijo, retoriko, samozavestjo 

in kreativnim razmišljanjem, dosegali boljše rezultate pri poučevanju kandidatov in s tem 

vplivali na boljši razvoj in uspešnost podjetja. Pri tem odgovoru, so si bila mnenja zelo 
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deljena. Nekateri so prepričani, da to ne igra nobene vloge in da takšni kot so, so uspešni in 

nikoli ne bi mogli biti boljši pri poučevanju kandidatov. Drugi pa so bili bolj dovzetni za nove 

pristope in menijo, da bi jim različne in boljše tehnike prepričevanja veliko pripomogle pri 

poučevanju kandidatov. 

 

Pri vprašanju, kaj menijo, ali je poklic učitelja vožnje dovolj cenjen in ovrednoten, so bili vsi 

enotnega mnenja, da je premalo ovrednoten in cenjen. Nekateri so ga primerjali celo s 

čistilkami, da so le-te več plačane kot oni, kar pa za določene avtošole na žalost resnično 

velja. 

 

Slika 17: Odstotek lastnih kandidatov 
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Pri vprašanju, kolikšen odstotek kandidatov sami pripeljejo v avtošolo, jih je šest (32 %) 

odgovorilo, da komaj 50 %, pet (26 %) učiteljev vožnje pripelje med 50 in 70 % lastnih 

kandidatov, sedem (37 %) jih pripelje med 70 in 99 %, le ena učiteljica vožnje (5 %) 

usposablja samo lastne kandidate. Iz analize odgovorov (slika 17) je razbrati, da učitelji 

vožnje kar preveč prepuščajo lastno usodo v tuje roke. Dober učitelj vožnje bo sam poskrbel 

za delo in svoje kandidate, tako da ne bo odvisen od avtošole, da bi mu le-ta dodelila 

kandidate. V tem se kaže tudi karizma učitelja vožnje, saj si z njo pridobiva kandidate. 

 

Sledilo je vprašanje o motiviranosti učitelja vožnje pri njegovem delu. Respondenti so morali 

rangirati pet kriterijev, in sicer: odnose v kolektivu, plačo, uspeh kandidatov, dinamiko dela in 

lastno razporejanje delovnega časa ter označiti s 5 največji motivator in z 1 najmanjši. Analiza 

odgovorov (tabela 2) je pokazala, kaj učitelja vožnje najbolj motivira, in zaradi česa rad 
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opravlja svoje delo, kajti iz prejšnjih odgovorov smo zasledili, da nekateri učitelji vožnje 

opravljajo ta poklic tudi preko trideset let, čeprav so mnenja, da ni ravno cenjen in 

ovrednoten, kot bi moral biti, glede na nevarnosti, ki dnevno prežijo na učitelja vožnje pri 

njegovem delu. 

Tabela 2: Motivacija učitelja vožnje pri delu 

 Odnosi v 
kolektivu 

Plača Uspeh kandidatov Dinamika dela Lastno 
razporejanje 

delovnega  časa 
1. 3 5 4 1 2 

2. 3 2 4 1 5 

3. 4 3 5 1 2 

4. 3 5 4 1 2 

5. 4 1 3 2 5 

6. 5 4 3 1 2 

7. 2 5 4 1 3 

8. 2 3 4 1 5 

9. 3 4 2 1 5 

10. 5 3 2 1 4 

11. 3 5 4 2 1 

12. 3 4 2 1 5 

13. 1 4 5 2 3 

14. 4 1 3 2 5 

15. 1 5 4 2 3 

16. 5 1 2 3 4 

17. 2 5 4 1 3 

18. 4 2 5 3 1 

19. 5 4 3 1 2 

 

Odgovori učiteljev vožnje, kaj je zanje največji (5) oz. najmanjši (1) motivator, so naslednji: 

Tabela 3:  Ocena motivacije učitelja vožnje pri delu 

Motivator  

št. 

Odnosi v 
kolektivu 

Plača Uspeh kandidatov Dinamika dela Lastno 
razporejanje 
delov. Časa 

1 2 (10 %) 3 (16 %) 0 ( 0 %) 12 (63 %) 2 (10 %) 

2 3 (16 %) 2 (10 %) 4 (21 %) 5 (26 %) 5 (26 %) 

3 6 (32 %) 3 (16 %) 4 (21 %) 2 (11 %) 4 (21 %) 

4 4 (21 %) 5 (26 %) 8 (42 %) 0 (0 %) 2 (11 %) 

5 4 (21 %) 6 (32 %) 3 (16 %) 0 (0 %) 6 (32 %) 
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Iz tabele št. 3 je razvidno, da odnosi v kolektivu niso najbolj pomembni za respondente, saj je 

bil ta kriterij samo štirim učiteljem vožnje (21 %) največji motivator. Pri plači so bili rezultati 

že bolj izraziti. Plača je učiteljem vožnje največji motivator. Ta kriterij je kar šest učiteljev 

vožnje (32 %) postavilo za najpomembnejšega. Očitno učiteljem vožnje ni tako pomemben 

uspeh kandidata pri končnem izpitu, saj so le trije (16 %) postavili ta kriterij za 

najpomembnejšega. Vsi učitelji vožnje so si enotnega mnenja, da jim dinamika dela ne 

pomeni ničesar, saj je bila večina učiteljev vožnje 12 (63 %) mnenja, da je dinamika 

najmanjši motivator pri njihovem delu. Da je razporejanje delovnega časa eden izmed 

največjih motivatorjev, povedo odgovori respondentov na zadnji kriterij, saj se je kar šest 

učiteljev vožnje (32 %) odločilo, da je to zanje največji motivator pri delu. 

