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V hitro spreminjajočem se svetu je stalno izobraževanje in izpopolnjevanje nuja, 

da sploh preživiš. Tega se zavedamo posamezniki in tega se zavedajo tudi 

podjetja.  

 

Vendar vsako izobraževanje je lahko bolj ali manj primerno, bolj ali manj 

uspešno in bolj ali manj (finančno) smiselno. Kot raziskovalka, svetovalka in 

predavateljica opažam, kako podjetja na tem področju iz leta v leto ponavljajo 

ene in iste napake. In pri tem se ne zavedajo, koliko jih stanejo.  

 

Na naslednjih straneh boste lahko prebrali 7 najpogostejših napak pri izvedbi 

internih izobraževanj. Z željo, da bi izobraževanja sodelavcev v prihodnje 

izvajali tako, da bodo maksimalno učinkovita, vam želim prijetno branje.  

 

Lep pozdrav,  

 

 
dr. Sara Brezigar,  

so-ustanoviteljica Akademije Panta Rei 

 
 

Doc. dr. Sara Brezigar je strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri. 

Magistrirala je na London School of Economics, ki je vrhunska evropska ustanova na 

področju upravljanja s človeškimi viri in sodelovala pri svetovalnih projektih za številna 

slovenska in tuja podjetja. Za coaching in strateško svetovanje jo najemajo predvsem 

direktorji, ki bi radi svoja podjetja pripeljali na višjo stopnjo. Njena znanja in način 

razmišljanja na področju kadrovske strategije so neprecenljiva za vsakega vodjo, ki bi rad od 

svojih ljudi dobil kar največ. Znana je kot odlična predavateljica, ki v svojih nastopih 

preseneča z dinamičnostjo in svežino pristopa, in avtorica številnih člankov. 

 

Sara Brezigar je soustanoviteljica Akademije Panta Rei, predavateljica na magistrskem 

programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (Pedagoška fakulteta, Univerza na 

Primorskem), raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja, predsednica upravnega 

odbora Slovenskega raziskovalnega inštituta in soustanoviteljica spletnega portala za 

izobraževanje na področju mehkih znanj www.BusinessTitans.online. 
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Večja podjetja z zajetnim proračunom za izobraževanje se večkrat odločajo o tem, ali 

bodo izobraževala večino zaposlenih ali zgolj del delovne sile. 

  

Večkrat opažam, da se slovenska podjetja brez nekih racionalnih razlogov na tem 

področju poslužujejo uravnilovke in težijo k temu, da v proces izobraževanja 

vključijo kar se da širok del delovne sile. Včasih se mi celo zdi, da to čutijo kot 

nekakšno moralno dolžnost.  

 

Vendar je to dvorezni meč. Takšno razpršeno izobraževanje je precej podobno 

svetilki, ki jo prižgemo: porabi ogromno energije, njen učinek pa je neverjetno 

majhen v primerjavi s tem, kar bi dosegli, če bi to energijo usmerili v eno točko – kot 

laser.  

 

Vsi imamo npr. doma celo kopico 20 vatnih žarnic. Verjetno jih imamo vsaj 5 že v 

dnevni sobi. Ali ste vedeli, da če svetlobo ene same od teh žarnic usmerimo v eno 

točko (kot laser), lahko z njo počimo balon, ki stoji 10 m stran?  

 

Zdi se neverjetno, vendar drži. Fizika ne laže. Fokus neverjetno povečuje učinek 

energije, ki jo sprostimo.  

  

Nič drugače ni pri izobraževanju. Učinki izobraževanja so za podjetje bistveno boljši, 

če naše vire usmerimo kot lasersko svetlobo. Če so naša sredstva za izobraževanje 

omejena, je bolje, da jih usmerimo tja, kjer predvidevamo, da bodo imela največji 

učinek. 

