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Izvleček
Motivacija policistov za izobraževanje
Magistrsko delo preučuje motivacijo policistov za izobraževanje. Izhodišče dela je
predpostavka, da je motivacija za vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica
policist, kot tudi za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe,
odvisna od različnih motivov ter ovir.
V teoretičnem delu je najprej opredeljen poklic policista, njegove naloge ter vloge, ki jih ima
v družbi. Opisan je tudi pojem »osebnost policista« ter potrebne kompetence, ki jih morajo
imeti policisti za kakovostno opravljanje svojega dela. Poudarek je predvsem na osebnostnih
kompetencah, ki so v poklicu policista najpomembnejše, saj morajo policisti znati reagirati in
se pravilno odzvati v različnih življenjskih situacijah, ki jih zahteva njihov poklic. Preko
zgodovinskega pregleda izobraževanja za pridobitev osnovnega poklica policist ter
nadaljnjega izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe (od leta 1849 do leta 2013) se
rdeča nit preusmeri na motivacijo za izobraževanje. Opisan je pojem motivacije, motivacija za
poklicno odločitev ter motivacija za izobraževanje. Ker pa je motivacija odvisna od različnih
motivacijskih dejavnikov ter ovir za izobraževanje, so v nadaljevanju predstavljene tudi te.
Empirični del zajema vzorec policistov ter policistk na Policijski postaji Brežice. Pozornost je
usmerjena predvsem na preučevanje motivacijskih dejavnikov ter ovir za vpis v izobraževanje
za pridobitev osnovnega poklica policist ter za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev
višje stopnje izobrazbe. Namen raziskave je, da bi ugotovitve prispevale k večji skrbi za
kakovost izobraževanja, spodbujanju notranje in zunanje motivacije zaposlenih za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in k pridobivanju novega kadra. Želja je
tudi zmanjšati negativne vplive ter okrepiti pozitivne dejavnike, ki prispevajo k vključitvi v
izobraževanje.
Ključne besede: policisti, izobraževanje, motivacija, motivi, ovire
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ABSTRACT
Motivation of police officers for education
This master's thesis examines the motivation of police officers for education. The startingpoint of the work is the assumption that the motivation for matriculation to obtain the basic
profession of a police officer, as well as for matriculation into further education to obtain the
higher education level, depends on the different motives and obstacles.
The theoretical part at first defines the profession of a police officer, his duties and roles in
society. It also outlines the concept of a ''police officer personality'' and the necessary
competences required by police officers to do their work well. The focus is mainly on
personal competences that are most important in the police officer profession because police
officers must be able to react and respond appropriately in the different life situations they
face in their profession. Through a historical review of education to obtain the basic
profession of police officer and further education to obtain the higher education level (since
the year 1849 to 2013) the common thread is diverted to the motivation for education. What
has been described is the concept of motivation; motivation for career decision-making and
motivation for education. However, since the motivation depends on the different
motivational factors and obstacles for education, these are also described.
The empirical part encloses the pattern of police officers at the Brežice Police Station.
Attention is focused mainly on the study of the motivational factors and barriers to
matriculation into education to acquire the basic profession of police officer and for
matriculation into further education to obtain the higher education level. The purpose of the
study is that the findings would contribute to a greater concern for the quality of education,
the promotion of the internal and external motivation of employees for further education to
obtain the higher education level and to the acquisition of new personnel. The wish is also to
reduce the negative impacts and enhance the positive factors that contribute to inclusion in
education.
Keywords: police officers, education, motivation, motives, barriers
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1

UVOD

V družbi nenehnih sprememb in inovacij smo kot posamezniki primorani nenehno slediti
hitremu tempu življenja. Pri tem postajata izobraževanje in učenje vse bolj nujni komponenti,
saj si bomo ljudje le z obnavljanjem starega in pridobivanjem novega znanja omogočili
učinkovito delovanje na vseh življenjskih področjih, pa naj bo to na delovnem mestu, doma, v
družbi ali drugje. Gre torej za koncept vseživljenjskega učenja, ki, kot pišeta Jelenc Krašovec
in Kump (2009, str. 7), »v svojem prvem cilju določa, da je potrebno vsem ljudem omogočiti
učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh
okoljih.«
Za samo odločitev za določen poklic in posledično za udeležbo v izobraževanju pa nas morajo
spodbujati določeni dejavniki. To so t. i. motivacijski dejavniki, ki jih bomo tekom
magistrskega dela bolj podrobno spoznali in navezali na različne teorije motivacije.
Motivacija, kot jo opredeli Krajnc (1982, str. 21–22), »se nanaša na sile znotraj ali zunaj
osebe, ki določajo, usmerjajo obnašanje človeka.« Žene nas k določenim dejanjem in k
zastavljenim ciljem. Od posameznika do posameznika pa se razlikuje, saj je pogojena z
različnimi dejavniki, ki vplivajo na samo odločitev za poklic ter s tem povezano odločitev za
izobraževanje in kasneje na udeležbo v izobraževanju.
Policija, kot represivni aparat države, opravlja in izvršuje naloge, ki so opredeljene z
zakonom. Za opravljanje tega zahtevnega poklica pa se od posameznika pričakuje, da je
osebnostno in čustveno zrel. Nekdaj zelo cenjen poklic je danes velikokrat stereotipno
zaznamovan, kar uničuje njihov ugled in vlogo v družbi. To največkrat vpliva tudi na samo
odločitev za poklic policista in tudi na motivacijo za izobraževanje. Tako kot vsi ostali
poklici, morajo biti tudi »varuhi reda« nenehno v stiku z novostmi, se izobraževati,
izpopolnjevati, nadgrajevati znanje, predvsem pa se usposabljati ter vzdrževati fizično
pripravljenost.
V teoretičnem delu magistrskega dela bomo najprej na kratko predstavili poklic policista,
njihove naloge in vloge, ki jih imajo v družbi. Poskušali bomo tudi opisati pojem »osebnost
policista« ter potrebne kompetence, ki jih morajo imeti policisti za kakovostno opravljanje
svojega dela.
Skozi hiter zgodovinski pregled razvoja izobraževanja za poklic policista ter sprememb
zakonodaje do leta 1991 in kasneje od leta 1991 do 2013 se bomo dotaknili tudi motivov, ki
so botrovali k večjemu vpisu kandidatov za izobraževanje za poklic policista. Zanimalo nas
bo tudi, kateri motivi so vplivali na posameznike, da so se odločili za poklic policista. Na
podlagi zgodovinskih virov in literature bomo poskušali analizirati dejavnike, ki so vplivali na
izobraževanje, predvsem pa se bomo za potrebe ankete osredotočili na motivacijo, ki je
spodbujala in motivirala danes že zaposlene policiste k vpisu v izobraževalni sistem za
pridobitev poklica policist ter tudi k vpisu za nadaljnje izobraževanje.
Zakon o notranjih zadevah iz leta 1967 je kandidate za vpis v izobraževanje na Kadetski šoli
za miličnike motiviral s pridobitvijo raznih ugodnosti, kot so bile npr. brezplačno šolanje z
nastanitvijo, hrano, obleko, zagotovljenim delovnim mestom ... Takrat je bila to popolna
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zunanja motivacija za odločitev za poklic policista in za vpis v izobraževanje, predvsem pa
rešilna bilka za otroke revnih staršev, ki so bili s tem brezplačno preskrbljeni.
V magistrskem delu se bomo osredotočili predvsem na obdobje med leti 1991 in 2013 ter na
podlagi anket skušali ugotoviti, kaj je današnje uslužbence policije motiviralo, da so se
odločili za poklic policista, za vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist,
in kaj jih je spodbudilo, da so nadaljevali izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe
pred in pa tudi med zaposlitvijo.
Opazili smo, da se je izvor motivacije tekom let in s spremembo zakonodaje ter
izobraževalnega sistema spreminjal. Motivacija za izobraževanje je bila tako posledica
različnih dejavnikov, ki so vplivali na odločitev za izobraževanje.
Skušali bomo ugotoviti, kaj je motiviralo posameznike, da so se odločili za poklic policista.
Zanimalo nas bo tudi, kateri so tisti dejavniki, ki so motivirali danes že zaposlene policiste za
vpis v začetno izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist ali za vpis v sistem
prekvalifikacije, ter tudi, kateri so tisti dejavniki, ki danes spodbujajo policiste za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Ugotovitve bomo poskušali med seboj
tudi primerjati. Ne glede na poklic, ki ga v življenju opravljamo, je v današnjem času
nenehnih sprememb potrebno tudi dodatno izobraževanje, ki ga policisti lahko obiskujejo za
potrebe dela. Po navadi je to dodatno izobraževanje organizirano s strani delodajalca in za
policiste nima nikakršne osebne note, ampak se ga udeležijo le zaradi obveze.
Zanima nas, ali so ti vzgibi povezani z notranjim delovanjem oziroma s samo željo po znanju,
pridobivanju kompetenc za opravljanje poklica policist, ali mogoče s tem, ker si z
izobraževanjem nabirajo kreditne točke, nazive, diplome in s tem lahko napredujejo v
plačilnih razredih in po družbeni lestvici. Skušali bomo ugotoviti, kateri so tisti motivi, ki
spodbujajo in vabijo posameznike k odločitvi za poklic policista in kasneje same policiste k
izobraževanju, tako k začetnemu, k pridobitvi osnovnega poklica policist, kot tudi k
nadaljnjemu, za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Tekom magistrskega dela se bomo
ukvarjali tudi z vprašanjem, ali se vrsta motivov razlikuje med tistimi policisti, ki so se vpisali
samo v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist in tistimi, ki so se vpisali tudi
v nadaljnje izobraževane za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
Vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist pa ni tako enostaven, saj je
pogojen z različnimi vpisnimi pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Pojavljajo se razne
ovire za vpis v izobraževanje, ki znižujejo raven motivacije za izobraževanje. Te bomo
skušali poiskati in jih kritično ovrednotiti, na podlagi anket in mnenj anketirancev pa tudi
podati možne predloge za reševanje in odpravljanje ovir pri vpisovanju in vključevanju
bodočih kandidatov za izobraževanje v prihodnosti.
Motivacija je tako izredno pomemben dejavnik tudi v poklicu policista. Vpliva na samo
odločitev za poklic, na motivacijo za vpis v izobraževanje, na uspešnost izobraževanja ter tudi
na kasnejše kakovostno opravljanje poklicnega dela. Prav zato smo se odločili, da bomo v
magistrskem delu ta pojav podrobneje raziskali in določili bistvene motive in dejavnike, s
katerimi se srečujejo bodoči kandidati za pridobitev osnovnega poklica policist in pa tudi sami
policisti pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Naš cilj je,
da preučimo motivacijo policistov za izobraževanje v Sloveniji za obdobje med letoma 1991
in 2013.
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2

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

2.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Za neposredni cilj magistrskega dela smo si zadali, da spoznamo motivacijo policistov za
izobraževanje na Policijski postaji Brežice (v nadaljevanju PP Brežice). Zbrali bomo podatke
o njihovih motivih, motivacijskih dejavnikih za samo odločitev za poklic policista ter podatke
o motivih in ovirah za izobraževanje.
Namen magistrskega dela je najprej spoznati poklic policista, njihove naloge in vloge, ki jih
imajo v družbi. V nadaljevanju bomo poskušali na podlagi literature in virov analizirati
zgodovinski razvoj izobraževanja policistov od začetka, torej od leta 1849, ko je avstrijski
cesar Franc Jožef I. potrdil ustanovitev varnostnih sil – tj. orožnikov – dalje, pa vse do leta
2013. Osredotočili se bomo predvsem na izobraževanje policistov v samostojni Sloveniji, in
sicer od leta 1991 do 2013, ga umestili v celoten zgodovinski okvir izobraževanja policistov
ter primerjali njegove značilnosti s predhodnim kadetskim sistemom, ki je kandidatom
obljubljal razne bonitete ob vpisu v izobraževanje.
Motivi za izobraževanje se razlikujejo od posameznika do posameznika. Na podlagi osnovne
teze, da je motivacija policistov za vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica
policist ter tudi nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe odvisna od
različnih motivov, bomo poskušali poiskati ključne in najbolj pomembne motive
posameznikov.
Želimo dognati, kakšni motivi prevladujejo za izobraževanje in ali obstajajo razlike v motivih
glede na izbran študijski program. Poleg tega bomo na podlagi anketnega vprašalnika skušali
odkriti demotivacijske dejavnike, ki bodoče kandidate in kasneje policiste ovirajo pri
odločitvi za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
Številni policisti na delovnem mestu zapadejo v pasivnost in se udeležujejo samo
predpisanega obveznega izobraževanja. Predvidevamo pa lahko, da je nekaj tudi takih, ki jih v
izobraževanje in usposabljanje žene notranja želja po osebni rasti, boljšem znanju in večji
strokovnosti za bolj kakovostno opravljanje dela.
Prav tako se bomo posvetili vprašanju, ali se kandidati v izobraževalni program vpišejo zaradi
lastne želje po opravljanju tega poklica, ali si hočejo z nazivom pridobiti le družbeni status in
zakonska pooblastila.
Namen celotne raziskave je, da bi ugotovitve prispevale k večji skrbi za kakovost
izobraževanja, spodbujanju notranje in zunanje motivacije zaposlenih za izobraževanje in
pridobivanju novega kadra. Zmanjšati bi si želeli tudi negativne vplive ter okrepiti pozitivne
dejavnike, ki prispevajo k vključitvi v izobraževanje. V ta namen bomo uporabili anketo, s
katero želimo opozoriti nadrejene na policijskih postajah o pomenu izobraževanja, motivacije
in vseživljenjskega učenja v procesu dela in kakovostnega opravljanja policijskih nalog in
dolžnosti.
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Magistrsko delo bomo v osnovi razdelili na dva dela.
V prvem, teoretičnem delu, ki smo ga razdelili na tri podpoglavja, bomo v prvem delu na
osnovi zakonov (Zakon o nalogah in pooblastilih policije (2013), Zakon o organiziranosti in
delu policije (2013)) ter ostale pridobljene literature, ki se dotika policije, razložili in opisali
poklic policista, njegovo vlogo in naloge v družbi. Dotaknili pa se bomo tudi vprašanja »Ali
obstaja tipična »osebnost policista?« V današnji družbi se nenehno omenja pomen razvitih
kompetenc za uspešno izvajanje delovnih nalog in reševanje problemov na delovnem mestu.
Opredelili bomo sam pojem kompetenc ter se osredotočili predvsem na osebnostne
kompetence, ki so v poklicu policista najpomembnejše, saj morajo policisti znati reagirati in
se pravilno odzvati v različnih življenjskih situacijah, ki jih zahteva njihov poklic.
V drugem podpoglavju bomo na podlagi zgodovinskih virov in literature na kratko opisali
celoten razvoj izobraževanja policistov od ustanovitve orožništva leta 1849 do 2013, največjo
pozornost pa bomo posvetili času od leta 1991 do 2013, saj je to tudi čas, ki ga bomo v
magistrskem delu podrobneje obravnavali.
Šele po opisu glavnih akterjev – policistov – ter celotnega izobraževanja, se bomo posvetili
temeljni temi, tj. motivaciji. Motivacija za poklicno odločitev in pa motivacija za
izobraževanje sta zelo pomembna dejavnika, katerih pa se marsikdo ne zaveda. Naše mnenje
je, da je danes v izobraževalnem sistemu policistov premalo poudarka na motivaciji za
izobraževanje in usposabljanje. Premalo se poudarja tudi pomen in vloga, ki jo imajo policisti
v družbi, kar vpliva tudi na manjše število tistih, ki se odločijo za življenjski poklic policista.
Tej temi bi moral vodilni kader v policiji posvetiti veliko več pozornosti, za samo kakovost
izobraževanja pa prispevati tudi več finančnih sredstev. Policisti se tekom izobraževanja in
službovanja srečujejo z različnimi oblikami motivacije, ki pa se lahko sčasoma spreminjajo.
Nanjo vplivajo različni dejavniki in ovire, katerim bomo posvetili tudi veliko pozornosti ter
na podlagi odgovorov anketirancev poskušali podati predloge za dvig motivacije in s tem
kakovosti izobraževanja policistov.
Drugi del magistrskega dela bo temeljil na empiričnem raziskovanju. V raziskavi bomo
uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo, s katero bomo odkrivali
konkretno situacijo v praksi, predvsem pa vzroke za določene pojave, ki se navezujejo na
problematiko motivacije v izobraževanju. Raziskava bo poleg deskriptivnega nivoja obsegala
tudi nivo spoznanja vzročno posledičnih zvez oz. eksplikacije (Sagadin 1993, str. 11).
Izdelali bomo anketni vprašalnik, na podlagi katerega želimo pridobiti empirične podatke na
Policijski postaji Brežice v skladu z zastavljenimi cilji magistrskega dela. Vprašalnik bo
razdeljen na šest vsebinskih sklopov ter bo obsegal 28 vprašanj. Pridobiti želimo osebne
podatke anketiranih policistov/policistk, podatke o motivih za izobraževanje policistov,
njihovih izobraževalnih potrebah ter morebitnih ovirah, ki se pojavljajo v izobraževanju.
Spraševali jih bomo tudi o okoliščinah oziroma pogojih za vpis v izobraževanje ter o njihovi
izobraževalni aktivnosti za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
Z anketo bomo tako ugotavljali, kaj dejansko (de)motivira policiste za izobraževanje in katere
so tiste ovire, ki jim stojijo na poti k odločitvi za poklic policista in tudi k odločitvi za vpis v
izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist ter za vpis v nadaljnje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
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Preučevanje motivacije za izobraževanje policistov in tudi sama empirična raziskava naj bi
dala odgovore tako na zgoraj postavljena vprašanja kot tudi na vprašanja, ki se nam bodo
sproti oblikovala. Pričakujemo, da bomo s pomočjo teh odgovorov prispevali k izboljšanju
motivacije policistov za izobraževanje in k boljšim pogojem za njihovo izobraževanje,
predvsem pa bi želeli opozoriti delodajalce o pomenu izobraževanja za bolj kakovostno
opravljanje službenega dela. Policiste je potrebno k izobraževanju spodbuditi, česar pa bi se
moral zavedati tudi njihov vodstveni kader. Ugotovitve pa naj bi pripomogle k večji skrbi in
boljšemu razumevanju potreb policistov, k spodbujanju tako zunanje kot tudi notranje
motivacije za izobraževanje policistov, predvsem pa k odstranjevanju različnih ovir, ki
onemogočajo vključitev v izobraževanje.

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalna vprašanja bomo določili na podlagi osnovne teze magistrskega dela, da je
motivacija policistov za vpis v začetno izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist
ter tudi nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe odvisna od različnih
motivov ter ovir.
Kateri so bili prednostni motivi, ki so spodbudili danes že zaposlene policiste k
odločitvi za poklic policista in pa k izobraževanju za pridobitev osnovnega poklica
policist?
Na podlagi katerih motivov se policisti odločijo za nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe?
Katere so bile tiste ovire, s katerimi so se morali soočiti danes že zaposleni policisti,
ko so se želeli vključiti v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist?
Katere so tiste ovire, ki danes onemogočajo policistom vpis v nadaljnje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe ter jim posledično nižajo motivacijo?
S katerimi ukrepi lahko izboljšamo motivacijo policistov za izobraževanje?
Ali so bila zakonska pooblastila, ki jih imajo policisti, glavni motivacijski dejavnik za
vpis v izobraževanje za pridobitev poklica policist?
Ali se policisti udeležujejo le določenih obveznih izobraževanj in usposabljanj ali se
vpisujejo v izobraževalne programe in tečaje zaradi lastne želje po novem znanju?

2.3 METODE RAZISKOVANJA
V raziskavi bomo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo, s katero
bomo posegli v konkretno situacijo v praksi. Ta metoda nam bo omogočila, da bomo lahko
verodostojno predstavili že obstoječe znanje, teorije in ugotovitve na obravnavanih področjih.
Osredotočili se bomo predvsem na področje motivacije ter na njeno vlogo v izobraževanju
policistov. Teorijam in ugotovitvam različnih avtorjev bomo dodali tudi lastne interpretacije,
nova spoznanja, ki jih bomo pridobili na podlagi ankete. Pri tem bomo zgolj odkrivali vzroke
za določene pojave, ki se navezujejo na problematiko raziskave. Raziskava bo poleg
deskriptivnega nivoja obsegala tudi nivo spoznavanja vzročno-posledičnih zvez oz.
eksplikacije (Sagadin 1993, str. 11).
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V empiričnem delu raziskave bomo za zbiranje mnenj, stališč, stanja in ocen policistov iz
področja motivacije za izobraževanje uporabili anketni vprašalnik. Sagadin (1993, str. 120)
opredeli anketo kot postopek zbiranja podatkov, pri katerem ustreznim osebam postavljamo
vprašanja, ki se nanašajo na podatke, ki jih želimo pridobiti. Podatke bomo tako zbirali na
podlagi anketnega vprašalnika, ki bo povečini sestavljen iz zaprtega tipa vprašanj, v
kombinaciji z manjšim številom vprašanj odprtega tipa.
Anketo bomo izvedli na Policijski postaji Brežice, kjer bomo ugotavljali, kateri so tisti
motivacijski dejavniki, ki so spodbujali oziroma ovirali policiste za vpis v izobraževanje za
osnovni poklic policist/policistka in tudi, kateri so tisti dejavniki, ki danes spodbujajo oziroma
ovirajo že zaposlene policiste za odločitev in tudi udeležbo na izobraževanju. Z odločitvijo za
pridobivanje podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika pa se moramo zavedati tudi nekaterih
omejitev ter napačnih interpretacij anketirancev.
Pri iskanju literature za magistrsko delo, smo uporabljali knjižnični informacijski sistem
COBISS, velik del potrebnih podatkov smo pridobili tudi s pomočjo knjižničark, zaposlenih v
Knjižnici Ministrstva za notranje zadeve in Knjižnici Policijske akademije v Tacnu. Vir za
pridobivanje informacij so nam bili tudi razni strokovni in znanstveni članki, objavljeni v
revijah, kot so npr. Varstvoslovje in Revija za kriminalistiko in kriminologijo ter spletne
strani Slovenske policije, Ministrstva za notranje zadeve in spletne strani posameznih
izobraževalnih institucij.
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3

POJMOVNO-TEORETIČNA IZHODIŠČA
POMEN IZOBRAŽEVANJA
POLICIST

IN

OPREDELITEV

POKLICA

3.1 POMEN IN DELITEV IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje kot družbena dejavnost in dejavnost posameznika je ključnega pomena za
razvoj vsake družbe. Čeprav sta se v zgodovini njegova vloga in pomen sicer spreminjala, pa
je bilo izobraževanje vedno povezano z razvojem in napredkom (Jelenc 1996, str. 7). Danes
lahko posameznik le s stalnim izobraževanjem obvladuje velike zahteve, ki mu jih postavljata
intenzivni in ekstenzivni kulturni in tehnološki razvoj. Pomembno je torej, da posameznik
pridobiva znanje, spretnosti in navade predvsem za svoj razvoj in da si z zavestjo, da je to
zanj posebnega pomena, v življenju oblikuje učne navade in prijeme, ki mu omogočajo stalno
izobraževanje in učenje (prav tam, str. 8–9). Da pa bomo razumeli kompleksnost pojma
izobraževanja v pravem pomenu besede, pa si v nadaljevanju poglejmo nekaj definicij
različnih avtorjev, saj je, kot pravi Strmčnik (2000, str. 122), izobraževanje spričo tolikšnih
nejasnosti, ki se prepletajo skozi čas, zelo težko definirati. Na večpomenskost pojma
izobraževanje opozarja tudi Muršak (2012, str. 42), ki pravi, da je potrebno paziti, da ne pride
do dvoumnega razumevanja. Sam ga opredeli kot proces, ki ljudem omogoča pridobivanje
znanja, razvijanje spretnosti, pridobivanje navad in usposabljanje za delovanje, ki je potrebno,
da bi lahko v dani družbi razvili in uporabili svoje potenciale (prav tam). Na splošno lahko
izobraževanje definiramo kot proces pridobivanja znanja in formiranja spretnosti in navad,
kar naj končno privede tudi do oblikovanja pogleda na svet (Krajnc 1977, str. 25).
Thomasu (1991 v Jelenc 1998, str. 46) pomeni izobraževanje le eno od mogočih tehnologij
učenja, je »javni odgovor na dejstvo, da se ljudje učijo.« Poleg definicije učenja je opredelil
tudi definicijo izobraževanja, in sicer kot »skupinski in javni odgovor na dejstvo, da se
posamezniki učijo. Organizirano je v institucijah, ki so za to odgovorne s svojimi cilji,
metodami in ocenjevanjem, ki jih določa in sankcionira javnost« (Jelenc 1992, str. 25).
Krajnc (1979, str. 127) prav tako razlaga izobraževanje kot »sistematično, načrtno, k cilju
usmerjeno in po naprej izbranih metodah izvedeno pridobivanje znanja, spretnosti in navad ter
razvijanje sposobnosti.« Tudi za Jarvisa (1990, str. 105) je izobraževanje »organiziran način
učenja in izkušenj drugih.« O izobraževanju govori tudi kot o »organiziranem in trajajočem
poučevanju, namenjenemu predvsem posredovanju znanja, spretnosti in razumevanja,
pomembnih za vse dejavnosti v življenju« (prav tam).
Jelenc (1991, str. 35) omenja naslednjo definicijo izobraževanja: »Izobraževanje označuje
dejavnosti, ki so usmerjene k razvijanju znanja in moralnih vrednot ter razumevanju vseh
področij življenja. Smoter izobraževanja je zagotoviti mladim ljudem in odraslim podlago za
razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, njihovo kulturo in druge
kulture ter naravne zakone, in da bi si pridobili jezikovno in drugo znanje, ki je potrebno za
učenje in sporazumevanje.« Izobraževanje je torej proces, ki je strokovno organiziran in
praviloma poteka pri pouku.
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Spet Možina in drugi (1998, str. 491) pravijo, da je izobraževanje (ang. education)
»dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovega znanja, sposobnosti in navad, ki
mu omogočajo vključitev v družbo in delo.« Miglič (2002, str. 151) še dodaja, da
izobraževanje vpliva na posameznikov intelektualni razvoj, pomaga odkrivati še neznane
talente in zmožnosti ter izboljšuje njegovo delovanje in razmišljanje.
Knowles (1975 v Boud 1993, str. 4) pa pravi, da mora cilj izobraževanja postati produkcija
samostojnih, vseživljenjskih učencev, ki so se zmožni hitro odzvati na spremembe, predvsem
pa stalno in neprekinjeno bogatiti svoje znanje, ki ga bodo v tem svetu nestabilnosti in
negotovosti še kako potrebovali.
Pogledali smo nekatere splošne opredelitve izobraževanja različnih avtorjev, sedaj pa si
poglejmo še delitev izobraževanja:
Glede na kontinuiteto:
o Začetno izobraževanje traja vse do vstopa v šolo do izstopa iz šolanja na kateri
koli stopnji izobraževanja po končani šolski obveznosti. To izobraževanje je
namenjeno otrokom in mladini za pridobitev temeljne splošne in poklicne
izobrazbe.
o Nadaljevalno izobraževanje je izobraževanje, ko se posameznik po prekinitvi
začetnega izobraževanja ali po začetnem izobraževanju znova kamor koli
vključi v izobraževanje, vendar pri tem upoštevamo le tisto izobraževanje, ki je
namerno in organizirano (Jelenc 1991, str. 17–18).
Glede na namen:
o Formalno izobraževanje je tisto izobraževanje, »ki naj privede do neke vrste
formalno potrjenih rezultatov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali
poklicna prekvalifikacija« (Jelenc 1994, str. 46).
o Pri neformalnem izobraževanju pa »ne gre za pridobitev javno veljavne stopnje
izobrazbe ali kvalifikacije in se zato ne zahteva verifikacija izobraževanja z
uradnim potrdilom o javni veljavnosti izobraževanja« (Jelenc 1994, str. 46).
Glede na cilje in vsebino lahko izobraževanje delimo na splošno in strokovno.
o Pri splošnem izobraževanju je temeljni cilj procesa pridobivanje znanja in
sposobnosti, nujnih za življenje.
o Strokovno izobraževanje pa je namenjeno pridobitvi poklica, pri čemer
posameznik v izobraževalnem procesu pridobiva znanje, spretnosti in navade,
ki so nujni za opravljanje konkretnega poklica. Strokovno izobraževanje je, kot
v nadaljevanju piše Jereb (1998, str. 177), načrtni proces razvijanja
posameznikovega znanja, spretnosti in navad ter pridobivanje delovnih
izkušenj za strokovno izvajanje poklica. Ker je povezano z določeno
dejavnostjo, je označeno s področjem, ki ga zajema (npr. tehnično,
družboslovno). Obe izobraževanji se prepletata, še posebej na višjih ravneh je
meje med njima težko opredeliti (prav tam, str. 177).
Glede na kontinuiteto:
o Temeljno izobraževanje »zadovoljuje temeljne potrebe in zahteve« in s
tem pojmom označujemo »pridobitev temeljnega bazičnega znanja – za
poklic ali poklicno delo ali za splošne človekove ali družbene potrebe«
(Jelenc 1996, str. 16) in
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o Nadaljnje izobraževanje: z izobraževanjem se po obsegu, stopnji,
vsebini itn. povečujeta (širita, poglabljata) obseg in kakovost
pridobljenega znanja« in gre torej »za nadgradnjo temeljnega znanja in
izobrazbe« (Jelenc 1996, str. 16).
Treba pa je opozoriti, da je izraz izobraževanje včasih uporabljen v najožjem pomenu, tj. kot
formalni proces učenja predmetov ob tradicionalni predpostavki, da je to povezano z
obiskovanjem izobraževalne institucije po učnem načrtu, ki ga je pripravil profesionalec –
učitelj, vendar pa Miglič (2002, str. 173) še dodaja, da se izobraževanje lahko uporablja tudi v
širšem pomenu, pri čemer prevladuje prepričanje, da je razvijanje posameznikovih vrednot,
stališč in osebnosti doseženo neodvisno od institucionalnega izobraževanja.
Za obravnavo našega magistrskega dela bo v ospredju predvsem delitev izobraževanja glede
na kontinuiteto, saj se bomo osredotočili na izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica
policist in na nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Muršaku (2012,
str. 65) pomeni nadaljnje izobraževanje »izobraževanje in usposabljanje, ki je namenjeno
nadgradnji, izboljšanju ali dopolnjevanju že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc.«
Policisti se tako za nadaljnje izobraževanje odločijo v želji po nadgradnji ter izboljšanju
svojega znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali za boljše opravljanje svojega službenega
dela.
Danes, kot opažamo, ni več le dovolj dokončati formalno izobraževanje in se le še posvetiti
svoji karieri. Vsi zaposleni, ne glede na stroko in poklic, morajo dodatno dokazovati, kaj v
resnici znajo. Tako sproti preverjajo in potrjujejo svoje znanje, spretnosti in izkušnje, ki so jih
pridobili (Jelenc 1995 v Urh 2006, str. 72–89). Predvsem za policiste pa velja, da morajo
imeti razvite določene delovne in osebnostne kompetence ter znati delovati tudi v slabo
definiranem, vedno spreminjajočem se delovnem okolju; opravljati abstraktne delovne
procese; delati v skupini s stalno novimi interakcijami; delovati na geografsko in časovno
širokem področju; imeti znanje, ki omogoča dojemanje vseh sistemov; redno spremljati
novosti na delovnem mestu; razvijati sposobnosti in pristojnosti za samoučenje (prav tam).
Urh (2006, str. 72–89) še pravi, da izobraževanje oz. učenje na delovnem mestu prinaša več
prednosti kot formalno izobraževanje, ki ga izvajajo institucije, odgovorne za izobraževanje.
Izobraževanje oziroma učenje na delovnem mestu izhaja iz neposredne delovne situacije;
zahteva neposreden prenos in uporabo teoretičnega znanja. Obravnava probleme, s katerimi se
srečujejo vsak dan v svojem delovnem okolju. Zaradi prepoznave problemov v delovnem
okolju zaposleni tudi laže prevzemajo dejavno vlogo v izobraževalni dejavnosti ter so
motivirani za iskanje ustreznih odgovorov in rešitev.

3.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST V POLICIJI
Izobraževalna dejavnost v policiji mora imeti v sistemu razvoja kadrov ključno mesto in mora
biti komplementarni del tega sistema. Razvoj kadrov kot načrtna kadrovska dejavnost mora
biti z izobraževanjem neposredno povezan, saj z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in
usposabljanjem neprestano pospešuje rast in razvijanje (napredovanje) zaposlenih. Vsako
premeščanje ali napredovanje je tesno povezano z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in
usposabljanjem (Taurer 2002, str. 83).
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Uresničevanje izobraževalnih procesov v policiji mora biti zagotovljeno le z ustrezno
predhodno organizirano izobraževalno dejavnostjo v okviru policije in seveda tudi zunaj
policije, saj se le z vključenostjo v nacionalni izobraževalni sistem zagotavlja primerna
kakovost.
Delovno področje policije je tako raznoliko, pestro in nepredvidljivo, da zahteva od
posameznika široka poklicna in splošna znanja, ki pa jih je potrebno nenehno dopolnjevati in
nadgrajevati.
Delo v policiji zahteva nekatere posebne spretnosti in sposobnosti, zlasti, ko gre za fizično
vzdržljivost, obvladovanje psihičnih in fizičnih stresov in podobno. Uspešnosti na delovnem
mestu ne zagotavlja več samo znanje, pridobljeno v programih temeljnega izobraževanja.
Vedno bolj se uveljavlja spoznanje, da je treba izobraževalne modele spremeniti in jih
prilagoditi poklicnim potrebam ter doseči, da bodo udeleženci izobraževanja pridobili širok
spekter splošno-intelektualnih in strokovnih znanj, sposobnosti in veščin in da bodo sposobni
pri delu uporabiti znanja in veščine, pridobljene s študijem. Tako je vedno pomembnejše tudi
interno specifično izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje v okviru policije (Taurer
2002, str. 83).

3.3 KDO JE POLICIST?
Poklic policista je zakonsko urejen, praviloma pa imajo policisti tudi status uradne osebe in
opravljajo določene uradne dolžnosti. Kot jih opredeli 43. člen Zakona o organiziranosti in
delu v policiji (v nadaljevanju ZODPol) iz leta 2013, so uniformirani ali neuniformirani
uslužbenci policije, ki opravljajo naloge policije. Vidmar (2013, str. 445) opredeli poklic
policista kot »veličasten in s plemenitim poslanstvom organizacije«. V nadaljevanju piše, da
je temu poklicu in njegovim nosilcem družba podelila veliko odgovornost, da v državi
vzpostavljajo red, skrbijo za varnost in omogočajo vsesplošno blaginjo. S tem namenom so
policistom v dobri veri zaupana tudi ogromna pooblastila, pooblastila, ki jih dvigajo nad
povprečnega človeka in jim dajejo moč poseganja v človekovo intimnost, presojanja o njegovi
svobodi in v skrajnem primeru celo o njegovem življenju (prav tam).
Policisti imajo v družbi neizmerno moč, ki se je po navadi niti ne zavedajo, ki pa jo morajo
vsekakor vselej vestno in z vso odgovornostjo upravljati. Ta moč, ki jim je sicer dana za
izpolnjevanje svojega poklicnega poslanstva, pa je obenem tudi njihova najšibkejša točka – ob
nepazljivosti jo namreč lahko (ne)vede, morda celo z najboljšimi nameni, začnejo zlorabljati
in se torej odmikati od podobe, ki naj bi jo sicer predstavljali (Vidmar 2013, str. 445).
Kot steber pravičnosti, stabilnosti in moči, Vidmar (2013, str. 445) našteva naslednje
vrednote, ki jih mora policist že sam po sebi upodabljati: preudarnost, širokosrčnost,
stabilnost, trdnost, pravičnost, poštenost, strpnost, sočutnost … – predstavljati mora torej
podobo »pravičnika«, to je človeka vrednega zaupanja, ki zna v pravem trenutku in s pravimi
argumenti pokazati tudi čvrsto pest.
Policist dandanes namreč ni več zgolj predstavnik represivnega organa, ki brezkompromisno
sledi togim zakonskim usmeritvam in slepo izpolnjuje ukaze svojega nadrejenega. Vidmar
(prav tam) pravi, da je »policist veliko več. Je véliki človek, del ljudstva, ki razume družbene
tokove in »diha« z njimi in ki se jim po treznem premisleku, če je treba, tudi upre. Policist je
torej misleči profesionalec, ki mora uporabljati domišljijo in se srčno predajati reševanju
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težav« (Vidmar 2013, str. 146). Vedno mora izpolnjevati dolžnosti, ki mu jih nalaga pravo, s
tem da služi skupnosti in varuje vse osebe pred nezakonitimi dejanji, v skladu z visoko
stopnjo odgovornosti, ki jo zahteva njegov poklic. Pri izvajanju svojih dolžnosti mora
spoštovati in varovati človekovo dostojanstvo ter spoštovati in braniti človekove pravice vseh
oseb, kot mu veleva Kodeks policijske etike (2008).
Policijska pooblastila mu služijo kot orodje za učinkovito izvajanje policijskih nalog. Policist
je torej kot »obrtnik«, ki se ukvarja z obrtjo zagotavljanja varnosti ljudem. Ker pa so njegove
»stranke« ljudje in ne stvari, »polje delovanja« pa občutljivo področje varovanja in
zagotavljanja človekovih pravic, je nujno potrebno, da se bodoči policisti za izvajanje
pooblastil dobro strokovno usposobijo. Žaberl (2006, str. 26) pravi, da morajo ti enako dobro
poznati pogoje za uporabo pooblastil in pa tudi pravila za njihovo izvajanje.
Dobro poznavanje policijskih pooblastil oziroma pravic in dolžnosti, ki jih ima policist pri
opravljanju svojega dela, je osnova za strokovno in korektno opravljanje nalog. Pomembno pa
je tudi, da policistove dolžnosti poznajo tudi državljani in druge osebe, s katerimi policisti
izvajajo uradne postopke (Vidmar 2013, str. 146). Policisti morajo razviti osebna stališča in
ustrezno obnašanje, da lahko svoje naloge izvajajo pravilno. Ne le, da morajo imeti te
lastnosti policisti kot posamezniki, Mekinc in Anžič (2003, str. 2) pravita, da morajo vsi
skupaj delati tako, da bodo razvijali in ohranjali pozitivno podobo državne institucije, v kateri
delajo.
Pomembno je torej, da se vsak policist zaveda, da človekove pravice niso nekaj, kar jih ovira
pri njihovem delu, da niso nekaj, kar mu je vsiljeno od zunaj, ampak da človekove pravice
sprejme kot integralni, če ne celo najpomembnejši del svojih nalog in odgovornosti
(Klemenčič idr. 2002, str. 4).
Iz zgoraj omenjenih opredelitev lahko spoznamo, da je policist uradna oseba, ki opravlja
določene uradne dolžnosti. Policisti imajo neizmerno družbeno moč, katere se morajo pri
opravljanju svojega dela nenehno zavedati, saj lahko drugače kaj kmalu pride do zlorab
položaja. So steber pravičnosti in varnosti v družbi, kot orodje za učinkovito izvajanje
policijskih nalog pa jim služijo različna pooblastila. Tako kot ostali člani družbe pa morajo
tudi policisti poznati svoje pravice in dolžnosti ter se ravnati v skladu z njimi, saj jim te
omogočajo strokovno in korektno opravljanje nalog v skladu s Kodeksom policijske etike
(2008), ki ga bomo opisali v nadaljevanju.
3.3.1

KODEKS POLICIJSKE ETIKE

Policija je organ, ki s svojim delovanjem bolj ali manj vsakodnevno posega v življenje
državljank in državljanov. V sodobni demokratični družbi s svojo vlogo pomaga ohranjati
temeljne demokratične vrednote in se tudi sama ravna po njih. »Humanost in človeškost ter
dušo policijskemu delu, ki naj bo »od ljudi za ljudi,« spodbuja zgoraj omenjeni Kodeks
policijske etike« (2008) (Žaberl in Šuštar 2003). Policist mora po njegovih načelih pri
izvajanju svojih dolžnosti spoštovati in varovati človekovo dostojanstvo ter spoštovati in
braniti človekove pravice vseh oseb. Kodeks policijske etike vsebuje splošni določbi in
temeljna načela, določa odnose med policisti ter odnos policistov do ljudi, državnih organov,
nevladnih organizacij in drugih ustanov. Predstavlja moralno-etične standarde policije in
nadgradnjo Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev.
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Kodeks je namenjen ozaveščanju policistov o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi
etičnega oziroma moralnega ravnanja v praksi (Kodeks policijske etike 2008, str. 1).
Četrti člen temeljnih načel pravi, da policisti pri opravljanju svojega dela in v zasebnem
življenju skrbijo za varovanje in utrjevanje lastnega ugleda in ugleda policijske organizacije.
Posebej skrbijo za krepitev integritete v policijski organizaciji. Pri svojem delu so načelni,
dosledni, odločni, vztrajni, pravični, strokovni, pri stiku z ljudmi, državnimi organi,
nevladnimi organizacijami in drugimi ustanovami pa vljudni in korektni (prav tam, str. 2).
Za potrebe našega dela je pomemben 7. člen, ki pravi, da se policisti za profesionalno
opravljanje nalog ustrezno izobražujejo, strokovno usposabljajo in izpopolnjujejo, si širijo
razgledanost in razvijajo znanja, potrebna za opravljanje nalog. Ker pa se naslednje
podpoglavje navezuje na osebnost policista, je pomembno, da se policisti med seboj
spoštujejo, si vzajemno pomagajo. Velik poudarek je tudi na kolegialnosti, strpnosti,
iskrenosti, medsebojnemu zaupanju in dostojanstvu, dobronamerni kritiki in dobri
komunikaciji (prav tam, str. 5)
Namen Kodeksa policijske etike je torej vnesti v poklicno delo več humanosti, pravičnosti in
strokovnosti. Kot pravi Žaberl (2001, str. 34) lahko govorimo o etosu policijskega poklica.
Kodeks policijske etike pomaga oblikovati osebna pravila obnašanja, obenem pa spodbuja
ponos pri opravljanju dela policista. Kodeks tudi pozitivno vpliva in učinkuje na vseh ravneh
usposabljanja policistov, še posebej pa je pomemben za pripravnike, ki se morajo že na
začetku seznaniti s ključnimi vrednotami, ki opredeljujejo njihovo delo. O tem, kako kodeks
vpliva na policijsko prakso, pa lahko rečemo, da gre za pravila, ki označujejo ustaljeno,
vsakdanje in načelno obnašanje, ki se ravna po zdravi pameti (Evropski kodeks policijske
etike 2003, str. 19). Od vsakega posameznika ter njegove osebnosti pa je odvisno, kako bo ta
pravila sprejel ter jih udejanjil v vsakdanjem življenju.