 

Sklop vprašanj o delu učitelja vožnje smo zaključili z vprašanjem o tem, ali so kdaj delali 

samoevalvacijo svojega dela.  

 

Slika 18: Samoevalvacija lastnega dela 
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Iz odgovorov je bilo razbrati, da je 11 intervjuvancev (58 %) opravljalo samoevalvacijo 

svojega načina poučevanja kandidatov, vendar so pri tem pripomnili, da so to pretežno 

izvajali v začetku svoje kariere oz. pri prvih kandidatih. Po nekaj letih usposabljanja 

kandidatov, so le-ti mnanja, da jim to ni več primarna delovna naloga, s katero bi se bilo 

potrebno ukvarjati. Osem učiteljev vožnje (42 %) nikoli ni izvajalo samoevalvacije svojega 

dela, saj to tudi ni nihče zahteval od njih (slika 18). Dejansko stanje je torej tako, da noben 

učitelj vožnje ne izvaja redno samoevalvacije svojega dela. 
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c) Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev vožnje 

V zadnjem sklopu so respondenti odgovarjali na vprašanja o njihovem izobraževanju, 

izpopolnjevanju in usposabljanju, tako v organizaciji, kjer so zaposleni, kot tudi izven nje. 

Kjer so odgovarjali opisno, ni ponazoritve s slikami. 

 

Pri prvem iz te skupine vprašanj smo želeli od respondentov izvedeti, katerih vrst 

izobraževanj se trenutno udeležujejo, bodisi formalnih ali neformalnih, v organizaciji ali izven 

nje. Možnih je bilo več odgovorov. Odločali so se lahko med permanentnim (obveznim 

izobraževanjem za učitelje vožnje), dodiplomskim in podiplomskim študijem, med raznimi 

tečaji in seminarji: jezikovni, računalniški, strokovni o varnosti v cestnem prometu in za 

inštruktorja varne vožnje ter ostalimi področji (retorika, komunikacija, medosebni odnosi,  

kreativno razmišljanje ipd.). Pričakovati je bilo, da bo večina odgovorila, da se udeležuje 

permanentnega izobraževanja, ki je obvezno za podaljšanje inštruktorskega dovoljenja. 

Najbolj zanimivo pri tem je bilo spoznanje, da se kar nekaj učiteljev vožnje dodatno 

izobražuje na raznih strokovnih seminarjih iz področja prometne varnosti in ostalih področjih, 

pet jih obiskuje dodiplomski, trije pa podiplomski študij. Eden obiskuje jezikovni in eden 

računalniški tečaj, kar je izredno zanimiva ugotovitev, saj večina učiteljev vožnje nadgrajuje 

svoje znanje tudi na drugih področjih. 

 

Na vprašanje ali so mnenja, da ima dodatno izobraževanje vpliv na rezultate njihovega dela, 

so bili odgovori vezani na prejšnje vprašanje. Tisti, ki so odgovorili, da se dodatno 

izobražujejo, so pri tem vprašanju povedali, da je izobraževanje vedno dobrodošlo, saj 

nadgrajuje dosedanje znanje, poleg tega pa si z izobraževanjem širimo pogled na vse, kar se 

dnevno dogaja okoli nas. Le peščica respondentov je odgovorila, da dodatno izobraževanje 

nima nobenega vpliva na rezultate njihovega dela. Ti se tudi dodatno ne izobražujejo. 

 

Sledilo je vprašanje, iz katerih področij bi si želeli izobraževanj. Ker je bila ponovno dana 

možnost večih odgovorov, je iz analize razbrati, da bi se večina odločila za dodatno 

izobraževanje iz strokovnega področja, to je prometne varnosti. Zelo so se nagibali tudi k 

tečajem retorike in komunikacije, kar kaže na dejstvo, da na teh področjih nastaja vrzel pri 

njihovem delu. Le nekaj respondentov je odgovorilo, da bi želeli dodatno izobraževanje iz 

področja medsebojnih odnosov, samozavesti, samopodobe, osebne preobrazbe in 

računalniškega tečaja, nekaj več pa se jih je navduševalo za jezikovne tečaje. 
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Slika 19: Organizacija izobraževanj v sklopu avtošole 
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Pri vprašanju ali njihova organizacija (avtošola) organizira kakršno koli obliko izobraževanja, 

ki bi jim koristila pri njihovem delu, je bilo iz odgovorov razbrati, da njihova AŠ organizira 

takšna izobraževanja pri devetih respondentih (47 %), 10 učiteljev vožnje (53 %) pa v svoji 

organizaciji ne zasledi takšne možnosti. Analiza pokaže, da malo manj kot polovica AŠ na 

celjskem organizira dodatna izobraževanja, večina AŠ pa ne (slika 19). 