 

Torej: pozabimo na uravnilovko in naredimo izbor kadrov, za katere ocenjujemo, 

da se vanje »splača« vlagati. Tja vlagajmo več, kot bi sicer, da bomo od »vložka« tudi 

imeli bistveno več.   
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Vsak večji kolektiv se sooča s pojavom t.i. mrtvih konjev: to so ljudje, ki so 

nemotivirani, leni, se jim ne da delati, delajo na minimumu svojih zmožnosti ali 

ravno toliko, da jih ne odpustimo. 

 

Razlogi za takšen njihov pristop do dela so lahko različni. Kristalno jasno pa je, da jih 

ne bomo odpravili s tem, da jih pošljemo na izobraževanje. Če vodja, ki naj bi se z 

njimi ukvarjal na dnevni ali tedenski ravni, tega pristopa do dela ne uspe spremeniti, 

potem prav gotovo to ne bo uspelo niti izvajalcu izobraževanja. 

 

S tem, ko jih vključimo v izobraževalni proces, pa v bistvu zmanjšujemo pozitivne 

učinke izobraževanja na druge udeležence, saj jih negativna energija mrtvih konj, 

njihova brezvoljnost in njihovi konstantni ugovori, zavirajo pri napredku, ambicijah 

in ciljih. 

 

Torej: Problema mrtvih konj ne rešujemo z izobraževanjem.  Rešujemo ga z 

vodenjem ali odpuščanjem. Če mrtvega konja pošljemo na izobraževanje, smrdi  

izvajalcu in predvsem drugim udeležencem. Kako naj bi tak odbojen »parfum« 

pomagal k večji učinkovitosti izobraževanja? 
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Podjetja se odločanja o izobraževanju večkrat lotevajo tako, da se dogovorijo, katere 

vsebine bi radi obdelali. Tako nabor vsebin (navadno v par stavkih) pošljejo 

potencialnim ponudnikom izobraževanj. In kaj je narobe s tem pristopom?  

Vsaka opica lahko vzame spisek vsebin, ki jih želite obravnavati, in pripravi program 

na osnovi treh knjig, ki jih je prebrala prejšnji teden. In če ima vsaj nekaj retoričnih 

sposobnosti, bodo udeleženci z njo zadovoljni. Saj so bile knjige vendar dobro 

napisane!!! 

 

Naj vam z resnično zgodbo pojasnim, kako se takšno izobraževanje odraža pri vašem 

poslovanju. Meni in številnim drugim potrošnikom se je pripetila pred leti pri večjem 

trgovcu v Sloveniji.  

 

Pri trgovcu so ugotovili, da bi bilo dobro, če bi bile prodajalke do strank prijaznejše. 

Zato so najeli izvajalca izobraževanj, ki je prodajalkam postavil merila, kako naj se 

obnašajo s strankami, in jih o tem tudi izobrazil. Blagajničarke je tako npr. naučil, da 

morajo vsako stranko pozdraviti. In res, blagajničarke so to začele izvajati in vsako 

stranko pozdravile z »dober dan« in ob koncu transakcije z »nasvidenje«.  

 

Po zaključku cikla izobraževanj je trgovec ugotovil, da blagajničarke res pozdravijo, 

vendar je bil učinek njihovega »dober dan« bolj podoben lajanju kot prijaznemu 

pozdravljanju. Zato je priredil nov cikel izobraževanj.  

 

Rezultati so bili – zame kot kupca - strašljivi. Blagajničarke so naučili, da se je treba 

ob pozdravu tudi nasmehniti. To je v praksi izpadlo tako, da je blagajničarka za par 

sekund pokazala zobe, rekla dober dan in potem za naslednjih 5 minut jezno gledala 

v blagajno. Na koncu pa ponovila vajo. Še zdaj me spreletava srh, ko se spomnim 

tistih tigrovskih nasmehov … 

 

Po tem ciklu izobraževanj je trgovec ugotovil, da je takšno izobraževanje nesmiselno 

zapravljanje denarja, se znebil izvajalca in sredstva preusmeril nekam drugam. Na 

olajšanje vseh nas kupcev, ki smo potem lahko spet mirno hodili v trgovino, brez 

bojazni, da bi nas napadla zverina  

 