3.4 OSEBNOST POLICISTA
V številnih definicijah osebnosti, ki se od avtorja do avtorja razlikujejo, lahko odkrijemo
prizadevanje, da se najde osnovni motiv človekovega delovanja, temeljno gibalo človeškega
življenja. Musek (1993, str. 32) opredeli osebnost kot razmeroma trajno in edinstveno celoto
duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od drugih.
Areh (2012, str. 233) pravi, da kljub preprosti definiciji osebnosti obstaja več teorij, ki skušajo
pojasniti izvore, vplive, različnost in strukturo osebnosti. Kljub temu poda definicijo, na
katero smo se osredotočili tudi mi pri pisanju magistrskega dela, in sicer, da je »osebnost kot
posameznikov izviren in sorazmerno trajen način razmišljanja, čustvovanja in vedenja«, pri
tem pa ne smemo spregledati posameznikovih telesnih značilnosti (prav tam).
Večji del kriminoloških raziskav je namenjen proučevanju prestopnikov in problemov v zvezi
z njimi. Druga stran (izvrševalci zakonodaje: policisti: sodniki, pazniki v zaporih) je pri nas in
predvsem v vzhodni Evropi manj proučevana, medtem ko so tovrstne raziskave v ZDA,
Veliki Britaniji, Avstraliji in Novi Zelandiji bolj pogoste (Meško in Umek 1998, str. 26).
Med strokovnjaki je splošno razširjeno prepričanje da t. i. »policijske osebnosti« ni. Zaradi
posebnosti policijskega poklica pa lahko vseeno govorimo o razpoznavnih značilnostih, ki jih
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je mogoče opaziti pri policistih. Na izoblikovanje tovrstne poklicne osebnosti vpliva več
dejavnikov: policijska subkultura, odnos javnosti in medijev do policije, posebnosti
opravljanja poklica, izobraževanje in usposabljanje ter osebnostne lastnosti policistov (Meško
in Areh 2004, str. 363).
Vodilni strokovnjak na področju proučevanja policije in policistov v Evropi, Robert Reiner, je
strnil številne raziskave in ugotovil, da so si raziskovalci pri proučevanju policije in policistov
v preteklosti zastavljali naslednja vprašanja: Kaj policisti delajo? Kdo so policisti? Kakšni so
policisti in kako »mislijo«? Kako policiste oblikuje izobraževanje in usposabljanje? Kaj
javnost misli o policistih? ... (Meško in Umek 1998, str. 26).
V svojem članku »Policijska osebnost – dejstvo ali še en mit?« se avtorja Meško in Umek
(1998, str. 26) sprašujeta, ali obstaja »policijska osebnost« in/ali so te osebnostne lastnosti
posledica opravljanja poklica ali gre le za značilnosti igranja vlog. Navajata, da so nekatere
osebnostne poteze potrebne za dobrega policista, saj so pričakovanja s formalne strani takšne,
da mora biti policist ustrezno usposobljen, poleg tega pa mora biti tudi v podporo policijski
subkulturi.
Nekateri avtorji pripisujejo popolnemu policistu sposobnost poveljevanja in vodenja brez
ukaza nadrejenih, sposobnost razumevanja ljudi in umirjenost ter zbranost v stresnih
situacijah, nevarnostih in provokacijah. Naj bi bil zrela osebnost, čustveno stabilen, zanesljiv,
vreden zaupanja, samoiniciativen in odgovoren, bil naj bi tudi brez predsodkov, pogumen,
pripravljen za akcijo in sposoben predstavljati avtoriteto, vreden spoštovanja in dobrega
zdravja (prav tam, str. 27).
Opisovanje osebnosti in vedenja policista je zahtevna vloga. Številni empirični podatki
govorijo o dvomu glede obstoja tipične osebnosti, ki je značilna za policiste. Relativno težko
je dobiti »prave« podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče z zanesljivostjo sklepati o
obstoju tipične osebnostne strukture policista. Nasprotna konceptu osebnostnih potez je
hipoteza, da je osebnost treba razumeti v okviru situacijskih dejavnikov in omejitev. Nekateri
psihologi so prepričani, da se osebnost in vedenje oblikujeta pod vplivom socialnega okolja. S
tem ni mišljeno, da so le situacijski dejavniki tisti, ki določajo vedenje. Izkušnje iz predhodnih
podobnih situacij so osnova za odzivanje v prihodnosti (Meško in Areh 2004, str. 364).
Kljub stereotipom o policistih, ki so razširjeni v javnosti, raziskave odkrivajo, da ni
nikakršnih dokazov o obstoju t. i. policijske osebnosti. Predsodki o policistih so posledica
družbeno dovoljenega sproščanja jeze, ki jo policisti s svojim delovanjem neizogibno
povzročajo. Seveda pa izbirni postopki, usposabljanje, zakoni in službena pravila niso
zagotovilo, da vsi kandidati postanejo dobri policisti. Pri tem ne gre le za vprašanje
pomanjkljivosti in nepopolnosti izbirnih postopkov in pravil. Policijska subkultura in drugi
dejavniki policijskega dela (npr. frustracije, stres, nezadovoljstvo, družinske razmere ipd.)
vplivajo na spremembe osebnosti, ki so lahko z vidika ustreznosti dela neprimerne in
škodljive (Areh 2012, str. 260).
Osebnost policista, prav tako kot osebnost drugih poklicev, je socialni konstrukt, ki nastaja v
družbi in s pomočjo družbe. Po navadi je v naši družbi poklic policista stereotipno
zaznamovan in označen z negativno noto avtoritarnosti. Videli smo lahko, da so nekateri
avtorji preučevali lastnosti popolne osebnosti policista, a so kmalu ugotovili, da je pri
raziskovanju teh treba upoštevati tudi dejavnike socialnega okolja. Življenjske situacije so
tiste, ki določajo kulturo zaželenega obnašanja in izražanja policista.
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3.5 VLOGE POLICISTA
V svoji zgodovini je imela policija najrazličnejše vloge, ki bi se jim danes čudili, če ne bi
poznali razmer, v katerih je delovala v posameznih obdobjih. Z družbenim razvojem pa je
moralo priti do stanja, v katerem danes opravlja svoje naloge glede na družbeni razvoj,
gospodarski položaj družbe, njeno kulturo in civilizacijo, politično ureditev in sploh glede na
rastoče potrebe po varnosti, vključno z nastajanjem procesov privatizacije določenih
policijskih opravil in komercializacije prenekaterih nadzorstvenih vlog. Sodobna policija,
prav tako pa tudi policisti, morajo nenehno iskati nekakšno ravnovesje med svojo represivno
vlogo in preprečevalno dejavnostjo in se spreminjati in prilagajati družbenim razmeram na
način, da bi bili, če se le da, kar najmanj represivni (Pečar 1993, str. 9).
Vloge policista so tako družbeno pogojene in vezane na določene življenjske situacije. Kot
državni organ ali institucija igra policija pomembno vlogo v vsaki demokratični državi, saj
zagotavlja in uresničuje pravni red. Skupaj z drugimi državami in pravosodnimi organi
zagotavlja mir, svobodo, pravičnost in enakopravnost. Pri opravljanju svojega dela izhajajo iz
opredeljenih nalog, hkrati pa se trdno držijo in uresničujejo poslanstvo1 policije (POLICIJA
2013), ki usmerja in narekuje svojim uslužbencem, da v sodelovanju s posamezniki in
skupnostmi zagotavljajo varnost ljudi in premoženja, preprečujejo, odkrivajo in preiskujejo
kriminaliteto, zagotavljajo javni red in mir, varujejo državno mejo in prispevajo k varnosti
cestnega prometa. Prevzema svoj del odgovornosti za nacionalno varnost, za nadzor zunanje
meje Evropske unije, širjenja območja svobode, varnosti in pravic v Evropski uniji ter za
izpopolnjevanje drugih mednarodnih obveznosti.
Policija v sodobni demokratični družbi s svojo vlogo pomaga ohranjati temeljne demokratične
vrednote in se tudi sama ravna po njih. Policist v vlogi uresničevalca državne oblasti
predstavlja državno stabilnost in moč. In s tega vidika je upravičeno pričakovano, da je
policist v tej vlogi zanesljiva in odgovorna oseba, z izrazitim pristopom do dela in družbenega
okolja (Novak 2007, str. 3). Potrebno pa je poudariti tudi dejstvo, da se policistova
odgovornost ne konča le pri zakonu in kazenski ali morebitni drugi odgovornosti, temveč je
potrebno na njegovo odgovornost in vlogo v družbi gledati tudi z vidika morale in moralne
odgovornosti.
Pri sami opredelitvi vloge policista si lahko pomagamo s Carrollovim modelom štirih tipov
družbene odgovornosti (1979), ki jo je Šumi (2009, str. 3) prilagodil za ponazoritev in
interpretacijo družbene odgovornosti policije:
a) ekonomska;
b) zakonska;
c) etična;
d) diskrecijska oz. filantropijska.
Modelu so dodane tudi družbena pričakovanja glede na posameznikov tip družbene
odgovornosti organizacij in podjetij:
1

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je poslanstvo tisto 1. kar je nekomu zaupano, da naredi, opravi v
korist določene širše skupnosti ...; 2. kar je smisel, bistvo dejavnosti, obstoja koga ... (SSKJ 1994, str. 932).
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FILANTROPSKA
Skrb za izboljšanje kakovosti življenja in za dobro družbe oz.
ljudi. - ZAŽELENO
ETIČNA
Biti etičen, ravnati etično - PRIČAKOVANO

ZAKONSKA
Upoštevanje prava, izpolnjevanje obveznosti - ZAHTEVANO
EKONOMSKA
Koristno ravnanje z zaupanimi sredstvi - ZAHTEVANO

Slika 1: Družbena odgovornost policistov (Vir: Šumi 2009, dostopno na: http://www.fvv.unimb.si/dv2009/zbornik/clanki/sumi.pdf, pridobljeno: 30. 11. 2013)
Ekonomska in zakonska družbena odgovornost sta opredeljeni kot zahtevani, etična kot
pričakovana in filantropska kot zaželena. Vse štiri stopnje skupaj so poimenovane kot
»popolna družbena odgovornost«. Pri tem je potrebno opozoriti, da uporaba navedenih
stopenj lahko variira glede na velikost organizacije, filozofijo menedžmenta, poslovno
strategijo, karakteristike, ekonomski status itd. (Šumi 2009, str. 3).
Sam model družbene odgovornosti policije uporabljajo tako pri izobraževanju kot tudi pri
usposabljanju policistov za razlago družbenih pričakovanj. S pomočjo modela policistom pri
izobraževanju razložijo, kaj družba pričakuje od policije, pri čemer popolna družbena
odgovornost zajema vse štiri dejavnike skupaj. Ekonomska in zakonska družbena
odgovornost sta zahtevani. To pomeni, da morajo policisti z zaupanimi sredstvi, ki jih dobijo
od države, ravnati koristno ter v skladu s pozitivno zakonodajo, usmeritvami in navodili.
Etična družbena odgovornost je pričakovana, kar pomeni, da ljudje od policistov poleg
pravičnosti in poštenosti pričakujejo etično vedenje (prav tam, str. 4).
Najvišja in hkrati najbolj zaželena stopnja družbene odgovornosti, ki pomeni nadgradnjo
etične odgovornosti, pa je filantropska (človekoljubna) družbena odgovornost. To pomeni, da
se policist, ki jo živi oziroma se ravna v skladu z njo, zaveda svoje vloge v družbi svojega
poslanstva) in zavestno skrbi ter prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ljudi. Etična in
človekoljubna družbena odgovornost se policistom razložita s pomočjo vsakodnevnih
praktičnih primerov, in sicer pri etični družbeni odgovornosti poteka npr. razprava o tem, ali
so policisti dolžni občanom nuditi turistične informacije, biti v postopkih prijazni itd. Za lažje
razumevanje tega, kaj družba pričakuje od policije, se slušateljem izobraževanj oziroma
usposabljanj pojasni in prikaže s primerom (Šumi 2009, str. 4).
Vloga policista je družbeno pogojena in vezana na določene življenjske situacije, s katerimi se
policisti srečujejo pri opravljanju svojega dela. Iz omenjenega spoznamo, da je družbena
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odgovornost policistov v veliki meri odvisna od družbenih pričakovanj in da moramo zgoraj
opisane odgovornosti dojemati kot celoto.

3.6 NALOGE POLICISTA
Policisti v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Ur. l. RS, št.
15/2013) opravljajo naslednje naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti:
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in
prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih in pogrešanih oseb
ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih
dejanj in prekrškov;
- vzdrževanje javnega reda;
- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v
uporabo za javni promet;
- nadzor državne meje;
- naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev;
- varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom
ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih
organov;
- naloge ob naravnih in drugih nesrečah;
- druge naloge, določene v zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom.
Policist ima pravico in dolžnost izvajati policijska pooblastila samo takrat, kadar opravlja
policijske naloge. Praviloma pomeni to samo takrat, kadar je v službi. Zaradi narave in
pomembnosti dela pa je zakonodajalec predpisal, da so dolžni opravljati določene naloge
policije v vsakem času (Žaberl 2001, str. 26). Policisti morajo, kot jim to veleva Zakon o
nalogah in pooblastilih policije (Ur.l. RS, št. 15/2013), tudi zunaj delovnega časa preprečevati
nezakonita dejanja ter opravljati druge policijske naloge, če je zaradi nezakonitega dejanja ali
splošne nevarnosti neposredno ogroženo življenje, zdravje, osebna varnost in premoženje. V
drugih primerih smejo policisti zunaj delovnega časa opravljati policijske naloge, če v
uniformi neposredno zaznajo kršitev predpisov in če je glede na okoliščine treba ukrepati
takoj. Policisti ne smejo opravljati policijskih nalog v primeru prejšnjega odstavka, če so sami
udeleženi v takem dogodku. O opravljanju policijskih nalog zunaj delovnega časa morajo
policisti, kot jim veleva 27. člen zakona (prav tam), takoj seznaniti vodjo policijske enote, v
katero so razporejeni.
Naloge policista, ki smo jih navedli zgoraj, so zabeležene v Zakonu o nalogah in pooblastilih
policije, katere mora vsak policist spoštovati ter se tudi ustrezno ravnati v skladu z njimi ne le
v delovnem času ampak tudi v vsakdanjem življenju. Zaradi zahtevnosti samih nalog pa
morajo za njihovo pravilno izvajanje imeti razvite tudi določene kompetence.
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3.7 KOMPETENCE POLICISTA
Vseživljenjsko učenje je postalo potreba in stalnica vsakega posameznika, saj se vsakodnevno
soočamo z novimi izzivi hitro spreminjajočega in medsebojno povezanega sveta. Spretnosti in
kompetence moramo tako razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve, ampak
tudi zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo, ter da smo lahko uspešni v
svetu dela, ki se nenehno spreminja. Prožno prilagajanje tem spremembam pa nam omogoča
razvita vrsta kompetenc. Te spodbujajo tudi motivacijo ljudi in njihovo zadovoljstvo med
izobraževanjem in na delovnem mestu ter tako vplivajo na kakovost njihovega udejstvovanja.
Različni avtorji so ugotovili, da ni mogoče podati enotne definicije opredelitve pojma
kompetence, saj so te obravnavane z različnih vidikov. Leta 1996 je na simpoziju Sveta
Evrope Coolahan (Key Competencies 2002, str. 13) predlagal, da bi jih obravnavali kot
splošne sposobnosti delovanja, temelječe na znanju, izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki
jih je posameznik razvil ob vključevanju v izobraževalne prakse. Podobno so kompetence
opredeljene tudi v Evropskem referenčnem okviru (2007, str. 3), in sicer kot kombinacija
znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočim okoliščinam.
V svoji razpravi »Logika kompetence – vrnitev preteklega« podobno definicijo kompetence
podaja tudi Dugue (1999 v Muršak 2001, str. 69). Kompetence definira kot »znanje v akciji –
dejavnosti«, kar predstavlja vsoto znanj in način njihovega obstoja, ki se usklajeno
kombinirajo tako, da ustrezajo potrebam določene situacije v določenem trenutku.
Day (1999 v Razdevšek Pučko 2004, str. 58) prav tako piše o kompetencah kot »o
spodobnostih za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje pričakovanih
standardov«, pri čemer opozarja, da je pomembno, kdo je tisti, ki postavlja standarde, in tudi,
da je doseganje standardov odvisno od konteksta. Na to opozarjajo tudi dokumenti OECD, v
katerih je posebej poudarjeno, da je socialno-ekonomski in kulturni kontekst tisti, ki določa
pomembnost (vrednost) posameznih kompetenc. OECD je za potrebe raziskovanja in
mednarodnih primerjav v okviru projekta DeSeCo (Definition and Selection of Competencies
2002 v Muršak idr. 2006, str. 14) tudi sam oblikoval definicijo kompetenc, ki uspešno
povzema dosedanja razpravljanja: »Kompetence so opredeljene kot sposobnost/zmožnost za
uspešno soočenje z individualnimi in socialnimi zahtevami ali za izvajanje določenih
dejavnosti ali opravil … To na potrebe usmerjeno opredelitev je potrebno dopolniti s
konceptualizacijo kompetence kot notranje mentalne strukture – v pomenu
sposobnosti/zmožnosti, zmogljivosti in dispozicij posameznika. Vsaka kompetenca je
zgrajena kot kombinacija kognitivnih in praktičnih spretnosti, znanja, motivacije, vrednostne
orientacije, nagnjenj, čustev in preostalih socialnih in vedenjskih sestavin, ki jih je mogoče
mobilizirati za učinkovito ravnanje. Čeprav predstavljajo kognitivne spretnosti in
utemeljenosti v znanju ključni sestavini, je pomembno, da ne omejimo pozornosti le na ti dve
komponenti, ampak moramo vključiti druge razsežnosti kompetenc, kot sta motivacija in
vrednostna orientacija« (DeSeCo 2002 v Muršak idr. 2001, str. 15).
Vidimo lahko, da je kompetenca zgrajena iz različnih komponent, pri katerih so kognitivne
spretnosti ter znanje ključnega pomena za učinkovito delovanje posameznika.
Dejstvo, da ni enotne definicije kompetenc, dokazuje tudi Glosarij EU (1997 v Muršak 2001,
str. 71), ki kompetence opredeli na štiri načine in v tem smislu ločuje štiri modele kompetenc:

17

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

a) Model kompetenc, ki temelji na osebnostnih lastnostih posameznika. Predstavljajo
osebnostne lastnosti in izkušnje, ki jih ima posameznik, znanja, spretnosti,
izobrazbene in druge osebne karakteristike, ki omogočajo posameznikovo uspešno
delovanje. Ta model ustreza bolj trdim pogledom na poklic posameznika v smislu
poklicanosti.
b) Model kompetenc, ki temelji na delovnih nalogah. Kompetence predstavljajo zmožnost
uporabiti specifično znanje in spretnosti za izvedbo predvidljivih delovnih nalog in
aktivnosti in hkrati prevzeti odgovornost za to določeno delo. Poudarja pomen
posameznikovega učenja za to, da bi izpeljal tiste procese in rutinske operacije, ki so
standardizirane (skozi aplikacije na podlagi študija dela, študija metod ali podobnih
prijemov).
c) Model kompetenc, ki temelji na predvidenem rezultatu ali produkciji. V tem primeru
so kompetence opredeljene kot zmožnost doseči cilje in izdelati neki izdelek ali
storitev. Posamezniki po tem modelu dobro razvijejo nekatere spretnosti, ki so
predvidljive in povezane z zastavljenim rezultatom, manjkajo pa jim druge, ki so
nujne za to, da bi se lahko soočali s spremembami ali da bi lahko razvijali svojo
kariero tudi na drugačnih področjih dela.
d) Model kompetenc, ki temelji na upravljanju z delom oziroma njegovimi rezultati.
Kompetence se razumejo kot zmožnost zadostiti vsem zahtevam neke delovne vloge,
kot jih izražajo pričakovanja delodajalcev, v smislu celostnega razvoja zmožnosti za
»dobro« ali »najboljšo« prakso, kot jo razume fizično in socialno okolje, v katerem
delo poteka (Muršak 2001, str. 71).
Kompetence lahko na splošno, kot piše Svetlik (2005, str. 13), razumemo kot sposobnost
posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih
in nepredvidljivih situacijah. White (1959 v Kohont 2005, str. 32) je definiral kompetenco kot
uspešno interakcijo (posameznika) z okoljem in poudaril pomen motivacije za uspešno
delovanje v okolju. Podobno je razmišljal tudi Argyle (1967 v Kohont 2005, str. 32), ki je na
Oxfordu razvil model veščin in med dejavniki »veščega« delovanja poudaril:
a. motivacijo, skupaj z našimi stališči do procesa in njegovega cilja;
b. znanje in razumevanje, kaj moramo storiti, kaj se pričakuje;
c. zmožnost, da znanje in razumevanje prevedemo v specifično vedenje in
d. samo delovanje, ki dokazuje, da obstajajo vse omenjene sestavine.
Po Boytzisu (1982 v Kohont 2005, str. 32) so kompetence mešanica motivov, sposobnosti,
samopodobe, družbenih vlog oziroma splet različnih vrst znanja, ki jih posameznik uporablja
v določeni situaciji za učinkovito in/ali superiorno delovanje.
Kohont (2005, str. 33) pravi, da kompetenca tako ni le sposobnost uporabe (praktičnega)
znanja ali posebno znanje: znanje o uporabi znanja, temveč je več kot to. Gre za celoto med
seboj povezanih sposobnosti, znanja, motivacije, samopodobe in vrednot, ki jih posameznik
zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v dani situaciji. To pomeni, da lahko o kompetentnosti
govorimo šele, ko to celoto znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot
posameznika postavimo v okvir socialnega in fizičnega okolja, v katerem ima določeno vlogo
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ali opravlja določeno nalogo. Standardi in zahteve dane situacije bistveno določajo
(ne)kompetentnost posameznika, kar ponazarja tudi Slika 2.

(za uspešno) delovanje

Hoteti, znati, moči

Socialno okolje
Fizično okolje

POSAMEZNIK

KONTEKST

• Reševanje problemov
• Opravljanje nalog in
izpolnjevanje vlog
• Doseganje standardov pri
delu

• ZNANJE
• SPOSOBNOSTI
• MOTIVI
• SAMOPODOBA
• VREDNOTE

Slika 2: Kompetentnost (Vir: Kohont 2005, str. 34)
Kot razberemo iz zgornje slike, vidimo, da za uspešno delovanje posameznika niso dovolj le
njegovo znanje, sposobnosti, motivi, samopodoba in vrednote, ampak, da so te vključene v
okvir socialnega in fizičnega okolja. V nadaljevanju bomo za lažjo interpretacijo slike na
podlagi različnih avtorjev prikazali temeljne sestavine kompetenc, ki so medsebojno povezane
in upoštevane z določenim kontekstom:
ZNANJE je družbeno konstruiran, kontekstualno pogojen koncept, ki temelji na individualni
izkušnji. Pogosto je opredeljeno kot v kontekst postavljena informacija. Je torej informacija,
opredeljena z izkušnjami, resnico, presojo, intuicijo in vrednotami: gre za enkratno
kombinacijo, ki posameznikom in organizacijam omogoča sprejemanje novih situacij in
sprememb (Kohont 2005, str. 35). Lipičnik (1998, str. 27) piše, da je znanje del človekovih
zmožnosti in omogoča reševanje znanih problemov, to je takšnih, ki jih je že videl in rešil.
Osebnost si lahko predstavljamo kot celoto, ki jo sestavljajo številne značilnosti. Trajne
značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj, imenujemo OSEBNOSTNE
LASTNOSTI. Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združujejo v značilen vzorec, ki je
enkraten in neponovljiv – v njegovo osebnost (Musek in Pečjak 1997, str. 194).
Musek in Pečjak (2001, str. 209) opredelita SPOSOBNOSTI kot tiste lastnosti, ki najbolj
bistveno vplivajo na dosežke in uspešnost pri reševanju različnih nalog ter problemov. Na
njihovi podlagi se določajo razlike v tem, kar kdo more ali zmore. Dosežki posameznika pa
niso odvisni samo od sposobnosti, ampak nanje vplivajo tudi znanje, motiviranost in različne
osebnostne poteze (npr. marljivost, vztrajnost ...). Po Lipičniku (1998, str. 27) so sposobnosti
človekova potencialnost za razvoj določenih ZMOŽNOSTI. Te opredeli kot širok pojem, ki
zajema znane in neznane človeške lastnosti. Ko govori o človeških zmožnostih v ožjem
smislu, ima v mislih sposobnosti, znanje in motivacijo (prav tam, str. 27). Ta opredelitev
zmožnosti je blizu Kohontovi (2005, str. 33) opredelitvi kompetence, ki smo jo predhodno
navedli. O kompetencah pa vendar lahko govorimo šele takrat, ko posameznik svoje
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zmožnosti (kombinacijo znanja, sposobnosti in motivov) uspešno uporabi v določeni situaciji.
Uspešnost je odvisna od konteksta, zato mora biti posameznik poleg znanja, sposobnosti
delovanja in motivov biti pozoren še na zahteve konteksta, v katerem deluje, da je v določeni
situaciji (bolj ali manj) kompetenten (Kohont 2005, str. 36).
MOTIVACIJA, kateri bomo namenili več pozornosti v nadaljevanju magistrskega dela,
povzroča in usmerja dejanja ter zajema spodbujanje, ohranjanje in usmerjanje telesnih ter
duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili zastavljeni cilj (prav tam, str. 36).
SAMOPODOBA so predstave in pojmi, ki jih oblikujemo o sebi. Naše vedenje je v veliki
meri odvisno od tega, kaj si mislimo o sebi (Kohont 2005, str. 36). Musek in Pečjak (1997,
str. 238) pišeta o samopodobi kot o sklopu predstav, pojmovanj, vrednotenj in prepričanj, ki
jih nekdo oblikuje o samem sebi, pri tem pa identificira samega sebe, svoj lastni »jaz«.
VREDNOTE so po Musku (1993, str. 74) pojmovanje ali prepričanje o zaželenih končnih
stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične situacije, usmerjajo in vodijo izbiro in oceno
ravnanja ter pojavov in ki so urejene glede na relativno pomembnost. Kot pravita Spencer in
Spencer (1993 v Kohont 2005, str. 36) so vrednote sestavni del kompetenc, njihov vpliv na
kompetentnost pa se kaže predvsem v tem, da presegajo specifične situacije, saj iz ene
vrednote izhaja več stališč. Vrednote usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno ravnanja v določeni
situaciji in poleg zmožnosti, sposobnosti, znanja in motivov precej pripomorejo k
(ne)uspešnosti posameznika v situaciji.
Policija kot državni aparat želi s pomočjo Policijske akademije tako s kakovostnimi programi
izobraževanja in usposabljanja, z aktivnim učenjem, usmerjenim v prakso, zagotavljati
učinkovito delo policistov na vseh ravneh in spodbujati razvoj organizacije. Zavedajo se
namreč, da sta usposabljanje in izobraževanje ena izmed bistvenih elementov koncepta
vseživljenjskega učenja in razvoja. Usposabljanja so tako podrejena strategiji organizacije,
njenemu poslanstvu in viziji, torej glavnim ciljem, ki si jih policija prizadeva doseči.
V sedanjih okvirih Policijska akademija izvaja osnovni program za srednji menedžment v
policiji in številne programe izpopolnjevanj in usposabljanj. Cilj vseh teh programov pa je
razvijanje strokovnih, metodičnih, socialnih in osebnostnih kompetenc policistov na vseh
hierarhičnih ravneh.
Učenje na Policijski akademiji se prepleta z učenjem na delovnem mestu. Zelo pomembno je
namreč, da bodoči policisti, pa tudi ostali, povezujejo teorijo in obvladovanje zakonodaje z
vsakdanjimi življenjskimi okoliščinami, v katerih se mora policist znajti, kompetentno
odločati in ukrepati. Takšno učenje omogoča tudi doživljanje izkušenj, na podlagi katerih
lahko v konkretnih okoliščinah povezujejo znanje, veščine, zavedanje sebe in družbenega
dogajanja (Žagar 2008, str. 2).
Za opravljanje poklica policist menimo, da je najpomembnejši model kompetenc, ki temelji
na osebnostnih lastnostih, saj te kompetence predstavljajo osebnostne lastnosti in izkušnje, ki
posamezniku omogočajo učinkovito delovanje v različnih situacijah. Tudi Gorenak (2008, str.
11) v svoji raziskavi ugotavlja, da bi morali poleg strokovnega in formalnega izpopolnjevanja
ter izobraževanja nameniti določeno pozornost tudi razvoju kompetenc posameznika,
predvsem na področju motivacije, razvijanja vrednot in pozitivne samopodobe, ki so za
opravljanje dela policista ključnega pomena. Dodatna motivacija in spodbuda zaposlenih za
pridobivanje in razvoj osebnostnih kompetenc bi tudi pozitivno vplivala tako na zaposlene kot
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tudi na celotno organizacijo policije in tudi na njeno sodelovanje s socialnim okoljem.
Najboljšo možnost za dosego naših ciljev in kompetentnosti pa predstavlja prav
izobraževanje. Dejstvo je, da nam naša formalna izobrazba, obogatena z različnimi
kompetencami in izkušnjami, omogoča, da smo za nenehno izobraževanje in delo motivirani
ter pri tem tudi uspešni, česar bi se morali zavedati tudi policisti.

4

IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV NA SLOVENSKEM

V drugem poglavju magistrskega dela bomo predstavili zgodovinski pregled celotnega
izobraževanja policistov na Slovenskem. Gre za pogled zgodovinskega razvoja izobraževanja
»varuhov reda in miru« od samega začetka iz časa Avstro-Ogrske pa vse do leta 2013.
Kontinuirano skozi čas želimo prikazati razvoj izobraževanja za osnovni poklic policista in pa
tudi razvoj nadaljnjega izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
Izobraževanje policistov ima pri nas zelo dolgo tradicijo, saj smo bili Slovenci skozi
zgodovino pod okriljem različnih držav, v sklop katerih sega tudi začetek izobraževanja za
pridobitev osnovnega poklica policist. V nadaljevanju bomo skozi posamezna zgodovinska
obdobja opisali in izpostavili glavne razvojne smernice razvoja izobraževanja. Prikazali bomo
tudi spremembe naziva policist, njihove vloge in naloge, ki so jih imeli od Avstro-Ogrske pa
vse do leta 2013. Največji poudarek pa bomo dali obdobju od osamosvojitve Slovenije leta
1991 pa vse do leta 2013.

4.1 IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV ZA OSNOVNI POKLIC POLICIST
4.1.1

IZOBRAŽEVANJE ZA OSNOVNI POKLIC OROŽNIKOV V AVSTRIJSKEM
CESARSTVU IN HABSBURŠKI MONARHIJI (od 1849 do 1918)

Izobraževanje v policiji ima na slovenskih tleh dolgoletno tradicijo. Slovenci smo bili v 19.
stoletju podrejeni tujim vladarjem, zato lahko začetek oblikovanja slovenske policije
umestimo v čas avstrijskega cesarja Franca Jožefa I., ki je dne 8. junija 1849 po zgledu
francoskih orožnikov potrdil ustanovitev nove sile za varnost – orožništva oz. žandarmarije.
Orožništvo, sprva kot vojaško organizirana straža, je imelo dve temeljni nalogi, in sicer so bili
orožniki dolžni skrbeti za notranjo varnost in pomagati državnim organom (Kolenc 2002, str.
11). Razvil se je uspešen sistem šolanja, usposabljanja in izpopolnjevanja na orožniških
postajah, v stalnih šolah, ki so bile pripravniške, patruljne in podčastniške, različnih tečajih in
izpitih za napredovanje v določene čine (prav tam, str. 94).
O samem izobraževanju orožnikov na območju Slovenije v času Avstro-Ogrske monarhije in
tudi kasneje, v času Jugoslavije, je veliko pisal tudi Čelik v svojih delih (1991, 2001, 2005).
Od ustanovitve orožništva do razpada Avstro-Ogrske monarhije so bili izdani trije orožniški
zakoni, ki so pomembni tudi za našo obravnavano temo, in sicer:
I.
Orožniški zakon (18. januar 1850) (Čelik 2005, str. 33);
II.
Orožniški zakon (26. februar 1876) (prav tam, str. 176) in
III.
Orožniški zakon (25. december 1894) (prav tam, str. 212).