 

Slika 20:Izobraževanje za osebno korist na stroške avtošole 
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Kot dopolnitev k tretjemu vprašanju, iz katerih področji bi se učitelji vožnje želeli dodatno 

izobraževati oz. ali bi se bili pripravljeni dodatno izobraževati, če bi jim stroške izobraževanja 

krila njihova organizacija. Kot je razbrati iz odgovorov (slika 20), je kar 17 učiteljev vožnje 

(89 %) odgovorilo, da bi se bili pripravljeni dodatno izobraževati, le dva (11 %) sta 

odgovorila, da bi bilo to odvisno od vrste tečaja, delavnice ali seminarja. 
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Slika 21: Izobraževanjo za osebno korist na lastne stroške 
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Sledilo je vprašanje, ali bi se bili pripravljeni dodatno izobraževati za bolj uspešno in 

učinkovito delo, če bi morali sami plačati izobraževanje. Pri tem smo takoj zasledili povsem 

drugo sliko, kajti le 12 učiteljev vožnje (63 %) bi bilo pripravljenih prevzeti stroške lastnega 

izobraževanja, kar sedem (37 %) pa jih je odgovorilo, da se v tem primeru ne bi dodatno 

izobraževali (slika 21). 

 

Iz obeh vprašanj je torej razvidno, da želja po dodatnem izobraževanju obstaja, razlika je 

samo pri financiranju, kajti vemo, da visoke cene formalnega in neformalnega izobraževanja 

onemogočajo vsakemu posamezniku dodatno izobraževanje. 

Slika 22: Koristi dodatnega izobraževanja pri delu 
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Sledilo je vprašanje ali so mnenja, da bi jim dodatno izobraževanje koristilo pri njihovem delu 

s kandidati in tudi na medosebnem področju. Kar 13 (68 %) jih meni, da bi jim dodatno 

znanje zelo koristilo, šest (32 %) pa jih je mnenja, da bi jim dodatno izobraževanje le malo 

koristilo pri njihovem delu (slika 22). 
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Slika 23: Samoevalvacija lastnega izobraževanja 
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Pri zadnjem vprašanju (slika 23) smo respondente spraševali, ali so kdaj delali samoevalvacijo 

njihovega dodatnega izobraževanja. Zanimivo je, da je kar osem učiteljev vožnje (42 %) 

odgovorilo, da so delali samoevalvacijo lastnega izobraževanja, medtem ko jih je 11 (58 %) 

odgovorilo, da tega nikoli niso počeli. Dejansko stanje je tako, da pretežni del učiteljev vožnje 

samoevalvacije svojega izobraževanja ne izvaja. 

 

Če povzamemo ključne ugotovitve raziskave na področju dela in izobraževanja učiteljev 

vožnje v avtošolah celjske regije, lahko odgovorimo na raziskovalni vprašanji postavljeni v 

začetku magisterske naloge, ali sta postavljeni hipotezi potrjeni ali ovrženi.  

 

Prvo hipotezo, da management prepričevanja značilno vpliva na uspešnost dela učitelja 

vožnje, lahko potrdimo. Iz odgovorov respondentov je razvidno, da le z dobro in pravilno 

komunikacijo, retoriko in motivacijo, poznavanjem tipov osebnosti in učnih metod, z 

nadgradnjo znanja ter kreativnim razmišljanjem, učitelj vožnje v današnjem času dobro, 

kvalitetno in predvsem konkurenčno opravlja svoje poslanstvo. 

 

Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo, ki pravi, da so dodatna izobraževanja, izpopolnjevanja in 

usposabljanja učiteljev vožnje temeljni pogoj za uspešno in konkurenčno delovanje avtošole. 

Izhajamo iz odgovorov respondentov, da imajo učitelji vožnje tako željo kot interes po 

dodatnem izobraževanju. Problem nastane pri financiranju, kajti če bi dodatno izobraževanje 

morali kriti iz lastnih virov, potem se zanj ne bi odločili, v primeru, da bi stroške 

izobraževanja krila organizacija, bi se brez pomislekov odločili za dodatno izobraževanje.  
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Avtošole bi morale več sredstev nameniti za razvoj in izobraževanje lastnih kadrov, kajti brez 

dobrih učiteljev vožnje, avtošola v današnjem svetu neprestane konkurence in boja za 

ostanek, ne bo preživela. Vodja avtošole bi se moral zavedati, da bo samo z najboljšo ekipo 

učiteljev vožnje, uspešen na trgu in v boju s konkurenco. Tako kot pravi znani slovenski 

podjetnik Ivo Boscarol, so lastna znamka, lastno znanje in razvoj, inovativni izdelki, 

motiviran kolektiv, racionalna proizvodja in lastni trg »božje zapovedi«, ki omogočajo uspeh 

v neizprosnem svetu globalizacije. 

 

Glede na rezultate raziskave lahko trdimo, da so ključni dejavniki za uspešno, učinkovito in 

konkurenčno delovanje avtošole v neizprosnem boju za trg naslednji: 

 

- dobro ime učitelja vožnje in avtošole,  

- promocija in lokacija avtošole, 

- zaupanje zunanjih deležnikov v storitve avtošole, 

- strokovnost in odgovornost učiteljev vožnje pri usposabljanju kandidatov, 

- načrtno vlaganje sredstev v razvoj in izobraževanje kadrov, 

- motiviran kolektiv, 

- redni letni razgovori in izdelava portfolio mape za vsakega učitelja vožnje, 

- letno samoevalvacijsko poročilo učitelja vožnje o njegovem delu in izobraževanju, 

- pravična delovna ocena za posameznega učitelja vožnje, ki je osnova za plačilo ter 

- stimulacija učiteljev vožnje v obliki denarnih ali drugih oblik nagrad in bonitet. 