Zakaj pa je bilo to izobraževanje neuspešno? Odgovor je preprost: trgovec je sam 

ugotovil, da mora izboljšati odnose s strankami in izvajalcu predočil seznam tematik, 

ki naj jih obravnava na izobraževanju.  
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Če bi namesto tega izvajalcu predstavil probleme, ki jih imajo v podjetju 

(blagajničarke prihajajo v konflikt s strankami, raziskave o mnenju strank kažejo, da 

le-te niso zadovoljne z odnosom, ipd.), in rezultate, ki jih želijo doseči, potem bi se 

usposobljen izvajalec lotil izobraževanja z drugačnimi vsebinami in pristopi. Ki bi 

pripeljali do želenih rezultatov. Morda bi izvajalec celo predlagal, naj izobrazijo 

najprej vodje in šele kasneje prodajalke.   

 

Torej: Izvajalcem ne pošiljajte nabora vsebin za izobraževanje. Pripravite jim nabor 

problemov, ki jih imate, in rezultatov, ki jih želite doseči. Strokovnost in 

usposobljenost izvajalca pa ocenjujte po njegovi analizi stanja, in po tem, kako bo 

utemeljil metodologijo in vsebine, ki vam jih predlaga.  

 

Zapomnite si: vsaka opica lahko vzame spisek vsebin in pripravi program, s katerim 

bodo udeleženci zadovoljni. Le strokovnjak pa bo znal izluščiti problem ter vam 

predlagal vsebino in metodologijo, s katerima ga boste rešili.  
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Podjetja se o vsebinah izobraževanja pogosto odločajo na osnovi tega, kar so že imeli, 

in izvajalcu povedo, da želijo »nekaj drugega«. Neko svežo vsebino. Med vrsticami 

zato, da se udeleženci ne bodo pritoževali, da to so že vse slišali in že vse vedo.  

 

Pristop me zelo spominja na otroka, ki želi vedno znova neko novo igračko. Kaj mu 

bo le-ta koristila, pa je zanj postranskega pomena. Prav tako se otrok ne vpraša, ali je 

izkoristil vse možnosti igre s tisto, ki jo je prejel prejšnji teden. Vendar otroci so pač 

otroci in to vsi razumemo. 

 

Manj razumljivo pa je, zakaj se podjetja na isti način odločajo o izobraževanju – in 

sicer po mnenju sodelavcev, ki so na področju poznavanja metod učenja odraslih 

prav tako »otroci«. 

 

»Mojstrstvo ni v tem, da delaš 4000 različnih stvari, temveč da delaš 12 stvari odlično.« 

Tako je rekel Chet Holmes, ki je za poslovnega partnerja Warrena Buffeta vodil 9 

podjetij in v čisto vseh v roku 18 mesecev podvojil prodajo. (Pozneje je postal znan 

kot svetovalec za 1 mio $, saj takšni so bili njegovi honorarji, ko je svetoval 60 izmed 

Fortune 500 podjetij – torej največjim podjetjem na svetu.)  

 

Kaj je s tem želel povedati Chet Holmes?  Da sodelavcev ni smiselno izobraževati o 

milijon različnih zadevah, temveč da se je potrebno osredotočiti na tista znanja in 

veščine, ki so ključni za uspeh. In te je treba “guliti” v nedogled, dokler niso 

sodelavci »mojstri« v njih.  

 

Vendar ne »mojstri« v tem, da poznajo koncepte (beri so že bili na enem takem 

izobraževanju), temveč mojstri v njihovi implementaciji – dejanskem izvajanju.  

 

Ko se prvič udeležimo nekega izobraževanja in spoznamo koncepte, se po dveh dneh 

spomnimo morda samo še 70 % tega, kar smo slišali. Po treh tednih morda 20 %.  In v 

prakso spravimo morda 10 %. Kolikokrat bi morali torej opraviti popolnoma enako 

izobraževanje, da bi dojeli in spravili v prakso vsaj dobršen del tega, kar smo slišali? 