21

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

Pojem orožništva je opredelil že 1. Orožniški zakon iz leta 1850, in sicer kot vojaško
organizirano stražo za vse kronovine avstrijskega cesarstva. Bilo je sestavni del vojske,
pripadale so mu enake pravice in bilo je podvrženo vojaškim sodnim oblastem (Čelik 2005,
str. 33).
Tako kot delovanje in organizacijo celotnega cesarstva je Avstrijsko in kasneje AvstroOgrsko vodstvo narekovalo tudi izobraževanje in usposabljanje orožnikov, ki je takrat
obsegalo ekserciranje, patruljiranje, streljanje in športne zvrsti (plavanje, jezdenje, sabljanje in
borbo) (Čelik 2005, str. 175).
V drugi polovici sedemdesetih let 19. stoletja je orožništvo doživelo velik korak naprej na
področju šolanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. K razvoju temeljnega izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja orožnikov je pripomogel prav drugi izmed treh izdanih
zakonov, tj. Zakon o orožništvu iz leta 1876, ki je določal, da mora pripravnik za orožnika
končati enoletno pripravniško šolo. V tem času pa je moral pripravnik opraviti teoretično
usposobljenost in prakso na postaji ter po njenem zaključku pred komisijo opraviti preizkus
(Čelik 2005, str. 176). Komandirji postaj so morali končati šestmesečno šolo za komandirje
postaj, katero so imenovali tudi šaržna šola ali šola za postajevodje (Čelik 2005, str. 214).
Z uveljavljanjem zadnjega Zakona o orožništvu (sprejet 25. decembra 1894) se je skrb za
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje moštva dvignila na višjo raven (prav tam,
212). To je veljalo tako za strokovne šole kot za izpopolnjevanje v enotah samih. Zakon je
določil, da za učenje poskusnih orožnikov skrbi dopolnilni oddelek pri vsakem deželnem
orožniškem poveljstvu in da šola za pripravnike traja najmanj 3 mesece, 9 mesecev pa je
pripravnik delal na postaji (Čelik 2005, str. 217).
V prvem obdobju razvoja izobraževanja policistov vidimo, da so se že od same ustanovitve
orožništva kot nove sile za varnost zavedali pomena izobraževanja in usposabljanja. Velik
korak naprej so k njegovem razvoju naredili po sprejetju treh orožniških zakonov, ki so
določali temeljno izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za kakovostno opravljanje
orožniške službe.
4.1.2

IZOBRAŽEVANJE ZA OSNOVNI POKLIC OROŽNIKOV IN STRAŽNIKOV V
KRALJEVINI SHS IN KRALJEVINI JUGOSLAVIJI (od 1918 do 1941)

V nadaljevanju se bomo posvetili opisu učenja in izobraževanja za osnovni poklic orožnikov
in stražnikov v Kraljevini SHS pa vse do začetka druge svetovne vojne. Orožniki so bili, kot
opisuje Čelik (2001, str. 91), v vseh predelih novonastale države Kraljevine SHS leta 1918
najštevilčnejša sila javne varnosti, precejšnje razlike pa so bile glede njihove organiziranosti
in delovanja.
Sčasoma je orožništvo razvilo uspešen sistem strokovnega šolanja, saj so se začeli zavedati
pomena izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za kakovostno opravljanje svojega
dela. Do razpada države oziroma preimenovanja v Kraljevino Jugoslavijo leta 1929 so ga
dopolnjevali le v nekaterih podrobnostih. Obsegal je štiri poglavitne sestavne dele:
strokovni pouk v stalnih šolah (pripravljalna šola, šola za vodenje orožniških postaj,
podčastniška šola);
usposabljanje in izpopolnjevanje na samih postajah;
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različne tečaje, ki so jih pripravili in izvedli skladno z nastalimi potrebami (npr. tečaji
za pripravo vojaških častnikov za prestop k orožnikom, za vodnike službenih psov,
telefoniste, voznike motornih vozil, smučarje itd.);
izpite, ki so bili eden izmed pogojev za napredovanje v povsem določene čine (Čelik
2001, str. 143).
Orožnike so skušali privabljati v svoje vrste na več načinov, od osebnih poznanstev z mladimi
fanti do javnih razpisov. Poskusni orožniki so bili pripravniki, ki so morali prvo leto opraviti
pripravniško šolo in službo opravljati pod mentorstvom stalnega orožnika (Čelik 2001, str.
96). Novosprejeto moštvo je bilo tako treba tudi primerno usposobiti za delo, pri čemer sta
veliko pripomogli šola za pripravnike in tudi šola za vodje patrulj, ki sta bili pri poveljstvu
vsake brigade oziroma polka (prav tam, str. 144). Pripravljalna šola, kot so ji uradno rekli, je
sprva trajala tri mesece, leta 1935 pa so jo podaljšali za mesec dni. Ob koncu šolanja so
pripravniki opravljali izpite pred komisijo, praktični del izpita pa je največkrat potekal na
telovadišču Sokola v Tivoliju (Čelik 2001, str. 144). Šola za vodje orožniških patrulj pa je
sprva trajala tri, od leta 1935 naprej pa štiri mesece. Delovala je skupaj s pripravniško in je z
njo oblikovala celoto, zato so včasih govorili o eni in drugič o dveh šolah. Predmetnika ene in
druge šole sta bila podobna, razlika je bila le v stopnji zahtevnosti (prav tam, str. 145).
Hkrati z ustanovitvijo državnega orožništva so v občinah zasnovali tudi lastno službo v večjih
mestih za opravljanje nalog, ki jih je lokalnim skupnostim nalagal zakon o občinah. Cesar
Franc Jožef I. je že leta 1850 podpisal odlok Temelji za organizacijo policijskih oblasti, ki je
predvideval ustanovitev policijskih oblasti v večjih mestih, če so to zahtevali varnostni razlogi
ali pa obseg varnostnih nalog (Kolenc 2002, str. 11). V tako imenovanih statutarnih mestih so
kmalu začeli ustanavljati mestne varnostne organe. Svojo mestno policijo, sestavljeno
večinoma iz uniformirane varnostne straže, katere glavna naloga je bila večinoma
patruljiranje ali pa opazovanje dogajanja iz stražnic, so imeli v Ljubljani, Celju, Mariboru in
Ptuju. Stroške za mestne policiste je moralo kriti mesto samo, kar je bil tudi razlog, da so
stražnike imele le redke občine (prav tam, str. 12).
Občine na območju današnje Slovenije, ki so po prevratu jeseni 1918 obdržale svoje
stražnike, so jih vzdrževale iz svojih sredstev, zato je bila organiziranost in delovanje vaške
straže zelo različna (Čelik 2002, str. 291). Pristojni v Ljubljani so zato težili k poenotenju.
Poenotenje organiziranosti državne policijske straže je imelo za posledico tudi uvedbo
celovitejšega šolanja moštva. Dotlej smo na Slovenskem poznali le usposabljanje in
izpopolnjevanje v enotah, ki ni imelo značaja prave šole. Za ljubljansko varnostno stražo je to
potekalo v šempetrski vojašnici ali v posameznih stražnicah ter obsegalo seznanjanje z novimi
predpisi in uvajanje v osnovne strokovne ter pisarniške veščine (Čelik 2002, str. 205).
Čelik (2002, str. 228) omenja tudi, da so se naši orožniški častniki izobraževali tudi na tujem,
in sicer so odhajali zlasti na francoske vojaške in orožniške šole, pozneje pa tudi v druge
države oziroma mesta, kot so npr. Rim, Berlin in Dunaj.
Za obdobje do prve svetovne vojne je šolanje državnih orožnikov in stražnikov postalo
celovitejše. Čedalje bolj so se zavedali pomena kakovostno usposobljenih »varuhov reda«, ki
so velik del znanj in veščin pridobili prav tekom izobraževanj in usposabljanj. Za nas je tukaj
pomembna pripravljalna šola, ki je dajala pripravnikom temeljna začetna znanja za
opravljanje nalog v službi orožnika, ter tudi šola za vodje orožniških patrulj.
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4.1.3

IZOBRAŽEVANJE ZA OSNOVNI POKLIC MILIČNIKOV V JUGOSLAVIJI (od 1941
do 1991)

Izobraževanje organov pregona na območju Slovenije po letu 1945 je potekalo tudi med in
neposredno po koncu druge svetovne vojne.
Med drugo svetovno vojno je narodna zaščita v Beli krajini organizirala tritedenske tečaje za
svoje pripadnike, ki so obsegali politične in strokovne teme (Kolenc 2002, str. 94). Tečaji so
bili v prvi vrsti namenjeni vodstvenemu kadru narodne zaščite. Čelik (1991, str. 55) navaja
tudi, da je do konca vojne tečaje uspešno zaključilo več kot 450 tečajnikov. V Beli krajini,
natančneje v Semiču, je bilo od poletja 1944 pa do pomladi 1945 organiziranih osem tečajev;
zadnji izmed njih je bil končan predčasno (prav tam, str. 15).
Večina miličnikov je po vojni prišla iz vrst narodne zaščite ali iz drugih delov vojske. Njihova
splošna izobrazba je bila nizka, zato so v vodstvu milice kmalu spoznali, da morajo dvigniti
splošno izobrazbo miličnikov (Čelik 1991, str. 63). Najprej so se odločili za večerno šolanje
miličnikov, ki je bilo na ravni današnje osnovne šole. Druga oblika izobraževanja pa je bilo
gimnazijsko šolanje v okviru oficirske šole milice v Sremski Kamenici, kamor so na
strokovno šolanje pošiljali določeno število starešin iz Slovenije, ki so po končanem
programu pridobili dve spričevali, in sicer strokovno (oficirsko) in splošno (gimnazijsko)
(prav tam, str. 64).
Da bi se strokovno izobraževanje odvijalo čim bolj enotno in uspešno, pa je v prvih letih po
drugi svetovni vojni izobraževanje policistov oziroma takrat imenovanih miličnikov prevzela
in izvajala leta 1945 v Ljubljani ustanovljena Šola ljudske milice, ki je bila popolnoma
vojaško organizirana (Furlan 1996, str. 17). Pouk je potekal v tečajni obliki, v nekdanjih
prostorih Krekove gospodinjske šole v Ljubljani, tam, kjer je danes Bolnica dr. Petra Držaja.
Na omenjeni lokaciji je šola delovala do decembra leta 1948, v njej pa je bilo organiziranih 22
tečajev, ki jih je obiskovalo 1008 miličnikov (Čelik 1991, str. 55).
Po nekaj selitvah (Begunje, Logatec) pa se je šola leta 1953 z ustanovitvijo Šole državnega
sekretariata za notranje zadeve Ljudske Republike Slovenije dokončno preselila v Tacen.
Imela je dva oddelka, in sicer enega za šolanje miličnikov in drugega za delavce državne
varnosti. Program za miličnike je trajal pet mesecev, za delavce državne varnosti pa eno leto.
Ker so imeli v Tacnu prostorsko stisko, so v drugi polovici petdesetih let šolanje pripravnikov
ljudske milice organizirali tudi v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru (Čelik 1991, str. 56).
Novo organizacijsko spremembo in tudi kakovostni preskok v sistemu šolanja delavcev
organov za notranje zadeve je prineslo leto 1958, ko je bila ustanovljena dveletna Srednja
strokovna šola za notranje zadeve, v katero so se lahko vpisali tisti, ki so končali miličniško
šolo, imeli končano osemletno šolanje oziroma imeli takrat podoficirski čin (Kolenc 2002, str.
94). Dobila je status srednje šole. Pouk je trajal dve leti in je bil prvič tudi izreden. Vsi učenci
brez izjeme so morali prej končati osemletno osnovno šolo (Čelik 1991, str. 55). Od tedaj so
bile miličniške srednje šole enakovredne srednjim strokovnim šolam. Kdor je končal to šolo,
je dobil srednjo strokovno izobrazbo (prav tam, str. 64).
Po tem dvoletnem programu so se šolali predvsem komandirji postaj milice, njihovi
namestniki in delavci drugih strokovnih služb organov za notranje zadeve. Začetniki so
osnovno miličniško znanje pridobivali na krajših in daljših strokovnih tečajih. Ta ustanovitev
pomeni organizacijski in tudi kakovostni preskok v izobraževanju miličnikov. Dveletni
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program je učiteljem omogočil, da so posredovali strokovna znanja v potrebnem obsegu in
odpravili vrzeli v splošni izobrazbi posameznikov. Šola je razpolagala s potrebnimi
didaktičnimi pripomočki in osnovno strokovno literaturo (Furlan 1996, str. 17).
Pomemben korak v šolanju miličnikov je pomenila tudi ustanovitev Srednje strokovne šole
za notranje zadeve, Odseka za miličnike kadete, kot edina rešitev v tistem času.
Zagotavljala naj bi stalen dotok kadrov ter preprečila kadrovski zlom, ki ga je do leta 1966
nakazovalo stalno padanje interesa za delo v milici, predvsem zaradi gospodarske rasti in
izboljšanja življenjskega standarda v drugih poklicih v gospodarstvu. Bajt (1996, str. 63)
omenja tudi dva poglavitna vzroka, ki so leta 1967 privedli do ustanovitve Srednje strokovne
šole za notranje zadeve, Odseka za miličnike kadete. Kot najpomembnejši vzrok navaja
nezadržno upadanje števila kandidatov za delo v takratni milici. Gre za kandidate, ki bi si kot
miličniki pripravniki preko poklicne prekvalifikacije oziroma izobraževanja odraslih pridobili
izobrazbo za opravljanje poklica miličnik. V letu 1960 je bilo v milico sprejetih 335
miličnikov pripravnikov, nato pa je število kandidatov za delo v policiji strmo upadalo. Leta
1966 je bilo v milico sprejetih le še 47 miličnikov pripravnikov, vsako leto pa je zaradi
različnih razlogov takratno milico zapustilo od 200 do 300 miličnikov. Glede na dejstvo, da se
je število nalog miličnikov neprestano povečevalo, število miličnikov pa je nevzdržno in
vztrajno padalo, so se v enotah milice pričele pojavljati težave. Kot naslednji poglavitni vzrok
Bajt (1996, str. 64) navaja tudi zelo slabo izobrazbeno strukturo miličnikov, saj so med
kandidati za miličnike pripravnike prevladovali tisti, ki so imeli nedokončano osnovno šolo.
Ti so imeli pri svojem delu velike težave, velikokrat pa določenih nalog niso zmogli niti
opraviti. Težave so se pojavljale, kljub temu, da so miličniki osnovno šolo končali ob delu ter
nato opravili tudi ustrezne strokovne tečaje za delo v milici. Dodatno izobraževanje je s seboj
prineslo tudi veliko odsotnost miličnikov z dela. Spreminjanje družbenih razmer pa je od
miličnikov zahtevalo tudi čedalje več različnih znanj in čedalje večjo izobrazbo za nemoteno
in kakovostno opravljanje njihovega dela.

Sprejem kandidatov v policijo v letih 1960-1995
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Graf 1: Sprejem kandidatov v policijo v letih 1960–1995 (Vir: Bajt 1996, str. 63–68)
Kot razberemo iz Grafa 1, je število kandidatov po letu 1960 stalno upadalo vse do
ustanovitve Srednje strokovne šole za notranje zadeve leta 1967. Po ustanovitvi lahko vidimo,
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da se je vpis kandidatov v policijo oziroma takratno milico stalno povečeval vse do leta 1974,
zato lahko menimo, da je bila to edina rešitev, ki je zagotavljala stalen dotok kadrov ter
preprečila kadrovski zlom, ki ga je do leta 1966 nakazovalo stalno padanje interesa za delo v
milici (glej Graf 1). Ta je padal predvsem zaradi gospodarske rasti in izboljševanja
življenjskega standarda v drugih poklicih v gospodarstvu.
Srednja strokovna šola za notranje zadeve, Odsek za miličnike kadete, je tako odprla svoja
vrata jeseni leta 1967, ko je s šolanjem pričelo prvih 148 kadetov. Gojenci šole so bili
poimenovani kot miličniki kadeti, ki so bili tekom izobraževanja na Kadetski šoli za
miličnike in pozneje Kadetski šoli za policiste uniformirani. Poleg izobraževanja iz splošnih
in strokovnih vsebin so jim bile privzgojene še dodatne moralne vrednote, kot so disciplina,
poštenje, profesionalizem in politični ideali, ki so veljali v posameznem obdobju.
Debeljakova (1997, str. 31) je zapisala, da so bile naloge, poleg Zakona o notranjih zadevah,
opredeljene tudi v Statutu strokovne šole za notranje zadeve, ki je s spremembami veljal vse
do leta 1981. Osnovni namen ustanovitve je bil predvsem v zagotavljanju stalnega dotoka
mlajšega kadra v vrste slovenske milice, doseči cilj, da bi imeli miličniki v Sloveniji vsaj
srednješolsko izobrazbo, katera bi jim omogočala boljše, kakovostnejše in predvsem lažje
opravljanje poklica. V večji meri so hoteli zagotoviti stalnost in občutek pripadnosti zaprtemu
sistemu, ki je bil zaradi narave službe nujnost. Tovrstne zadeve je narekovala tudi
družbenopolitična situacija in hiter gospodarski razvoj Slovenije, ki je v delo miličnikov
neprestano vnašal različne novosti (Čelik 1991, str. 56).
Tudi Furlan (1996, str. 17–23) ugotavlja, da je bil interes mladih za izobraževanje po
ustanovitvi Srednje strokovne šole za notranje zadeve, Odseku za miličnike kadete, in
poznejšo zaposlitev v milici velik in stabilen. Vsak posameznik je v želji po opravljanju
poklica miličnik in pozneje policist našel zadovoljitev svojih želja. Nekateri bi v opravljanju
tovrstnega poklica zadovoljili željo po nošenju uniforme, drugi po zaposlitvi v državni službi,
nekateri po dokaj visokem družbenem položaju miličnikov in pozneje policistov v družbi.
Prav tako ne gre izključiti tudi raznovrstnih ugodnosti in pravic tekom izobraževanja, kot so
bile brezplačno šolanje z nastanitvijo (stanovanje, hrana v šolskem internatu, obleka, obutev,
perilo, učni pripomočki, zdravstveno in invalidsko zavarovanje, pravica do določenega
denarnega zneska za osebne potrebe), zagotovljeno delovno mesto, možnost ukvarjanja s
hobiji in drugih (prav tam).
Omenjene pravice so predstavljale brezplačno šolanje in so v šolo pritegnile marsikaterega
kandidata. Podobne pravice so veljale vse do lete 1997 oziroma do vpisa predzadnje
generacije v Srednjo policijsko šolo. Kot bomo videli v nadaljevanju, je bil zadnji, to je 32.
generaciji, del teh pravic ukinjen, tako, da so si morali dijaki omenjene generacije del šolanja
plačati sami. Torej se je 32. generacija kadetov in prvič tudi kadetinj šolala pod enakimi
pogoji, kot so veljali za dijake v ostalih šolah v Sloveniji.
Kadeti so bili po končanem izobraževanju deležni tudi določenih ugodnosti glede
zaposlovanja v policiji brez predhodnega javnega razpisa. Ta ugodnost je bila dana že prvi
generaciji s 46. členom Zakona o notranjih zadevah (1967), ki je določal, da so bili absolventi
oddelka za šolanje miličnikov kadetov sprejeti na delo brez razpisa.
Od leta 1967 lahko tako govorimo o dveh sistemih izobraževanja oziroma usposabljanja za
opravljanje poklica miličnik. Izobraževanje za poklic miličnik se je izvajalo v Šoli za
miličnike kadete, v katero so se vpisovali kandidati po končani osnovni šoli, prav tako pa je
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vzporedno še naprej potekala tudi poklicna prekvalifikacija miličnikov pripravnikov za
pridobitev poklica miličnik oziroma pozneje policist.
Leta 1972 je bil z Zakonom o notranjih zadevah oblikovan tudi Šolski center za strokovno
izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve. Vanj se je vključila kadetnica, enako
pa tudi Strokovna šola za notranje zadeve, Oddelek za šolanje miličnikov kadetov, ki se je
preimenovala v Šolo za miličnike. Obe sta imeli status srednje šole (Čelik 1991, str. 58).
Zgoraj omenjeni zakon je prvič omenil tudi sklenitev pogodbenega razmerja pred pričetkom
izobraževanja v Šoli za miličnike kadete. Miličniki kadeti, ki so uspešno končali
izobraževanje, so se zaposlili v organih za notranje zadeve, tako kot je bilo določeno v
pogodbi o šolanju. Med izobraževanjem miličnika kadeta so mu organi za notranje zadeve
zagotavljali brezplačno bivanje v domu, pravico do uniforme in preventivnega zdravstvenega
varstva, žepnino ter zaposlitev po uspešno končanem šolanju. Miličnik kadet se je obvezal, da
bo delal v organih za notranje zadeve najmanj dvojno dobo šolanja in da bo povrnil stroške
bivanja, prehrane in obrabe uniforme, če v šoli ne bo uspešen ali se ne bo zaposlil.
Novonastale razmere so zahtevale tehnološko, tehnično, organizacijsko in družbeno
prilagajanje milice, kar je pomenilo uvajanje novih delovnih postopkov ter oblikovanje novih
delovnih mest. Tem spremembam se je moral prilagoditi tudi način izobraževanja miličnikov.
V odločbi o predmetniku in učnem načrtu štiriletne šole za miličnike kadete šolskega centra
za strokovno izobraževanje delavcev v organih za notranje zadeve (1974) je bilo tako
določeno, da se v šoli za miličnike kadete začne v šolskem letu 1974/75 izvajati štiriletni
vzgojno-izobraževalni program. Vsebina posameznih predmetov prejšnjega triletnega
programa je morala biti prilagojena vsebini štiriletnega učnega programa. Pogoji za sprejem v
štiriletni program Šole za miličnike kadete kot tudi pravice in možnosti zaposlitve so ostali
enaki kot za miličnike kadete prve generacije iz leta 1967.
Novosti glede izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja miličnikov so bile vidne tudi
po Zakonu o notranjih zadevah (1980). Ta je določil, da za izobraževanje, stalno
družbenopolitično in strokovno izpopolnjevanje kot tudi usposabljanje z delom za opravljanje
del in nalog s področja varnosti in notranjih zadev skrbi republiški sekretariat za notranje
zadeve. Zgoraj imenovani zakon je preimenoval tudi Šolski center za strokovno izobraževanje
delavcev v organih za notranje zadeve v Izobraževalni center organov za notranje zadeve
ONZ). Šola za miličnike kadete se je preimenovala v Kadetsko šolo za miličnike. Pogoji za
sprejem v Kadetsko šolo za miličnike se niso spremenili, saj je bil pogoj za sprejem uspešno
končana osnovna šola. Najvišja starostna meja za sprejem je ostala še vedno pri sedemnajstih
letih, od kandidatov pa se je še naprej zahtevalo telesno in duševno zdravje ter uspešno
opravljen sprejemni izpit.
Izobraževalni center je izvajal:
1. Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe v srednjem izobraževanju v:
- Kadetski šoli za miličnike;
- Šoli za miličnike;
- Šoli za poklicne gasilce.
2. Izobraževanje za pridobitev strokovne izobrazbe v visokem izobraževanju v višji šoli
za notranje zadeve.
3. Izobraževanje za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe in usposabljanje z organizacijo:
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stalnih in občasnih tečajev, seminarjev in podobnih oblik izpopolnjevanja ali
specializacije in usposabljanja delavcev organov za notranje zadeve;
- posebnih oblik izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe družbene
samozaščite za delavce organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij
in skupnosti (Zakon o notranjih zadevah 1980: člen 117).
Zgoraj omenjeni zakon iz leta 1980 je v na novo oblikovani Izobraževalni center ONZ
vključil tudi oddelek za notranje zadeve Višje upravne šole v Ljubljani. Višja šola organov za
notranje zadeve je pomenila nadgradnjo srednješolskega izobraževanja. Po uspešno končanem
študiju na višji šoli za notranje zadeve je dobil študent diplomo, ki je pomenila pridobitev
strokovnega naslova pravnik notranjih zadev (več o tem v nadaljevanju).
Zanimivo je predvsem dejstvo, da je isti zakon določal tudi obvezno bivanje učencev in
študentov v času izobraževanja v domovih za učence in študente. Učenca, ki je obiskoval
Kadetsko šolo za miličnike, je poimenoval kot kadeta. Ohranil je tudi vse pravice kadetov do
brezplačnega šolanja na Kadetski šoli za miličnike, ki je še naprej obsegalo brezplačno
nastanitev in hrano, brezplačna oblačila kot tudi učne pripomočke. Kadeti so imeli še naprej
zagotovljeno tudi pravico do žepnine za osebne potrebe. Zakon je določil tudi obveznost
kadetov, da so po končani Kadetski šoli za miličnike zaposleni v organih za notranje zadeve
dvakrat toliko časa, kot je trajalo šolanje. Obveznosti organov za notranje zadeve in kadetom
oziroma njegovim skrbnikom glede šolanja v Kadetski šoli za miličnike so se določile s
pogodbo. Ta je urejala povračilo stroškov in druge obveznosti, tako organov za notranje
zadeve kot tudi kadeta oziroma njegovega zakonitega zastopnika v primeru razdrtja pogodbe
oziroma nezaposlitve kadeta v organih za notranje zadeve po končani kadetski šoli za
miličnike kot tudi za povzročeno materialno škodo.
Leta 1982 je bil vzgojno-izobraževalni program za poklic miličnik verificiran, šola pa po
zakonu o usmerjenem izobraževanju priznana kot srednja šola (Bajt 1996, str. 63). Predmetnik
šole se med leti 1967 in 1974 ni bistveno razlikoval. Leta 1967 je veljal triletni predmetnik,
od leta 1974 naprej pa štiriletni predmetnik. Poudariti je potrebno, da je šlo v osnovi za
podobne predmete, kateri so bili namesto na tri leta razširjeni na štiriletni program. Vsebine
učnih načrtov za posamezne predmete so se dopolnjevale in spreminjale bolj ali manj v skladu
s potrebami dela enot milice. Leta 1984 sta bila šola in dom vpisana v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov.
Do leta 1991 je šolo uspešno končalo 3348 kadetov, kar pomeni, da je večino slovenskih
miličnikov vzgojila kadetnica. Kadeti so med šolanjem odslužili tudi vojaški rok, če so po
šolanju ostali v milici nekaj let. To je druga oblika služenja vojaškega roka v milici po drugi
svetovni vojni, ki je veljala do leta 1991 (Čelik 1991, str. 58).
-

4.1.4

IZOBRAŽEVANJE ZA OSNOVNI POKLIC
REPUBLIKI SLOVENIJI (od 1991 do 2013)

POLICISTA

V

SAMOSTOJNI

Po letu 1991 oziroma v času po osamosvojitvi Republike Slovenije je značilno družbenopolitično preoblikovanje države. Izvajati so se pričele tudi spremembe na področju
izobraževanja za pridobitev osnovnega poklica policist, in sicer se te niso odražale samo v
imenu, pač pa tudi v šolskem delu, s katerim se je šola bolj približala ostalim srednjim šolam
(Gorenak 1996, str. 37). Splošno izobraževalni del programov je bil enako kot na drugih
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verificiranih srednjih šolah, strokovno teoretični del predmetov pa je določilo Ministrstvo za
notranje zadeve (Gorenak 1996, str. 38).
a) Srednja policijska šola
Kadetska šola za miličnike in Šola za miličnike sta se leta 1992 združili v enotno Srednjo
policijsko šolo, ki je delovala po javno verificiranem programu za pridobitev izobrazbe za
opravljanje poklica policist. Program je bil sestavljen tako, da je dajal splošnoizobraževalna in
strokovno-teoretična znanja. Šola je bila odprtega tipa, dostopna vsem kandidatom pod
enakimi pogoji kot druge srednje šole (Gorenak 1996, str. 38).
Vsi, ki so se na Srednji policijski šoli vključili v program za pridobitev izobrazbe za
opravljanje poklica policist, so imeli v času izobraževanja status dijaka. Slednji so leta 1995
dodali tudi maturo oziroma zaključni izpit, tako da so dijaki ob koncu šole pridobili V.
stopnjo izobrazbe in poklic policist (Furlan 1996, str. 21). Matura je omogočala nadaljevanje
šolanja na vseh fakultetah in visokih šolah, zaključni izpit pa je omogočal nadaljevanje študija
predvsem na Visoki šoli za notranje zadeve. Gorenak (1996, str. 39) pa dodaja, da je bila
odločitev dijakov glede izbire, kako bodo zaključili šolanje na Srednji policijski šoli,
prostovoljna. Zaključni izpit so praviloma izbrali dijaki, ki so se odločili za delo policistov ali
za študij na visokih šolah, maturo pa so izbrali tisti dijaki, ki so želeli nadaljevati študij na
univerzi. V šolskem letu 2001/2002, to je v zadnjem letu štiriletnega izobraževanja za poklic
policist, so dijaki in dijakinje opravljali poklicno maturo.
Leta 1998 je bila v štiriletni srednješolski program Srednje policijske šole vpisana zadnja
generacija kadetov (bila je tudi prva, ki je vključevala dekleta). V zadnjo, to je 32. generacijo,
ki je pričela šolanje na Srednji policijski šoli leta 1998, končala pa leta 2002, je bilo poleg 88
fantov sprejetih tudi 23 deklet. Od ustanovitve šole leta 1967 do njene ukinitve je bilo vanjo
sprejetih 6111 dijakov, od tega je izobraževanje uspešno končalo 5205 dijakov in dijakinj
(Božnik 2002).
Po mnenju Furlana (1996, str. 22) je bila Srednja policijska šola edina izobraževalna
organizacija v Sloveniji, v kateri je bilo možno pridobiti poklic policist na ravni V. stopnje
strokovne izobrazbe. Vsi, ki so uspešno končali srednjo policijsko šolo, so se zaposlili na
Ministrstvu za notranje zadeve, kot je bilo to določeno v pogodbi o šolanju, ki je bila
sklenjena ob vpisu v šolo med Ministrstvom za notranje zadeve z dijakom in njegovimi starši.
Med šolanjem je zgoraj omenjeno Ministrstvo zagotavljalo učencu brezplačno bivanje v
domu, pravico do uniforme in preventivnega zdravstvenega varstva, žepnino ter zaposlitev po
uspešno končanem šolanju. Dijak pa se je v pogodbi obvezal, da bo delal v organih za
notranje zadeve najmanj dvojno dobo šolanja, torej osem let in da bo povrnil stroške bivanja,
prehrane in obrabe uniforme, če v šoli ne bo uspešen ali če se ne bo zaposlil (prav tam).
Omenjena šola je bila notranja organizacijska enota Ministrstva za notranje zadeve, uprave za
kadre in izobraževanje. Sestavni del šole so bili tudi dom, v katerem so med šolanjem bivali
dijaki, avtošola, kjer so dijaki lahko opravili vozniški izpit, in Muzej organov za notranje
zadeve.
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b) Šola za policiste/policistke
Leta 1999 so se v tacenski akademiji začeli pripravljati na nov način šolanja policistk in
policistov. Izdelali so program izpopolnjevanja za poklic policista, in sicer je šlo za t. i. sistem
policijskega izobraževanja odraslih po programu dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije za
pridobitev poklica policist oziroma po programu za odrasle za pridobitev srednje strokovne
izobrazbe policist (Čelik 2013, str. 437, 438). Božnik (2002) ga označi kot sodoben in
evropsko primerljiv način izobraževanja kandidatov za policiste. Izobraževanje se tako po
vsebini, metodah, metodologiji in časovnim obsegom razlikuje od prejšnjih programov
izpopolnjevanj pripravnikov za policiste. V treh modulih teoretičnega in praktičnega
usposabljanja, v 18 mesecih, pridobijo poklic tisti, ki se v program vključijo na podlagi
končane katere koli srednje šole. Izobraževalni program za poklic policista je v sklopu
Policijske akademije v Tacnu izvajala Srednja policijska šola, in sicer 12 mesecev, šest
mesecev pa so kandidati utrjevali in izpopolnjevali svoje znanje na policijskih postajah (prav
tam).
Po letu 2002, ko je redno srednjo policijsko šolo končala še zadnja generacija, je to tudi edini
način za pridobitev poklica policist/policistka. V izobraževanje po tem programu se lahko
vključijo kandidatke oziroma kandidati, ki so z maturo ali poklicno maturo končali gimnazijo
ali drugi program poklicnega srednjega izobraževanja. Za vključitev v program izobraževanja
mora kandidat, poleg tega, da izpolnjuje opisane splošne pogoje, izpolnjevati še posebne
pogoje, in sicer mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s policijo. Posebnost predmetnika
šole za policiste je v tem, da v njem ni splošno izobraževalnih predmetov, saj je pogoj za vpis
že končan program srednjega poklicnega izobraževanja. Novost v primerjavi s predmetnikom
štiriletne policijske šole pa sta tudi praktično izobraževanje v šoli in v delovnem procesu
(Izobraževalni program Policist 2004, str. 7).

4.2 VIŠJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV
4.2.1

VIŠJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV DO LETA
1991

Višješolsko izobraževanje policistov ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Zaradi potrebe po
izobraževanju na višji stopnji v organih za notranje, predvsem pa zaradi potrebe po posebnih
znanjih, ki jih niso dajale druge visokošolske organizacije, je bila leta 1973 ustanovljena
Višja šola za notranje zadeve kot oddelek Višje upravne šole v Ljubljani (Čas 1993, str.
159). Do takrat so se uslužbenci notranjega resorja, če so želeli pridobiti višjo in visokošolsko
izobrazbo, vključevali v različne šole in fakultete v Sloveniji, najpogosteje na Višjo pravno
šolo v Mariboru, Višjo šolo za socialne delavce v Ljubljani, Višjo upravno šolo v Ljubljani in
na Pravno fakulteto. Pod okriljem Višje upravne šole je delovala do leta 1980, ko je bila z
Zakonom o notranjih zadevah organizacijsko prenesena v izobraževalni center. Naslednje
leto, torej leta 1981, se je povezala z Univerzo v Ljubljani in postala javno priznana
izobraževalna institucija (Kolenc 2002, str. 98).
Za organiziranje visokošolskega študija v policiji je obstajala vrsta razlogov. V prvi vrsti so
bile to potrebe policije in prav gotovo tudi potrebe države, ki je zaradi samostojnosti,
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majhnosti in potrebe po varnem življenju potrebovala učinkovito in visoko strokovno policijo.
Zaradi novih okoliščin, v katerih se je znašla novo nastala država, so se kazale potrebe po
poglabljanju znanj in po specialističnem izobraževanju in izpopolnjevanju na posameznih
področjih policijskega dela. Uvajanje diferenciranega izobraževanja za posamezna
specializirana področja, kot so: kriminalistika, policijska operativa, policijska logistika,
promet itd., je postala potreba tudi zaradi razvoja družbe in zaradi težav, s katerimi se je
srečevala na teh področjih. Tako se je pojavila vedno večja potreba po visoki strokovni
izobrazbi v organih za notranje zadeve, ki pa je v zadostni meri ni mogla zagotoviti nobena
druga visoka šola ali fakulteta (Čas 1993, str. 159, 160).
4.2.2

VIŠJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE PO LETU 1991

Glede na osnutek Zakona o visokem šolstvu je nastalo veliko predlogov o možnostih
organiziranja visoke policijske šole, na podlagi njegove uveljavitve pa se je leta 1996 zgoraj
omenjena Višja šola za notranje zadeve v Ljubljani preoblikovala v Visoko policijskovarnostno šolo s triletnim izobraževalnim programom. S tem se je pojavil problem, kako
zapolniti potrebe po policijskem kadru z višješolsko izobrazbo in ustreznim strokovnim
znanjem, potrebnim za delo v policiji.
V višjo policijsko šolo se lahko vpišejo policisti, ki imajo končan izobraževalni program za
pridobitev poklica policist ali kateri koli štiriletni srednješolski program in opravljen izpit za
izvajanje policijskih pooblastil. Izpolnjevati pa morajo naslednje posebne pogoje:
 imeti štiri leta delovnih izkušenj;
 imeti pozitivno pisno oceno predstojnika in
 z delodajalcem skleniti pogodbo o šolanju (Kolenc 2002, str. 97).
Tako je bila leta 2000 za potrebe, da policija zaradi posebnosti svojega dela sama izobražuje
kadre, ki si bodo pridobili znanja za vodenje delovnih procesov v policijskih enotah, znotraj
Policijske akademije ustanovljena Višja policijska šola. Ta predstavlja vmesni člen v
policijskem izobraževanju, ki glede na strokovne potrebe omogoča prehodnosti izobraževanja,
od osnovnega za poklic policist do visoko strokovnega za opravljanje zahtevnejših delovnih
nalog. Višja policijska šola izvaja usposabljanje za vodenje in upravljanje ter je namenjena
policijskim starešinam (prav tam, str. 98).
Izobraževanje na podlagi javno veljavnega programa višjega strokovnega izobraževanja
poteka v dveh letnikih. Prvi letnik omogoča pridobitev znanj na splošnem, deloma na
posebnem policijskem področju, v drugem letniku pa so posebni izbirni predmeti. V
izobraževalnem programu je zlasti poudarjeno praktično izobraževanje, ki naj študentom
zagotovi pridobitev ustreznih praktičnih znanj. Študent po uspešnem zaključku študija pridobi
naziv policijski inšpektor (Kolenc 2002, str. 98). Tako je bila deloma zakrpana praznina,
nastala po prehodu višje oziroma visoke šole v sestavo Univerze v Mariboru. Bržkone se bo
prej ali slej pokazala tudi nuja po ustanovitvi lastne visokošolske policijske ustanove. Gre za
poklic, kot ga pojmuje Čelik (2013, str. 439), ki je obrt in se ga ne da priučiti ali naučiti
znotraj obrtnih šol ali delavnic. Nekaj možnosti za to daje tudi tako imenovani bolonjski
dokument o študiju v okviru evropskih držav članic Evropske unije (prav tam).

31

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

4.3 ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA POLICISTOV DANES
Danes se policijsko-varnostno izobraževanje izvaja v okviru dveh izobraževalnih organizacij.
V okviru policije poteka izobraževanje v Policijski akademiji, ki izvaja poleg izobraževalnega
programa za odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, še višješolski strokovni
program. V Republiki Sloveniji pa se na področju policijsko-varnostnih vsebin izvajata še
izobraževalna programa z visokošolsko in fakultetno izobrazbeno stopnjo. Visokošolski
strokovni univerzitetni program izvaja Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani pod okriljem
Univerze v Mariboru. Fakulteta za varnostne vede izvaja še podiplomski – specialistični
program.

POLICIJSKA AKADEMIJA
• Šola za policiste
• Višja policijska šola
• Center za izpopolnjevanje in usposabljanje
- Oddelek za šolanje službenih psov
- Oddelek vrhunskih športnikov
- Vadbeni center Gotenica

• Sektor za varovanje in podporo
- Oddelek za podporo

Slika 3: Organiziranost policijske akademije (Vir: POLICIJA, dostopno
http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/938, pridobljeno: 30.11.2013)

na:

Policijska akademija skrbi za načrtovanje in izvajanje izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja za potrebe policije. Njeno poslanstvo je stalna skrb za strokovno usposabljanje
delavcev policije, ki bodo kompetentno in v zadovoljstvo državljanov oziroma javnosti
opravljali svoje naloge.
Kot je razvidno iz zgornje slike, sestavljata Policijsko akademijo (PA) dve šoli, od katerih
šola za policiste skrbi za izobraževanje že zaposlenih kadrov policije, višja policijska šola pa
za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe že zaposlenih kadrov v
policiji. Center za izpopolnjevanje in usposabljanje kot tretji del PA, predstavlja t. i. center
usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih v policiji, saj »bdi« nad usposabljanjem in
izpopolnjevanjem vseh zaposlenih v policiji. Tu je še sektor za varovanje in podporo, ki skrbi
za nemoteno izvajanje omenjenih procesov.