 

4.5 Predlogi za izboljšanje stanja 

Za uspešnejše, učinkovitejše in konkurenčnejše delovanje AŠ mora le-ta imeti razdelane 

strateške cilje, kot so: 

 

- pozitiven doprinos h krepitvi zaupanja v odnosih med učiteljem vožnje in kandidatom, 

- krepitev komunikacijskega dialoga med učiteljem vožnje, kandidatom in člani IC, 

- zagotovitev visoke stopnje izvajanja dela in odgovornosti učitelja vožnje, 

- zagotovitev visoke kvalitete kadrov pri poučevanja kandidatov, 

- osveščanje vodij AŠ o pomenu in vlogi permanentnega teoretičnega in praktičnega   

   usposabljanja učiteljev vožnje. 
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Iz statističnih podatkov o uspešnosti AŠ na teoretičnem in praktičnem delu vozniškega izpita, 

ki jih vsako leto na oglasni deski prikaže Izpitni center Celje, je razviden uspeh posamezne 

AŠ, ki posredno vpliva na njen ugled. Ugled AŠ se kaže v doseženem zaupanju zunanjih 

deležnikov, v dobrih odnosih z javnostmi ter v dobrem imenu, zaradi katerega se storitve tudi 

bolje prodajajo.  

 

Na podlagi teoretičnih spoznanj in dejstev iz prakse, predlagamo nov, unikatni marketinški 

model delovanja avtošole v korelaciji z managementom prepričevanja, ki temeljni na 

fleksibilnosti in razumevanju procesa poučevanja kandidatov v AŠ in se izogiba togemu 

tradicionalnemu modelu poučevanja. Model predstavlja povezanost in delovanje AŠ z okoljem 

(dobro ime, promocija in lokacija, stroški usposabljanja kandidatov) in managementom 

prepričevanja (retorika, komunikacija, učenje, motivacija, percepcija, intuicija, čustvena 

inteligenca, samozavest in kreativno razmišljanje), delom in izobraževanjem učiteljev vožnje, 

uspešnostjo in konkurenčnostjo AŠ ter nenazadnje uvedbo samoevalvacije, kar pomeni 

prevzem aktivne vloge v procesu ustvarjanja novega znanja (slika 24). 
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Slika 24: Marketinški model delovanja AŠ v korelaciji z managementom prepričevanja 

 
 

 
 

 

Poleg marketinškega modela, predlagamo še nekaj sprememb in dopolnitev za izboljšanje 

obstoječega stanja v avtošoli: 

 

Priročnik. Izdelava preglednega priročnika za učitelje vožnje z aktualno zakonodajo na 

področju AŠ (zakoni, pravilniki), teoretičnim delom usposabljanja kandidatov in praktičnim 

delom programa usposabljanja za posamezne kategorije. 

IKT. Vključevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij - virtualne in spletne učilnice 

pri teoretičnem delu. 
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Multimedijski pripomočki. Povezava klasičnega načina poučevanja s pomočjo 

multimedijskih pripomočkov (uporaba prenosnih računalnikov, video vložkov, 

predstavitvenih CD-jev, izmenjava mnenj kandidatov na forumu, komuniciranje med učitelji 

vožnje – kandidati – člani izpitnega centra, uvedba kamer v vsako avtošolsko vozilo pri 

praktičnem delu), ki bi bistveno pripomogli k dinamičnosti in razumljivosti posredovanja 

znanja. 

Sodelovanje. Poglobljeno sodelovanje med učiteljem vožnje, kandidatom in starši (pred 

opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita naj starši aktivno sodelujejo z učiteljem 

vožnje in spremljajo svojega mladostnika pri vožnji). 

Dodatna izobraževanja v sklopu avtošole. Avtošole bi morale v svoji sredini organizirati 

različne vrste neformalni izobraževanj, v kolikor imajo pogoje, tudi formalna izobraževanja. 

Izobraževalni center bi moral biti sestavni del dobre in kvalitetne avtošole. 

Redni letni razgovori vodje AŠ z učitelji vožnje, v katerih naj bi bili vsebovani: 

a) Podatki za preteklo leto: uspešnost kandidatov na izpitih, število vseh kandidatov in 

povprečje njihove starostne strukture, število lastnih kandidatov, število opravljenih 

kilometrov in strošek goriva, mentorstvo novim učiteljem vožnje, izvajanje predavanj, 

delavnic, tečajev ipd., predlogi in inovacije v organizaciji, ocena delovnih razmer in 

zadovoljstvo pri delu, formalno in neformalno izobraževanje učitelja vožnje. 

b) Podatki za prihodnje leto: ambicije učitelja vožnje, vrste izobraževanj, izpolnjevanj in 

usposabljanj, ki jih želi realizirati (študij, jezikovno, strokovno ali računalniško usposabljanje, 

specialistična znanja), cilji in tekoče naloge v prihodnjem letu (trajanje in stroški opravljanja 

vozniškega izpita), načrt za povečanje delovne uspešnosti (način dela, delovne navade, pogoji 

dela in potrebna znanja za izboljšanje delovne uspešnosti), načrt osebnega razvoja (karierni 

razvoj znotraj organizacije), načrt izobraževanja in izpopolnjevanja (dodatno izobraževanje, 