 

Chet pravi, da vsaj 3x. 

 

Torej: Pri izobraževanjih ponavljajte iste vsebine in dosezite mojstrskost svoje ekipe 

na področjih, ki so za vas ključna. Zavedajte se, da so vaši sodelavci na področju 
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poznavanja izobraževanja odraslih kot otroci: če bi jim dali možnost, bi si vsak dan 

kupili vsaj dve novi igrači, kar pa ne bi bistveno pripomoglo k temu, da se dobro 

razvijajo. Zato jim pojasnite krivuljo učenja in od njih zahtevajte odličnost na 

področjih, ki so ključna za uspeh vašega podjetja.  
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Uporaba skritih kupcev (mistery shopping) je postala v zadnjem desetletju zelo 

moderna. Še posebej, ko je treba preveriti, kako se prodajniki ali referenti obnašajo, 

ko so v stiku s stranko.  

V osnovi podjetja uporabljajo skrite kupce za ugotavljanje, kako jih doživljajo 

stranke. Vendar vedno pogosteje opažam, da se te metode podjetja poslužujejo tudi 

kot edine ali ključne metode za ugotavljanje potreb po izobraževanju ali celo za 

ocenjevanje učinkovitosti le-tega.  

 

Ta pristop me spominja na tisto vprašanje dr. House-a v istoimenski nanizanki: 

»Zjutraj se zbudiš, stenska barva se kruši, tvojih zaves ni več in voda vre. S katerim 

problemom se začneš ukvarjati najprej?«  

 

Odgovor: »Nobenim.«  

 

»Zakaj?«  

 

»Ker stavba gori!!!« 

 

Ali drugače: blagajničarka ne pozdravi, blagajničarka se ne nasmehne, blagajničarka 

ni prijazna s strankami. S katerim problemom se začnemo ukvarjati naprej?  

Nobenim. Blagajničarka ne razume, odkod prihaja njena plača in zakaj podjetje sploh 

potrebuje stranke.  

 

Z metodo skritih kupcev ugotavljamo simptome, ne bolezni. Ta metoda nam pove, 

kaj ljudje počnejo narobe, vendar nam ne pove nič o tem, zakaj to počnejo. Če želimo 

spremeniti obnašanje ljudi (in z njim izboljšati naše poslovne rezultate), potrebujemo 

vedeti »zakaj« se nekaj dogaja, ne samo »kaj« se dogaja.   

 

Torej: Metoda skritega kupca ni vsemogočna in vse-uporabna metoda. Zavedajte se, 

da vam razkrije zgolj simptome, ne pa bolezni, s katero se spopada vaša organizacija. 

Pove vam, kaj vaši sodelavci počnejo narobe, ne pa zakaj. Izobraževanje, ki se 

ukvarja s simptomi in ne z vzroki vaše bolezni, je enako učinkovito kot zdravljenje 

simptomov. Kako to (ne) deluje, pa v praksi vemo prav vsi. 
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To je verjetno največja zmota, kar jih obstaja na področju internih izobraževanj. 

Zdravorazumsko prepričanje, da je prilagojeno izobraževanje najboljša izbira, 

spodkopavajo številne raziskave, ki vedno znova dokazujejo nasprotno: največje 

koristi prinašajo izobraževanja, ki udeležencem omogočajo vpogled v to, kako se 

določeni zadevi streže v drugih panogah. 

 

Šele takšno izobraževanje lahko prinese do nekega premika v panogi in omogoči 

inovacije – v ponudbi, prodajnem procesu, izvedbi storitve, ipd. Šele takšno 

izobraževanje ti omogoči, da se poslužiš pristopa, ki ga tvoji konkurenti ne 

uporabljajo.  