4.4 PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA POLICISTOV NA
SLOVENSKEM OD AVSTRO-OGRSKE DO 2013
Primerjalno analizo značilnosti v izobraževanju za osnovi poklic policist in pa tudi v
izobraževanju za pridobitev višje izobrazbe na Slovenskem v obdobju med leti 1991 in 2013
bomo naredili na podlagi predhodno opisanih značilnosti. Predvsem se bomo osredotočili na
spremembe v nazivu policist, v organizacijski strukturi izobraževanja in na pogoje za vpis ter
opisali osnovne značilnosti izobraževanja za poklic policista.
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TERMINOLOGIJA POKLICA POLICIST
Na območju današnje Republike Slovenije so bila za »varuhe reda in miru« v uporabi različna
imena. Kot smo opazili tekom opisovanja izobraževanja policistov, se je ime spreminjalo v
korelaciji s spremembo političnega državnega sistema. V času Avstro-Ogrske so se možje
imenovali orožniki, v večjih mestnih občinah, kot so bile npr. Ljubljana, Celje, Maribor in
Ptuj, pa so se orožnikom pri opravljanju nalog pridružili še stražniki (Kolenc 2002, str. 12).
To ime se je obdržalo do konca druge svetovne vojne, z vstopom v novo državo, tj.
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, ko so »varuhi reda« pridobili naziv miličniki,
ki ostane do leta 1991. Zakon o spremembi zakona o notranjih zadevah je določil, da se je
milica z 2. februarjem 1992 preimenovala v policijo. Ta izraz je do sredine julija 1998 veljal
le za uniformirani del javne varnosti. 18. julija 1998 je začel veljati tudi Zakon o policiji, ki je
pod izrazom policija povezal dotedanjo policijo in kriminalistično službo (Čelik 2013, str.
355). V samostojni Republiki Sloveniji se tako še danes za državne organe varnosti uporablja
naziv policist/policistka.
Na tem mestu velja omeniti, da je bil poklic organov državne varnosti zgolj moški poklic, šele
s šolskim letom 1998/99 pa so se za ta poklic lahko odločile tudi predstavnice ženskega spola.
Omeniti velja, da je leta 2013 minilo 40 let od začetka sistemskega zaposlovanja žensk na
delovno mesto policistke. Ob tej obletnici je bila 7. marca 2013 odprta tudi fotografska
razstava z naslovom »Od miličnice do policistke«. Leta 1973 je Republiški sekretariat za
notranje zadeve Socialistične republike Slovenije javno objavil prvi razpis za sprejem več
miličnic za delo na policijskih postajah. V slovenski policiji so se namreč konec šestdesetih in
v začetku sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi velikega pomanjkanja policistov, kot
smo s pomočjo Grafa 1 ugotovili v tem poglavju, pričele pojavljati pobude za zaposlitev
žensk v uniformirani policiji. V 'prvi generaciji', ko lahko govorimo o sistemskem pristopu k
zaposlovanju žensk na uniformirana delovna mesta, je bilo konec leta 1973 sprejetih šest
kandidatk na delovno mesto miličnica-pripravnica. V marcu 2013 je bilo v policiji zaposlenih
2.041 žensk, kar predstavlja 24,26 % vseh zaposlenih (Vir: POLICIJA, pridobljeno: 31. 1.
2014).
POGOJI ZA VPIS V IZOBRAŽEVANJE
Vpisni pogoji v srednjo policijsko šolo so zahtevali od kandidatov, da imajo uspešno končano
osemletno osnovno šolo ter da so stari manj kot 17 let. Ti pogoji so veljali do leta 2002, ko je
redno srednjo policijsko šolo končala še zadnja generacija. Danes so pogoji vstopa v službo
bolj podobni pogojem za vpis iz cesarskih in kraljevih časov, kjer je bil poklic »varuhov reda«
domena odraslih. Od leta 1999 poteka v policiji izobraževanje odraslih po programu
prekvalifikacije za pridobitev poklica policist oziroma po programu za odrasle za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe policist. Po letu 2002, ko je redno srednjo policijsko šolo končala
še zadnja generacija, je to tudi edini način za pridobitev poklica policist/policistka.
Zopet gre za odrasle osebe, saj imajo danes kandidati ob vstopu v policijo že končano začetno
izobraževanje in so se zaradi različnih vzrokov preusmerili v nov poklic. Odločitev za poklic
policista/policistke je druga odločitev za poklic, z izjemo gimnazijcev, ki ob končanem
izobraževanju pridobijo splošno izobrazbo. V današnjih pogojih za vstop v poklic je novost v
primerjavi s prejšnjimi obdobji ta, da morajo imeti kandidati/kandidatke pred nastopom
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izobraževanja za osnovni poklic policist/policistka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s policijo
in vozniški izpit B-kategorije. Pogoji, kot so državljanstvo, nekaznovanost, psihofizične
sposobnosti, pa ostajajo nespremenjeni vse do danes.
Za nadaljevanje študija na Višji policijski šoli pa mora imeti kandidat končan program za
pridobitev poklica policist ali drug štiriletni srednješolski program ter opravljen izpit za
izvajanje policijskih pooblastil. Imeti mora najmanj štiri leta opravljenih policijskih nalog in
biti v delovnem razmerju v policiji, hkrati pa mora imeti sklenjeno pogodbo o šolanju z
delodajalcem (Vir: POLICIJA, pridobljeno: 31. 1. 2014).
ZNAČILNOSTI IZOBRAŽEVANJA
a) ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA: Po letu 1991 oziroma po osamosvojitvi
Republike Slovenije se je štiriletna kadetska šola po programu izobraževanja še bolj
približala ostalim srednjim šolam, saj je bil splošnoizobraževalni del programov enak
kot na drugih verificiranih srednjih šolah, strokovno teoretični del predmetov pa je
določilo Ministrstvo za notranje zadeve (Gorenak 1996, str. 37, 38). Od leta 1999 pa
poteka v policiji izobraževanje za osnovni poklic policista po programu za odrasle. Po
letu 2002, ko je redno srednjo policijsko šolo končala še zadnja generacija kadetov, je
to tudi edini način izobraževanja za pridobitev poklica policist/policistka.
b) OBLIKE IZOBRAŽEVANJA: Če izhajamo iz oblik izobraževanja, lahko opazimo,
da kakšnega večjega napredka pred osamosvojitvijo Slovenije ni bilo. V enotah
orožništva, stražništva in nato v enotah milice je izobraževanje potekalo kot
samostojno učenje, skozi skupno razpravo o predelani snovi. Posluževali so se tudi
raznih tečajev, kasneje pa so izobraževanje skoncentrirali na obliko predavanj. Danes,
v Republiki Sloveniji, so na podlagi izkušenj, študijskih praks na Policijski akademiji,
prilagodili sistem izobraževanja potrebam ciljne populacije. Tako se pri izobraževanju
za osnovni poklic policista/policistke uporabljajo tako nove izobraževalne oblike kot
metode izobraževanja odraslih (npr. igra vlog, učenje skozi študijo primera) ter
zavedanje pomembnosti učne klime in sodelovanja. Pri izobraževanju in uvajanju
policistov na delo, so značilne tudi razne oblike mentorstva, akcijsko učenje,
svetovanja in seminarji. Veliko praktičnega izobraževanja in usposabljanja poteka tudi
na Centru za izpopolnjevanje in usposabljanje, predvsem v vadbenem centru Gotenica.
c) TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: V Tacnu je od ustanovitve leta 1967 pa vse do
2002 delovala Srednja policijska šola v sestavi Policijske akademije, ki je sprva
delovala po triletnem in kasneje po štiriletnem programu, ki je bil verificiran kot za
druge popolne srednje šole (Čelik 2013, str. 437). Leta 1999 so se v tacenski akademiji
začeli pripravljati na nov način šolanja policistk in policistov. Šlo je za tako
imenovano dokvalifikacijo oziroma prekvalifikacijo. Ta nov način šolanja je
predvideval enoletno šolanje v Tacnu in nato polletno prakso v policijskih enotah.
Pogoj za vpis je, kot smo že omenili zgoraj, predhodno končana srednja šola (prav
tam, str. 438).
Visoka policijsko-varnostna šola je od leta 2003 polnopravna članica Univerze v
Mariboru, od leta 2006 kot Fakulteta za varnostne vede. V letu 2006 je fakulteta
preoblikovala tudi svoje izobraževalne programe v skladu z bolonjsko deklaracijo in
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prvič v zgodovini svojim uporabnikom ponudila celotno paleto izobraževalnih
programov na vseh stopnjah izobraževanja. Konec leta 2006 se je fakulteta
preimenovala v Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru (v nadaljevanju
FVV). Študij na Višji policijski šoli, ki je začela delovati kot nadgradnja srednje šole
leta 2000 v okviru Policijske akademije, pa traja dve leti (prav tam,str. 439), dolžina
študija na ostalih fakultetah pa je določena s posameznim programom.
Študijski programi na FVV:

•Doktorski študijski program »Varstvoslovje«
3. STOPNJA

•Magistrski študijski program »Varstvoslovje«
2. STOPNJA

1. STOPNJA

•1. Univerzitetni študijski program »Varstvoslovje«
•2. Visokošolski študijski program »Informacijska varnost«
•3. Visokošolski študijski program »Varnost in policijsko delo«

Slika 4: Študijski programi na FVV (Vir: Fakulteta za varnostne vede, Študijski programi
(2015).
Dostopno
na:
http://www.fvv.um.si/bodoci-studenti/studijski-programi.aspx
(pridobljeno 12.3.2015)).
Iz podane primerjave značilnosti izobraževanja policistov na Slovenskem od Avstro-Ogrske
do danes, lahko spoznamo, da so se pojavljale razlike v terminologiji, sistemu šolanja (tipih
šol), oblikah in trajanju izobraževanja. Najbolj pomembna sprememba, ki se je zgodila
organizaciji izobraževanja, je ta, da izobraževanje za osnovni poklic policista ne poteka več v
srednji policijski šoli, temveč po programu za odrasle. Spremenile so se tudi oblike
izobraževanja, kjer opazimo prehajanje od samostojnega učenja ter razprav o predelani snovi,
do raznih tečajev in danes predavanj. Omeniti je potrebno tudi to, da so bile po letu 1973 v
vrste »varuhov reda« sprejete tudi predstavnice ženskega spola, kar je pripomoglo k
zmanjšanju diskriminacije pri zaposlovanju glede na spol.
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5

MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE

5.1 POMEN MOTIVACIJE
Vse naše aktivnosti so z nečim motivirane. Motivacija se nanaša na sile znotraj ali zunaj
osebe, ki sprožijo navdušenje za neko početje in pomagajo pri tem vztrajati. Proučevanje
motivacije pomaga razumeti, kaj ljudi spodbudi, da pričnejo z akcijo, v našem primeru z
izobraževanjem, kaj vpliva na izbor dejanj in zakaj pri nečem vztrajajo (Dimovski in Penger
2008, str. 131).
Kako smo motivirani v življenju, je odvisno od naštetih dejavnikov, ki jih bomo poskušali
skozi posamezna poglavja v nadaljevanju opisati. Gre namreč za pojem, od katerega ni
odvisno samo naše uspešno učenje in izobraževanje, temveč tudi uspešno življenje. Za
začetek pa se posvetimo samemu pojmu motivacije.
Motivacija je duševni proces, ki poteka v človeku. Beseda motivacija izhaja iz latinske besede
movere, kar pomeni gibati se (Kompare idr. 2002, str. 189). Veliki slovar tujk (2002, str. 761)
jo opredeli kot »notranjo spodbudo in zunanji vpliv, ki človeka spodbuja h kaki dejavnosti, jo
sproži, usmerja, opredeli jakost in trajanje, da ta doseže cilje in zadovolji potrebo«. V
strokovni literaturi in v dnevni praksi se uporablja poleg splošnih izrazov motiv, motivacija,
motivirati še vrsta drugih podpomenskih izrazov, za predmet obravnave našega magistrskega
dela pa dodajamo še podpomenski izraz motivacija za izobraževanje. Avtorji opredeljujejo
pomen motivacije različno, kar se med drugim kaže tudi v precejšnjem številu motivacijskih
teorij (Uhan 2000, str. 11). Njenega pomena na človekovo delovanje pa so se zavedali že stari
Grki. Je pojav, ki ga je težko opazovati, meriti ali nanj vplivati. V kolikor pa želimo na
motivacijo vplivati in jo spreminjati, piše Radovan (2003, str. 6), pa si moramo razjasniti,
kateri so tisti pokazatelji, po katerih lahko sklepamo o posameznikovi motiviranosti za
določeno aktivnost.
Motivacija spada med najpomembnejše psihične funkcije in razlaga vzroke vedenja vsakega
posameznika posebej. Jedro znanstvenega proučevanja motivacije je v odgovoru na vprašanje,
zakaj pravzaprav počnemo stvari v življenju in kje so vzroki našega delovanja in vedenja.
Predstavlja pripravljenost vložiti trud v dosego cilja, če vloženi napor zadovolji nekatere
potrebe posameznikov (Uhan 1998, str. 518).
Černetič (2001, str. 111) jo opredeli kot spodbudo, da se ljudje vedejo in delujejo v določeni
smeri, saj izhaja iz ugotovitve nezadovoljene potrebe, določitve cilja, ki naj bi zadovoljil
potrebo, in iz opredelitve dejanj, s katerimi bi cilj dosegli.
Motivacijo razumemo kot voljo in prizadevanje za doseganje kakovostnejših rezultatov, ki so
povezani s posameznikovo zmožnostjo, da pri tem zadovolji tudi svoje lastne potrebe (Uršič
2000, str. 110).
Poleg znanja, spretnosti in navad je za uspešno opravljanje katerega koli poklica oziroma
česar koli nasploh potrebna motivacija. Motivacija je stopnja prostovoljne pripravljenosti
posameznika za napor, za dosego določenega cilja, ob hkratni zadovoljitvi individualnih
potreb. Dejansko je motivacija psihološka spodbuda (Ferjan 1999, str. 112).
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Motivacija se nanaša na procese, ki povzročajo obnašanje ljudi. S psihološkega vidika pride
do motivacijskega procesa takrat, ko se prebudi potreba, ki jo želi posameznik zadovoljiti. Ko
se aktivira potreba, nastane napetost, ki nas usmerja v prizadevanje po zmanjšanju ali odpravi
potrebe (Možina idr. 2002, str. 74).
Motivacijo torej sestavljajo vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in
duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili cilj. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe,
nagone, motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese, voljo. Nagoni in potrebe nas
spodbujajo, nas potiskajo in ženejo v vedenje. V naši osebnosti imajo posebno vlogo kot
motor v avtomobilu, zato nagone in motive imenujemo motivacija potiskanja (Kompare idr.
2002, str. 189), motivacijo privlačnosti pa sestavljajo vrednote, ideali in drugi motivacijski
cilji. Ene in druge pa so povezane med seboj. Ob vsaki delujoči potrebi se pojavljajo tudi cilji,
h katerim se usmerimo, da bi potrebno pridobili. In tudi nasprotno: kak pojav postane
motivacijski cilj šele tedaj, kadar deluje kaka potreba, motiv ali želja (Musek in Pečjak 1997,
str. 89).
Motivov ne moremo uresničiti, če se ne pojavi ustrezno obnašanje (motivirano obnašanje). Če
še tako trdno sklenemo, da bomo dosegli kak cilj, se to ne bo zgodilo, če ne bomo ustrezno
ravnali (prav tam, str. 89).

Slika 5: Prvine motivacijske situacije: potrebe, cilji in motivirano obnašanje (Vir: Musek
1997, str. 89)
Iz slike lahko vidimo, da motivov za potešitev potrebe ne moremo uresničiti, če se ne pojavi
ustrezno obnašanje. To t. i. motivirano obnašanje pa nas bo ob pomoči motivacije privlačnosti
pripeljalo do uresničitve in dosega cilja.
Lamovec (1986, str. 2) navaja naslednje značilnosti motiviranega vedenja:
- povečana energija;
- vztrajnost in učinkovitost vedenja;
- usmerjenost k cilju;
- spreminjanje vedenja pod vplivom različnih nagibov ali motivov.
Uhan (2000, str. 11) opredeljuje motiv kot razlog in hotenje, da človek deluje. Motivacijo pa
pojmuje kot usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov.
Bolj določeno je motivacija zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v
njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s
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spreminjanjem možnosti v resničnost (prav tam, str. 11). Motivacija je torej usmerjanje
človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. Delovanje teh motivov
imenujemo tudi mehanizem motiviranja, kar je prikazano tudi na zgornji sliki. Gre za
hotenja človeka, ki izhajajo iz njegovih potreb in usmerjajo njegovo delovanje. Uspešnost
delovanja vsakega posameznika pa je odvisna tudi od njegovega znanja, usposobljenosti,
psihofizičnih in spoznavnih sposobnosti, kar lahko uporabi pri uresničevanju svojih ciljev
(prav tam, str. 11).
Marentič Požarnik (1980, str. 81) motivacijo opredeli podobno in pravi, da je »motivacija
proces zbujanja človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in
uravnavanja, da bi dosegli določeni cilj. Te gibalne sile, ki pa samo aktivnost izzivajo, krepijo
in usmerjajo v cilje, pa imenujemo motive. Motivacija ima tako predvsem dve temeljni
funkciji: spodbujanje in usmerjanje (Radovan 2003, str. 5).
Motivacija se nanaša na sile znotraj ali zunaj osebe, ki določajo, usmerjajo obnašanje človeka.
Je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih sposobnostih in znanju delajo. Kot pravi Krajnc
(1982, str. 22) je človekovo obnašanje vedno smotrno, pod vplivom »neke notranje sile«,
nagiba ali motiva. Motivacijo definira kot proces, ki sproži človekovo aktivnost, jo usmerja na
določene objekte, uravnava obnašanje in ga poenoti, poveže v celoto v prizadevanju za
dosego ciljev, ki si jih je posameznik zadal (prav tam, str. 21). Pri motivaciji odkrivamo
predvsem tri njene funkcije, ko opazujemo početje ljudi in spoznamo tudi njihov preostali
psihični svet, in sicer:
- motivacija sproži določene oblike obnašanja in deluje aktivirajoče;
- usmerja obnašanje ljudi in ga uravnava proti določenemu cilju, ki mu je obnašanje
namenjeno;
- povezuje, združuje in poenoti človekovo obnašanje, tako da človek deluje skladno in
povezano (Krajnc 1982, str. 71).
Povzamemo lahko, da je motivacija notranja sila, ki pripravi človeka k določeni dejavnosti in
mu omogoča, da pri tej dejavnosti vztraja, jo dokonča. Je naravna gonilna sila, ki usmerja
človekovo vedenje in ravnanje, ki spodbudi uporabo vseh znanj, sposobnosti in izkušenj za
doseganje želenega cilja. Motivacija je vedno notranja stvar posameznika – lahko se spodbuja
ali zbija, ne da se jo izsiliti. Zaradi tega lahko govorimo o dejavnikih v delovnem okolju, ki
motivacijo lahko dvigujejo in spodbujajo in nasprotno: lahko govorimo tudi o dejavnostih in
okoliščinah, ki na motivacijo delujejo negativno in jo zbijajo (Vukasović-Žontar 2004, str.
75).
Kot smo videli, je veliko definicij motivacije, za potrebe magistrskega dela pa lahko strnemo
definicije nekaterih avtorjev. Marentič Požarnik (1980, str. 13) definira motivacijo kot
»prenos zbujanja človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in
uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji,« medtem ko Kranjc (1982, str. 34) dodaja, da
motivacija pri človeku nastaja kot kopičenje energije pod vplivom zunanjih in notranjih
dražljajev. To nakopičeno energijo uporablja posameznik za svojo aktivnost in s tem zmanjša
oziroma sprošča nakopičeno napetost. Podobno razmišlja tudi Pečjak (1977, str. 278) in še
nekateri drugi avtorji (Musek 1993; Brajša 1996, Vila in Kovač 1998), ki motivacijo
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opredelijo kot proces, ki sproži aktivnost, ki žene sleherno posameznikovo vedenje in
delovanje.
Preko aktivnosti, ki jo izzove motivacija, posameznik v družbenem kontekstu uresničuje svoje
osebne potrebe, vrednote in interese. Torej uresničuje svojo individualno, hkrati pa tudi
družbeno komponento. Če povzamemo vse definicije, ki smo jih obravnavali, lahko vidimo,
da vse v glavnem govorijo o motivaciji kot procesu, pri katerem z določenimi motivi
spodbujajo in usmerjajo vedenje posameznika k cilju. Motivacija je zelo kompleksen pojav in
je pri vsakem posamezniku ne moremo neposredno opazovati, lahko pa o njej sklepamo na
podlagi njegovih dejanj oziroma ravnanj v določeni situaciji in na podlagi tistega, kar nam o
lastni motivaciji in seveda o lastnih ciljih pove sam.

5.2 MOTIVACIJA IN MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE
Krajnc (1982, str. 113) piše, da je »motivacija za izobraževanje eden vidnejših dejavnikov, ki
uravnavajo človekovo učinkovitost pri pridobivanju novega znanja, razvijanju spretnosti in
navad, novih stališč, pogledov in osebnostnih karakteristik.«
Zakaj se obnašamo tako, kot se obnašamo? Kaj nas spodbuja in usmerja pri tem? Skrivnost
razlage vsega našega obnašanja je motivacija. Naše obnašanje je motivirano. Spodbujajo in
usmerjajo ga motivi. Motivi so tisti psihološki pojavi, ki spodbujajo obnašanje in ga
usmerjajo k ciljem. Če se vprašamo, zakaj naredimo to ali ono, se sprašujemo po motivih
obnašanja. Ne smemo misliti, da smo motivirani samo takrat, ko gre za vrhunske dosežke.
Nasprotno, vsa naša dejanja so motivirana, tako ali drugače. Mnoga dejanja so motivirana
zato, ker nas k temu silijo določene potrebe in želje (Musek 1991, str. 37).
Motiv je nekaj, kar človeka spodbudi k dejanju oziroma mu da smer, v kateri naj deluje
(Dimovski in Penger 2008, str. 131). Pomeni nevidno notranjo silo, ki sili in stimulira
posameznika k vedenju v določeni smeri. Ta gonilna sila povzroča stanje napetosti, ki je
rezultat nezadovoljene potrebe. Posameznik si prizadeva znižati napetost z vedenjem, za
katerega predvideva, da bo zadovoljilo potrebo. Posebni cilji, ki jih bo izbral, in vedenjski
vzorci, ki jih bo pri tem uporabil, so rezultat individualnega učenja in mišljenja (Možina idr.
2002, str. 75, 76).
Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje (Uhan 2000, str. 11). Je gonilna sila človekove
aktivnosti in temelji na nezadovoljenih potrebah posameznika. Kot pravi Černetič (1999, str.
322) so splet raznih silnic, ki vplivajo na človekovo vedenje in ga vzdržujejo. Motiv povezuje
potrebe in cilje ter s tem pojasnjuje razloge za človekovo vedenje.
Lipičnik (1998, str. 155) pravi, da ta notranja stanja v nas izzovejo določeno aktivnost, jo
usmerjajo in vodijo k določeni vrsti dejavnosti in k določeni vrsti ciljev. Usmerjajo torej naše
vedenje in imajo različne vloge v posameznikovem življenju (Lipičnik 1998, str. 156).
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Avtorji uporabljajo različne kriterije za razvrščanje motivov. O tem v delu »Ravnanje z ljudmi
pri delu« piše Lipičnik (1998, str. 156–157), pri tem pa uporablja tri glavne kriterije za
razvrstitev, in sicer:
 Glede na VLOGO, ki jo ima
motiv v posameznikovem
življenju

 PRIMARNI (motivi, ki nas usmerjajo k tistim ciljem, ki
nam omogočajo preživetje)
 SEKUNDARNI (motivi, ki v primeru, da so
zadovoljeni, v človeku zbujajo zadovoljstvo; v primeru,
da jih človek ne zadovolji, pa ne ogrožajo njegovega
življenja)

 Glede na NASTANEK

 PODEDOVANI
 PRIDOBLJENI

 Glede na RAZŠIRJENOST
med ljudmi

 UNIVERZALNI (imajo jih vsi)
 REGIONALNI (značilni za posamezna področja)
 INDIVIDUALNI (značilni za posameznike)

Tabela 1: Kriteriji za razvrstitev motivov (Vir: Lipičnik 1998, str. 156–157)
Kot vidimo iz Tabele 1, Lipičnik (1998, str. 156–157) razvršča motive na tri načine, in sicer
razlikuje motive glede na vlogo, ki jo ima določeni motiv v posameznikovem življenju, glede
na nastanek ter glede na razširjenost med ljudmi. Prvi kriterij pri razvrstitvi motivov se nanaša
na vlogo, ki jo imajo motivi v človekovem življenju. Ločimo primarne in sekundarne motive.
Primarni motivi so tisti motivi, ki nas usmerjajo k ciljem, ki nam omogočajo preživetje,
medtem ko sekundarni motivi predstavljajo motive, ki v primeru, da so zadovoljeni, v človeku
zbujajo zadovoljstvo, v primeru, da jih človek ne zadovolji, pa ne ogrožajo njegovega
življenja. Glede na nastanek ločimo motive na podedovane in pridobljene. Podedovani motivi
predstavljajo tiste motive, ki jih človek prinese s seboj na svet, pridobljeni pa tisti, ki si jih je
posameznik pridobil v življenju. V nadaljevanju Lipičnik (prav tam, str. 157) obrazloži tudi
motive glede na razširjenost med ljudmi in loči takšne motive, ki jih srečujemo pri vseh
ljudeh in jih imenuje univerzalne, takšne, ki jih srečujemo samo na določenih območjih in jim
reče regionalni, ter takšne, ki jih srečamo samo pri posameznikih in jim pravi individualni.
Izobraženci se navadno vključijo v izobraževalni proces z določenimi motivi. Če so motivi, ki
jih v izobraževanju vodijo, pomembni, vredni in trajni, je to precejšnje zagotovilo, da bo
izobraževanje tudi uspešno.
Motive ločimo glede na vrsto, moč in njihovo trajnost. Motivi nastajajo iz različnih potreb in
če gre za motive sodobnega človeka, lahko te motive razdelimo v tri skupine:
… v prvo bi šteli tiste, ki jih porajajo potrebe poklicnega dela;
… v drugo skupino bi uvrstili motive, ki nastajajo zaradi potrebe po smotrnem
preživljanju prostega časa;
… v tretjo skupino pa naj bi spadali motivi, ki jih porajajo še druge potrebe človeka
(Jereb 1998, str. 41).
Motivi so zelo pogost dejavnik, ki prebudi v človeku zanimanje za določeno vrsto
izobraževanja. Z interesom navadno označujemo psihološki pojav, ki človeka sili k določeni

40

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

aktivnosti, spoznavanju nečesa, boljši informiranosti o nekem področju, pojmu in dogajanju.
Ko pravimo, da človeka nekaj zanima, hočemo s tem posebej poudariti njegovo relativno
trajno pozornost nečemu znanemu ali tudi neznanemu. V tem smislu je interes pomembno
zagotovilo za njegov uspeh v izobraževalnem procesu. Če človeka to zanima, mu to povečuje
njegovo pazljivost, hitrejše je njegovo dojemanje in razumevanje, boljše in lažje je njegovo
pomnjenje. Zainteresiran človek lažje sledi pouku in v izobraževalnem procesu rad aktivno
sodeluje (prav tam, str. 41).
Motivi odraslih se med seboj zelo razlikujejo, velikokrat pa se med seboj tudi prepletajo in
dopolnjujejo. Za izobraževanje se odrasli odločajo iz različnih potreb, ki jih oblikujejo že
dosežena stopnja izobrazbe, socialno okolje in stanje na trgu dela. Motive, ki spodbujajo
posameznike, da se izobražujejo, lahko glede na vzroke prikažemo v treh skupinah (Rečnik
idr. 1999, str. 70):
1. vključitev v izobraževanje z zelo jasnimi cilji in pričakovanji: gre za željo po
spremembi trenutne življenjske situacije posameznika (napredovanje, izboljšanje
materialnega stanja, brezposelnost);
2. vključitev v izobraževanje zato, ker posamezniku omogoča novo socializacijo, beg
pred osamljenostjo, odpravljanje občutka nepomembnosti, reševanje osebnih stisk
(npr. ločitev);
3. vključitev v izobraževanje zaradi izobraževanja samega in osebnega razvoja.
Na podlagi zapisanega o motivih za izobraževanje lahko strnemo, da odrasle k izobraževanju
vodi različen sklop motivov. Ti se lahko med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Motivi za
izobraževanje so zelo raznovrstni in lahko izvirajo iz potreb posameznika po zadovoljitvi
lastnih ciljev in pričakovanj, iz potreb po osebnostnem razvoju (npr. osebni cilji, osebnostno
bogatenje, pridobivanje znanja itd.), lahko so usmerjeni v bogatejšo in kakovostnejšo
interakcijo z okoljem (socialni cilji, skupnostni cilji itd.), lahko hkrati ustrezajo več potrebam
in jim zadostijo, lahko pa so razlogi čisto iz konkretne potrebe, med katerimi izpostavi Jelenc
(1996, str. 41) beg iz položaja.
Pri odločitvi posameznega človeka za izobraževanje ni nikoli v ospredju samo en motiv,
ampak več hkrati. V kompleksu motivov postane eden dominanten in odločujoč, da se
izobraževanje sploh začne. Možno je še, da delujeta dva ali več enakovrednih motivov hkrati,
vendar le, če so ti istosmerni in v enakem smislu delujejo na dejavnost človeka (Krajnc 1982,
str. 221).
Motivacije ne moremo razvijati, ne da bi se prej odločili, kakšen motiv bomo podpirali.
Napolniti jo moramo z določeno vsebino, to pa je vrsta motiva. Kateri motiv bo deloval kot
spodbuda za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in pripomogel k
boljšemu učnemu uspehu, je odvisno od osebnosti učenca, od pogojev, v katerih se
izobraževanje odvija, in od izobraževalnih programov samih oziroma od vrste izobraževanja.
Področje učenčeve realizacije (poklic, kulturne dejavnosti, družbena aktivnost itd.) in
osebnega uveljavljanja, uresničevanja potencialnih sposobnosti in nagnjenj bo narekovalo
določeno vrsto motiva. Dalje pa bo izbrani motiv odvisen tudi od psihičnih in psihosocialnih
lastnosti osebe – odvisen bo od osebnosti v ožjem pomenu besede (Krajnc 1982, str. 221).
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Vrste motivov se spreminjajo za posamezna področja izobraževanja odraslih. Drugačni so
motivi, ki narekujejo strokovno izobraževanje ali pa družbeno-politično izobraževanje. Prav
tako se bomo posluževali novih motivov za splošno (včasih tudi masovno) izobraževanje
ljudi.
Širše socialno okolje prav tako vpliva na spreminjanje vrste motivov. Med drugim je odvisno
od tega, kakšen pomen in funkcijo ima izobraževanje v danem družbenem okolju (Krajnc
1976, str. 104).
5.2.1

POZITIVNI IN NEGATIVNI MOTIVI

Na splošno ločijo avtorji nekaj osnovnih motivov za izobraževanje odraslih. Treven (2001,
str. 125) razvrsti motive v dve temeljni skupini in v prvi vrsti loči pozitivne in negativne
motive. Pozitivni motivi izhajajo iz privlačnosti ciljev, ki si jih človek prizadeva doseči s
pomočjo izobraževanja (tj. zadovoljstvo, veselje, varnost, zaupanje ...), negativni pa izhajajo
iz občutka nevarnosti, strahu ali ogroženosti človekovih osnovnih življenjskih potreb ter tako
na motivacijo za izobraževanje delujejo zaviralno (prav tam, str. 125). Na splošno lahko
rečemo, da pozitivni motivi izobraževanje pri odraslih pospešujejo, negativni pa ga zavirajo.
Zvonarević (1963 v Krajnc 1976, str. 105) prišteva k enim in k drugim naslednje motive:
Pozitivni motivi za izobraževanje odraslih:
 želja po napredovanju na delovnem mestu, napredovanje v službi (tu samo znanje ni
pomembno);
 želja po strokovnem izpopolnjevanju (ljubezen do stroke);
 žeja po družbeno-ekonomskem in političnem izobraževanju;
 želja po kulturni rasti (izenačevanje z ljudmi z višjo formalno izobrazbo);
 amaterski interesi (vodijo v dokaj enostransko izobraževanje, so eden najbolj vrednih
motivov);
 prisila, direktiva (vpliv kolektiva, delovne organizacije);
 zgled znancev in prijateljev (moda, posnemanje, tekmovanje);
 slučaj (izobraževanje sproži nek povsem slučajen dogodek);
 nepomembni motivi (niso povezani prvotno z izobraževanjem) (prav tam).
Negativni motivi za izobraževanje odraslih:
 pomanjkanje ambicij (zlasti med žensko populacijo);
 ozki interesi (v zrelih letih se interesi človeka še bolj zožijo);
 pomanjkanje vere v izobraževalno akcijo v celoti;
 samozadovoljstvo z obstoječim stanjem;
 nezaupanje v lastne sposobnosti;
 zgledovanje po znancih in prijateljih (takih, ki se ne uče);
 pomanjkanje časa;
 neobveščenost o obstoječih programih;
 slabi odnosi;
 nejasni cilji (prav tam).
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Toliko, kolikor moramo skrbeti za razvijanje pozitivnih motivov, moramo skrbeti tudi za
odstranjevanje negativnih motivov, če smo jih opazili. Na negativne motive moramo biti še
posebej pozorni, ker nam situacijo pri izobraževanju še poslabšajo. Bolje, da učenci nimajo
nobenih motivov, kot da so razvili negativne motive. Samo pomanjkanje pozitivnih motivov
še vedno dopušča možnost, da se bodo ljudje izobraževali, če ne iz lastnega nagiba, pa vsaj
pod vplivom delovanja nekih zunanjih pritiskov. Negativni motivi pa ustvarjajo pravo
nasprotovanje in odpor do izobraževanja, tako da tudi prisila in zunanji pritiski ne pomagajo
veliko (Krajnc 1982, str. 224).
5.2.2

OSEBNI IN DRUŽBENI MOTIVI

Z ozirom na osnovni izvor motivacije loči Mrmak (1975 v Krajnc 1976, str. 106) individualne
ali osebne motive (potrebe) in družbene motive (splošni interes in zahteve po izobraževanju).
Pogosto se odrasli težko odločijo za nadaljevanje svojega izobraževanja, zlasti še zato, ker jim
učenje ni več v navadi, ko pa začutijo širši družbeni interes, potrebe delovne organizacije in
splošno pozitivno družbeno klimo po širjenju izobraževanja, so se tudi sami pripravljeni
potruditi in v ospredje stopijo novi motivi, ki niso več zgolj individualno obarvani (Krajnc
1982, str. 224).
R. Boshier (1971 v Krajnc 1982, str. 227) je več let empirično proučeval razne skupine
odraslih na Novi Zelandiji, da bi odkril njihove osnovne motive za izobraževanje. Izločil je 14
pomembnejših motivov:
 družbeno uveljavljanje, uspešnost v družbi;
 težnja po socialnih stikih;
 napredovanje na delovnem mestu, nova zaposlitev;
 intelektualna rekreacija;
 želja po strokovnem napredovanju;
 družbeni konformizem;
 vzgojno izpopolnjevanje;
 interes za učenje;
 vzgojno-izobraževalna kompenzacija;
 zaradi skupnega izobraževanja s kom od najbližjih (zakonski partner, prijatelj);
 odpor do televizije;
 umik iz družbe (želja po samoti in izolaciji se pojavlja kot pogost motiv pri dopisnem
izobraževanju);
 izboljšanje medosebnih odnosov z drugimi ljudmi;
 »lov za diplomami in spričevali.«
5.2.3

NOTRANJI IN ZUNANJI MOTIVI

Krajnc (1982, str. 243–264) je na podlagi izvora motivacije razdelila motive za izobraževanje
na:
 notranje motive (želja po osebnem razvoju, »duhovna rast,« vedoželjnost,
samostojnost in odvisnost, biti usposobljen za življenje, preizkusiti svoje sposobnosti,
pridobiti si nove prijatelje, nov poklic, priti v stik z ljudmi ... ) in
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 zunanje motive (izboljšanje položaja v družbi, boljše delovno mesto, boljši zaslužek,
bolj kakovostno delo v poklicu, večji ugled, spodbuda v delovnem kolektivu, podpora
lastne družine, sredstvo preživetja ...).
V strokovni literaturi tako na podlagi izvora motivov za izobraževanje zasledimo delitev
motivacije na dve veliki skupini, in sicer na:
 notranjo (intrinsično) in
 zunanjo (ekstrisično) (Marentič-Požarnik, 2010, str. 188).
O zunanji motivaciji govorimo, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen
sestavni del izobraževalne dejavnosti; kadar cilj ni v dejavnosti, ampak zunaj nje, da nekomu
ustrežemo ali se izognemo graji. Učenje je tako le sredstvo za doseganje pozitivnih in
izogibanje negativnim posledicam (pozitivna in negativna zunanja motivacija). Zunanja
motivacija običajno ni trajna; če vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha. Pogosto je
povezana s pritiski in z napetostjo, neredko tudi z nizkim samospoštovanjem in
zaskrbljenostjo, zlasti, kadar zahtevnim ciljem nismo kos in menimo, da sami s svojim trudom
ne moremo vplivati na izid (Marentič-Požarnik 2010, str. 188).
Notranja (intrinsična) motivacija je povezana z ustvarjalnostjo in širjenjem interesov,
radovednostjo in željo po obvladovanju nekega področja znanja in spretnosti. Cilj delovanja je
v dejavnosti sami, medtem ko je cilj zunanje motivacije določena posledica, ki sledi iz
dejavnosti (pohvala, ocena). Vir podkrepitve je v nas; želimo razviti svoje sposobnosti, doseči
nekaj, kar nas zanima, obvladovati določeno spretnost, nekaj novega spoznati in razumeti
(Podgoršek 2009, str. 42). Proces je pogosto pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi vir
zadovoljstva. Prednost intrinsične motivacije je v zadovoljstvu, pa tudi v njeni trajnosti
(vztraja tudi ob odsotnosti zunanje kontrole ali zunanjih podkrepitev), v kakovostnejši
dejavnosti ter boljših rezultatih. Povezana je s spontanostjo, z ustvarjalnostjo, užitkom in s
širjenjem interesov (Marentič-Požarnik 2010, str. 188). Harterjeva (1978 v Juriševič 2006, str.
35) med drugim razlaga tudi, da je notranja motivacija pravo gibalo človekove narave, saj
žene v iskanje novega, v soočanje z izzivi, v preizkušanje meja lastnih zmogljivosti in v
učenje, od rojstva naprej, tudi ob odsotnosti zunanjih nagrad. Oldfather in McLaughin (1993 v
Juriševič 2006, str. 35) notranjo motivacijo podobno pojmujeta kot »neprestan impulz za
učenje«, za katerega je značilna intenzivna vpletenost v učenje, radovednost in težnja po
iskanju smisla.
Zunanjo in notranjo motivacijo lahko navežemo tudi na teorijo spodbujanja, ki jo v svojem
delu »Sodobne teorije organizacije« opisuje Ivanko (2007, str. 78). Sam pravi, da je
spodbujanje dejavnik, ki precej vpliva na človekovo učenje in posameznikovo vedenje.
Teorija temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi se želi vplivati na posameznikovo
vedenje in posledično na motivacijo, zanemarja pa občutke človeka, njegova pričakovanja in
druge motivacijske dejavnike. Ljudje, katerih delo je raznoliko in zanimivo, so notranje bolj
motivirani, hkrati pa to zadovoljstvo posledično vpliva na večjo motivacijo za vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Delo v tem primeru že samo po sebi
pomeni (notranjo) nagrado, medtem ko imajo zunanje nagrade negativen učinek na osebno
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motivacijo. Torej, če bo posameznik začel prejemati zunanje nagrade za naloge, za katere je
osebno motiviran, se bo njegova motivacija sčasoma zmanjšala. Pri ljudeh, ki jim njihovo
delo ni zanimivo, osebna motivacija ni izrazita, so zunanje nagrade nujne, saj drugače takih
del ne bi opravljal nihče (prav tam, str. 78). In tako je tudi pri motivaciji za izobraževanje.
Raziskovalce je od nekdaj zanimal odnos med obema vrstama motivacije. Ali sta zunanja in
notranja motivacija dva nasprotna pola ali pa se dopolnjujeta in smo za neko dejavnost lahko
hkrati notranje in zunanje motivirani?
Kognitivni psihologi glede tega problema niso povsem enotnega mnenja. Harter (1981 v
Marentič-Požarnik 2010, str. 189) gleda na notranjo in zunanjo motivacijo kot na dva pola v
kontinuumu, ki ju določajo naslednji vidiki:
NOTRANJA MOTIVACIJA
ZUNANJA MOTIVACIJA
Izzivi
Čim lažje delo
Radovednost, interes
Dobre ocene
Samostojno obvladovanje nečesa
Odvisnost od učitelja
Neodvisno odločanje za akcijo
Sledenje učiteljevi presoji
Notranji kriteriji uspešnosti
Zunanji kriteriji uspešnosti
Tabela 2: Notranja in zunanja motivacija (Vir: Marentič-Požarnik 2010, str. 189)
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da nekateri avtorji še vedno ločijo notranjo in zunanjo
motivacijo na dva nasprotna pola, kar se nam zdi zgrešeno. Na podlagi različnih raziskav in
izkušenj lahko trdimo, da se lahko v eni dejavnosti obe vrsti motivacije povezujeta in tudi
vplivata druga na drugo. Delitev na zunanjo in notranjo motivacijo je preveč toga, črno-bela
in ne more zajeti vseh ravni in vrst motivacije.
V nadaljevanju navajamo nekaj motivov, ki predstavljajo vmesno stopnjo med zunanjo in
notranjo motivacijo.
Učimo se lahko predvsem:
 zaradi zunanje prisile oz. strahu pred kaznijo;
 ker zunanje zahteve ponotranjimo, sprejmemo za svoje, se zavemo nujnosti učenja;
 ker pričakujemo določene koristi v prihodnje (boljše delovno mesto);
 ker verjamem, da je znanje nekaj vrednega;
 ker nas to, kar se učimo, živo zanima (Marentič-Požarnik 2010, str. 190).
Vidimo lahko, da se obe vrsti motivacije običajno prepletata, je pa notranja motivacija pri
izobraževanju bistveno bolj zaželena kot zunanja. Razlika med obema vrstama motivacije je
predvsem v večjem zadovoljstvu in trajnosti notranje motivacije. Zavedati se moramo tudi
dejstva, da motivacija za izobraževanje ni stalna, ampak se spreminja v različnih obdobjih
človekovega življenja. Potrebe po znanju se pri odraslem porajajo stalno ob delu in v življenju
in zato si zastavijo točno opredeljene cilje, ki jih poskušajo z izobraževanjem tudi doseči.
Zaključimo lahko s trditvijo, da je za uspešno izobraževanje potreben preplet obeh vrst
motivacije, tako notranje kot zunanje.