šolanje) določitev časovnega okvira posameznih delov plana, posebni dogovori (potrebne 

spremembe, potrebna pomoč, sodelovanje). 

c) Delovna ocena učitelja vožnje bi se oblikovala na podlagi: rezultatov dela preteklega leta 

(strokovnost, obseg dela, stroški dela), samostojnosti in ustvarjalnosti (lastni kandidati, 

mentorstvo, tečaji, predavanja), izobraževanja in inovativnosti (ambicije in ideje), odnosa do 

uporabnikov storitev (komunikacija s kandidati), skrb za zniževanje stroškov dela (realizirani 

predlogi), samoevalvacijske ocene učitelja vožnje o njegovem delu in izobraževanju. 
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Samoevalvacijsko poročilo učitelja vožnje o njegovem delu in izobraževanju bi moralo 

zajemati: 

a) samoevalvacijo dela: učitelj vožnje sam oceni svoje delo s kandidati (način komuniciranja 

in poučevanja kandidatov in njihova odzivnost), pridobiva povratno informacijo od 

kandidatov, ugotavlja vzroke za morebitne konflikte s kandidati, evalvira odstotek uspešnosti 

na praktičnem delu vozniškega izpita, ugotavlja prednosti in slabosti samoevalvacije dela. 

b) samoevalvacijo izobraževanja: učitelj vožnje evalvira lastno angažiranost za izobraževanje 

in nadgradnjo znanja, tako ugotavlja svojo strokovnost na podlagi osvojenega znanja, 

koristnost lastnega izobraževanja pri opravljanju dela, koristnost lastnega izobraževanja na 

osebnem področju ter ugotavlja prednosti in slabosti samoevalvacije izobraževanja. 

Portfolio mapa učitelja vožnje. Izdelava portfolio mape za posameznega učitelja vožnje, ki 

naj bi vsebovala: osebne podatke učitelja vožnje (datum rojstva, naslov, spol ipd.), delovne 

izkušnje (v drugih organizacijah), vrste izobraževanj (formalno, neformalno, aformalno), 

pridobljena znanja in kompetence (v drugih organizacijah), delovni uspehi (priznanja, 

pohvale, nagrade ipd.), SPIN oz. SWOT analiza učitelja vožnja: a) prednosti (npr. široka 

razgledanost, izkušnje, pri delu z ljudmi, komunikacijske spretnosti ipd.): b) pomanjkljivosti 

(npr. slabo znanje tujih jezikov, težave pri sprejemanju odločitev, visoka stopnja dvoma vase, 

slabo poznavanje zakonodaje); c) priložnosti (npr. izobraževanje, dinamičnost); d) grožnje 

(npr. napačna presoja prioritet). 

Portfolio mapa kandidata. Izdelava portfolio mape za posameznega kandidata, ki naj bi 

vsebovala: osebne podatke, usposabljanje po posameznih sklopih vaj z vpisom opravljenih 

relacij, moto ur in kilometrov, sprotna analiza vožnje in povratna informacija kandidata, 

samoevalvacija kandidatovega znanja po vsakem zaključenem sklopu usposabljanja. 
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5 SKLEP 

Ključ do uspeha je v ustvarjanju trajne konkurenčne prednosti, intelektualnega kapitala za 

organizacijo ter udejanjenju marketinškega modela delovanja avtošole v korelaciji z 

managementom prepričevanja. Pri tem moramo v ospredje postaviti znanje kot gradnik 

konkurenčne prednosti in edino zagotovilo za dolgoročni uspeh organizacije. Pomembno je 

spoznanje, da je bistvo v povezovanju teoretičnega in praktičnega znanja za življenje. Trajna 

zavezanost k napredku in razvoju deluje kot močan zgled za zaposlene in za doseganje skupne 

vizije. Prav tako je pomembna inovativnost oziroma inovativne sveže ideje, ki pomenijo 

uspeh. Kreativne ideje so glavni vzrok za izboljšave v organizaciji, vendar so potrebne tudi 

spremembe v načinu delovanja. Pri uvajanju sprememb je zelo pomembno izobraževanje 

kadra. Da bodo spremembe učinkovite, je potrebno izobraževati zaposlene učitelje vožnje na 

vseh ravneh. Z izobraževanjem strokovnega kadra se namreč menjajo tudi njihova stališča in 

prepričanja o lastnih sposobnostih. Nova znanja, ki jih zaposleni osvajajo, lahko povzročijo 

oblikovanje novih prepričanj in vrednot. 

 

Namen in cilj raziskave je bil začrtati nov marketinški model v avtošolah, ki bi bil v pomoč 

vodjem avtošol v času recesije. Prav razsežnosti recesije so nas navajale k dejstvu, da so 

potrebne spremembe v dosedanjem načinu delovanja avtošol. Motivacija za izdelavo 

magistrske naloge je bila izboljšanje načina dela učiteljev vožnje in nižanje stroškov v času 

recesije. Zavedati se moramo, da sta v tem času izrednega pomena kvaliteta in čas, v katerem 

se usposobi kandidate, saj to na eni strani vpliva na zadovoljstvo tako kandidatov kot njihovih 

staršev, ker za pridobitev izpita ne potrošijo prevelike količine denarja, na drugi strani pa to 

vpliva na dobro ime avtošole. Poleg tega to za avtošolo pomeni tudi večjo pretočnost 

kandidatov, kar posledično prinese večji dobiček in prepoznavnost organizacije.  