 

Če podjetje vztraja pri tem, da mora biti izobraževanje prilagojeno njihovi panogi, 

potem v bistvu svoje sodelavce uči samo to, kako naj kopirajo konkurenco. Ali 

resnično mislite, da je kopiranje konkurence prava pot zato, da jo premagamo?  

 

V nasprotju pa so podjetja, ki se učijo od drugih panog in v svojo panogo prinašajo 

novosti, vodilni v svoji panogi. »Inovacija je tisto, po čemer se voditelj razlikuje od 

sledilca«, je rekel Steve Jobs.   

 

Torej: nikoli ne zahtevajte, naj bo izobraževanje prilagojeno vaši panogi in nikoli se 

ne učite zgolj iz tega, kar počne vaša konkurenca ali kar počnejo podjetja, ki so vam 

sorodna. Tem bolj izobražen je kader, ki ga izobražujete, tem bolj naj bo 

izobraževanje raznoliko, naj prinaša sveža znanja iz drugih panog, ki lahko vašemu 

podjetju pomagajo do tistega »koraka« pred konkurenco.  
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Sprehodite se po internetu in poglejte najbolj uspešne akterje v izobraževalni panogi 

na svetu. Hitro boste ugotovili, da obstajata dve kategoriji ponudnikov storitev: tisti, 

ki organizirajo dogodke. In tisti, ki izvajajo izobraževanja.  

 

Prvi imajo veliko različnih dogodkov, na katerih predava veliko različnih 

predavateljev. Drugi imajo malo različnih dogodkov in programov. Ponavljajo iste 

dogodke ter programe (ki jih seveda izboljšujejo in dodeljujejo) vsako leto ali večkrat 

na leto, in spreminjajo zgolj lokacijo.  

 

Primer? Anthony Robbins ima samo en motivacijski seminar – Unleash the Power 

Within. In tega izvaja že vsaj 15 let. Njegovo podjetje, ki je eno izmed največjih 

akterjev na področju izvajanja izobraževanj na svetu, izvaja manj kot 10 

izobraževalnih programov.  

 

Zakaj je temu tako? Odgovor je preprost. Če izvajaš ogromno programov, le-ti ne 

morejo biti odlični. Zato, da je nek program odličen – da prinaša odlične rezultate, so 

potrebna leta in leta piljenja in nadgrajevanja. Vsako zgodbo, vsako vajo, vsako 

prosojnico, vsak koncept, vsako simulacijo in igro je treba v program ustaviti 

premišljeno, spremljati odzive udeležencev, testirati učinek in izboljševati. To traja 

veliko časa.  

 

Zato izobraževanja, ki so »custom made« (prilagojena) za določeno podjetje in celo 

sestavljena na osnovi seznama vsebin, ki jih podjetje predoči izvajalcu, ne morejo biti 

nikoli tako učinkovita kot tista, ki jih izvajalci razvijajo in pilijo leta in leta.  

 

Torej: ko izbirate izobraževanja, izbirajte vedno med standardnimi izobraževanji, ki 

jih imajo izvajalci in ohranite prilagoditve vašim potrebam na minimum-u. Nikoli, 

res nikoli pa ne prosite izvajalcev, da vam pripravljajo izobraževanja na osnovi 

vsebin, ki jih vi želite obravnavati. Ta izobraževanja ne morejo po kakovosti in 

učinku konkurirati tistim, ki jih izvajalci pilijo in izvajajo leta in leta.  

 

Izvajalec, ki pripravlja izobraževanja, ki so prilagojena glede na vaše potrebe, bo 

lahko pripravil dobrega. Izvajalec, ki ima standardno izobraževanje, ki odgovarja 

vašim potrebam, bo pripravil odličnega. Takšnega, ki bo imelo najboljši učinek.  

 

Vaja dela mojstra, pravijo. To velja tako za vas, kot tudi za izvajalce.  
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Živalski vrt Ljubljana (www.zoo-ljubljana.si) ni potrebno posebej predstavljati, mag. 