45

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

5.2.4

ZAVEDNI IN NEZAVEDNI MOTIVI

Dvojnost človekove narave so prepoznali že antični misleci, predstavlja pa večno trenje v
posameznikovem duhovnem ravnotežju. Že stari avtorji so radi razlikovali nagonsko
delovanje, ki naj bi bilo »slepo«, nebrzdano in prikrito, od volje, ki je zavestna in
kontrolirana. Ta podoba človekove »dvojne narave« je živa še danes: na eni strani nagoni in
čustva, neukročena »živalska« narava posameznika, na drugi strani volja in razum, kultivirana
in civilizirana narava (Musek in Pečjak 1997, str. 96).
Zavedna motivacija izhaja iz volje posameznika, da se usmeri k določenim motivacijskim
ciljem. Poteka na zavednem nivoju. Zavest jo tudi kontrolira. Omogoča nam, da oblikujemo
svoje lastne motive in odločamo o svojem življenju. Zagotavlja relativno neodvisnost in
svobodo. Je sestavni del samodejavnosti.
Za to vrsto motivacije je značilno, da se zavedamo cilja, ga zavestno izberemo in sprejmemo,
se zavedamo, kako ga lahko dosežemo, in nam omogoča, da se odločamo o tem, v kakšnem
vrstnem redu bomo zadovoljili svoje motive.
Voljo, ki je temelj zavedne motivacije, doživljamo kot zavedno hotenje in voljno odločitev,
da nekaj storimo ali česa ne storimo.
Nezavedna motivacija temelji na delovanju naših nezavednih vsebin na naše potrebe.
Nezavedni motivi vplivajo na naše odločitve. Pomemben dejavnik so tudi naše potlačene
nagonske težnje, ki se jih več ne zavedamo, vendar še vedno vplivajo na naše vedenje in
odločanje. Pojavijo se lahko kot obrambna funkcija, pri čemer ob določenem dražljaju
oziroma dogodku odreagiramo z odzivom, ki ga ne znamo pojasniti. Običajno je to povezano
z našim samospoštovanjem in samopodobo, ki jo skušamo nezavedno zaščititi.
Za nezavedne motive je značilno, da sicer lahko vemo, kaj hočemo in kako bomo to dosegli,
ne vemo pa, zakaj hočemo ravno to (Babšek 2009, str. 57).
Zadovoljevanje nekaterih potreb, zlasti fizioloških (tj. potrebe, s katerimi izravnavamo
primanjkljaj snovi, ki jih organizem potrebuje), poteka običajno avtomatično, torej brez
zavestne kontrole.
Pogosto pa se zavestno (hote) usmerjamo k ciljem. Zavestna motivacija se tesno povezuje z
voljo, to je procesom, v katerem zavestno spodbujamo svojo dejavnost in jo zavestno
usmerjamo k ciljem. S svojo voljo lahko torej sprožimo svoje obnašanje, ga usmerjamo in ga
tudi spreminjamo. Nekatera dejanja potekajo pod zavestno in voljno kontrolo, druga ne.
Zavestna motivacija zajema vse tiste motive, kjer si zavestno postavljamo cilje in zavestno
nadziramo doseganje teh ciljev in zadovoljevanje potreb (Musek in Pečjak 2001, str. 91).

5.3 MOTIVACIJA ZA POKLICNO ODLOČITEV
Odločitev za poklic je v življenju vsakega posameznika zelo pomembna prelomnica. Prav
zaradi pogostosti te odločitve, predvsem danes, v času nenehnih sprememb, so se že v
preteklosti z njo ukvarjali predstavniki različnih znanstvenih področij. V nadaljevanju se
bomo ukvarjali predvsem z vprašanjem, kako realnost predstav pred vpisom v izobraževalni
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program vpliva na poklicno motiviranost, poklicno identifikacijo ter lastno percepcijo ugleda
poklica?
5.3.1

MOTIVACIJA ZA
ORIENTACIJE

POKLICNO

ODLOČITEV

IN

TEORIJE

POKLICNE

Raziskovanje in razumevanje poklicnega področja je bilo za teoretike vedno zanimivo,
poglobljene raziskave tega področja pa so se začele dokaj pozno. Teoretiki poklicne
orientacije so se v začetku sklicevali in opirali predvsem na psihološke teorije, kasneje pa so
spoznali, da je zgolj psihološko razumevanje poklicne poti posameznika preozko. Tako se je
pojavila potreba po umestitvi poklicne orientacije v družbeni odnos. Posameznikove
sposobnosti in motivi za določen poklic in s tem povezanim izobraževanjem se ne oblikujejo
zgolj interpersonalno, ampak so tesno pogojeni z družbenim okoljem. Slednje je pogojevalo
pomemben preskok v razmerju teoretičnih konceptov, ki so s psiholoških teorij prešli na
nepsihološke. Raziskovalci so torej svoje zanimanje preusmerili iz notranjih na zunanje
dejavnike izbire poklica ter tako iskali korelacijska razmerja med obojim (Hozjan 2010, str.
11).
V nadaljevanju se bomo posvetili opisovanju psiholoških in nepsiholoških teorij izbire
poklica ter tudi opisovanju motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na poklicno odločitev ter s
tem povezano izobraževanje.
5.3.1.1 PSIHOLOŠKE TEORIJE
Psihološke teorije izbire poklica poudarjajo, da je glavni dejavnik pri poklicni odločitvi
posameznik. Ta se sam zavestno odloča in presodi, kateri poklic je zanj najbolj primeren.
Poklicna odločitev posameznika ni spontan pojav, ampak je večinoma odvisna od značaja
posameznika. Kljub temu, da se vsak posameznik odloča o svojem poklicu prostovoljno, nanj
vplivajo njegove osebne želje, motivi in sposobnosti. Zavedati pa se moramo dejstva, da se
slednje ne oblikujejo v »vakuumu«, ampak v točno določenem socio-kulturnem okolju
(Hozjan 2010, str. 12).
Teorija lastnosti in zahtev
Teorija lastnosti in zahtev je temeljno delo poklicne orientacije, ki se danes pojavlja kot
ključna pri razumevanju zahtev posameznih poklicev. Pri iskanju rešitve je teoretična metoda
za razumevanje poklicne orientacije izhajala iz ugotovitev individualnih razlik. Že začetnik
poklicne orientacije F. Parsons je poklicno svetovanje označil kot stopenjski proces, v
katerem spoznavamo lastnosti posameznika in analiziramo zahteve poklica ter na koncu
racionalno primerjamo in usklajujemo prvo in drugo, s težnjo iskati ustrezen poklic za
posameznika (Lapajne 1997 v Hozjan 2010, str. 12, 13) na podlagi razvitih merskih
instrumentov merjenja lastnosti posameznika in poklica. Tako se ne razlikujejo zgolj ljudje po
svojih lastnostih, na primer psihofizičnih sposobnostih, znanju, spretnostih, ampak se hkrati
razlikujejo tudi poklici glede na naravo dela, zahtevnost itn. Ker pa imamo na eni strani
različne ljudi in na drugi strani različne poklice, obstaja možnost medsebojnega usklajevanja.
Slednje pa je mogoče le ob predpostavki, da imamo razvite ustrezne instrumente merjenja
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lastnosti posameznika in poklica (Rupar in Žvokelj 2001 v Hozjan 2010, str. 13). Teorija
lastnosti in zahtev je tako intenzivno spodbujala razvoj psihometričnih instrumentov za
proučevanje sposobnosti in interesov posameznikov, katere uporabljajo tudi pri izbiri
kandidatov za izobraževanje in delo v vrstah policije.
Ne glede na to, da je teorija lastnosti in zahtev najstarejša teorija s področja poklicne
orientacije, pa je še vedno delno uporabna. Čeprav ni vsebinsko koherentna, saj gre bolj za
prevladujoč način razmišljanja kot pa za teorijo v pravem pomenu besede (Lapajne 1997 v
Hozjan 2010, str. 14), ima zgodovinsko vlogo pri razvoju psihologije na področju poklicnega
svetovanja in izbora kadrov. V njenih okvirih so se razvila mnoga orodja za proučevanje
sposobnosti in poklicnih interesov, ki so temelj za razvoj mnogih drugih, novejših teorij s
področja izbire poklica (Hozjan 2010, str. 14).
Ginzbergova, Ginzburgova, Axelradova in Harmova teorija
V nasprotju s teoretiki lastnosti in zahtev so Ginzberg, Ginzburg, Axelrod in Herma menili, da
je izbira poklica razvojni proces, kjer ne gre samo za odločitev (izbiro poklica), temveč za
zaporedje odločitev, ki jih posameznik sprejema v daljšem časovnem obdobju. Procesa izbire
poklica ni mogoče ponoviti. Vsaka odločitev je odvisna od starosti in razvojne faze
posameznika (Lapajne 1997, str. 23). V različnem časovnem obdobju se posameznik drugače
vede, ima drugačen pogled na svet in različne poklicne želje ter sprejema poklicne odločitve,
ki se v času odraščanja razvijajo, med seboj dopolnjujejo in kombinirajo.
Poklicna socializacija je torej po mnenju avtorjev proces, ki se konča relativno hitro. Slednje
je spodbudilo Ginzberga, da je leta 1972 svojo teorijo dopolnil in vzpostavil razumevanje
poklicne socializacije kot stalen in vseživljenjski proces. Pravi, da »se proces izbire poklica
sploh ne konča in da se lahko ujema s posameznikovim celotnim delovnim življenjem« (prav
tam, str. 24). Slednje pa potrjuje osnovno intenco Ginzbergove teorije, da se popolnoma
osredotoči na posameznika in na procese, ki se tekom njegovega odločanja za določen poklic
dogajajo interpersonalno. Tako niso primarno v ospredju zahteve poklica oziroma delovnega
mesta, kot smo to lahko videli pri teoriji lastnosti in zahtev, ampak vse glavno poteka na
psihični ravni posameznika (Hozjan 2010, str. 16).
Teorija Anne Roe
Anna Roe je pri raziskovanju poklicne izbire posameznika združila Murphovo psihoanaitično
teorijo in motivacijsko teorijo Maslowa. Avtorica v svoji teoriji poudarja motivacijske
faktorje izbire poklica, ki v glavnem niso zavestni. Človek razpolaga z generično
determinirano psihično energijo in jo neprostovoljno troši, kot to pogojujejo izkušnje v
zgodnjem otroštvu in tako vplivajo na razvoj individualnih lastnosti (Lapajne 1997, str. 26).
Poklic in delo sta vir, ki zadovoljuje številne potrebe. Stopnja motivacij za dosego poklicnega
cilja je odvisna od zastopanosti in intenzivnosti strukture posameznikovih potreb. Z razlikami
v motivaciji razlaga različne dosežke oseb z enakimi sposobnostmi. Pri tem A. Roe privzame
hierarhijo potreb po Maslowu: od fizioloških potreb do potrebe po aktualizaciji samega sebe
(prav tam). S tega vidika je teorija Anne Roe zanimiva, ker je izpostavila drugačen zorni kot,
kot smo ga lahko zasledili pri predhodnih dveh teorijah. Namesto lastnosti posameznika ali
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zahtev delovnega mesta izpostavi vlogo zgodnjega obdobja otroštva pri oblikovanju
motivacijskih dejavnikov, interesov, sposobnosti in vrednot kot ključnih dejavnikov njegove
poklicne izbire. Ker pa izhaja iz psihoanalitičnega koncepta, je razumljivo, da je za
izhodiščno točko poklicne socializacije postavljena primarna družina. Skozi zgodnje
družinske izkušnje otrok razvija temeljna stališča, interese in sposobnosti, ki postanejo opazni
pri izbiri poklica v odraslem obdobju (Rupar in Žvokelj 2001 v Hozjan 2010, str. 16). Tako
posamezniki, ki izbirajo isti poklic, nimajo samo podobnih osebnih lastnosti, temveč tudi
podobne izkušnje iz otroštva. Slednje je posledica ugotovitve Anne Roe, da se v otroštvu
izoblikuje primarna usmerjenost k ljudem ali stvarem, kar je odvisno od tega, kakšno
pozornost posvečajo starši svojim otrokom. Posameznikova poklicna izbira je lahko
usmerjena v personalni odnos (delo z ljudmi) ali v zaposlitve, ki niso personalno usmerjene.
Tako kot Parsons je tudi Anna Roe opozorila na motivacijsko plat izbire poklica in jo
obravnavala kot enkraten dogodek, in ne proces (Hozjan 2010, str. 17).
Teorija Johna L. Hollanda
Tipološka teorija poklicev avtorja Johna L. Hollanda izhaja iz tipološkega razumevanja
psihologije osebnosti in iz zgodovinskega razvoja vprašalnikov poklicnih interesov.
Posameznikove poklicne odločitve so odvisne od posameznikove inteligentnosti, socialnoekonomskega položaja, gospodarskih razmer, izobrazbene ravni in zdravja. Poznejše
zadovoljstvo, stabilnost in uspeh pri poklicnem delu pa so predvsem odvisni od tega, ali je
posameznik izbral okolje, ki ustreza njegovemu tipu osebnosti (Hozjan 2010, str. 17).
V prvotni zasnovi teorije je Holland tako prvo izbiro poklica kot tudi vsako kasnejšo izbiro ali
spremembo skušal pojasniti le z interakcijo med lastnostmi posameznika in karakteristikami
okolja, nato pa je v kasnejših verzijah vključil še ekonomske, socialne in izobraževalne
vidike. Če poznamo interakcijo med osebnostjo in značilnostmi okolja, lahko po Hollandu
napovemo poklicne rezultate, kot so izbira poklica, spremembe zaposlitve, poklicna
uspešnost, ter druge vidike izobraževalnega in poklicnega dogajanja (Lapajne 1997, str. 42).
Izbira poklica je tako posledica celotne osebnosti. Ne pomeni le vrste dela, ki ga kdo opravlja,
temveč tudi določen družbeni položaj, družbeno vlogo in slog življenja v celoti (Hozjan 2010,
str. 18, 19).
Teorija Donalda E. Superja
Super, v nasprotju s Hollandom, v svojih delih izhaja iz kritike teorije lastnosti in zahtev.
Njegov model se uporablja za pojasnitev, kako biografske, psihološke in socialno-ekonomske
determinante vplivajo na razvoj poklicne poti (Zunker 1998 v Hozjan 2010, str 19). V svoji
teoriji je z »modelom oboka« postavil ločnico med notranjimi in zunanjimi dejavniki poklicne
izbire in hkrati opozoril na pomembnost interaktivnega vpliva med njimi. Interaktivno učenje
je temeljni koncept, ki oblikuje posameznika, medtem ko srečuje ljudi, ideje, dejstva in
objekte v svojem osebnem razvoju. Med notranjimi dejavniki poklicne izbire je izpostavil
vlogo vrednot in interesov, vendar je hkrati opozoril na problem terminologije in merjenja
vrednostnega prostora posameznika (Super 1995 v Hozjan 2010, str. 20).
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Teorija socialnega učenja
Ena od teorij, ki ni izključno psihološka, je zagotovo teorija socialnega učenja, saj se pogosto
spogleduje z družbenimi razmerji. Krumboltz in njegovi sodelavci so se pri razvoju teorije, s
katero so razložili sprejemanje odločitev v okviru kariere, sklicevali na Bandurovo teorijo
socialnega učenja. Teorija je zgrajena na štirih osnovnih sestavinah (Lapajne 1997, str. 48):
1. prirojene lastnosti posameznika (spol, rasa, videz …);
2. dogodki in stanja v okolju (družbena klima, individualne izkušnje, trg dela,
izobraževalne zmožnosti, družbene politike, delovna zakonodaja, sindikalne
zadeve …);
3. zgodovina učenja (asociativno učenje, pri katerem posameznik opazuje odnose med
dogodki, in instrumentalno učenje, pri katerem posameznik deluje na okolje
neposredno z rezultati, ki jih je mogoče opazovati) in
4. spretnost, kako se lotevati nalog (kombinacija vsega) (Lapajne 1997, str. 48).
Lapajne (1997, str. 50) v svoji knjigi strne bistvo teorije ter poudari tesno povezavo med
interpersonalnimi in intrapersonalnimi dejavniki poklicnega razvoja. Pravi, da »ljudje
prinašajo v svoja specifična okolja skupek genetično in družbeno podedovanih značilnosti.
Značilnosti in okolje vplivajo drug na drugega. Iz tega izhajajo pogledi na samega sebe, ki
vplivajo na vedenja posameznika v zvezi z delom. Ta vedenja preoblikujejo naravne in
programirane podkrepitve ali kazni« (prav tam, str. 50).
5.3.1.2 NEPSIHOLOŠKE TEORIJE
Nepsihološke teorije dokazujejo, da so glavni dejavniki poklicne odločitve v okolju
posameznika. Individualnih lastnosti posameznikov, kot so inteligenca, interesi in druge
osebnostne lastnosti, nepsihološke teorije ne upoštevajo kot primarne dejavnike izbire
poklica.
Teorija naključij
Teorija naključij je ena od najbolj razširjenih in laičnih razlag o tem, kako se posamezniki
odločajo o izbiri poklica. Izbira poklica je posledica naključnih okoliščin in dogajanj, v
katerih se posameznik znajde v času odločitve. Na njegovo odločitev naj bi vplivali, npr.:
nepričakovano veliko nasledstvo, prijateljeva odločitev za določen poklic itn. (Hozjan 2010,
str. 25, 26).
Ekonomske teorije
Predstavniki teorije so ekonomisti, ki trdijo, da se posamezniki za določene poklice raje
odločajo na podlagi zaslužka. Več materialnih koristi kot poklic ponuja, večja je
zainteresiranost za ta poklic. Višina zaslužka, ki ga poklic ponuja, pa je odvisna od ponudbe
in povpraševanja na trgu delovne sile. Danes, v času modernega kapitalizma, pa ekonomska
teorija izbire poklica postaja vse bolj aktualna, saj je glavno vodilo v življenju denar in
materialne dobrine. Odnos med konceptoma delo in kapital je postal izredno pomemben, saj
je delo, ki omogoča dobre zaslužke, v tej družbi zelo cenjeno in zaželeno (Hozjan 2010, str.
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26). Ljudje se torej za določen poklic odločajo na podlagi zaslužka in vrednotenja določenega
poklica v družbi.
Sociološke teorije
Sociologi in teoretiki sociologije gledajo na konceptualizacijo izbire poklica drugače. Glavna
teza teorije je, da sta družbena pripadnost posameznika in njegov socialni položaj (status) v
družbi glavni dejavnik pri izbiri poklica.
Miller in Fromm bistvo svoje sociološke teorije, kjer je socialni položaj v družbi glavni
dejavnik pri izbiri poklica, dokazujeta s teorijo naključij. Menita, da je človeku že ob rojstvu
določeno, kateri družini, rasi, nacionalnosti, družbenemu položaju itn. bo pripadal. Na podlagi
tega imajo različni posamezniki, ki se rodijo različnim staršem, v različnih okoliščinah
različne možnosti za izobraževanje in za izbiro poklica. Ta naj bi bil namreč določen s
položajem, ki ga ima posameznik v družbi, poklicni cilj in uspeh pa naj bi bila odvisna od
procesa poskusov in napak (Caplow 1982 v Hozjan 2010, str. 27).
Tudi drugi teoretik, Caplow, ki je ustvarjal na področju socioloških teorij, veliko vlogo pri
izbiri poklica pripisuje naključju. Otroci naj bi se namreč odločili za poklic, ki ga opravljajo
njihovi starši, in nadaljevali družinsko poklicno tradicijo (prav tam).
Na podlagi poskusov in raziskav je tudi B. Hollingshead dokazal, da je izbira poklica tesno
povezana z družbenim položajem. Ljudje se namreč odločajo med poklici, ki so značilni za
pripadnike njihovega družbenega položaja in potrjujejo njihov socialni status, ki ga imajo v
družbi. Poskušajo si najti poklic, ki jim bo omogočal življenje na isti družbeni ravni kot živijo
njihovi starši (prav tam, str. 27).
Kot smo že predhodno navedli: psihološke teorije izbire poklica kot glavnega dejavnika pri
poklicni odločitvi navajajo posameznika. Ta se sam zavestno odloča in presodi, kateri poklic
je zanj najbolj primeren. Poklicna odločitev posameznika ni spontan pojav, ampak je odvisna
tudi od značaja posameznika, njegovih osebnih želja, motivov in sposobnosti. Zavedati se
moramo tudi dejstva, da se slednje ne oblikujejo v »vakuumu«, ampak v točno določenem
socio-kulturnem kontekstu. Za razliko od psiholoških teorij pa nepsihološke, kot ključne pri
izbiri poklica, navajajo zunanje dejavnike: družinsko poreklo, pripadnost družbeni skupini,
vpliv šole … Pomembno pa se nam zdi, da pri obravnavi motivacije za poklicno odločitev
upoštevamo korelacijo tako psiholoških kot nepsiholoških teorij.

Teorije motivacije pri delu pa lahko razdelimo v dve skupini: na vsebinske teorije (ang.
content theories), ki pojasnjujejo tipologijo posameznikovih motivov in potreb, ter na
procesne teorije, ki se ukvarjajo z zunanjimi dejavniki spodbujanja in nagrajevanja
obstoječega posameznikovega vedenja (Martin 1998 v Pavlin 2007, str. 659). Prva skupina
teorij se torej nanaša na posameznikov notranji motivacijski mehanizem, druga pa na z njim
povezane dejavnike okolja.
VSEBINSKE TEORIJE
PROCESNE TEORIJE
Hierarhija potreb Maslowa (Maslow 1954 Vroomova teorija pričakovanj (Vromm
v Pavlin 2007, str 660)
1995 v Pavlin 2007, str. 660)
Temelji
na
predpostavki,
da
je Avtor pojasnjuje, zakaj se človek v neki
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posameznikove potrebe mogoče opisati v
hierarhičnem odnosu. Avtor motive oziroma
potrebe deli na motive pomanjkanja in
motive rasti. Vse pa razvrsti v hierarhično
lestvico, ki se razteza od fizičnih potreb,
potreb po varnosti in zaščiti, potreb po
ljubezni
in pripadnosti, potreb po
samospoštovanju do potreb po spoznavanju,
samospoznavanju in samoaktualizaciji, ki jih
v piramidi postavlja najvišje. Pri tem je
Maslow trdil, da človek ne more v polni meri
realizirati višjih potreb, če nima vsaj
minimalno zadovoljenih nižjih potreb, zlasti
temeljnih (Kline in Ule 1996 v Pavlin 2007,
str. 660).

delovni organizaciji obnaša tako kot se in ne
drugače. Za motivacijo zaposlenega so
ključni naslednji trije pojmi, ki se med seboj
dopolnjujejo:
pričakovanje
(posameznik
bo
z
uresničitvijo naloge uresničil tudi cilje, ki
so zanj pomembni);
instrumentalnost
(razmerje
med
osebnim pričakovanjem ustrezne nagrade
za svoj napor in prepričanjem v
pravičnost nagrade. Posameznik je
avtomatično bolj motiviran, če verjame,
da bo za dobro opravljeno delo prejel
dobro plačilo, kot če v vsakem primeru
pričakuje slabo plačilo.) in
valenca (Lahko je pozitivna, negativna
ali indiferentna do posamezne delovne
aktivnosti ali delovnega mesta kot celote.
Človek teži k rezultatom s pozitivnim
predznakom, tistih z negativnim pa se
izogiba. Pri tem upošteva verjetnosti,
kako dobro lahko zastavljeno delovno
nalogo v resnici opravi) (Pavlin 2007, str.
660).
Adefersov
konstrukt
tristopenjske Teorija ciljev (Locke 1991 v Pavlin 2007,
str. 661)
hierarhične teorije (1969)
Posameznikova motivacija se glede na Temeljno orodje posameznikovega delovanja
delovne situacije giblje med tremi je povratni odgovor (feedback).
kategorijami: potrebami obstoja, potrebami
po socialnih odnosih ter potrebami rasti
(Pavlin 2007, str. 660).
Teorija enakosti (Adams 1963 v Pavlin
Herzbergova dvofaktografska
2007, str. 661)
motivacijska teorija (1968)
Posameznik doživlja svoje delo skozi Teorija pojasnjuje vlogo referenčnih točk
občutke zadovoljstva in nezadovoljstva. (npr. plač sodelavcev).
Zadovoljstvo in nezadovoljstvo sta po
Herzbergu dva različna kontinuuma, ki med
seboj nista odvisna. Nasprotno zadovoljstvu
je
odsotnost
zadovoljstva,
nasproti
nezadovoljstvu
pa
stoji
odsotnost
nezadovoljstva (Herzberg 1968 v Pavlin
2007, str. 660). Na zadovoljstvo vplivajo
motivatorji, na nezadovoljstvo pa higieniki.
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Prvi se vežejo na delovno okolje, drugi pa
neposredno na delo. Odsotnost higienikov
torej ne povzroča večje motiviranosti,
njihova odsotnost pa lahko vpliva na
zmanjšanje motivacije (Pavlin 2007, str.
660).
McClellandova teorija privzetih potreb
(McClelland 1988 v Pavlin 2007, str. 660)
Posameznike lahko razvrstimo v tri temeljne
skupine oziroma teorija določa, da so
motivacijski mehanizmi do dokončne mere
vrojeni. Temeljne tri kategorije so: težnja po
dosežkih, socialnih stikih ter moči.
Tabela 3: Vsebinske in procesne teorije motivacije pri delu (Vir: Pavlin 2007, str. 660, 661).
Predstavljeni teoretski sklopi pomembno pojasnjujejo vprašanje, kateri dejavniki so tisti, ki
motivirajo posameznika pri delu (Pavlin 2007, str. 661). Na podlagi teh motivacijskih
dejavnikov lahko torej posredno ugotovimo, kakšna je stopnja motiviranosti delavcev v
posamezni organizaciji, kar je neposredno povezano z delovno učinkovitostjo in dolgoročno
pripadnostjo podjetju.
POKLICNA IDENTITETA
Poklicna identiteta je pomembna sestavina osebne in skupinske identitete. Povezana je s
številnimi elementi, ki spremljajo (predvsem plačano) delo posameznika: z delovnimi
nalogami, s sredstvi, z izdelki in storitvami, s sodelavci in z znanci iz delovnega okolja, z
delodajalsko organizacijo ter s prevzetimi normami in z vrednotami (Laske 2001 v Pavlin
2007, str. 661).
Poklicna identiteta je na tem mestu mišljena kot »način delovanja posameznika, skladno z
normativnimi družbenimi pričakovanji o delovanju članov poklicne skupine, pa tudi kot
kontinuirana percepcija lastne istosti, ki je skladna s percepcijo poklicne istosti drugih (prav
tam). Delovanje in osebno občutenje sta pogojena s procesom opravljanja dela in različnih
atributov dela, kot so rezultati dela, organizacijska klima, status in ugled, ki sodita k temu
delu.
V svojem prispevku Pavlin (2007, str. 662) ugotavlja, da se poklicna identiteta v resnici začne
oblikovati že v šolskem sistemu – na sekundarni ravni v programih poklicnega in strokovnega
izobraževanja, sicer pa na višješolskih in visokošolskih programih. V tem obdobju naj bi se
posameznik socializiral v poklic, kar pomeni, da je prevzel vrednote, norme in vedenjske
obrazce prihodnjega delovnega okolja.
Trdi, da uspešna socializacija v poklic predstavlja temelj delovne motivacije in dobrih
delovnih dosežkov ter predanosti (Marhuenda 2001 v Pavlin 2007, str. 662). Še več: z izbiro
izobraževalnega programa posameznik kaže na »socializacijsko predispozicioniranost« za
določeno vrsto dela.
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TEORIJA KARIERNE ORIENTACIJE
Teorijo poklicne izbire in karierne orientacije lahko opazujemo iz dveh razmeroma ločenih
paradigem. Prva, ekstrinzična, se ukvarja z vplivom družbenih, ekonomskih in ostalih
okoljskih dejavnikov na izbiro poklica. Po tej doktrini izbira poklica ni neposredno povezana
z lastnostmi in motivi posameznika, temveč z dostopnostjo delovnih mest in izobraževalnih
programov ali pa predvsem z različnimi funkcijami kapitala (Doepke in Zilibotti 2007 v
Pavlin 2007, str. 662). Ob zunanjih relativno avtonomnih socio-ekonomskih dejavnikih pa
osrednjo mesto zavzemajo tudi (osebni) izobrazbeni dosežki (Miller 1984; Thomas in Thomas
2002 v Pavlin 2007, str. 662).
Druge teorije ekstrinzične paradigme kažejo, da so karierne odločitve in dosežki prepuščeni
relativno naključnim dogodkom. Tako, recimo, signalna teorija (Spence 1973 v Pavlin 2007,
str. 662) opozarja, da naj bi bila izobrazba človeka skrčena na funkcijo signala in naj bi
delodajalcem sporočala predvsem prilagodljivost iskalcev zaposlitve: iskalci zaposlitve z višjo
izobrazbo naj bi bili bolj prilagodljivi, bolj motivirani in naj bi imeli večje sposobnosti učenja.
Certifikatna teorija (Collins 1979 v Pavlin 2007, str. 662) in teorija omrežij (Lin 1999 v
Pavlin 2007, str. 662) gresta še korak dlje. Prva skuša dokazati, da opravlja izobraževalni
sistem predvsem funkcijo kontrole dostopa do trga dela, druga pa ga vidi kot generatorja
socialnih vezi. Šele različno naključne socialne vezi naj bi bile v resnici tiste, ki odločajo o
tem, kakšno kariero naj bi imeli posamezniki pred sabo.
Vse omenjene teorije se v največji meri ukvarjajo predvsem z vprašanjem, kako posameznik
po koncu šolanja preide v svet dela. Karierna pot pa se v resnici začne že z izbiro
srednješolskega oziroma višje- ali visokošolskega izobraževalnega programa. Odločitve izbire
izobraževalnega programa v tem smislu dosti bolje pojasnjuje intrinzična teoretska paradigma
karierne orientacije, ki izhaja predvsem iz individualnih razlik posameznika ter dejavnikov, ki
nanje vplivajo: posameznik se namreč o izobraževalnem programu odloča relativno
samostojno, medtem ko je zasedba delovnega mesta dosti bolj odvisna od različnih
dejavnikov okolja (Pavlin 2007, str. 663).
Omenjena paradigma, ki je še posebej navzoča na področju karierne orientacije kot aktivnost
priprave posameznika za izbiro izobraževalnega programa, odpira dve temeljni teoretski
paradigmi: teorijo lastnosti in zahtev ter teorijo socialnega učenja (Niklanović in Trbanc 2002
v Pavlin 2007, str. 663), ki smo ju omenili že zgoraj. Paradigma lastnosti in zahtev izhaja iz
iskanja čim bolj ustreznih kandidatov za določeno poklicno področje. Pri tem je glavno orodje
analiza lastnosti posameznikov, ki temelji na psiholoških testih, pa tudi izdelavi kompetenčnih
profilov. V tem kontekstu lahko rečemo, da so se izhodišča Franka Parsonsa (1909 v
Boštjančič in Bajec 2011, str. 155) ohranila vse do danes: za to, da se nekdo pravilno odloči
za poklic, mora dobro poznati:
a) sebe (svoja stališča, sposobnosti, želje, ambicije, omejitve …);
b) zahteve in pogoje uspeha, prednosti in slabosti, priložnosti (…) posameznega dela in
izobraževalnega programa ter
c) povezavo med enim in drugim (prav tam).
Drugi avtorji so se skladno z doktrino lastnosti in zahtev lotili vprašanja vloge različnih
starostnih obdobij v kariernem odločanju. Ginzberg in drugi (1951 v Pavlin 2007, str. 663)
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tako v času izbire izobraževalnega programa omenjajo obdobje poizkusov med 12. in 17.
letom starosti ter realistično obdobje, ki nastopi po 18. letu starosti. V tej luči je torej treba
razumeti odločanje mladih in njihovih družin takoj po osnovni šoli ter odločitve mladih, ki se
vpisujejo v višje- ali visokošolski program po koncu srednje šole. Super (1957 v Pavlin 2007,
str. 663) skladno s temi ugotovitvami na karierno odločanje gleda kot na proces oblikovanja
samopodobe in razvijanja identitete, ki se začne že v zgodnjem otroštvu in poteka prek
različnih faz, kot so raziskovanje, diferenciacija jaza, igranje vlog, preizkušanje stvarnosti ter
prevajanje in vzdrževanje samopodobe.
Nasproti teoriji lastnosti in zahtev se omenja teorijo socialnega učenja, ki pravi, da mora
posameznik stalno razvijati svoje spretnosti ter interese v različnih situacijah in obdobjih
svojega življenja, kar sovpada z vedno večjo dinamiko sprememb v organizacijah in pri delu
(Niklanović in Trbanc 2002 v Pavlin 2007, str. 664). Učenje namreč ni vedno namerno,
nastaja na podlagi vzročnih zvez in je pod vplivom okolja izrazito motivirana oblika vedenja.
Številni avtorji s področja karierne orientacije (npr. Holland 1973; Sally 1999 v Pavlin 2007,
str. 664) ugotavljajo, da posamezniki izberejo izobraževalni program in karierno pot skladno z
relativno vnaprejšnjimi osebnostnimi predispozicijami, ki jih dopolnjujejo različni dejavniki
okolja. Poklicne predispozicije in z njimi povezani motivacijski mehanizmi posameznika se
sicer običajno skladajo z dejanskimi sposobnostmi posameznika za delo. Zato lahko
zapišemo, da obstaja povezava med poklicnimi predispozicijami, ki se odražajo v ustreznosti
izbire izobraževalnega programa in seveda njegovi končni izbiri, ter kasnejšo motiviranostjo
in identifikacijo v poklicu (Pavlin 2007, str. 665).
Pavlin (2007, str. 668) v svoji raziskavi zaključi, da boljše predstave kot jih imajo mladi o
poklicu, do katerega vodi njihov izbrani izobraževalni program, bolje uspevajo v svetu dela.
Motiviranost pri delu, poklicna identiteta ter lastna percepcija ugleda poklica namreč močno
indicirajo zadovoljstvo ter uspešnost pri delu.