 

Nadalje smo želeli ugotoviti, kako učinkovito delujejo prepričevalne tehnike na področju 

poučevanja kandidatov in kako lahko učitelji vožnje s pravilnim pristopom izboljšajo svojo 

uspešnost pri podajanju snovi ter si na ta način pridobivajo nove kandidate. S tem seveda 

prispevajo k dodani vrednosti v organizaciji. Pri izdelavi magistrske naloge so sodelovali 

učitelji vožnje avtošol na celjskem območju, ki imajo izkušnje pri delu z različnimi kandidati 

in je bilo zato njihovo sodelovanje ključnega pomena pri nastajanju te naloge. 
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Prvi cilj raziskave je bil opozoriti na pomembnost elementov modela managementa 

prepričevanja in s tem omogočiti prepoznavanje različnih mehanizmov delovanja: 

- komunikacije znotraj (ki je povezana z zadovoljstvom zaposlenih) in zunaj organizacije (ki 

je povezana z zadovoljstvom kandidatov), 

- retorike v povezavi z argumentacijo, ki deluje s patosom (delovanjem na čustva in občutke 

kandidata) ali z etosom (sklicevanjem na lastno avtoriteto), 

- motivacije, kot gibalo in kot proces, ki usmerja in spodbuja vedenje posameznika k cilju 

(brez motivacije ni učinkovitosti), 

- učenja, pri čemer se moramo zavedati, da je učenje proces, ki ga zaznamo, ko opazimo 

trajno spremembo v obnašanju posameznika v soodvisnosti od okolja in medsebojnega 

sodelovanja v organizaciji; učenje v organizaciji mora biti stalno dogajanje (načrtovano, 

organizirano in ocenjevano), zajemati mora vse zaposlene, 

- čustvene inteligence, ki govori o naših sposobnostih pridobivanja in uporabe informacij 

čustvene narave in odzivanja, samozavedanja, obvladovanja,  vživljanja, sodelovanja in 

spodbujanja, 

- samozavesti, t. j. lastnosti, ki opisuje, koliko zaupanja ima neka oseba v lastne sposobnosti, 

kvalitete in dejanja. 

 

Drugi cilj raziskave je bil jasno in nedvoumno opredeliti marketinški model delovanja 

avtošole v korelaciji z managementom prepričevanja ter prikazati in pojasniti, kako le-ta 

vpliva na poslovno uspešnost in razvoj organizacije. Na podlagi opravljene raziskave med 

učitelji vožnje v celjski regiji, lahko trdimo, da omenjeni marketinški model predstavlja 

povezanost in delovanje: avtošole z okoljem in managementom prepričevanja, z delom in 

izobraževanjem učiteljev vožnje, z uspešnostjo in konkurenčnostjo avtošole ter z uvedbo 

samoevalvacije, kar pomeni prevzem aktivne vloge v procesu ustvarjanja novega znanja ter 

zavedanja, da pri samoevalvaciji ne iščemo napak, temveč izboljšanje kakovosti 

izobraževanja in dela. Tako se srečamo z novo paradigmo, kako z izboljšanimi koncepti 

razvoja in dobrim marketinškim modelom, presegati konkurenco v panogi. Vodilo našega 

raziskovanja je bil izziv teoretičnih dognanj ter implementacija inovativnega marketinškega 

modela v prakso. S predlogi za izboljšanje trenutnega stanja bo organizacija z inovativnim 

marketinškim modelom uspešno konkurirala na tržišču. Avtošola, ki bo delala po tem 

konceptu, bo brez dvoma gradila na dodani vrednosti, postala bolj učinkovita in poslovno 

uspešnejša med konkurenco.  
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Če povzamemo ključne ugotovitve raziskave na področju dela in izobraževanja učiteljev 

vožnje v avtošolah celjske regije, lahko odgovorimo na raziskovalni vprašanji postavljeni v 

začetku magisterske naloge. Odgovorimo lahko ali sta postavljeni hipotezi potrjeni ali 

ovrženi.  

 

Prvo hipotezo, da management prepričevanja značilno vpliva na uspešnost dela učitelja 

vožnje, lahko potrdimo. Iz odgovorov respondentov je razvidno, da le z dobro in pravilno 

komunikacijo, retoriko in motivacijo, poznavanjem tipov osebnosti in učnih metod, z 

nadgradnjo znanja ter kreativnim razmišljanjem, učitelj vožnje v današnjem času dobro, 

kvalitetno in predvsem konkurenčno opravlja svoje poslanstvo. 

 

Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo, ki pravi, da so dodatna izobraževanja, izpopolnjevanja in 

usposabljanja učiteljev vožnje temeljni pogoj za uspešno in konkurenčno delovanje avtošole. 