Zdenka Barbara Ban Fischinger pa je od leta 2004 njegova direktorica. 

Živalski vrtovi so bili dolga desetletja »galerije živih slik«, v zadnjih letih pa so morali svojo 

vlogo bistveno spremeniti. Postali so najpomembnejši prenašalec naravovarstvene misli, ki 

pa mora ostati poslovno uspešen in zato privlačen za vse bolj zahtevne obiskovalce ter 

konkurenčen vse bolj pestri ponudbi drugih zabavnih vsebin.  

Ko sem pred nekaj več kot desetletjem 

prevzela vodenje živalskega vrta, je bilo v 

njem gospodarsko stanje izredno slabo in 

trend je vodil še navzdol. Splošno 

prepričanje je bilo, da marketing ni 

potreben, saj je živalski vrt javni zavod.  

Zato je bil že za minimalno raven 

poslovanja potreben relativno velik delež 

sofinanciranja s strani ustanovitelja-mesta 

Ljubljana. 

Za obrat v pozitivno smer je bil zato 

najprej potreben obrat miselnosti. Živalski 

vrt ne obstaja zaradi živali, temveč zaradi ljudi! Ljudem pa več ne zadostuje izkušnja le videti 

živali, temveč želijo bližnje srečanje, doživetje, zgodbe. Predstavljanje naše nove ponudbe v 

javnosti je obsegalo uvedbo novih doživljajskih produktov: prikazovanja treninga živali, 

praznovanja rojstnega dne za otroke, nočnih taborjenj, tematskega dneva čarovnic, Božične 

zgodbe, možnosti preizkusiti se v vlogi oskrbnika za en dan, foto safarija s tečajem 

fotografiranja, letnih vstopnic, spletne strani, facebooka, spletnih kamer, mobilnih aplikacij 

itd. Vsega, kar sodobno javnost zanima in privlači, posebnost in prednost živalskega vrta pa 

je, da lahko v te dejavnosti vključuje živali. 

Z novim pristopom ter preko novih možnosti in tehnologij smo lahko nagovorili občutno večji 

krog javnosti. Število obiskovalcev se je postopoma začelo povečevati in ljudje so se z 

veseljem udeleževali tudi novih aktivnosti, ki so bile tržno naravnane. Tako smo več kot 

podvojili prihodke, ki prej niso zadostovali niti za pokrivanje tekočih stroškov. Z njimi in s 

pomočjo sponzorskih sredstev, ki jih prej tudi ni bilo, smo se, kljub sočasnemu zniževanju 

deleža finansiranja iz javnih sredstev, postopno lahko lotili obnavljanja vrta. Z novostmi smo 

bistveno izboljšali bivalne pogoje živali, začeli kupovati zanje najkvalitetnejšo hrano, 

podvojili število zaposlenih in z dodatnim izobraževanjem v tujini znatno dvignili njihovo 
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strokovno usposobljenost ter s tem zadostili vse višjim zahtevam javnosti za doživljanje 

drugačnega srečanja z živalmi.  

Ker niti sama niti moji sodelavci (po izobrazbi 

biologi, veterinarji, zootehnologi) prej nismo imeli 

izkušenj s tovrstnim vodenjem živalskega vrta, so 

bila prva izobraževanja v okviru Akademije Panta 

Rei ključna pri prehodu od točke, ko smo si le 

predstavljali, kaj bi radi dosegli, do točke, ko smo se 

naučili načrtovati tudi pot, kako naj svoje ideje 

uresničimo. Neprecenljiva je bila tudi podpora pri 

utrjevanju samozavesti in prepričanja, da smo na 

pravi poti, čeprav orjemo ledino. Mislim, da so 

takšni tečaji, kot jih nudi Akademija Panta Rei 

najbolj dragoceni ravno zaradi tega. Pomagajo 

prehoditi pot od vizije do njene uspešne izvedbe. 

Prav tu pa leži ločnica med uspehom in neuspehom, kajne? 
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