5.4 DEJAVNIKI MOTIVACIJE ZA IZOBRAŽEVANJE
Cilje ali zunanje spodbude lahko imenujemo tudi motivacijski dejavniki. Ti dejavniki
zadovoljujejo relativne potrebe, povzročajo, zavirajo ali pospešujejo in usmerjajo aktivnost
ljudi. Zanje je značilna učinkovitost, medtem ko potrebam pripisujejo pojavnost, intenzivnost,
trajanje in smer (Jezernik 1997, str. 25). Cilj je zadovoljitev pričakovanj, ki nastajajo na
osnovi materialnih in socialnih potreb, potreb po spoštovanju, samostojnosti in osebnemu
razvoju. Cilji torej, kot pravi Lipovec (1987, str. 113), predstavljajo spodbujevalne ali
motivacijske dejavnike, ki sprožajo in usmerjajo delovanje ljudi.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili dejavnike motivacije, ki spodbujajo
posameznike k izobraževanju.
5.4.1

VEDOŽELJNOST

Vedoželjnost je splošna težnja po odkrivanju znanja in iskanju novih resnic. Je potreba ljudi
in je lastna vsakomur. Brečko (1998, str. 23) opisuje vedoželjnost kot najbolj izrazit in
neoporečen primarni motiv za učenje, ki daje najbolj trajne in pozitivne učinke. Ljudje se
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učijo zaradi lastnega osebnega razvoja in potešitve radovednosti, v njih je raziskovalni duh, ki
jih trdno vodi do zastavljenega izobraževalnega cilja.
Z vidika motivacije je zlasti pomembno, da sodita vedoželjnost in potreba po odkrivanju in
pojasnjevanju neznanega, ki nas obdaja, med primarne socialne potrebe in sta splošni
značilnosti ljudi. Vedoželjnost vre na dan kot splošna potreba samo pri najmlajših otrocih
(Krajnc 1982, str. 57). Andrilovič (1976 v Krajnc 1982, str. 59) vidi podlago za vedoželjnost
v človekovih sposobnostih. S sposobnostmi, ki jih ima, prodira do novih vtisov in spoznanj;
to ga nagrajuje in mu prinaša notranjo osebno uteho; iz katere izhaja želja po ponovnem
iskanju spoznanj in odkrivanju neznanega. Ob tem se s pomočjo lastne aktivnosti še naprej
razvijajo tudi posameznikove sposobnosti, pogoji za iskanje novega pa se tako še izboljšujejo.
Pri spodbujanju in ohranjanju vedoželjnosti ima velik vpliv predvsem družbeno okolje, ki
kontrolira eno od osnovnih prvin človeka, ki je osnova zlasti za celotno učenje in
izobraževanje. Strnemo lahko, da čim večja je želja posameznika po spoznavanju okolja,
raziskovanju in odkrivanju neznanega, tem boljši je tudi uspeh pri izobraževanju. To se kaže
tudi v povečani notranji motivaciji.
5.4.2

CILJI

Pri obravnavi ciljev kot motivacijskih dejavnikov si lahko pomagamo s teorijo ciljev, k
razvoju katere sta največ pripomogla Latham in Locke. Cilj v njuni teoriji predstavlja izid ali
dosežek, ki ga skuša doseči posameznik (Locke in Latham 1990 v Woolfolk 2002, str. 329).
Ugotovila sta, da posameznike uresničevanje cilja, ki je težko dosegljiv, a vseeno možen, še
dodatno spodbudi. Ko je cilj dosežen, ta dobi občutek, da je uspešen, prepoznaven in spreten.
Teorija cilja določa, da bo zavesten cilj posameznika vplival na motivacijsko vedenje pri
izobraževanju (Ivanko 2007, str. 74).
Pri zasledovanju ciljev se ljudje po navadi zavedajo določenega trenutnega stanja, določenega
idealnega stanja ter diskrepance med trenutnim in idealnim stanjem. Cilji motivirajo ljudi pri
dejanjih tako, da želijo zmanjšati diskrepanco med »tem, kjer trenutno so,« in »tem, kjer
želijo biti.«
Locke in Latham (1990 v Woolfolk 2002, str. 329) pravita, da obstajajo štirje glavni razlogi,
zakaj zastavljanje ciljev izboljša uspešnost:
1) Cilj usmerja našo pozornost na zastavljeno nalogo.
2) Cilji mobilizirajo trud (Težje, kot je cilj dosegljiv, bolj se trudimo.).
3) Cilji povečajo vztrajnost (Če imamo jasen cilj, nas bo manj verjetno kaj zmotilo ali
bomo manj verjetno odnehali, preden bo cilj dosežen).
4) Cilji pospešujejo razvoj novih strategij, kadar stare niso več primerne.
Vrste ciljev, ki si jih zastavimo, vplivajo na količino motivacije, ki jo potrebujemo za njihovo
doseganje. Cilji, ki so specifični, zmerno težki in verjetno dosegljivi v bližnji prihodnosti, po
navadi spodbujajo motivacijo in nudijo jasne standarde pri presojanju uspešnosti. Če izvedba
ni zadovoljiva, nadaljujemo. Cilje, ki jih lahko dosežemo v doglednem času, bomo malo
verjetno potisnili stran zaradi bolj nujnih stvari (Woolfolk 2002, str. 329).
Pri zgoraj omenjeni teoriji ciljev sta človekova motivacija in vedenje povezana. Opazimo
lahko, da človek lažje in bolje uresničuje cilje, ki si jih postavi sam, ciljem, ki so zanj
pretežki, pa se izogiba. Poudarek je na udeležbi posameznikov pri postavljanju ciljev in
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končna posledica tega procesa je, da bodo odrasli cilje hoteli doseči in da si jih bodo v
prihodnje postavljali vse višje (Ivanko 2007, str. 74).
5.4.3

UČNI USPEH

Učni uspeh in motivacija sta med seboj zelo povezana. Čim boljši učni uspeh imajo
učenci/odrasli, tem bolj postanejo zainteresirani in hkrati motivirani za določen predmet ali
celo za institucijo, ki jo obiskujejo, in obratno – neuspeh hitro znižuje motivacijo (Krajnc
1982, str. 181).
Odrasli ljudje črpajo svojo motivacijo za nadaljnje učenje v glavnem iz izkustev svojega
šolanja, zato vplivi šolskih ocen ne zbledijo tako hitro, kot bi si predstavljali. Grenkoba slabih
ocen se nam včasih vleče v duši vse življenje, kar je eden od večjih problemov nenehnega
izobraževanja (Brečko 1998, str. 24). Šele večletni delovni uspehi in uspeh neposredno v
lastnem življenju včasih pri nekdanjih »slabih učencih« toliko zabrišejo negativne spomine,
da si upajo ponovno začeti z izobraževanjem.
Ocenjevanje je v izobraževanju odraslih veliko bolj ohlapno in se ne izraža tako strogo samo
v ocenah kot v redni šoli. Mentorji izdelke pogosto ovrednotijo in svetujejo samo z besedami.
Razni kolokviji in izpiti, ocenjevanje seminarske naloge in drugi izdelki jim omogočajo
vpogled v lastni uspeh, vendar se ocene, če se le da, delijo na dve kategoriji:
uspešen/neuspešen. To je obenem tudi ena najbolj učinkovitih poti v izobraževanju odraslih
za razvijanje in zvišanje motivacije za učenje.
Informacije o lastnih dosežkih, uspehih in neuspehih kažejo odraslim lastno podobo.
Pomagajo jim, da se znajdejo, kje so na poti do zaželenega cilja, koliko se bodo morali še
učiti, koliko naporov bo še treba, da bodo snov obvladali, kaj pa že zadovoljivo znajo.
Neuspeh pri učenju, slaba ocena v nalogi ali pa pri izpitu ne deluje na vse ljudi enako. Možne
so reakcije v eno ali pa v drugo smer. Slab uspeh lahko nekoga še bolj stimulira za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, spet drugemu pa interes povsem ugasne,
odvisno od celotne osebnostne strukture. Povratna informacija o rezultatih učenja je torej
pomemben dejavnik motivacije za izobraževanje, ne moremo pa vnaprej napovedati, ali bo
delovala spodbudno ali pa obratno.
Strah pred neuspehom in slabo oceno se še bolj stopnjuje pri odraslih. Ti se bojijo, da bi se z
neuspehom osmešili. Ponižanje je zanje neločljivo povezano z negativno oceno.
Delovanje ocen na motivacijo pa začne bledeti, če imajo učenci vedno ene in iste ocene.
Postopoma se jih navadijo in jim prikrojijo svoj »jaz« – to je lastne aspiracije, predstavo o
samem sebi ('self image'), samospoštovanje in samozaupanje ter samozavest (Krajnc 1982,
str. 185).
Kot omenja Krajnc (1982, str. 187) je Cviić v svojih raziskavah izpostavil pomen sekundarnih
socialnih motivov, zlasti ocen, ki z leti šolanja naraščajo. Vedno bolj se učenci, zlasti kasneje
odrasli, učijo zaradi ocen, ker je to del njihove celotne subkulture. Seveda pa taka motivacija
ni nikakršna osnova, na kateri bi temeljilo nenehno izobraževanje. Učinkovito pa deluje samo
toliko časa, dokler se imajo odrasli priložnost učiti v okviru šole in se boriti za spričevala in
diplome. Osnova za izobraževanje bi morala tako biti vedoželjnost in uporaba naučenega
neposredno v življenju. Tako se oseba, ki se še ni oddaljila od šolskih motivov za
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izobraževanje, pozneje otepa dopolnilnega izobraževanja in raznih spontanih oblik
neformalnega izobraževanja, ker v njih ne vidi pravega smisla.
Moč, ki jo imajo ocene na oblikovanje motivacije za izobraževanje, spodkopava tla za razvoj
nenehnega izobraževanja, kajti to naj bi človeka spremljalo na vsakem koraku in naj bi
postalo del njegovega življenja in dela. Z delovnimi in življenjskimi izkušnjami bi pridobivali
poleg drugega tudi nova spoznanja, razvijali spretnosti in navade in si oblikovali nova stališča
in vrednote. Istočasno v delu in življenju preverjamo pridobljeno znanje. Nagrajuje nas
neposredno delo, spremenjena kakovost dela in življenja in ne čakajmo na ocene, ker je to
preverjanje globlje in temeljitejše (Krajnc 1982, str. 187).
5.4.4

INTERES

Pri vsakem izmed nas se pojavijo področja delovanja, ki nas posebno privlačijo in za katere se
posebno zanimamo. Tem področjem pravimo interesi. Zaželeno je, če se naše učenje in naše
poklicno delo ujemata z našimi interesi. Res pa je, da se lahko interes in zanimanje vzbudita
šele potem, ko spoznamo določeno področje (Musek in Pečjak 2001, str. 97). Zato je
smiselno, da se učimo več stvari in spoznavamo več področij. Med njimi bomo zagotovo našli
katero, ki bo postalo za nas posebej privlačno.
Definicij o interesih je več, ker je interes in vse spremljajoče pojave težko izraziti bolj
izčrpno. Za obravnavo magistrskega dela se bomo osredotočili na definicijo, ki jo uporablja
Krajnc (1982, str. 193), ki pravi, da je »interes stališče ali skupek usmerjevalnih sil, težnja, ki
omogoča pozornost do nečesa. Je stališče ali občutek, da se nam zdi določen objekt ali
dogodek drugačen oziroma nas še posebno prizadene, je prizadevanje, da bi neki objekt do
popolnosti spoznali, radovednost, je občutek, brez katerega menimo, da se oseba ne more
učiti« (Krajnc 1982, str. 193).
Strokovna literatura obravnava človekove interese pogosto prav z vidika učenja. Poudarjajo
predvsem, da se učenje brez interesov ne more učinkovito odvijati. Nekateri toliko poudarjajo
pomen interesov, da jih preprosto izenačijo s celotno motivacijo, čeprav vemo, da so interesi
le del motivacije za izobraževanje in spadajo med sekundarne motive, torej tiste, ki se
razvijajo tudi na podlagi učenja in splošnih izkušenj (Krajnc 1982, str. 193).
Interesi niso stabilen dejavnik motivov, ker se hitro menjajo, razvijejo se novi, usihajo
prejšnji. Z vzgojo lahko vplivamo na razvoj interesov, da postanejo bolj izraziti in specifični
(prav tam, str. 193). Človek se z razvojem spreminja skozi celo življenje, s tem pa se
spreminjajo tudi interesi in celotna motivacija. Razvoj interesov pa je v veliki meri odvisen
tudi neposredno od socialnega okolja, v katerem posameznik živi.
S svojim izobraževanjem se človek ne bo veliko oddaljil od svojega obstoječega socialnega
položaja, če se bo ravnal le po spontano nastalih interesih. Prav ti interesi mu bodo
preprečevali, da bi se izobraževal ne glede na svoj socialno-ekonomski status.
Pod vplivom interesov se spreminja celotna percepcija zunanjega sveta, tako da človek
določene stvari zanemari, jih sploh ne zagleda, druge pa bolj izrazito dojame in se jih zaveda.
Interesi torej vplivajo neposredno na človekove kognitivne procese in s tem na zaznavne
procese piše Pečjak (1975, str. 82) v svoji »Psihologiji spoznavanja.« Proces človekovega
učenja se pravzaprav s tem olajša, kajti kaj bi se zgodilo, če bi si morali zapomniti vse
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razpoložljive informacije in podatke in spoznati vse, kar nas obdaja. Interesi urejajo učenje po
določenem zaporedju.
Interesi so del notranje človekove motivacije za izobraževanje. Vemo, da se pogosto zgodi, da
se ljudje učijo tudi to, za kar nimajo posebnega veselja. Takrat črpajo svojo motivacijo za
izobraževanje iz drugih virov, predvsem se zanašajo na zunanje motive. Izobražujejo se zaradi
boljšega zaslužka, nove zaposlitve, tekmovanja s tovariši, ugleda, pohvale, ki jo pričakujejo,
in podobno (Krajnc 1982, str. 194).
Interesi se ne prinesejo na svet, ampak jih vsak od nas razvija pod vplivom vsega tistega, kar
nas obdaja in načrtne vzgoje. Pomemben vpliv ima zlasti primarna socializacija v okviru
družine. Rečemo lahko, da kjer ni interesov, izostane tudi doživetje sreče, tako pri šolanju kot
tudi na delu. Človek funkcionira kot oropani stroj, samo z delom svojih sposobnosti.
Pomanjkanje interesov je pogosto posledica neznanja; ko pa se ljudje seznanijo z neko snovjo,
jih ta vedno bolj zanima.
Interesi niso odvisni od neposredne življenjske situacije, ampak se spreminjajo, razvijajo se
novi in izginjajo stari, pri otrocih in odraslih. Širša osnova za interese so stališča ljudi.
Posamezni interes navadno podpira več predhodno oblikovanih stališč, ki pa se pri ljudeh
spreminjajo še hitreje od samih interesov. Globalno stališče človeka do izobraževanja bo tako
vplivalo na splošno večje ali manjše nagnjenje do učenja (Krajnc 1982, str. 196,197).
5.4.5

TEKMOVANJE

K povečanju motivacije za izobraževanje lahko zelo učinkovito prispeva tekmovanje. Koliko
pa se kot dejavnik motivacije tekmovalnost uveljavi, pa je odvisno od značaja posameznika in
želje po samopotrjevanju. V obdobju mlajših odraslih ima tekmovalnost kot poseben dejavnik
motivacije za izobraževanje poseben pomen, pri odraslih pa je v ospredju predvsem želja po
dokazovanju (Brečko 1996, str. 24). Precejšnji del tekmovalnosti se pri odraslih prenaša na
področje dela, saj jim izobrazba pomeni samo sredstvo za zmago v tekmi pri delu. Za znanje
se potegujejo, cilj pa jim je delovni uspeh, nov položaj na delu, vodilno mesto itn. (Krajnc
1982, str. 200).
Tekmovalnost je v nasprotju s prilagodljivostjo in se pojavi prej pri osebah, ki hočejo z
znanjem uresničiti neke svoje posebne želje, se samopotrditi. Rabi se torej predvsem za
uveljavljanje motivov po samopotrjevanju.
Tekmovanje posameznega učenca ne pomeni vedno oddaljitve od skupine. Cilj tekmovanja je
namreč lahko prispevek k uresničevanju skupnih ciljev, ki si jih je zadal celotni kolektiv
oziroma učenčeva potreba po tem, da se čim bolj izkaže, bolj kot drugi v skupini. S
tekmovanjem povečana aktivnost učenca, ki si prizadeva za skupne cilje, ga še bolj poveže z
drugimi v skupini. Obratno pa neposredno socialno okolje in osebni sistem vrednot učenca
včasih navajata, da se s tekmovanjem poteguje predvsem za osebne cilje. Tovrstno
tekmovanje utegne odnose v učni skupini razrahljati.
Podpora ali zavračanje tekmovanja je odvisno od tega, čemu je namenjeno. Z vidika
motivacije posameznega učenca se pod vplivom tekmovanja motiviranost praviloma dvigne
(prav tam).
V šolskem obdobju je relativno manj tekmovalnosti, kasneje pa se v obdobju mlajše odraslosti
pojavi potreba po samopotrjevanju in uveljavljanju v javnosti. Takrat dobi tekmovanje kot

59

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

poseben dejavnik motivacije za izobraževanje boljšo podlago. Pogostejši so v tem obdobju
primeri, ko oseba tekmuje sama s sabo, ker želi zlasti dokazati, kaj zmore in do kod sežejo
njene moči in sposobnosti. K temu dodatno vplivajo še motivi, ki izvirajo iz potrebe po
samouresničevanju in ponovno oživljanje vedoželjnosti (Krajnc 1982, str. 200).
Posameznik lahko tekmuje sam s sabo, z drugim učencem ali pa s skupino. Ne smemo pa
pozabiti, da ima lahko razvijanje motivacije za izobraževanje s pomočjo tekmovanja tudi
negativne posledice, ker navaja učence na individualizem in čezmerno skrb za lastne interese.
Bolj kot tekmovanje je našim vzgojnim ciljem prilagojeno motiviranje s pomočjo
medsebojnega sodelovanja, bodisi s skupino bodisi s posameznikom. Pri sodelovanju učenca
ne skrbi samo lastni interes in cilj, ki naj bi ga dosegel z izobraževanjem, ampak se počuti
soodgovornega tudi za svoje tovariše, da dosežejo zastavljeni cilj. To lastno motiviranost za
izobraževanje pa prenaša tudi na druge (Krajnc 1982, str. 201, 202).
Tekmovalnost je pri izobraževanju izrednega pomena kot zunanja motivacija, ki motivira
učenca oziroma odraslega k doseganju boljših učnih ciljev, kot dejavnika motivacije v praksi
pa je ni dobro posebej podžigati, saj lahko kaj kmalu preide v obsedenost in perfekcionizem
posameznika. Zaradi njegove izrazite želje po najboljšem rezultatu lahko pozabi na svoje
osnovne potrebe, saj ima pred sabo samo zadani cilj. To pa lahko privede do izgorelosti
organizma ne samo pri izobraževanju, ampak tudi kasneje na delovnem področju. Prava mera
tekmovalnosti je tako vedno dobrodošla, dodatno spodbujanje pa ima bolj kot ne negativne
učinke.
5.4.6

POVRATNA INFORMACIJA O NAPREDOVANJU

Dobljene ocene so del motivacije in če vemo, da učence stimulirajo oziroma jim okrepijo
motivacijo, potem je potrebno, da jih z njimi sproti seznanjamo. Vprašanje je, kakšno
motivacijo za izobraževanje bomo gradili: pravo vedoželjnost ali druge krepitve, kot so
recimo ocene in tekmovalnost za učenje.
Povratne informacije pa niso le ocene, ampak so tudi učenčeva predstava o njegovem uspehu
in kaj misli v tem vidiku o njem učitelj, starši in sošolci. Pri zbranih povratnih informacijah se
učitelj in učenec zanašata na splošne kriterije. Uspeh posameznega učenca pa po navadi
določajo dosežki drugih v skupini. Pomembno je, da učencu in odraslemu v izobraževanju
pomagamo, da si pridobi merilo za vrednotenje dela in si razvije notranjo motivacijo. Seveda
se tukaj takoj pojavi problem, kako to uskladiti z objektivnejšimi merili, ki jih moramo
uporabiti npr. pri ocenjevanju znanja (Krajnc 1982, str. 188).
Poleg splošnega uspeha deluje na motivacijo tudi sprotno spremljanje napredovanja učenja.
Povratna informacija o uspehu je tako merilo, po katerem učenec ali odrasli uravnava svoj
napor, ki ga v učenje vlaga. Brez teh informacij pa ostaja brez orientacije in občutka za to, ali
je bil doslej vloženi napor zadosten ali ne. Če spozna, da učenje bolj napreduje, kot je bilo
pričakovano, malo popusti, če pa ga presenetijo nizki doseženi rezultati, svoje izobraževanje
hitro pospeši (Krajnc 1982, str. 189).
Pri pouku v šoli je značilno sprotno vrednotenje doseženih rezultatov, v izobraževanju
odraslih pa so povratne informacije zastavljene drugače. Včasih naletijo na ovire, ker je
andragoška dejavnost bolje razpršena. Informacije o doseženih rezultatih pa so pri nekaterih
vrstah izobraževanja odraslih pomanjkljive zaradi samega načina izvajanja.
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Pomanjkanje povratnih informacij o napredovanju v učenju onemogoča odpravljanje napak,
tiste napake, ki se večkrat ponavljajo, pa začno delovati destimulativno. Motivacija začne nato
upadati, ker se jim zdi, da ne napredujejo. Učenje je včasih tako počasno, da je napredovanje
skoraj neopazno, zlasti, če ga merimo v prepogostih časovnih razmikih. Seznanjanje o
doseženem uspehu mora biti tako izvedeno v optimalnih časovnih razmikih, ne preveč
poredkoma, pa tudi prepogosto ne, da bi motivacijo ohranili na primerni ravni, vsekakor pa
vsaj tako pogosto, da je napredek opazen (prav tam, str. 190).
Krajnc (1982, str. 191) navaja Thorndikovo trditev, ki pravi, da ni glavna zapreka za učenje
odraslih slabljenje njihovih lastnih sposobnosti, ampak pomanjkanje motivacije, interesov in
pozitivnih stališč do učenja; kot že vemo, pa se pri odraslih najhitreje spreminja prav
motivacija. Odrasli imajo tudi drugačen krog povratnih informacij kot učenci rednih šol. Res
je, da dobivajo povratne informacije, kar zadeva učenje, pri vodji programa in drugih
udeležencih izobraževanja. Še pomembnejše povratne informacije o svojem znanju pa črpajo
iz neposredne prakse, kjer imajo možnost svoje znanje preizkušati in ga uveljavljati.
Odrasli ne morejo podleči napačni predstavi, da v primerjavi z drugimi v učni skupini nekaj
vedo in je njihovo znanje zadovoljivo, ker ga potem dejansko preizkušajo tudi neposredno pri
delu (prav tam).
Človek nasploh težko prenaša občutek, da stagnira, ne napreduje in je na določeni točki
obstal. Zato mu povratne informacije o napredovanju nudijo tudi širše življenjsko
zadovoljstvo, če mu vračajo občutek, da se razvija in napreduje. Nekateri socialni psihologi
uvrščajo človekovo potrebo po razvoju in napredovanju celo med njegove osnovne socialne
potrebe. Tako postanejo povratne informacije še večjega pomena pri ljudeh, ki so se vrnili v
izobraževanje, da bi se ponovno preizkusili in si dokazali, kaj zmorejo.
Povratna informacija je uporabna in učinkovita, če usmerja pozornost učenca oziroma
odraslega v izobraževanju k napredku v učenju ter mu daje občutek lastne učinkovitosti. Za
pomoč pri podajanju kakovostne povratne informacije navaja Wiggins (1998 v Rutar Ilc 2003,
str. 140, 141) naslednje značilnosti:
- Povratna informacija naj se nanaša na doseganje ciljev.
- Analitično naj opiše dosežek.
- Opisi naj se nanašajo na zastavljene cilje, ki so opredeljeni z opisnimi kriteriji.
- Proces ocenjevanja naj bo predviden (ve naj se, kaj se pričakuje, po čem bo učenec/
odrasel ocenjen in kako).
- Upošteva naj proces učenja in rezultate.
- Povratna informacija naj bo sprotna, podana že med procesom.
- Učence naj spodbudi k prizadevanju za izboljšanje in jim da napotke, kaj in kako
določene stvari izboljšati.
- Navede naj močna področja.
- Povratna informacija naj bo pravočasno podana in naj omogoča učencu spremljanje
lastnega napredka.
Povratna informacija ima za motivacijo v izobraževanju velik pomen. Usmerja pozornost k
napredku, saj je podana na podlagi zastavljenega cilja. Če je sprotna, kakovostna ter
utemeljena na oprijemljivih dejstvih, daje občutek lastne učinkovitosti ter varnosti v
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izobraževanju. Tako posameznik sproti ocenjuje svoj napredek ter predvidi potreben vložek
za dosego zastavljenega cilja.
Wiggins (1998 v Rutar Ilc 2003, str. 140, 141) deli povratno informacijo v nadaljevanju na
učinkovito in neučinkovito:
UČINKOVITA
POVRATNA NEUČINKOVITA
POVRATNA
INFORMACIJA
INFORMACIJA
Se nanaša na doseganje dogovorjenih ciljev.

Stigmatizira učence oz. odrasle kot npr: »Bolj se
potrudi!«; »Tvoje pisanje je obupno.« ipd.
Je vsota točk, odstotek ali številka.

Je zgovorna: analitično opiše dosežek v vsej
njegovi kompleksnosti in z več vidikov.
Opisi so podani z besedami in se nanašajo na Vrednostno ali primerjalno podana: odlično,
doseganje ciljev, opredeljenih z opisnimi kriteriji. dobro,
zadostno,
nezadostno,
primerno,
neprimerno, manj uspešno ... brez vpogleda v
dejavnike, na temelju katerih je podana taka
sodba.
Proces ocenjevanja je transparenten: vnaprej se Ker rezultat oz. številka ni utemeljen oz.
ve, kaj je vredno in kaj se pričakuje, po čem bo dokumentiran, se zdi proces ocenjevanja
učenec oz. odrasli ocenjen in na kakšen način.
arbitraren in po nepotrebnem skrivnosten, ne
glede na to, kako zanesljiv je s psihometričnega
vidika.
Upošteva procese in produkte.
Upošteva samo procese ali pa samo produkte.
Je pogosta oz sprotna (dajanje povratne Je občasno ali enkratno dejanje.
informacije v procesu).
Učenca spodbudi k prizadevanju za izboljšanje in Učenca ne spodbudi, ampak lahko celo zatre in
mu nakaže, kaj izboljšati in kako.
ne pove, kaj in kako izboljšati.
Učenca opozori tudi na njegova močna področja. Išče le šibka področja in napake.
Je pravočasna, da omogoči izboljšanje.
Je prepozna in ne omogoča izboljšanja.
Omogoča učencu, da se tudi sam ocenjuje in Ocenjevanje je od učenca odtujen postopek.
spremlja svoj napredek.

Tabela 4: Primerjava učinkovite in neučinkovite povratne informacije (Wiggins 1998 v Rutar
Ilc 2003, str. 140, 141).
Kot opazimo iz zgornje tabele, vidimo, da ne vpliva vsaka povratna informacija nujno
pozitivno na učenje. Pri odraslih mora biti zato povratna informacija še toliko bolj kakovostna
ter osredotočena na točno specifične napake in napačne strategije s priporočilom, kako
izboljšati morebitno pomanjkljivo znanje s poudarkom na poglobljenem učenju in ne na
površinskem učenju. Povratna informacija je zlasti pomembna tudi pri spodbujanju motivacije
in dosežkov predvsem v izobraževanju odraslih, ki imajo po navadi drugačne izobraževalne
cilje in smotre kot pa otroci v obveznem splošnem izobraževanju.
Odraslim manjkajo v procesu izobraževanja zlasti nekatere povratne informacije, saj se težko
dokopljejo do kriterijev za ocenjevanje uspešnosti, zato gredo njihova prizadevanja včasih
povsem mimo osnovnih zahtev izobraževalnega programa, bodisi se učijo manj, kot bi
dejansko bilo potrebno, bodisi celo več kot je zahtevano (Krajnc 1982, str. 191). Kriteriji bi
morali biti v izobraževanju odraslih posledično še toliko bolj dodelani in natančno
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opredeljeni, saj so eden od glavnih ključev na poti doseganja zastavljenih izobraževalnih
ciljev.
5.4.7

DRUŽBENI IN SOCIALNI DEJAVNIKI

Človeka se danes pogosto pojmuje kot družbeno bitje, s tem pa lahko rečemo, da so tudi
motivi in cilji za izobraževanje izraz družbenih razmer in potreb. Zvonarević (1980 v Krajnc
1982, str. 54) poudarja pomembno vlogo socialnega okolja pri motivaciji predvsem v zvezi z
oblikovanjem motivov pod vplivom »življenjske situacije« posameznika. Tako meni, da
socialno okolje oblikuje motivacijo kot zunanji, objektivni dejavnik, ki deluje mimo
subjektivnih sil posameznega človeka. Nekaterih socialnih vplivov se človek zaveda, drugih
ne in delujejo podzavestno in neopazno na njegovo ravnanje. Na ta način nastaja neprestana
interakcija med subjektivnimi in objektivnimi ali socialnimi silnicami motivacije. Pod tem
vplivom se oblikuje vzorec, po katerem ljudje zadovoljujejo svoje osnovne biološke potrebe,
odvisno od kulturnega okolja, v katerem se posameznik nahaja.
Naslednji pomen socialnih vplivov je v oblikovanju novih potreb in s tem novih motivov, kar
sestavlja proces prilagajanja človeka svojemu okolju oziroma nastali situaciji. Pozneje v
življenju naj bi odrasli gradili svoje izobraževanje predvsem na notranjih motivih. Večina
ljudi se tudi »naleze« splošnih gledanj na znanje in izobrazbo v družbi (Krajnc 1982, str. 54).
Vidimo lahko, da so družbeni in socialni dejavniki predvsem v izobraževanju odraslih
izrednega pomena, saj se posameznik podreja družbenim normam in smernicam, predvsem pa
hoče biti nenehno kompetenten ter v toku z novostmi. Danes je pomen nenehnega
izobraževanja še toliko bolj v ospredju, predvsem za starejše generacije, ki niso odraščale v
hitrem tehnološkem razvoju družbe.
5.4.8

UPORABA NAUČENEGA V PRAKSI

Osnovni motiv izobraževanja odraslih niso le opravljeni izpiti, ampak tudi uporabnost
naučenega v praksi. Tisti motivi, ki nastanejo z željo po doseganju ciljev izobraževanja ter
prenosu znanja v prakso, vplivajo na daljšo zapomnitev naučenega. Izobraževanje dobi svoj
smisel šele s povezavo znanja z življenjem (Brečko 1998, str. 24).
Pri motiviranju odraslih za izobraževanje je pomembno, da se zavedamo različnosti vsakega
posameznika. Pri načrtovanju in izpeljavi programov za izobraževanje moramo upoštevati in
vključiti vse morebitne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost učenja. Kaj izbrati kot osnovni
motiv in motivacijski dejavnik za povečanje motivacije za izobraževanje, je odvisno od vsake
situacije posebej. Dejstvo pa je, da moramo upoštevati različen spekter dejavnikov, ki
pomembno oblikujejo motivacijo odraslih za izobraževanje.
Na splošno lahko zaključimo, da vse odrasle, ki se izobražujejo ali imajo željo po
izobraževanju na poti do uresničevanja ciljev, vodijo določeni motivi. Razlike se pojavljajo le
v tem, kar želijo z izobraževanjem doseči. Upoštevajoč te razlike v motiviranosti je Houle
opredelil tipologijo motivov za izobraževanje odraslih, ki jo bomo opisali v nadaljevanju.
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5.5 HOULOVA TIPOLOGIJA MOTIVOV
Houlova tipologija (Krajnc 1982, str. 210–214) motivov za izobraževanje odraslih loči tri
osnovne tipe motivacije:
I.
Ciljno orientirana motivacija za učenje. Ljudje se izobražujejo, da dosežejo jasno
postavljen cilj. Vsebina jih zanima toliko, kolikor je povezana s ciljem, ki ga želijo
doseči. Ti ljudje se uče v epizodah. Najprej se intenzivno nekaj časa uče, da dosežejo
svoj cilj (novo delovno mesto ...), potem prenehajo. Čez čas se spet začno intenzivno
učiti, ko odkrijejo kakšen nov cilj, ki bi ga lahko s pomočjo izobraževanja dosegli.
Izobraževanje uporabljajo pogosto kot sredstvo za doseganje svojih ciljev, saj imajo
od prej dobre izkušnje. Tako se neprestano uče, učenje je njihova stalna karakteristika.
Vedno odkrijejo kak nov cilj in se ponovno vračajo k izobraževanju. Na neko
raziskovalno institucijo so le toliko navezani, kolikor jim lahko trenutno koristi, da
svoje izobraževanje koordinirajo in uskladijo s ciljem. Tudi ne dajejo prednosti ne tej
ne oni tehniki učenja in metodi izobraževanja. V močni težnji, da bi dosegli svoj cilj,
se poslužujejo vseh možnih oblik. Učenci s to vrsto motivacije za izobraževanje tudi
veliko berejo, vendar samo strogo izbrano literaturo, ki je povezana neposredno s
samo temo izobraževanja, v kakšno širino pri branju ne gredo. Osebe s to vrsto
izobraževanja se že na začetku izobraževanja preskrbijo z vsemi možnimi
informacijami o študiju. Zelo se pritožujejo, če je mentor napravil bolj ohlapen spisek
literature. Na splošno pa so to dobri študentje, učijo se disciplinirano, če je potrebno,
hitro opravljajo izpite in povprečno z relativno dobrimi ocenami. Na izobraževanje
gledajo bolj kot na sredstvo za doseganje cilja, zato se otepajo kakršnega koli
odvečnega učenja in svoje iskanje znanja zelo racionalizirajo (Krajnc 1982, str. 210).
II.
Motivacija orientirana na aktivnost. Ljudi pripravi do izobraževanja želja po stikih
z ljudmi in interes za druge. Izobražujejo se zaradi socialnih stikov v najširšem
pomenu in zadovoljstva, ki jim ga daje samo izobraževanje.
Izobraževanje odraslih ima še vedno pomanjkljivo in nerazvito mrežo ustanov in
organizirano izobraževanje poteka samo za določene programe. Zato morajo
prilagajati svoje želje glede izbire programov, da bi se lahko pridružili organizirani
obliki. Vključujejo se v najrazličnejše institucije. Vsebina izobraževalnega programa
jih toliko ne zanima, ker za njih nima kake posebne funkcije. Učijo se bolj zato, da
zadovoljijo nekatere svoje osnovne socialne potrebe, da se izkažejo pred drugimi v
skupini in da utrdijo tam svoj prestiž in družbeni položaj nasploh, zadovoljujejo
občutek pripadnosti itd.
V povprečju se ne učijo veliko, izobraževanje jim je bolj obred ali socialna
manifestacija. Pa tudi berejo bolj malo, komaj to, kar je najbolj potrebno. Teh drugih
tipov motivacije za izobraževanje odraslih je bolj malo, saj se spričo velike
zaposlenosti na delu in družbene angažiranosti naših ljudi tudi nadaljnje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe odvija kot izključno smiselna aktivnost, ki daje
svoj smisel predvsem v posredovani vsebini. Osebe s tovrstnimi motivi posvečajo
veliko pozornosti medosebnim odnosom v učni skupini. Ker jim je v zadoščanje
predvsem sam potek izobraževanja, sloni njihovo zadovoljstvo na dobri organizaciji
(brez zapletov) in hitro izkazanih uspehih (Krajnc 1982, str. 211).
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III.

IV.

Motivacija zaradi želje po nadaljnjem izobraževanju za pridobitev višje stopnje
izobrazbe. Njihovo učenje je ciljno, vendar jih ne zanimajo konkretni zunanji cilji,
ampak predvsem pridobivanje širokega znanja iz stroke in za delo. Njihova celotna
izobraževalna dejavnost je usmerjena k nekemu končnemu cilju, ki je integriran v
osebnosti sami. Učenje povezujejo s svojimi drugimi dejavnostmi. Podlaga za tovrstne
motive jim je osebna vedoželjnost. Ker pri njih izobraževanje ni samo sebi namen,
skrbno pazijo na izbrane vsebine. Programe izbirajo sproti, čeprav jih ocenjujejo z
vidika določenega smotra.
Učenje je pri tako motiviranih ljudeh kontinuiran, nepretrgan proces, ki stalno
spremlja ostale dejavnosti človeka. Posamezni opravljeni učni programi postopoma
tvorijo celoto in se povežejo na poti uresničevanja bolj dolgoročnih ciljev, kot je
vsestransko razvita osebnost. Pohlepno berejo, njihovo branje pa gre v širino, ni strogo
vezano samo na našteto literaturo. Berejo še druge stvari, ki niso vključene
neposredno v učno snov. Stik z drugimi povezujejo s svojim učenjem (Krajnc 1982,
str. 212).
Pozneje je Houle dodal še četrti tip motivacije: motivacija za izobraževanje, ki
preplavi vse druge motive. Ljudje se uče neprestano, njihovo učenje gre znatno v
širino, ne omejujejo se samo na stroko in druga najbolj potrebna področja, ampak
vključujejo v učenje še mnogo več. Predstavlja splošen tip učenja. Njihovo življenje se
spremeni v učenje. To jim predstavlja zabavo, rekreacijo, osnovno zaposlitev – skratka
učenje dobi pri njih vsestranski pomen. Običajno obsojajo vse druge, ki se ne uče tako
intenzivno kot oni sami. Za druge menijo, da »tavajo v temi in jim primanjkuje
kulture.« za svoje učenje se ne naprezajo preveč, teče jim avtomatično in ležerno,
čeprav ga spremlja nenavadna zbranost in skrb.
Pri tem tipu motivacije za izobraževanje se človekovo področje samopotrjevanja in
zadovoljevanja drugih socialnih potreb zoži predvsem na izobraževalno dejavnost,
zato je proces učenja tako podkrepljen. Tolikšen interes za učenje pa lahko razvijejo
ljudje pri izobraževanju predvsem, če so že prej doživljali podkrepitve, uspehe in
pohvale in jim je bilo učenje spričo sposobnosti lahko. Očitno so s časom spoznali, da
pri učenju hitro napredujejo (boj kot drugje). To jih je nagrajevalo in jim pomeni
posebno osebno zadovoljstvo (Krajnc 1982, str. 213).
Težnja po učenju se z vsakim uspehom še nadalje krepi. Osebe s tovrstno motivacijo
zelo pazijo na svoj uspeh in dosežke. Lahko bi jih imenovali »dosežkovsko usmerjena
motivacija« (Krajnc 1982, str. 214). Pri učenju so navajeni, da hitro napredujejo in že
to jih nagrajuje in jim predstavlja posebno osebno zadovoljstvo. V začetku še radi
preverjajo svoje uspehe, pozneje pa jih to postopoma ne privlači več, saj njihovo
izobraževanje poteka »avtomatično« (Krajnc 1976, str. 97).

Za boljšo ponazoritev Houlove tipologije motivov smo jo prikazali tudi slikovno (Slika 5).
Vidimo lahko, da se odrasli v izobraževanje vključujejo na podlagi zunanjih ali notranjih
motivov. Zunanji motivi usmerjajo tiste odrasle, ki so usmerjeni k cilju, ali tiste, ki se za
izobraževanje odločijo predvsem zaradi same dejavnosti, in ne zato, da bi si pridobili
določeno znanje. Odrasli pa se po navadi za izobraževanje odločijo zaradi učenja samega,
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zaradi osebnostne rasti, svojega razvoja. Pri tako motiviranih ljudeh je izobraževanje
neprekinjen proces, podprt z notranjimi motivi, ki jih stalno spremlja v življenju.

ODRASLI

Slika 6: Houlova tipologija motivov (po Krajnc 1982, str. 210–214; Jelenc 1996, str. 40)
Spremembe v motivih nastajajo v povezavi z družbenim okoljem, vrednotami, socialnim
slojem, razlikami po spolu in delitvijo socialnih vlog pri ljudeh, spreminjajo se s starostjo,
življenjskimi izkušnjami in novimi potrebami, ki se odpirajo. Delno nastajajo razlike v
motivih tudi glede na izbrano pot izobraževanja.
Motivacija v vzgojno-izobraževalni dejavnosti določa stopnjo, do katere se kdo aktivira,
stalnost te aktivnosti in umerjenosti (prav tam, str. 220). Končna funkcija motivacije je
usmerjanje dejavnosti proti cilju. Ta cilj je lahko neka izurjena spretnost, razvite navade, nove
informacije, razumevanje kake snovi – skratka novo znanje, posredno prek znanja pa še drugi,
z njim povezani cilji.

5.6 OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE
Vsaj tako pomembno kot poznati motive odraslih za izobraževanje je dobro vedeti, kot pravi
Jelenc (1996, str. 45), kaj odrasle ovira, da se ne odločajo za izobraževanje. Če ne poznamo
razlogov, ki jih ovirajo pri odločanju za izobraževanje, jih tudi ne moremo odpraviti ali vsaj
omiliti.
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Večino posameznikov pri odločitvi za izobraževanje vodijo različni motivi. Na poti od želje
do uresničitve ideje pa se pogosto pojavijo različne ovire, ki lahko posameznika, če se z njimi
ne zna spopasti, celo odrinejo od zaželenega cilja in temu primerne izobraževalne akcije.
Ovire se lahko pojavljajo na vseh stopnjah izobraževanja, tako formalnega kot tudi
neformalnega, pa tudi pri samostojnem učenju, kjer pa so zaradi prilagajanja časa, kraja in
trajanja učenja navadno manj izrazite (Jelenc 1996, str. 45).
V osnovi delimo ovire na tri skupine, in sicer na: situacijske, dispozicijske in institucijske.