Izhajamo iz odgovorov respondentov, da imajo učitelji vožnje tako željo kot interes po 

dodatnem izobraževanju. Problem nastane pri financiranju, kajti če bi dodatno izobraževanje 

morali kriti iz lastnih virov, potem se zanj ne bi odločili, v primeru, da bi stroške 

izobraževanja krila organizacija, bi se brez pomislekov odločili za dodatno izobraževanje.  

 

Z rezultati raziskave želimo vodjem avtošole predlagati, kako uvesti izboljšave pri delu z 

učitelji vožnje, slednji pa bi tako z izsledki raziskave in predlogi za boljšo organizacijo 

njihovega dela zmanjšali stroške avtošoli, lahko bi celo povečali dobiček organizaciji in 

pripomogli k boljšemu imenu avtošole in njeni prepoznavnosti v javnostih. Seveda je vse to 

povezano z razumevanjem organizacije, da je strokovne kadre, ki poučujejo kandidate za 

bodoče voznike, potrebno vedno znova in znova usposabljati in jim omogočati, da 

nadgrajujejo znanje.  

 

Med najučinkovitejše predloge smo nanizali: 

- implementacijo marketinškega modela v prakso,  

- izdelavo priročnika za učitelje vožnje,  

- uvedbo dodatnih izobraževanj v organizaciji,  

- uvedbo rednih letnih razgovorov, 

- izdelavo delovne ocene,  

- izvedbo samoevalvacije o delu in izobraževanju učiteljev vožnje ter  

- izdelavo portfolio mape za posameznega učitelja vožnje.  
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Raziskava je k teoriji doprinesla nov, inovativni marketinški model in s tem tudi dodano 

vrednost. Prispevek k stroki je izražen s konkretnimi predlogi in napotki za konkurenčno, 

uspešno in učinkovito delovanje avtošol in dodatnim izobraževanjem kadra, saj je le-ta 

najpomembnejši kapital organizacije.  

 

V prihodnosti bi bile zanimive in pomembne raziskave o uporabnosti marketinškega modela v 

praksi različnih avtošol v Sloveniji. Raziskave, ki bi se v bodoče odvijale na tem področju, bi 

morale upoštevati tudi vidik longitudinalnosti in permanentnosti, zato bi bilo zanimivo 

podobno raziskavo izvesti vsako leto. Zavedati se moramo, da živimo v času hitrih sprememb, 

informacijske tehnologije in razvoja, kjer mora biti prilagodljivost podjetja okolju čim 

hitrejša. Tisti, ki je na trgu prvi ima konkurenčno prednost pred ostalimi, prvo mesto pa lahko 

obdrži le s stalnim in pravočasnim prilagajanjem spremembam. To lahko stori le s primerno 

usposobljenim, izobraženim in motiviranim kadrom, ki bo preko marketinškega modela 

ohranjal konkurenčno prednost pred ostalimi. 

 

Znanje je konkurenčna prednost za organizacijo, družbo in posameznika. Znanje je moč. 

Danes se učimo povsod, tako doma kot v šoli, tako v organizaciji kot v družbi. Ker znanja ne 

pridobivamo samo v formalnem procesu izobraževanja, ampak nam znanje daje tudi samo 

delo, je znanje potrebno stalno obnavljati in nadgrajevati. Pri tem nam pripomorejo izkušnje, 

ki so vir novih idej in zamisli. Tako dobimo novo znanje, katerega moramo unovčiti kot 

dodano vrednost. Učimo se od rojstva do smrti, vedno več učenja se pojavlja v delovnih 

okoljih, zlasti tam, kjer nastajajo novosti v procesih dela in kulturi sodelovanja. Potrebe 

nastajajo po vnosu novega znanja, razvijanju sposobnosti in veščin. Učenje je aktiven proces 

spreminjanja človeka. Iz dneva v dan se pojavljajo potrebe, da zna človek svoje znanje in 

izkušnje učinkovito in transparentno posredovati drugim. 

 

Magistrsko nalogo bomo zaključili z gruzinskim pregovorom, ki pravi: »Znanje je 

dragocenejše od denarja, ostrejše od sablje, močnejše od puške.« Z raziskavo smo v tej nalogi 

skušali oživeti marketinški model, v katerega smo strnili niz elementov in argumentov, in 

prikazali, kako pomembno je neprestano izobraževanje, izpopolnjevanje ter usposabljanje 

kadrov za organizacijo. 
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7 PRILOGE 

Priloga A: Intervju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Priloga A: Intervju 

 
 
Moje ime je Andreja Snedič Jurak in sem absolventka magistrskega študija na Mednarodni 

fakulteti za družbene in poslovne študije Celje v šolskem letu 2009/2010. Intervju, ki ga želim 

opraviti z vami, je sestavljen v namene raziskave za magistrsko nalogo z naslovom 

Management prepričevanja kot temelj razvoja v organizaciji. 

 

Podatki intervjuja so anonimni in so namenjeni zgolj raziskavi v magistrski nalogi in se v 

druge namene ne bodo uporabljali. 

 

Cilj intervjuja je, da izvemo, kakšno vlogo in pomen ima učitelj vožnje v avtošoli. Kako 

management prepričevanja vpliva na uspešnost poslovanja in razvoj v podjetju? Ali 

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje motivira učitelje vožnje pri njihovem delu? 

Zakaj učitelj vožnje s svojo karizmo in dobrimi rezultati privablja kandidate?   