DISPOZICIJSKE
OVIRE

SITUACIJSKE
INSTITUCIJSKE

Slika 7: Glavne skupine ovir pri izobraževanju odraslih (Vir: Jelenc 1996, str. 45)
5.6.1

SITUACIJSKE OVIRE

Situacijske ovire izhajajo iz človekovega trenutnega položaja, v grobem pa zajemajo
naslednje ovire:
Pomanjkanje časa.
Izidi nekaterih študij so pokazali, da zvišanje stroškov za izobraževanje negativno
vpliva na vključevanje odraslih v izobraževanje, še posebno pri nižjih socialnoekonomskih plasteh. Denar je pogosto problem bolj pri ženskah kot pri moških, saj
velikokrat niso zaposlene in si morajo izobraževanje plačati same. Problem je bolj
pereč tudi pri mladih.
Družinske težave pogosteje odvračajo od izobraževanja ženske kot moške, predvsem
zaradi neurejenega varstva otrok.
Oddaljenost izobraževalne institucije povzroča ljudem pogosto velike težave. Za ljudi
je še sprejemljiva oddaljenost do 20 kilometrov, večja oddaljenost skoraj onemogoča
vključitev v izobraževanje (Jelenc 1996, str. 46).
Jelenc Krašovec in Kump (2009, str. 24) omenjata raziskave McGivneya (2001), Sarganta
(2000) ter drugih avtorjev, ki ugotavljajo, da nizki prihodki in kraj bivanja izredno pomembno
vplivajo na udeležbo odraslih v izobraževanju. Na tem mestu Jelenc (1996, str. 46) izpostavi
predvsem brezposelne osebe ali osebe z nizkimi dohodki, ki so pri ljudeh z nizko izobrazbo
pogosti. Kot ovira za obiskovanje izobraževanja omenja tudi pomanjkanje prevoznega
sredstva ali pa negativne vplive okolja, ki so do izobraževanja odklonilni (prav tam). Samo
povečanje prostega časa ne vpliva na večje izobraževanje ljudi; bolj kot so ljudje aktivni,
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večjo potrebo po novem znanju imajo in več časa so pripravljeni zanjo porabiti (Jelenc
Krašovec in Kump 2009, str. 24).
5.6.2

DISPOZICIJSKE OVIRE

Dispozicijske ovire so povezane s psihičnimi in fizičnimi značilnostmi posameznikov, ki
negativno vplivajo na odločitev posameznika za izobraževanje. Sem spadajo samopodoba,
samozavest, stopnja aspiracije, stališča, zmožnosti za učenje, odnos do izobraževanja. Lahko
gre tudi za strah pred neuspehom, utrujenost, občutek, da so prestari (Jelenc Krašovec in
Kump 2009, str. 24).
Raziskave kažejo, da so odrasli zelo motivirani za izobraževanje; delež vprašancev, ki omenja
psihološke ovire, je dokaj majhen (le 5–15 %). Negativen odnos do izobraževanja imajo
predvsem odrasli z nižjim socialno-ekonomskim položajem, strah pred neuspehom pa je pri
starejših osebah veliko pogostejši kot pri mlajših (Jelenc 1996, str. 46).
Pri programih temeljnega izobraževanja je treba opozoriti zlasti na dispozicijske ovire, saj so
te udeležencem navadno najostrejši trn v peti. Iz že omenjenih razlogov (največkrat slabe
izkušnje iz šole v otroštvu) je lahko njihova samopodoba slaba, samozavest velikokrat
omajana, predvsem pa se jim dozdeva, da v izobraževanju niso uspešni. Tak občutek lahko
povečuje tudi negativen odnos okolja, v katerem živijo, do izobraževanja, in je hkrati vzrok in
posledica tega, da se ne izobražujejo (Jelenc 1996, str. 46).
5.6.3

INSTITUCIJSKE OVIRE

Pri institucijskih ovirah gre predvsem za ponudbo ustreznih študijskih programov ali tečajev,
možnosti vpisnih pogojev, urnike predavanj, način prenašanja znanja, informiranost o
zdajšnjih možnostih izobraževanja ipd.
Programi navadno niso dovolj prilagojeni lastnostim in potrebam odraslega, kar se največkrat
nanaša na urnik, lokacijo, kjer poteka izobraževanje, in na vsebino.
Večina raziskav kaže, da ima te ovire 10–25 % odraslih.
Najniže izobraženi in tisti, ki se navadno ne odločijo za izobraževanje, so skupina, za katero
je najmanj ustreznih programov. Večina izobraževalne ponudbe daje namreč prednost
potrebam bolj izobraženih, ki potrebujejo razne vrste strokovnega izpopolnjevanja, kot so
računalniški tečaji, izobraževanje za vodstvene delavce, trženje v izobraževanju ipd. Najniže
izobraženim, ki bi potrebovali programe temeljnega izobraževanja in za katere mora poskrbeti
država, pa je pogosto na voljo borna izbira izobraževalnih programov (Jelenc 1996, str. 46).
Izobrazba poleg starosti najbolj vpliva na doživljanje različnih ovir za izobraževanje; manj
izobraženi občutijo vse ovire bolj pereče, predvsem ko se ozirajo v preteklost, delno pa se
bojijo tudi tistih v prihodnosti. Za bolj izobražene je značilno, da navajajo manj ovir tako v
preteklosti kot tudi v prihodnosti.
5.6.4

RAZISKOVANJE NOTRANJIH IZOBRAŽEVALNIH OVIR

Po letu 1980 se je pri raziskovanju ovir začelo novo poglavje. Težišče raziskovanja se je
premaknilo od proučevanja zunanjih ovir (t. i. barriers) k proučevanju notranjih ovir (t. i.
detterents), ki zajemajo notranje, motivacijske dejavnike. Čeprav raziskovanje ovir veliko
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prispeva k razumevanju neudeležbe odraslih v izobraževanju, je treba omeniti tudi nekatere
omejitve. Najprej je treba opozoriti, da vse raziskovanje ovir temelji na posameznikovi
percepciji tega, kaj ga ovira. Zelo verjetno je, da posameznika ovirajo tudi nekateri dejavniki,
ki se jih niti ne zaveda – zato ker se jih ne zaveda, pa jih zanj tudi ni. Prav tako je zelo
verjetno, da smo ljudje pri naštevanju ovir nekoliko pristranski in navajamo tiste dejavnike za
našo izobraževalno nedejavnost, ki so družbeno spremenljivi. Najpogostejše ovire, kot so
izdatki ali čas, je treba zato jemati z določeno mero dvoma (Radovan 2012, str. 139).
Druga omejitev v raziskovanju ovir je njihova teoretična in konceptualna nejasnost.
Teoretično so ovire preslabo opredeljene. Koncept ovir se je namreč razvil iz deskriptivnega
raziskovanja, izsledkov tega raziskovanja pa zaradi uporabljenih metodologij ni mogoče
posploševati z ene populacije na drugo, niti povezati v teorijo. Napovedana moč raziskovanja
ovir je tako nekoliko oslabljena. Nejasna je tudi povezanost med ovirami in motivacijo.
Vprašanje je, ali so ovire dejavniki, ki preprečujejo udeležbo že motiviranih odraslih za
učenje, ali pa je ena od mogočih ovir že samo pomanjkanje motivacije. Iz raziskav ovir je tudi
jasno, da so dejavniki, ki ovirajo udeležbo, zelo povezani s socialno-demografskimi dejavniki.
Večina raziskovalcev ovir je ugotovila povezanost med ovirami in socialno-demografskimi
značilnostmi. Ob tem je treba vedeti, da daje poznavanje izobraževalnih ovir le nekaj splošnih
vodil za razumevanje, zakaj se odrasli ne udeležujejo programov izobraževanja (Radovan
2012, str. 139).
5.6.5

DRUŽBENE OKOLIŠČINE RAZUMEVANJA IZOBRAŽEVALNIH OVIR

Raziskave Evropskega statističnega urada večinoma kažejo, da je najpomembnejša ovira
pomanjkanje časa, druga najpomembnejša ovira pa je denar. Čas in denar sta seveda omejeni
dobrini in kot ugotavljajo predvsem kvalitativne raziskave, je namenjanje denarja in časa za
izobraževanje velikokrat bolj stvar vrednostnih prioritet in usmeritev, ki so povezane s
pojmovanjem izobraževanja, ne pa toliko objektivno dejstvo ali stvar posameznikovega
položaja.
Udeležba v izobraževalnem programu, ki ga delodajalec ni pripravljen plačati, je za odrasle,
ki so zaposleni na manj zahtevnih delovnih mestih, pogosto prevelik finančni zalogaj. Enako
velja tudi za časovne omejitve, ki so posledica pouka v neustreznih terminih. Vendar pa
raziskave kažejo, da odrasli navajajo pomanjkanje časa in denarja tudi takrat, ko je program
brezplačen ali poteka izobraževanje zvečer. Jansson in Gähler (1966 v Radovan 2012, str.
141) menita, da je razlika predvsem v tem, kakšen izid ali koristi pričakujejo udeleženci od
izobraževanja. Ta ugotovitev torej poudarja predvsem pomen psiholoških ovir pri odločanju
za izobraževanje (Radovan 2009, str. 141).
Kar nekaj raziskav, v katerih so primerjali udeležence in neudeležence, ugotavlja, da so
negativna stališča in druge dispozicijske ovire v zvezi z izobraževanjem odraslih dejavnik, ki
najbolj ovira udeležbo. Dispozicijske ovire so še posebno izrazite pri starejših in manj
izobraženih odraslih. Kvalitativne raziskave omogočajo večji vpogled v posameznikovo
subjektivno interpretacijo in razumevanje razlogov, ki so vplivali na udeležbo v
izobraževanju. Pomanjkanje zanimanja lahko odseva tudi udeleženčevo subjektivno realnost,
ki se je oblikovala okoli njegovih življenjskih okoliščin. Kar nekaj raziskav je pokazalo, da
pomanjkanje zaposlitvenih možnosti ali brezposelnost, monotono delo ipd. zmanjšujejo željo
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in pričakovanja od udeležbe v izobraževanju nasploh. Neudeležba postane v teh okoliščinah
dokaj racionalno dejanje. Odrasli pa so motivirani za udeležbo v izobraževanju predvsem
takrat, ko pričakujejo kot posledico boljše ali bolje plačano delovno mesto ali delo, ki je zanje
pomembno.
Nanizane ugotovitve kažejo, da so posamezniki hkrati tudi vpeti/omejeni v neke strukture,
okoliščine in lastne značilnosti, ki določajo možnosti njihovega delovanja. Posamezniki so s
svojimi potenciali torej močno kontekstualizirani. Na žalost pa še nimamo dovolj bogate baze
primerjalnih kvalitativnih raziskav, iz katere bi lahko sklepali na strukture ali življenjske
možnosti in ukrepe politike, ki najbolj vplivajo na razlike v posameznikovi percepciji
izobraževalnih ovir (Radovan 2012, str. 141).
Podobno kot za motive velja tudi za ovire pri izobraževanju. Različni ljudje imajo različne
vzgibe, ki so deloma posledica osebnih potreb in želje po osebnostnem razvoju, jih pa gotovo
oblikujejo tudi spodbude iz okolja.
Ker se posamezniki učijo na različne načine, se vključujejo v formalno in neformalno
izobraževanje ali pa se učijo samostojno, so tudi težave, ki jih občutijo, zelo različne in jih
določajo različni učni in življenjski položaji.
Nekatere ovire so takšne, da nanje težko vplivamo, druge pa so na srečo takšne, da jih lahko
bistveno omilimo in odpravimo, če nam pri tem pomaga svetovalec in še posebno dober
izobraževalec ali mentor. Tako so npr. dispozicijske ovire najočitnejše pri ljudeh z nižjo
izobrazbo, ki imajo z izobraževanjem iz otroštva slabe izkušnje. Vloga strokovnjaka, ki dela z
odraslimi, je zato izredno pomembna, saj jim lahko odpre nov pogled na učenje in
izobraževanje, ki prinaša zadovoljstvo in užitek (Jelenc 1996, str. 48).

5.7 NAČRTOVANJE MOTIVACIJE
Motivacija je gibalo naših dejavnosti. Spoznanja o dejavnikih motivacije je potrebno vključiti
v vsakdanjo prakso, da bo izobraževanje posameznikov bolj uspešno. Sedaj, ko smo
predstavili nekatere osnovne definicije, koncepte in teorije, ki poskušajo razložiti motivacijo,
se lahko posvetimo predstavitvi nekaterih postopkov, ki služijo povečanju motivacije.
Modelov, ki razlagajo motivacijo, je veliko, še več pa je tudi postopkov za načrtovanje in
povečanje motivacije, ki jih te teorije predlagajo.
V nadaljevanju želimo predstaviti enega najbolj celovitih modelov. Keller (1988 v Marentič
Požarnik 2010, str. 200) pri tem priporoča upoštevanje modela PPZZ (angl. ARCS –
Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction), ki povezuje sestavine:
 ki vstopajo v učno situacijo;
 ki se dogajajo med učenjem in
 tiste, ki so posledica učenja.
Pri tem nas vodi vprašanje, kako povečati kakovost motivacije pri odraslih in ne, kako jih
motivirati, saj ne začenjamo na ničelni točki in tudi posamezniki med seboj niso enaki.
Kriteriji kakovosti motivacije pa so (Marentič Požarnik 2010, str. 201):
vztrajanje pri neki aktivnosti (tudi brez zunanje kontrole);
odpornost proti neuspehom in oviram na poti do cilja;
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kakovost učnih strategij (globinski pristop k učenju);
kakovost učnih rezultatov (da je znanje trajno, razumljeno, uporabno – transfer);
pozitiven čustven odnos do sebe (samospoštovanje, ponos) in do naloge;
stopnja samostojnosti pri postavljanju ciljev in opravljanju nalog.
Motivacija pri pouku predstavlja za vodjo izobraževanja velik pedagoški napor, saj mora
zajeti in biti pozoren na vse komponente izobraževanja, predvsem pa vzdrževanja in
spodbujanja motivacije udeležencev.
SESTAVINE
POZORNOST (pridobiti, vzdrževati)

POMEMBNOST (povečati)

ZAUPANJE (v lastne zmožnosti zgraditi)

ZADOVOLJSTVO (spodbuditi)

STRATEGIJE
uporaba novosti, presenečenja
zanimivi problemi
raznolikost, sprememba v pouku
uporabnost znanja
povezovanje z izkušnjami, interesi
povezovanje z osebnimi cilji
zadovoljitev potreb (po druženju,
priznanju, zabavi)
priložnost za sodelovanje
jasni cilji – pričakovanje uspeha
priložnost za doseganje izzivalnih ciljev
možnost kontrole nad lastnim učenjem
prava mera pomoči, vodenja
podrobne povratne informacije
»naravne posledice – uporaba naučenega
priznanje, pohvala, ocena
povezati dosežke s pričakovanji

Tabela 5: Model motiviranja PPZZ (Vir: Marentič Požarnik 2010, str. 201)
Kot vidimo iz zgornje tabele, moramo biti pri motiviranju odraslih pozorni na štiri pogoje, in
sicer na: pozornost, pomembnost, zaupanje in zadovoljstvo. Pozornost se v tem kontekstu
nanaša na stanje odzivnosti na dražljaj. Če se želimo učiti in izobraževati, mora biti pozornost
pri posameznikih nujno dosežena in pogosto mora vztrajati daljše časovno obdobje. Postopki,
ki so posebno učinkoviti za doseganje pozornosti, morajo vključevati novosti, nenadne
spremembe pri pouku, raznolikost in zanimivost primerov ter problemov. Drugi pogoj se
nanaša na zaznavo pomembnosti in vrednosti vsebine naučenega za posameznika, ki mora
primere povezati z izkušnjami, osebnimi cilji, zadovoljiti mora svoje potrebe po druženju in
sodelovanju, to pa bo vplivalo na boljšo motivacijo za izobraževanje. Dejavnika pomembnosti
sta tudi poznavanje možnih izidov in zavedanje, kako ti prispevajo k ciljem učenja. Zaupanje
se nanaša na prepričanje, da lahko posameznik doseže uspeh pri določeni situaciji znotraj
učenja. Po navadi je zaupanje odvisno tudi od mnogih občutkov uspeha v preteklosti oziroma
posledica uspeha v predhodnem izobraževanju. Pri vzpostavljanju zaupanja je izredno
pomembna tudi prava mera pomoči ter podrobna povratna informacija, ki odrasle usmerja na
pravo pot k doseganju zastavljenih ciljev, predvsem pa k vzpostavljanju zaupanja med vodjo
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in udeleženci izobraževanja. Zadnji pogoj je zadovoljstvo, ki izvira iz uspešno opravljene
naloge in s tem doseženim osebnim ciljem.
Ob upoštevanju naštetih kriterijev lahko kakovostno motiviranje načrtujemo v štirih korakih:
1. Analiza udeležencev (z vidika motivacije); lahko uporabimo štiri kategorije modela
PPZZ in se vprašamo: kakšno pozornost lahko pričakujemo od njih, koliko je
načrtovana aktivnost za njih osebno pomembna, s kolikšno stopnjo samozaupanja
prihajajo na izobraževanje in kaj jim je zadovoljstvo (le ocene, spričevalo, ki ga
pričakujejo, ali še kaj drugega). Učitelj naj bi znal presoditi, kakšne so individualne
razlike med udeleženci glede na stopnje in vrste motiviranosti (nemotivirani, zunanje
motivirani, učenci s »ponotranjeno motivacijo«, učenci z »mešano« motivacijo in
notranje motivirani).
2. Opredelitev motivacijskih ciljev skladno z ugotovitvami (glede na sestavo skupine,
ali so v skupini odrasli z nizko stopnjo samozavesti ali povsem pasivni in kaj jih
spodbuja).
3. Načrtovanje motivacijske strategije (poti) za spodbudo in razvoj motivacije za
učenje glede na potrebe in značilnosti udeležencev.
4. Poskušanje, spremljanje, izpolnitev izbranih strategij. Pomembno je biti pozoren
in se z občutkom usmeriti posebej na motivacijske strategije in njihov učinek (ne le na
snov in učne metode) (Marentič Požarnik 2010, str. 201, 202; Velikonja 2012, str.
114).
Na podlagi opisanega lahko spoznamo, da je načrtovanje motivacije pri izobraževanju zelo
pomembno. Vsak posameznik v izobraževanje prihaja z drugačnim znanjem in predhodnimi
izkušnjami, ki pa se jih moramo pri načrtovanju zavedati. Pri tem so nam lahko v oporo
zgoraj omenjene strategije, na podlagi katerih lahko spodbudimo in povečamo raven
motivacije za izobraževanje. Ne smemo pa pozabiti, da strategije, ki so uspešne v eni skupini,
niso nujno učinkovite tudi v drugi. Dobro je, da se celostno motivacijsko strategijo načrtuje na
podlagi ciljne skupine, saj bodo učinki tako večji kot bi bili sicer.

5.8 TEORIJE UDELEŽBE V IZOBRAŽEVANJU
Motivi za udeležbo v izobraževanju oziroma v učnih projektih so pogosto zelo raznovrstni in
se med seboj dopolnjujejo. Pri preučevanju udeležbe odraslih v izobraževanju je potrebno
izpostaviti pojem »pripravljenost za izobraževanje«, ki ga Krajnc (1979, str. 85) definira kot
določeno naravnanost oziroma željo po učenju, odprtost za sprejemanje novih spoznanj o
določenih pojavih. Ta je, kot smo že prej pisali, odvisen od številnih dejavnikov.
Velikokrat se sprašujemo, kateri so tisti dejavniki, ki prepričajo posameznika, da se odloči za
izobraževanje. Razlogi za udeležbo v izobraževanju so celostni in večdimenzionalni in jih ni
mogoče omejiti le na motivacijo za učenje. Razlaga udeležbe je največkrat interakcija
zunanjih (okolje, položaj) in notranjih (dispozicijskih) dejavnikov.
McGivney (1990 v Smith 1998, 2010) je poskrbela za uporaben povzetek nekaterih bolj
znanih teorij udeležbe v izobraževanju. K navedbi ter opisovanju teorij smo vključili tudi
prispevek P. Cross (1981).
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a) Teorija o hierarhiji potreb (Needs hierarchy theory)
Teorija potreb Maslowa temelji na predpostavki, da ljudje težijo k zadovoljitvi potreb korak
za korakom in začnejo pri osnovnih potrebah, šele nato pa se gibljejo navzgor po hierarhiji
potreb. Na prvem mestu je vedno tisti motivacijski dejavnik, ki je aktiviran in najmanj
zadovoljen (Ivanko 2007, str. 71). Sklenemo lahko, da če ni zadoščeno primarnim potrebam,
se tudi potreba po zadostitvi sekundarnih potreb ne sproži. Če pa socialno-ekonomski položaj
omogoča zadostitev primarnih potreb, se sprožijo pozitivne sile in v ospredje pridejo
drugačne, višje potrebe.
Potreba po izobraževanju je tako kot večina ostalih sekundarnih potreb odvisna od socialnega
okolja, v katerem živi posameznik. Če se torej posameznik v svojem okolju srečuje s
težavami, kako zadovoljiti osnovne življenjske potrebe, bo njegova potreba po pridobivanju
novega znanja ali izobraževanja majhna ali pa je sploh ne bo. Zadovoljitev primarnih potreb
je za razvoj potrebe po izobraževanju bistvenega pomena.
Na tem mestu lahko strnemo glavno argumentacijo teorije, ki pravi, da je udeležba v
izobraževanju odvisna od obsega, v katerem je bila oseba sposobna izpolniti vrsto primarnih
in sekundarnih potreb (po Maslowu 1954) ter vpliv pozitivnih in negativnih sil (glej tudi
»Teorija sile polja«). Npr., ko so izpolnjene osnovne potrebe, se večje šele aktivirajo, uravna
pa se tudi ravnovesje med negativnimi in pozitivnimi silami. Kot posledica tega se poveča
tudi pripravljenost ljudi za sodelovanje v izobraževanju.
b) Model skladnosti (Congruence model)
Boshier (1971 v Cross 1981, str. 230) je svojo teorijo razvil na predpostavki, da obstaja
povezava med samopodobo posameznika, značilnostmi izobraževanja in okoljem, v katerem
se posameznik izobražuje. Motivacijo za izobraževanje odraslih pojasnjuje kot rezultat
interakcije notranjih in individualnih ter zunanjih socialnih vplivov. V svojem modelu trdi, da
udeležba v izobraževanju izraža skladnost med posameznikovim videnjem sebe in svojim
konceptom ter naravo izobraževalnega programa in izobraževalnega okolja (Jelenc 1996, str.
94). Predvideval je, da posameznike motivira želja po rasti oziroma jih spodbudijo določeni
primanjkljaji. Posameznike, ki imajo zadovoljene osnovne življenjske potrebe po hierarhiji
potreb po Maslowu, za izobraževanje motivira želja po osebni rasti, medtem ko tisti, ki
nimajo zadovoljenih osnovnih življenjskih potreb, potrebe po izobraževanju niti ne zaznajo.
Boshier je v svojih raziskavah ugotovil, da sta tako udeležba odraslih v izobraževanju kot tudi
osip rezultat delovanj protislovij med udeleženčevo samopodobo in pričakovanji iz okolja.
Vidimo, da ima okolje pri vključevanju v izobraževanje zelo pomembno vlogo. Govori tudi o
tem, da je eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki spodbuja udeležbo v izobraževanju,
posameznikova samopodoba, saj tisti z nizko samopodobo težje najdejo povezavo med sabo
in izobraževalnim okoljem, zato so posledično v izobraževanju tudi manj uspešni. Po tej
teoriji so notranji razlogi eden izmed pomembnejših dejavnikov pri sprejemanju odločitev za
izobraževanje (Boshier 1971 v Cross 1981, str. 230).
c) Teorija pričakovanih ugodnosti (Expectancy-valence model)
Rubenson je v svoji teoriji pričakovanih ugodnosti raziskoval povezavo med tem, kako
posameznik dojema okolje, v katerem živi, in kaj pričakuje, da bo pridobil z izobraževanjem
(Cross 1981, str. 233). Motivacijo za izobraževanje odraslih je razlagal z uporabo Vroomove
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motivacijske teorije, katero avtorji imenujejo tudi teorija pričakovanja (Lipičnik 1988, str.
167). Ta teorija predpostavlja, da je stopnja težnje posameznika, da se vede na določen način,
odvisna od dveh dejavnikov. Prvi je povezan s pričakovanjem, da bo njegovemu vedenju
sledila določena posledica, medtem ko se drugi nanaša na privlačnost posledice za
posameznika (Treven 2001, str. 135). Kasneje je Rubenson model še razširil in dopolnil z
dejavniki okolja (socializacija, stališča referenčnih skupin in socialno-ekonomske zmožnosti),
za katere je predvideval, da vplivajo na oblikovanje posameznikovih pričakovanj in vrednot.
Rubenson je bil mnenja, da je omenjena teorija najbolj primerna za razumevanje
pripravljenosti odraslih za udeležbo v izobraževanju (Radovan 2003, str. 110).
Rubenson je izdelal model, poimenovan paradigma pričakovanja–učinkovitosti, s katerim je
razložil posameznikovo motivacijo za udeležbo v izobraževanju. Model je sestavljen iz dveh
delov: pričakovanje osebnega uspeha v izobraževanju in pričakovanje pozitivnih posledic
zaradi pretekle uspešnosti v izobraževanju. Pričakovanje osebnega uspeha je vezano na
izkušnje iz preteklega izobraževanja in posledično na pozitivno oziroma negativno
samopodobo. Večina raziskav potrjuje Rubensonovo tezo, da imajo bolj izobraženi ljudje
večji interes za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe (Cross 1981, str.
234). V modelu Rubenson pojasni tudi korelacijo med pričakovanji ter odnosom do
izobraževanja. Pričakovanja so odvisna od sposobnosti posameznika ter od tega, ali bo
izobraževanje uresničilo posameznikova pričakovanja (glede na to, kakšno je bilo v
preteklosti). Za odločitev za izobraževanje so pomembne tudi referenčne skupine, v katerih se
posameznik nahaja. Če so te do izobraževanja naravnane pozitivno, bo udeležba pozitivna.
Vsi dejavniki morajo biti pozitivni, da pride do udeležbe. Od posameznika, ki ima pozitiven
odnos do izobraževanja, se pričakuje, da vidi izobraževanje kot sredstvo za doseganje svojih
ciljev in pričakovanj. To lahko ponazorimo s primerom: posameznik bo z izobraževanjem
pridobil boljšo plačo, a hkrati bo tekom izobraževanja manj časa preživel s svojo družino ali
prijatelji, zato se bo izobraževanja udeležil le, če bo valenca pozitivna, torej če bo npr. plačilo
pri posamezniku višje vrednoteno kot čas z družino ali s prijatelji. Pričakovane posledice
izobraževanja pa Cross (1981, str. 217) poimenuje kar motivi za udeležbo ali neudeležbo v
izobraževanju.
d) Teorija sile polja (Force-field theory)
Teorija razlaga povezanost med socialno-ekonomskim statusom in udeležbo v izobraževanju
odraslih. Avtor te teorije, Harry L. Miller, je poskušal združiti zlasti teorije Maslowa (1954)
in Lewina (1947, 1952), da bi pojasnil povezavo med socialno-ekonomskim statusom oz.
družbenim razredom s sodelovanjem v izobraževanju odraslih. To, tako imenovano teorijo
socialnega razreda, je izdelal z upoštevanjem hierarhije vrednot po Maslowu (1967 v Cross
1981, str. 228).
Udeleženci izobraževanja odraslih verjamejo, da so se sposobni učiti in cenijo učne dosežke,
ki bodo zadostili njihovim potrebam. Gre za interakcijo med »pričakovanjem« (uspeh in
pozitivni učinek) in »valenco« – občutek moči, sposobnosti (vsota pozitivnih in negativnih
vrednot, ki jih posameznik pripisuje učenju).
Pričakovanje in valenco določajo posameznikove izkušnje, socialno okolje in osebne potrebe
(Jelenc 1996, str. 95). Millerja je zanimalo predvsem, zakaj se ljudje izobražujejo, kaj si želijo
z izobraževanjem pridobiti ter zakaj obstajajo tako velike razlike med družbenimi sloji.
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Raziskava ga je pripeljala do ugotovitev, da razlike med socialnimi razredi vplivajo na motiv
za izobraževanje. Dokazal je, da se posamezniki iz nižjih socialnih razredov vključujejo v
izobraževanje zaradi motivov, ki so poklicne narave, pridobitve osnovnih kompetenc in ker
želijo višjo stopnjo izobrazbe, kar je povezano z boljšim položajem v družbi ter zaposlitvijo.
Razlog je v tem, da morajo biti zadovoljene osnovne človeške potrebe, da se posamezniki
vključijo v neformalne izobraževalne programe za osebnostno rast, medtem pa se
posamezniki iz višjih socialnih razredov izobražujejo zaradi želje po samouresničevanju. Pri
Millerjevi teoriji je pomembno to, da se posamezniki, ki so zelo motivirani za izobraževanje,
zanj odločijo kljub negativnim vplivom iz okolja.
V avtorjevi teoriji se kaže tudi tendenca teorije življenjskega cikla, za katero je značilno, da
naj bi vsako obdobje v življenju rojevalo določene potrebe posameznika. Te potrebe se pri
posameznikih kažejo kot potrebe po novem znanju. Njegova razlaga povezanosti med
udeležbo odraslih in socio-ekonomskim statusom temelji na Lewinovem konceptu o
pozitivnih in negativnih vplivih iz okolja, njihova vsota pa določa motivacijo odraslih za
izobraževanje (Cross 1981, str. 228). Osnovni koncept Lewinove teorije polja pravi, da je
»vedenje funkcija posameznika in okolja, pri čemer sta posameznik in okolje v interakciji«
(Hristovski 2003, str. 317). Teorija razlaga motivacijo posameznika kot rezultat vzajemnega
vpliva osebnostnih značilnosti in dejavnikov okolja; posameznik v socialnem okolju
zadovoljuje svoje potrebe, uresničuje želje in pričakovanja. Življenjski prostor posameznika
je po tej teoriji razdeljen na fizični in psihološki prostor. Oba prostora sta med seboj
povezana, kar pomeni, da spremembe v enem polju vplivajo na spremembe v drugem polju
(Cross 1981, str. 229).
Korak naprej je kasneje naredil Rubenson (1977 v Cross 1981, str 166), ki je trdil, da je tako
delo kot tudi izobraževanje dejavnost, ki je usmerjeno v dosežek. To pomeni, da bodo tisti
ljudje, ki si prizadevajo za dosego osebnih dosežkov, v to vložili določen napor.
Rubenson v svoji teoriji nadaljuje, da motivacija izhaja iz interakcije dveh dejavnikov: iz
pričakovanih in valenčnih. »Pričakovani« so sestavljeni iz dveh delov: iz pričakovanj
osebnega uspeha v izobraževalni dejavnosti ter pričakovanj, da bo uspeh v dejavnosti imel
pozitivne posledice. »Valenca« pa se nanaša na vsoto pozitivnih ali negativnih vrednot, ki jih
ljudje dodelijo učni dejavnosti. Npr. udeležba v izobraževanju lahko pripelje do višje plače,
lahko pa pomeni tudi manj preživetega časa z družino ali manj prostega časa, ki bi ga človek
namenil družbenim dejavnostim (Cross 1981, str. 116).
Motivacija za izobraževanje je tako odvisna od interakcije posameznika in dejavnikov okolja.
Če so osebne potrebe in potrebe iz okolja v konfliktu, bo posameznik prenehal z
izobraževanjem. Udeležba v izobraževanju pa bo visoka, če bo socialno okolje za
posameznika spodbudno in v skladu z njegovimi osebnimi potrebami. Vidimo lahko, da
morajo biti najprej zadovoljene osnovne človeške potrebe, šele nato se lahko odrasli vključijo
v izobraževalne programe za osebnostno rast ter samouresničitev, kot je to v svoji teoriji
poudaril tudi Maslow.
e) Teorija o nadaljevanju, spreminjanju življenja (Life transitions theory)
Spremembe v življenju so največkrat povezane z življenjskimi dogodki, ki so znamenja
posameznikovega življenja. Ti dogodki so, kot pravita Jelenc Krašovec in Kump (2009, str.
14), povezani tudi s spremembo položaja ali vloge posameznika, kažejo pa, ali posameznik
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sledi družbenim spremembam. Posebne dogodke, ki jih posameznik vidi kot izstopajoče,
običajno označimo kot življenjske prelomnice, kot so to npr. poroka, rojstvo otroka,
zaposlitev itd. Pri prehajanju skozi faze življenjskega cikla ali v času soočanja s pomembno
življenjsko prelomnico je učenje in izobraževanje sredstvo za lažje obvladovanje novih
izzivov in soočanje s spremembami, ki se pojavljajo (Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 18).
Veliko raziskovalcev se je ukvarjalo z raziskovanjem odločitev za izobraževanje, ki so
povezane s spremembami v življenju. Deshler (1996 v Jelenc Krašovec in Kump 2009, str.
25) navaja, da lahko motivacijo za udeležbo v izobraževanju pojasnjujemo z zornega kota
posameznika, z zornega kota družbenega konteksta ali pa z zornega kota interakcije
posameznika s socialnim okoljem. Aslanian in Bricknell (1980 v Jelenc 1996, str. 95) sta se
ukvarjala predvsem s spremembami, ki se pojavljajo v življenjskem ciklu posameznika. V
svoji raziskavi sta ugotovila, da se je kar 80 % ljudi, ki sta jih zajela v raziskavo, učilo, ker se
je njihovo življenje tako ali drugače spremenilo (npr. ločitev ali ovdovelost) (prav tam).
f) Teorija o pripadnosti določeni skupini (Reference group theory)
Posameznik se identificira s socialno in kulturno skupino, ki ji pripada, ali s skupino, ki bi ji
rad pripadal. Navadni udeleženci izobraževanja pripadajo skupini, ki gleda na življenje in
izobraževanje pozitivno in ga sprejema kot za posameznika koristno in prijetno dejavnost
(izobražujejo se/so se starši, prijatelji itd.), drugi pa se udeležujejo izobraževanja, da bi
pripadali neki (družbeni ali socialni) skupini, v katero pred izobraževanjem še niso sodili.
Taki posamezniki, ki želijo doseči višji socio-ekonomski položaj, primerjajo vrednote in
normative svoje skupine z vrednotami in normativi želene primerjalne skupine. Tak »idol«
lahko ustvarimo po medijih, v soseski ali v stikih s prijatelji, še najpogosteje pa, kot pravi
Gooderham, zaradi poroke (Jelenc 1996, str. 95).
Strokovnjaki menijo, da bi bilo treba nameniti več pozornosti posameznikovem trenutnem
položaju in tako pojasniti vedenje in udeležbo v izobraževanju. Anderson in Darkenwald
(1977 v Jelenc 1996, str. 95) sta namreč v nasprotju z mnogimi raziskavami ugotovila, da
sestavljajo dejavniki, kot so spol, rasa in stopnja prejšnje izobrazbe, le 10 % razlike med
udeleženci in neudeleženci izobraževanja; drugo so po njunem mnenju osebni in situacijski
dejavniki (prav tam).
g) Socialna udeležba (Social participation)
Avtor teorije socialne udeležbe Country (1991) trdi, da učenje pogosto poteka v organiziranih
okoljih (šola, družbene skupine, delo). Motivacijo za učenje bi morali zato iskati v tistih
dejavnikih, ki so del organizacije, ki jih je prisilila k izobraževanju, ali pa le spodbujajo oblike
prostovoljnega sodelovanja (Country 1991 v Smith 1998, 2010). Drugič, če je učenje t. i.
»diskrecijsko dejanje« – del prostega časa – potem moramo gledati na celotno distribucijo
(porazdelitev) življenjskih aktivnosti čez dan/teden/leto, ter tako poskušati razumeti, zakaj
ljudje sodelujejo v izobraževanju in zakaj ne. Kot zadnje trdi, da moramo razmisliti o ideji, da
učenje vključuje socializacijo ali participacijo posameznika k večji socialni celoti. Razloge za
učenje je morda zato potrebno iskati v njegovi funkciji, ki jo ima izobraževanje pri doseganju
ali zavrnitvi posameznikovega dostopa do družbenih vlog in nagrad (prav tam).
Teorija torej pravi, da bi morali udeležbo v izobraževanju povezati z udeležbo v socialnem
življenju. Udeležbo v izobraževanju je treba povezati s posameznikovim poklicnim statusom
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in prihodkom, ki določa posameznikov položaj v skupnosti. Svojo vlogo imajo tudi starost,
spol, osebni status (samski, poročeni), prebivališče ipd. (Jelenc 1996, str. 95).
h) Sestavljene teorije
Te teorije upoštevajo veliko dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo in vsebujejo marsikatere v
drugih teorijah navedene prvine.
I. Model spodbujanja udeležbe (model veriga odgovorov) (Chain of response model)
Cross je izdelala model spodbujanja udeležbe na podlagi zgoraj omenjenih teorij, v katerem
predvideva, da je udeležba v izobraževanju rezultat psiholoških dejavnikov kot tudi
dejavnikov iz okolja oziroma posameznikovega položaja v okolju. Navaja vrsto različnih
elementov, ki skozi sedemstopenjski proces preidejo od individualnih vplivov do zunanjih. Ta
veriga je pot k odločitvi o udeležbi v izobraževanju (Jelenc 1996, str. 95). Z njenim modelom
lahko pojasnimo udeležbo oziroma neudeležbo nekaterih ciljnih skupin v izobraževanju
odraslih. Čim bolj je posameznik pozitivno usmerjen v posamezni fazi, tem več možnosti ima,
da doseže zadnjo stopnjo – odločitev za udeležbo (Cross 1981, str. 124).