 

Iz tega razloga smo pripravili polstrukturiran intervju, v katerem želimo spodbuditi k iskrenim 

odgovorom na temo management prepričevanja v avtošoli. Prosim, da pozorno poslušate 

vprašanja in odgovorite nanje jasno in jedrnato. 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

         Andreja Snedič Jurak, l.r. 

 
 

 

Celje, januar 2010 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

a) Splošni podatki o učitelju vožnje 

1. Spol.  

2. Starost. 

3. Formalna izobrazba. 

4. Skupno število let delovne dobe. 

5. Število let delovne dobe kot učitelja vožnje. 

6. Kakšen je vaš odstotek uspešnosti pri praktičnih izpitih kandidatov? 

7. Koliko kandidatov za »B« kategorijo usposobite v koledarskem letu? 

8. Kaj menite, da kandidata pritegne k odločitvi za določeno avtošolo? 

b) Način dela učitelja vožnje in njegovo usposabljanje kandidatov 

9.  Katere učne pripomočke uporabljate pri podajanju snovi kandidatu? Možnih je več  

     odgovorov. 

10. Kakšno je vaše stališče glede učnih pripomočkov, ki jih imate na razpolago pri  

      poučevanju? So dovolj transparentni? 

11. Kako motivirate kandidata pri poučevanju? 

12. Ali je vaš način podajanja snovi kandidatom vedno enak? Razložite. 

13. Kako poteka učna ura? 

14. Menite, da ura in dan vožnje vplivata na kvaliteto usposabljanja kandidata? Kakšne so 

      reakcije kandidata? 

15. Katero vrsto komuniciranja uporabljate? Jaz-komunikacijo ali ti-sporočila? 

16. Ali kandidatu dovolj nazorno in razumljivo razložite posamezne vaje? Kako? 

17. Menite, da bi z boljšim managementom prepričevanja (retoriko, komunikacijo, kreativnim  

      razmišljanjem, boljšo samopodobo) dosegali boljše rezultate pri poučevanju kandidatov 

      in s tem vplivali na boljši razvoj in uspešnost podjetja? 

18. Glede na to, da poklic učitelja vožnje ni opredeljen v standardni klasifikaciji poklicev  

      (SKP), ali  menite, da je dovolj cenjen in ovrednoten? 

19. Kolikšen odstotek kandidatov sami pripeljete v avtošolo? 

20. Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? Razporeditev odgovore od 1 do 5. Največji  

      motivator označite s 5. 

 a) odnosi v kolektivu 

 b) plača 

 c) uspeh kandidatov 

 d) dinamika dela 

 e) lastno razporejanje delovnega časa 



 

 
 

21. Ali ste kdaj delali samoevalvacijo vašega načina poučevanja kandidata? 

c) Vpliv znanja na dodano vrednost v organizaciji 

22. Navedite vrste izobraževanj, katerih se udeležujete. Možnih je več odgovorov. 

 a) permanentnega izobraževanja v AŠ (obvezno za učitelje vožnje) 

 b) dodiplomski študij  

 c) podiplomski študij 

 d) jezikovni tečaji 

 e) računalniški tečaji 

 f) strokovni seminarji s področja varnosti v cestnem prometu 

 g) seminarji za inštruktorja varne vožnje 

 h) ostala področja managementa prepričevanja (retorika, komunikacija, medsebojni  

                odnosi, samopodoba ipd.) 

23. Ali menite, da ima dodatno izobraževanje vpliv na način in rezultate vašega dela? 

24. Iz katerih področij bi se želeli izobraževati, izpopolnjevati in usposabljati? Možnih je več  

      odgovorov. 

 a) strokovno področje prometne varnosti 

 b) medsebojni odnosi 

 c) retorika oz. tečaji javnega nastopa 

 d) komunikacija 

 e) delavnice o samozavesti, samopodobi 

 f) delavnice o osebni preobrazbi 

 g) računalništvo 

 h) jezikovni tečaji 

25. Ali vaša avtošola organizira kakršno koli obliko izobraževanja, ki bi vam koristila pri  

      nadaljnjem delu? 

26. Ali bi bili pripravljeni investirati v lastno znanje za bolj uspešno delo, če bi vam stroške 

      krila vaša avtošola oz. vaš delodajalec? 

27. Ali bi bili pripravljeni investirati v lastno znanje za bolj uspešno delo, če bi morali stroške  

      izobraževanja kriti sami? 

28. Koliko menite, da bi vam dodatno izobraževanje prineslo koristi pri vašem delu s  

      kandidati in tudi na osebnem področju? 

29. Ali ste kdaj delali samoevalvacijo vašega lastnega izobraževanja? 

 

 



 

 
 

IZJAVA UČITELJA VOŽNJE 

 

S podpisom potrjujem, da so moji odgovori resnični in da se lahko uporabijo za namene 

raziskave v magistrski nalogi Management prepričevanja kot temelj razvoja v organizaciji. 

Raziskavo opravlja Andreja Snedič Jurak, absolventka magistrskega študija na Mednarodni 

fakulteti za družbene in poslovne študije Celje. Intervju mi je bil prebran in se v celoti 

strinjam s svojimi navedbami. 

 

 

Datum:……………………..                                                   Podpis: …………………….. 
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