Slika
8:
COR
model
(Cross
1981,
str.
124)
http://ciljneskupine.naspletu.com/images/corfotografija.jpg, pridobljeno 9. 11. 2013)

(Vir:

Iz zgornje slike lahko vidimo, da je model sestavljen iz sedmih točk, ki so med seboj
povezane. Patricia Cross navaja različne elemente, ki skozi sedemstopenjski proces preidejo
od individualnih vplivov do zunanjih. Ta veriga lahko predstavlja pot k odločitvi za udeležbo
v izobraževanju. Čim bolj je posameznik pozitivno usmerjen v posamezni fazi, tem več
možnosti ima, da doseže zadnjo stopnjo ter se odloči za udeležbo v izobraževanju.
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samovrednotenje tistega, ki se uči (samega sebe)
posameznikov odnos do izobraževanja
motivacija za izobraževanje
spremembe, ki jih doživlja v življenju
možnosti in ovire za izobraževanje
informacije o možnostih za izobraževanje
odločitev za udeležbo
Slika 9: Stopnje do odločitve za udeležbo v izobraževanju (Jelenc 1996, str. 96)
Model verige odgovorov, ki je prikazan na zgornji sliki, se začne s samovrednotenjem. Na
motivacijo za udeležbo v izobraževanju imajo nekatere osebnostne lastnosti zelo velik vpliv.
Odrasli, ki se nizko samovrednotijo in ki imajo z izobraževanjem slabe predhodne izkušnje, se
bodo izogibali vključevanju v izobraževanje. Ti odrasli ne zaupajo v svoje izobraževalne
sposobnosti in se bojijo možnosti ponovnega soočanja z neuspehom. Posamezniki, ki so
predčasno izstopili iz šole, se raje odločajo za druge oblike izobraževanja (npr. samostojno
učenje) kot pa za organizirane oblike izobraževanja. Za tiste posameznike, ki so se že srečali z
neuspehom v preteklih izobraževanjih, je velikokrat občutek neuspeha močnejši kot pa
možnost nagrade, ki bi jo lahko pridobili skozi izobraževanje. Nagrade se lahko kažejo v
različnih oblikah (možnost nove zaposlitve, napredovanje na delovnem mestu, boljša plača in
občutek zadovoljstva ob učenju). Glede na to, da v izobraževanje vstopajo posamezniki z
različnimi izkušnjami, bi morali programe prilagodili tako, da bi ustvarili čim več različnih
oblik izobraževanja z nizko stopnjo tveganja in grožnje (Cross 1981, str. 124).
Drugi pomemben dejavnik pri vključevanju v izobraževanje je odnos do izobraževanja, na
katerega imajo velik vpliv pretekle izkušnje v izobraževanju. Odrasli, ki že od otroštva ne
marajo šole, ker so bili neuspešni, se bodo težje prostovoljno odločili za ponovno vključitev v
izobraževanje. Pomembno je, da se v izobraževalnem procesu uresničijo cilji in pričakovanja
udeležencev, zato naj načrtovalci izobraževalnih programov ugotovijo, kaj so cilji
potencialnih udeležencev, ki so se že vključili v program, saj jih bodo sicer izgubili. Ugotoviti
morajo, kateri motivi so jih spodbudili k udeležbi, saj morajo temeljne odločitve spoštovati pri
izpeljavi programa. Udeležencem, ki nimajo jasnih ciljev, pa pomagajo pri postavljanju
realnih pričakovanj, ki se bodo z veliko gotovostjo uresničila. Pri vsem pa je najbolj
pomembno, da vključevanje odraslih temelji na ugotovljenih potrebah v okolju ter se jim
izobraževanje prilagodi v največji možni meri (Cross 1981, str. 125–126).
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Spremembe v življenju so pomemben dejavnik udeležbe v izobraževanju. Poleg družbe kot
celote se spreminjajo tudi posameznikove življenjske vloge. Ljudje se v življenju srečujemo s
številnimi življenjskimi prelomnicami, kjer pridobivamo tudi največ znanja. Med pomembne
dejavnike avtorji naštevajo poroko, starševstvo, diplomo, prvo zaposlitev, upokojitev in tudi
situacije, ki so nenadne in bolj stresne (izguba zaposlitve, razveza, ovdovelost in bolezen)
(prav tam). Omenjene življenjske prelomnice od posameznika zahtevajo nove vloge, ki
vključujejo nove spretnosti in sposobnosti posameznika. Različni izobraževalni programi
lahko posameznikom omogočijo, da postanejo bolj kompetentni za dobro opravljanje novih
vlog, ki so jim jih prinesle življenjske spremembe (prav tam).
Možnosti in ovire za izobraževanje, kot smo pisali v prejšnjih poglavjih, pomembno vplivajo
na udeležbo v izobraževanju. Če načrtovalci izobraževalnih programov v izobraževanju
pričakujejo določeno ciljno skupino, katere člani imajo nekatere skupne značilnosti, lahko že
vnaprej predvidijo, s kakšnimi ovirami in težavami se bodo soočili, zato jih poskušajo v čim
večji možni meri upoštevati že pred začetkom programa in tudi med izvedbo (prav tam, str.
129).
H kakovosti izobraževalnega procesa veliko pripomorejo tudi sprotne in pravočasne povratne
informacije. Lahko bi rekli, da je to eno izmed pomembnejših področij za pridobivanje
udeležencev, saj se brez ustreznih informacij v izobraževanje ne bodo vključili niti najbolj
motivirani. Pomembno je, da povratna informacija upošteva posebnosti ciljne skupine, je
spodbudna in optimistična, navaja drugačne načine učenja, ki upoštevajo posebnosti odraslih
v učnem procesu, bodočim udeležencem pa sporoča, da bodo z vključitvijo morda lahko
presegli težave, s katerimi so soočajo zdaj. Te informacije je treba razširiti na mestih, kjer se
izbrana ciljna skupina lahko nahaja. Enako velja tudi za sporočila, ki jih bodo dobivali tisti, ki
se niso povsem prostovoljno vključili v program. Tudi sprotno obveščanje različnih skupin
mora slediti zgornjim načelom (Cross 1981, str. 130).
Na podlagi zapisanega lahko opazimo, da imajo pri udeležbi za izobraževanje glavno vlogo
predhodne izkušnje, odnos in pa ovire, ki se pojavljajo pri posameznikih. Organizatorji
izobraževanja se morajo tega zavedati, predvsem pa morajo poznati posebnosti ciljne skupine,
kateri bo izobraževanje namenjeno, saj bo tako to najbolj uspešno.
II. Okrepitev vzorca (recruitment paradigm)
Rubenson je, kot smo ugotovili že prej, raziskoval povezavo med tem, kako posameznik
dojema okolje, ki ga obdaja, in pričakovanji, ki jih ima od izobraževanja (Cross 1981, str.
233).
Na podlagi raziskav navaja tri sete interaktivnih dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo v
izobraževanju:
 osebni dejavniki (izkušnje, prizadevanja posameznika, trenutne potrebe) in dejavniki
okolja (poznavanje možnosti, pripadnost skupini, možnosti za študij);
 pripravljenost (sprejemanje in interpretacija okolja, doživljanje individualnih potreb);
 spoznavanje vrednosti učne dejavnosti in možnosti za sodelovanje v izobraževanju in
sprejemanje ugodnosti izobraževanja (Jelenc 1996, str. 96).
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III. Model psihosocialne interakcije (Psychosocial interaction model)
Darkenwald in Merriam (1982 v Jelenc 1996, str. 96) navajata kot pomembne naslednje
dejavnike:
zgodnje otroške in družinske značilnosti;
pripravljalno izobraževanje in socializacija;
socio-ekonomski položaj;
»učni pritisk« (potrebe okolja in zaposlitve);
dojemanje vrednosti in koristnosti izobraževanja;
pripravljenost na sodelovanje;
posebne spodbude;
ovire pri udeležbi.
Iz naštetih dejavnikov opazimo, da avtorja za udeležbo v izobraževanju izpostavljata
predvsem vpliv interakcije med psihičnimi in socialnimi dejavniki, ki v veliki meri izhajajo iz
primarnega družinskega okolja.
IV. Kombinacija ugodnih okoliščin
Teorija pravi, da vpliva na udeležbo več dejavnikov, npr. dovolj dolgo začetno izobraževanje,
ugoden poklicni položaj, pozitiven odnos do izobraževanja, dinamična socialna mobilnost,
mogoče spremembe v prihodnosti, sodelovanje v socialnih dejavnostih ipd.
Kljub zagotovljenim ugodnim dejavnikom pa bo izobraževanje sledilo le, če bo posameznik:
- zaznal pomen izobraževanja v svojem socialnem, poklicnem in nepoklicnem okolju;
- zaznal, da so možnosti za zadostitev teh potreb;
- pripravljen oblikovati prihodnji učni projekt;
- imel dovolj socialne samostojnosti in prostega časa;
- imel ustrezno temeljno znanje in spretnosti, da bo lahko sodeloval v skupini.
Z vsakim dejavnikom, ki ni uresničen, se zmanjšuje možnost za udeležbo v izobraževanju
(Jelenc 1996, str. 96).
Udeležba v izobraževanju je, kot smo videli, odvisna od različnih dejavnikov. Ti so po navadi
kombinacija zunanjih okoliščin (dejavnikov iz okolja, finančne zmožnosti itn.) in pa tudi
osebnega položaja posameznika (želje, cilji, vrednote). Načrtovalci izobraževanja bi se morali
zavedati teh dejavnikov, ki se od posameznika do posameznika razlikujejo ter programe
izobraževanja prilagoditi posamezni ciljni populaciji.
Ugotovili smo, da so motivacija in z njo povezani motivacijski dejavniki pri izobraževanju
bistvenega pomena. Motivacija je sila, ki nas usmerja, da dosežemo zastavljene cilje. Z
magistrskim delom želimo raziskati motivacijo, ki usmerja policiste k izobraževanju. Na
podlagi anketnega vprašalnika, ki ga bomo izvedli, bomo poskušali raziskati, kateri so bili
tisti motivacijski dejavniki danes že zaposlenih policistov, ki so vplivali na vpis oziroma na
udeležbo v izobraževalnem sistemu za pridobitev osnovnega poklica policist in kateri
dejavniki so jih usmerjali v morebitno nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe.

80

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

II.
6

EMPIRIČNI DEL
METODOLOGIJA

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Navezujoč se na teoretska izhodišča naše raziskave lahko trdimo, da je motivacija policistov
za izobraževanje odvisna od mnogih dejavnikov. Razlikuje se od posameznika do
posameznika, nanjo pa lahko vpliva tudi več vrst ovir. Pomembno je, da se vsi zavedamo
pomena motivacije za izobraževanje in pa tudi za samo opravljanje dela, saj vemo, da policisti
opravljajo družbeno zahtevno in stresno delo, ko skrbijo za varnost in nadzor v državi, hkrati
pa preprečujejo kazniva dejanja. Za kakovostno opravljanje svojega dela morajo biti tudi
dobro usposobljeni, strokovno podkovani, predvsem pa osebnostno zreli. Zaradi nenehnih
sprememb in izboljšav v družbi pa se morajo tako kot ostali državljani, ki želijo biti
konkurenčni in slediti svetovnim smernicam, tudi policisti nenehno izobraževati.
Izobraževanje za policiste je prilagojeno njihovemu raznolikemu delu. Skozi pregled
zgodovine izobraževanja policistov smo lahko opazili, da se je to strukturno in organizacijsko
zelo spreminjalo na podlagi različnih družbenih razmer. Rečemo lahko, da se je danes zaradi
manj cenjene vloge policije v družbi, njihova motivacija za delo in izobraževanje bistveno
zmanjšala. V magistrskem delu se bomo tako spraševali, kateri so tisti motivacijski dejavniki,
ki so in ki še danes spodbujajo ali ovirajo policiste pri vpisu ter udeležbi v izobraževanju.
Zanimalo nas bo tudi, katere so najpogostejše ovire, ki onemogočajo policistom vpis v
nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in kateri ukrepi naj bi bili po
njihovem mnenju najbolj učinkoviti za spodbuditev notranje motivacije policistov, da bi se
vključevali v izobraževanje.
V empiričnem delu smo si za cilj zastavili ugotoviti, kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki
so vplivali na danes že zaposlene policiste, da so se vpisali v izobraževanje za pridobitev
osnovnega poklica policist in kateri dejavniki so jih usmerjali v morebitno nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Zanimalo nas bo tudi, ali so se na poti
izobraževanja pojavile morebitne ovire. Policiste bomo spraševali tudi po pogojih, ki so jih
imeli oziroma jih imajo danes za izobraževanje ter tudi o ponudbi programov ter predmetov
znotraj nadaljnjega izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Ukvarjali se bomo
tudi z ugledom policistov v družbi in kako je to povezano s samim izobraževanjem ter tudi z
delom.
Z namenom, da bi pridobili čim več želenih podatkov in informacij in s tem globlji pogled v
motivacijo policistov, smo se odločili, da bomo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop.
NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
S pomočjo raziskave bi radi ugotovili, kateri motivacijski dejavniki so vplivali, da so se danes
že zaposleni policisti odločili za izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist in pa,
da so se odločili za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Zanimajo
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nas tudi izobraževalne potrebe policistov ter ali se pri samem vpisu v nadaljnje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe srečujejo s kakšnimi ovirami. Policiste in policistke
bomo tudi spraševali, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi se odločili za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
Raziskavo smo razdelili na pet tematskih sklopov, ki jih bomo v nadaljevanju dela tudi bolj
podrobno razdelali. V naši raziskavi bo poudarek predvsem na motivih za izobraževanje
policistov, tako za izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist, kot tudi za
nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Osredotočili se bomo na
njihove potrebe, ovire za izobraževanje, na same pogoje in pa tudi na njihovo izobraževalno
aktivnost. Izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist in pa tudi izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe se je skozi čas nenehno spreminjalo, dopolnjevalo in
nadgrajevalo. Od policistov bomo poskušali izvedeti njihovo mnenje o samem trajanju
izobraževanja, o strukturi programa, o njihovih željah, dotaknili pa se bomo tudi vloge
policijske uprave, ki jo ima le-ta pri organizaciji in izvedbi izobraževanja.
Skozi teoretični del smo spoznali, da je vloga policista družbeno pogojena. Zanimalo nas bo
tudi, ali ugled policista v družbi vpliva na motivacijo policistov za vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in tudi na opravljanje njihovega dela. Od
anketirancev bomo skušali izvedeti, kaj bi po njihovem mnenju pri policistih vzbudilo večjo
željo za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V empiričnem delu naše raziskave bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja,
ki smo jih razdelili na pet tematskih sklopov:
6.2.1

MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

 Kateri motivi so spodbudili policiste, da so se vpisali v izobraževanje za
pridobitev osnovnega poklica policist?
 Kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki so spodbudili anketirance za vključitev
v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe?
6.2.2

OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

 Ali so se pri vpisu v izobraževalni program za osnovni poklic policista
pojavljale kakšne ovire?
 Katere ovire so se pojavljale pri vpisu v izobraževalni program za osnovni
poklic policista?
 Ali so se anketiranci v zadnjem letu želeli vpisati v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe, pa se niso mogli?
 Katere ovire so anketirancem v zadnjem letu onemogočale vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe?
6.2.3

POTREBE POLICISTOV ZA IZOBRAŽEVANJE

 Ali si policisti želijo imeti več dodatnega poklicnega znanja?
 Kakšne vrste znanja bi si želeli?
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6.2.4

POGOJI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

 Kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi se anketiranci odločili za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe?
6.2.5

IZOBRAŽEVALNA AKTIVNOST POLICISTOV

 Ali je znotraj študijskih programov za nadaljnje izobraževanje za pridobitev
višje stopnje izobrazbe dovolj raznolika ponudba predmetov?
 Kakšno vlogo ima pri motivaciji za izobraževanje policijska uprava?
 Kakšnim vrstam znanja bi morali dati v izobraževanju policistov več
poudarka? Teoretičnim ali praktičnim?
 Kakšno mnenje imajo anketiranci o trajanju šolanja za pridobitev osnovnega
poklica policist?
 Ali so se anketirancem uresničila pričakovanja glede poklica policist?
 Kaj anketirance (de)motivira v poklicu policist?
 Kaj bi spodbudilo večjo željo pri policistih za nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe?

6.3

HIPOTEZE

Na osnovi teoretičnih izhodišč in našega zanimanja postavljamo naslednje raziskovalne
hipoteze, razdeljene na pet tematskih sklopov, in sicer:
6.3.1

MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

H1: Obstajajo razlike v motivih za izobraževanje za osnovni poklic policista med
tistimi, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe in tistimi, ki se niso.
H1.1: Policisti oz. policistke, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe, pogosteje kot policisti oz. policistke, ki se
niso vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, kot
notranji motiv za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista navajajo
motiv »želja biti policist.«
H1.2: Uniforma je pri tistih, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe, bolj izrazit zunanje motivacijski dejavnik za
vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista, kot pri tistih policistkah oz.
policistih, ki se niso.
H2: Obstajajo razlike v izraženosti motivacijskih dejavnikov, ki so spodbudili vpis
v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe med policisti in
policistkami.
6.3.2

OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

H3: Policistke bolj kot policisti med ovirami pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe navajajo oviro pomanjkanje časa.
6.3.3

POTREBE POLICISTOV ZA IZOBRAŽEVANJE

H4: Policisti si želijo imeti več dodatnega poklicnega znanja.

83

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

6.3.4

POGOJI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV ZA PRIDOBITEV
VIŠJE STOPNJE IZOBRAZBE

H5: Za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe bi se odločilo
več anketirancev, če bi delodajalec kril stroške izobraževanja.
6.3.5

IZOBRAŽEVALNA AKTIVNOST POLICISTOV

H6: Policijska uprava ima pri organizaciji izobraževanja pomembno vlogo.
H7: Anketiranci menijo, da je šolanje za pridobitev osnovnega poklica policist
prekratko.
H8: Plača je najboljši motivacijski dejavnik v poklicu policist.

6.4 RAZISKOVALNE METODE
V empiričnem delu raziskave smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno
metodo. Pri tem smo zgolj odkrivali vzroke za določene pojave, ki se navezujejo na
problematiko raziskave. Raziskava poleg deskriptivnega nivoja obsega tudi nivo spoznavanja
vzročno posledičnih zvez oz. eksplikacije (Sagadin 1993, str. 11).
6.4.1

OSNOVNA POPULACIJA IN VZOREC

Populacija, ki smo jo raziskovali, zajema ciljno skupino policistov in policistk na Policijski
postaji Brežice (n = 100), ki spada pod Policijsko upravo Novo mesto (v nadaljevanju PU
Novo mesto). Za lažjo primerjavo navajamo zadnje uradne podatke polletnega poročila za PP
Brežice, kjer je bilo v drugem polletju leta 2013 zaposlenih 136 (128 uniformiranih ter 8
neuniformiranih) policistov ter policistk. (Vir: Poročilo o delu Policijske uprave Novo mesto
v letu 2013). Vzorec je bil izbran priložnostno, rezultate pa smo posploševali na hipotetično
osnovno množico policistov ter policistk, ki so podobni enotam našega vzorca. Od tega je bilo
67 oseb moškega spola (67,0 %) ter 33 ženskega (33,0 %), kar prikazuje tudi spodnji graf.
80%
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Graf 2: Razdelitev anketirancev glede na spol
Ker smo se v našem magistrskem delu dotaknili tudi zgodovinskega razvoja izobraževanja
policistov, nas je zanimal tudi podatek, na kakšen način so anketiranci pridobili osnovni
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poklic policista. Zanimalo nas je torej, ali so pridobili poklic policista ali v nekdanji Srednji
policijski šoli, ki je delovala do leta 2002, ali pa v Šoli za policiste po programu
prekvalifikacije za pridobitev srednje strokovne izobrazbe policist/policistka (Čelik 2013, str.
437–438).
PRIDOBITEV OSNOVNEGA
POKLICA POLICIST

f

v nekdanji Srednji policijski
šoli
v Šoli za policiste – program
prekvalifikacije
SKUPAJ

f(%)

21

21,0

79
100

79,0
100,0

Tabela 6: Izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist
Kot vidimo iz Tabele 7, je le 21 anketirancev (21 %) osnovni poklic policista pridobilo z
izobraževanjem v nekdanji Srednji policijski šoli, iz česar lahko predpostavljamo, da ti
predstavljajo starejšo generacijo v populaciji vprašanih policistov in policistk, ostalih 79
anketiranih (79,0 %) pa se je izobraževalo v Šoli za policiste po programu prekvalifikacije.
STOPNJA STROKOVNE
IZOBRAZBE
srednja
višja
visoka strokovna
univerzitetna
drugo
SKUPAJ

f

f(%)
73
10
13
3
1
100

73,0
10,0
13,0
3,0
1,0
100,0

Tabela 7: Razdelitev anketiranih po izobrazbi
Kot je razvidno iz Tabele 8, ima največ, kar 73 % zaposlenih na PP Brežice, srednjo stopnjo
izobrazbe. Višjo šolo ima končano 10 anketirancev (10,0 %), 13 (13,0 %) jih ima visoko
strokovno, le trije izmed njih pa končano univerzitetno stopnjo izobrazbe. Eden izmed
anketirancev je pri vprašanju obkrožil možnost »drugo«. Glede na to, da imajo zaposleni
relativno nizko stopnjo izobrazbe, se nam zdi še toliko bolj pomembno, da bi se na policijski
postaji začelo poudarjati pomen vseživljenjskega učenja in izobraževanja.
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VPIS V NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
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Graf 3: Vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe
Za naše magistrsko delo je predvsem pomemben tudi podatek, koliko anketirancev se je
vpisalo v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Kot prikazuje zgornji
Graf 3 vidimo, da se je le 22 anketirancev (22,0%) vpisalo v izobraževalni program za
pridobitev višje stopnje izobrazbe, ostalih 78 (78,0%) opravlja osnovni poklic policista.
Opozoriti pa moramo na to, da je vpis v nadaljnje izobraževanje odvisen od delodajalca,
delovnih razmer, družbenega okolja ter finančnih in časovnih zmožnosti, torej od
institucijskih, situacijskih kot tudi od dispozicijskih ovir, ki jih bomo raziskovali v
nadaljevanju.
Ti osnovni podatki so nam lahko podlaga za razmislek, zakaj imajo zaposleni tako nizko
stopnjo izobrazbe in kje je razlog, da se ne zavedajo pomena izobraževanja. Dotaknili se
bomo tudi vzrokov, zakaj imajo zaposleni tako nizko stopnjo motivacije za izobraževanje ter
morebitnih ovir, ki jim onemogočajo vpis v program za izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe.

6.5 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV
Za potrebe raziskave smo s pomočjo strokovne literature sestavili anketni vprašalnik, s
katerim smo poskušali odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Vprašalnik in z njim
povezano raziskavo smo razdelili na šest vsebinskih sklopov (glej Prilogo 1), in sicer na:
1. Osebni podatki – v tem sklopu prevladujejo identifikacijska vprašanja, kot so: spol,
starost, stopnja strokovne izobrazbe, področje dela. Zanimalo nas je tudi, s pomočjo
katerega programa je danes že zaposleni/a policist/policistka pridobil/a svoj poklic ter
ali se je vpisal/a v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
Spraševali smo tudi po letih delovne dobe ter po zadovoljstvu s programom.
2. Motivi – v začetku nas zanima, kateri so bili tisti motivacijski dejavniki, ki so
spodbudili policiste/policistke, da so se vpisali/vpisale v izobraževanje za pridobitev
osnovnega poklica policist. Spraševali smo tudi po dejavnikih, ki so
policiste/policistke spodbudili za vključitev v nadaljnje izobraževanje za pridobitev
višje stopnje izobrazbe.
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3. Ovire – v tem sklopu smo anketirance spraševali, katere ovire so se pojavljale pri
vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist ter kateri so tisti
dejavniki, ki anketirancem trenutno onemogočajo vpis v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe.
4. Potrebe – zanimalo nas je, ali si anketiranci želijo več dodatnega znanja ter kakšno
znanje bi si želeli še pridobiti.
5. Pogoji – zanimalo nas je, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi se anketiranci
odločili za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
6. Izobraževalna aktivnost – v tem poglavju nas je zanimalo predvsem mnenje o
izobraževalni aktivnosti, številu programov, trajanju šolanja, motivatorjih, o ugledu
policistov znotraj družbe ...
Anketni vprašalnik smo izdelali na podlagi raziskovalnih vprašanj, ki so se nam postavila ob
branju domače in tuje literature iz obravnavanega področja. Tako smo se poglobili v številna
strokovna dela, revije in članke s področja motivacije ter izobraževanja policistov. Dotaknili
smo se tudi celotnega področja poklica policist in sistema izobraževanja za pridobitev
osnovnega poklica policist ter tudi nadaljnjega izobraževanja za pridobitev višje stopnje
izobrazbe. Pregledali smo tudi zakonodajo ter spremembe izobraževalnega sistema policistov
skozi različna zgodovinska obdobja.
Postopek anketiranja je potekal v sodelovanju s Policijsko postajo Brežice. Ankete so bile
razdeljene zaposlenim po letnih dopustih v letu 2014 ob pomoči komandirja postaje g. Sandija
Hervola. Z uvodnikom v anketi smo anketirance poskušali motivirati k izpopolnjevanju
ankete. Vsem policistom smo zagotovili anonimnost ankete, kar je po našem mnenju
pripomoglo, da so na vprašanja odgovarjali bolj natančno, iskreno in realno.
Anketni vprašalnik je razdeljen, kot smo videli zgoraj, na šest vsebinskih sklopov, sestavljen
pa je iz 28 vprašanj, ki so zaprtega ali pol-odprtega tipa. Zaprta vprašanja so bistveno bolj
primerna predvsem za preizkušanje hipotez. V vprašalniku se poleg najosnovnejše oblike
vprašanj (da/ne/ne vem) pojavljajo tako kategorialna, rangirana kot tudi lestvična vprašanja.

6.6 OBDELAVA PODATKOV
Pri obdelavi podatkov smo uporabili temeljne statistične metode za prikaz podatkov –
deskriptivno statistiko. Podatke, ki smo jih pridobili z izvedbo ankete, smo statistično obdelali
s pomočjo računalniškega programa SPSS 20.0. Izračunali smo absolutne frekvence in
strukturne odstotke, ki smo jih tudi tabelarično prikazali. Za preverjanje hipotez neodvisnosti
in enake verjetnosti smo uporabili χ2-preizkus. Kadar pogoji za uporabo χ2-preizkusa niso bili
izpolnjeni, smo uporabili Kullbackov preizkus (2Î). Pogoj, ki velja za uporabo χ2-preizkusa je,
da nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 5 oz. so pričakovane frekvence večje
od 5, vendar jih ne sme biti več kot 20 % in nobena med njimi ne sme biti manjša od 1
(Kožuh 2009, str. 193).

87

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

7

ANALIZA PODATKOV IN INTERPERATACIJA REZULTATOV
RAZISKAVE

Preko analize pridobljenih podatkov smo odgovarjali na raziskovalna vprašanja ter preverili
hipoteze. Na podlagi odgovorov smo ugotavljali potrebe policistov za izobraževanje ter ovire,
ki se pojavljajo na poti odločitve in vpisa za izobraževanje. Izpostavili smo tudi pogoje za
izobraževanje, ki jih imajo policisti na delovnem mestu oziroma na policijski postaji, v našem
primeru na Policijski postaji Brežice.

7.1 MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV
7.1.1

Kateri motivi so spodbudili policiste, da so se vpisali v izobraževanje za pridobitev
osnovnega poklica policist?

HIPOTEZA 1: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje za osnovni poklic
policista med tistimi, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe in tistimi, ki se niso.
NOTRANJI MOTIVI

f

f(%)

osebno zadovoljstvo
želja biti policist
delo z ljudmi
za dobrobit skupnosti
drugo
SKUPAJ

9
54
21
12
4
100

9,0
54,0
21,0
12,0
4,0
100,0

Tabela 8: Notranji motivi za vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist
Hipoteza 1.1.: Policisti oz. policistke, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje, pogosteje kot
policisti oz. policistke, ki se niso vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe, kot notranji motiv za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista navajajo
motiv »želja biti policist.«
Kot vidimo iz zgornje Tabele 10 med notranjimi motivi za vpis v izobraževanje za pridobitev
osnovnega poklica policist s kar 54,0 % prevladuje motiv »želja biti policist.« Pri anketirancih
je pri odločitvi za vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist prevladovala
želja in srčnost za opravljanje poklica, želeli so si služiti državi in za dobrobit skupnosti, saj bi
jim bilo to v zadovoljstvo (glej Tabelo 11). Po navadi se notranji motivi med seboj prepletajo
ter dopolnjujejo.
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notranji motiv za vpis v izobraževanje za poklic policista
želja biti
policist

osebno
zadovoljstvo
vpis v
nadaljnje
izobraževanje

DA
NE

SKUPAJ

delo z
ljudmi

za dobrobit
skupnosti

SKUPAJ
drugo

2

13

3

4

0

22

9,1 %

59,1 %

13,6 %

18,2 %

0,0 %

100,0 %

7

41

18

8

4

78

9,0 %
9

52,6 %
54

23,1 %
21

10,3 %
12

5,1 %
4

100,0 %
100

9,0 %

54,0 %

21,0 %

12,0 %

4,0 %

100,0 %

Tabela 9: Notranji motivi za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista pri tistih
policistih in policistkah, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe, in tistih, ki se niso.
Za preverjanje hipoteze neodvisnosti smo uporabili Kullbackov preizkus (2Î), ker pogoji za
χ2-preizkus niso bili izpolnjeni (nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 5 oz.
pričakovane frekvence morajo biti večje od 5, vendar jih ne sme biti več kot 20 % in nobena
med njimi ne sme biti manjša od 1) (Kožuh 2009, str. 193).
2Î = 3,737 (g = 4; α = 0,443)
Vrednost 2Î ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med
vpisom v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in izbiro notranjega
motiva za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista v osnovni množici ne moremo
trditi ničesar, saj je tveganje preveliko. Lahko pa interpretiramo podatke za naš vzorec.
Največ tistih, ki se jih je vpisalo v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe (59,1 %) kot notranji motiv za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista,
navaja »željo biti policist.« Najpogosteje, kar s 52,6 %, se ta motiv pojavlja tudi pri tistih, ki
se niso vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Vidimo, da je
obe skupini vprašanih za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista vodil isti motiv, in
sicer »želja biti policist«. Spremenljivki med seboj nista povezani.
ZUNANJI MOTIVI

f

f(%)

družbeni status
stopnja izobrazbe
bonitetni staž
uniforma
podpora lastne družine
sredstvo preživetja
drugo
SKUPAJ

12
6
6
20
16
35
5
100

12,0
6,0
6,0
20,0
16,0
35,0
5,0
100,0

Tabela 10: Zunanji motivi za vpis v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist
Vidimo, da se je največ, 35,0 % anketirancev, za osnovni poklic policista odločilo zaradi
»sredstva preživetja.« Plačilo za opravljanje dela jim pomeni osnovno sredstvo in varnost, da
lahko preživijo sebe in svojo družino. Med ostalimi zunanjimi dejavniki velja omeniti še
nošenje uniforme (20,0 %) in pridobitev družbenega statusa ter avtoritete (12,0 %).
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Hipoteza 1.2.: Uniforma je pri tistih, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev
višje stopnje izobrazbe, bolj izrazit zunanje motivacijski dejavnik za vpis v izobraževanje za
osnovni poklic policista, kot pri tistih policistkah oz. policistih, ki se niso.
zunanji motiv za vpis v izobraževanje za poklic policista
družbeni
status
DA
vpis v nad.
izob.

SKUPAJ

NE

stopnja
izobrazbe

bonitetni
staž

uniforma

podpora lastne
družine

SKUPAJ

sredstvo
preživetja

drugo

1

2

4

4

5

5

1

22

4,5 %

9,1 %

18,2 %

18,2 %

22,7 %

22,7 %

4,5 %

100,0 %

11

4

2

16

11

30

4

78

14,1 %
12

5,1 %
6

2,6 %
6

20,5 %
20

14,1 %
16

38,5 %
35

5,1 %
5

100,0 %
100

12,0%

6,0 %

6,0 %

20,0 %

16,0 %

35,0 %

5,0 %

100,0 %

Tabela 11: Notranji motivi za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista pri tistih
policistih in policistkah, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe in tistih, ki se niso.
Prav tako kot v prejšnjem primeru smo za preverjanje hipoteze uporabili Kullbackov preizkus
(2Î), ker pogoji za χ2-preizkus niso bili izpolnjeni (nobena pričakovana frekvenca ne sme biti
manjša od 5 oz. pričakovane frekvence morajo biti večje od 5, vendar jih ne sme biti več kot
20 % in nobena med njimi ne sme biti manjša od 1) (Kožuh 2009, str. 193).
2Î = 9,618 (g = 4; α= 0,142)
Vrednost 2Î ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med
vpisom v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in izbiro notranjega
motiva za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista v osnovni množici ne moremo
trditi ničesar, saj je tveganje preveliko. Našo hipotezo, ki pravi, da je uniforma pri tistih, ki so
se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, bolj izrazit zunanji
motiv, tako lahko zavrnemo. Interpretiramo pa lahko podatke za naš vzorec.
Ni presenetljiv podatek, da je pri tistih, ki se niso vpisali v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe, bolj izrazit zunanji motiv »sredstvo preživetja.« Pri tistih,
ki pa so nadaljevali izobraževanje na višji stopnji, pa sta z 22,7 % dva dejavnika izenačena.
To sta zunanja dejavnika »podpora lastne družine« ter »sredstvo preživetja.«
Nekateri avtorji (Krajnc 1982, Harter 1981, Marentič-Požarnik 2010 …), kot smo videli v
teoretičnem delu, ločijo notranjo in zunanjo motivacijo in z njima povezane motive na dva
nasprotna pola, kar se nam zdi zgrešeno. Delitev na zunanje in notranje motive za vpis v
izobraževanje je preveč toga, črno-bela, in ne more zajeti vseh vidikov. Zdi se nam torej
pomembno, da za razumevanje in določanje motivov policistov ter policistk za vpis v
izobraževanje za osnovni poklic policista obravnavamo celostno, torej kot kombinacijo enih
in drugih motivov, saj nikoli ne obstaja samo en izrazit motiv za vpis v izobraževanje. Tudi v
našem primeru smo videli, da do bistvenih razlik v izraženosti motivov ni prišlo.
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7.1.2

Kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki so spodbudili anketirance za vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

HIPOTEZA 2: Obstajajo razlike v izraženosti motivacijskih dejavnikov, ki so spodbudili
vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe med policisti in
policistkami.
Hipotezo o vplivu spola na izraženost motivacijskih dejavnikov, ki so spodbudili vpis v
nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, smo preverjali z izračunom ttesta. Že iz Tabele 14 lahko ugotovimo, da se pri nekaterih motivacijskih dejavnikih
povprečje odgovorov policistk razlikuje od povprečnih odgovorov policistov. Kot je razvidno
iz spodnje Tabele 14 policisti v primerjavi s policistkami kot bolj pomembne vrednotijo le
naslednje motivacijske dejavnike: večji ugled pri sodelavcih ter večji ugled v družbi. Lahko
rečemo, da je ta ugotovitev povezana z dokazovanjem moškega spola v družbi in pred
drugimi. Policistkam je že v osnovi bolj pomembno, da obdržijo zaposlitev, da postanejo čim
bolj samostojne ter da čim manj denarja in prostega časa namenijo za izobraževanje, saj je to
čas, ko se navadno posvečajo družini.
MOTIVACIJSKI
DEJAVNIKI

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Napredovanje v karieri
Višji osebni dohodek
Ohranitev zaposlitve
Osebni razvoj
Večja
samostojnost
in
neodvisnost pri opravljanju
dela
Večji ugled pri sodelavcih
Večji ugled v družbi
Sklepanje novih prijateljstev
Delodajalec
mi
plača
izobraževanje
Pridobivanje novega znanja
Uspešnost pri delu, v stroki
Zahteve delodajalca
Pridobivanje kreditnih točk
Uspešnost in zadovoljstvo v
življenju
Lažja pridobitev službe
Boljši delovni pogoji
Boljša samopodoba
Veselje do izobraževanja
Menjava delovnega mesta
Boljše opravljanje dela
Izobraževanje poteka med
delovnim časom
Moji sodelavci se tudi
izobražujejo

Policisti

Policistke

SKUPAJ

Levenov
test
enakosti varianc

N

M

N

M

f

f(%)

F

67
67
67
67
67

3,76
4,19
3,90
3,87
3,82

33
33
33
33
33

3,85
4,21
4,24
3,97
4,03

100
100
100
100
100

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1,634
6,136
1,644
0,971
3,248

0,204
0,015*
0,203
0,327
0,075

-0,405
-0,082
-1,612
-0,539
-1,034

0,686
0,935
0,110
0,591
0,304

67
67
67
67

3,16
3,07
3,16
3,61

33
33
33
33

3,06
2,70
3,30
4,27

100
100
100
100

100,0
100,0
100,0
100,0

0,084
1,794
1,940
0,392

0,773
0,184
0,167
0,533

0,470
1,635
-0,627
-3,614

0,639
0,105
0,532
0,000

67
67
67
67
67

3,96
4,04
3,24
2,82
3,63

33
33
33
33
33

4,21
4,21
3,30
3,21
4,06

100
100
100
100
100

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,037
1,452
2,484
0,140
4,403

0,847
0,231
0,118
0,709
0,038*

-1,539
-1,019
-0,297
-1,846
-2,300

0,127
0,310
0,767
0,068
0,024

67
67
67
67
67
67
67

3,64
3,57
3,43
3,25
3,33
3,63
3,63

33
33
33
33
33
33
33

3,82
4,06
3,76
3,64
3,42
3,85
3,94

100
100
100
100
100
100
100

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1,400
2,768
1,348
0,318
5,995
4,289
0,727

0,240
0,099
0,248
0,131
0,016*
0,041
0,396

-0,828
-2,365
-1,465
-1,637
-0,374
-1,200
-1,403

0,410
0,020
0,146
0,105
0,710
0,233
0,164

67

3,09

33

3,61

100

100,0

0,102

0,750

-2,388

0,019
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23.

24.

Letno
je
predpisanih
določeno
število
ur
obveznih izobraževanj
Koristno
izkoriščanje
prostega časa v službene
namene

*stopnja značilnosti p

67

3,03

33

3,73

100

100,0

0,058

0,810

-3,305

0,001

67

2,76

33

3,18

100

100,0

0,057

0,811

-1,751

0,083

0,0: predpostavka o enakosti varianc ni izpolnjena, zato smo uporabili nadomestni/aproksimativni t-test

Tabela 12: Motivacijski dejavniki za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe glede na spol
Med naštetimi motivacijskimi dejavniki, ki se anketirancem zdijo pomembni kot
spodbujevalci za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, velja
omeniti naslednje:
višji osebni dohodek;
ohranitev zaposlitve;
osebni razvoj;
večja samostojnost in neodvisnost pri opravljanju dela ter
uspešnost pri delu, v stroki.
Ni pa presenetljiv podatek, da med vsemi dejavniki prevladuje predvsem pridobitev višjega
osebnega dohodka, kar bi zaposlenim omogočilo tudi bolj udobno življenje in manjše
finančne skrbi za preživljanje sebe in družine.
Če je vrednost Levenovega preizkusa statistično pomembna (
0,05), potem lahko
zaključimo, da se varianci vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujeta, kar pomeni, da
predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena. V tem primeru bomo pri t-testu pogledali
vrednost, ki je zapisana v drugi vrstici (Equal variances not assumed) (Kožuh in Vogrinc
2009, str. 111).
T-test pa je tako pokazal tudi, da prihaja do statistično pomembnih razlik v izraženosti
motivacijskih dejavnikov med policisti in policistkami pri naslednjih motivih:
delodajalec mi plača izobraževanje ( t = -3,614, = 0,000);
boljši delovni pogoji ( t = -2,365, = 0,020);
moji sodelavci se tudi izobražujejo ( t = -2,388, = 0,019) ter
letno je predpisano določeno število ur obveznih izobraževanj ( t = -3,305, = 0,001).
Do statistično pomembnih razlik med policisti in policistkami je prišlo, kot vidimo iz zgornjih
rezultatov, pri štirih motivacijskih dejavnikih. Na podlagi tega naše raziskovalne hipoteze ne
moremo potrditi, saj se nanaša na vseh 24 motivov.
Policistkam se na podlagi izračuna aritmetičnih sredin vsi štirje zgoraj našteti motivacijski
dejavniki zdijo bolj pomembni kot policistom. Pri policistih velja izpostaviti motivacijski
dejavnik višji osebni dohodek ter uspešnost pri delu, v stroki, medtem ko se pri policistkah
pojavlja več izpostavljenih motivacijskih dejavnikov. Policistke so bile bolj naklonjene
naslednjim motivacijskim dejavnikom: na prvem mestu prevladuje delodajalec mi plača
izobraževanje, sledi mu višji osebni dohodek, na tretjem mestu pa so izenačeni višji osebni
dohodek, pridobivanje novega znanja ter uspešnost pri delu, stroki.
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Kot smo videli se motivi odraslih med seboj zelo razlikujejo, velikokrat pa se med seboj
prepletajo in dopolnjujejo. Za izobraževanje se odrasli odločajo iz različnih potreb, ki jih, kot
pišejo Rečnik in drugi (1999, str. 70), oblikujejo že dosežena stopnja izobrazbe, socialno
okolje in stanje na trgu dela. Izmed vseh treh skupin motivov, ki spodbujajo posameznike, da
se izobražujejo, glede na vzroke (1. vključitev v izobraževanje z zelo jasnimi cilji in
pričakovanji; 2. vključitev v izobraževanje, zato ker posamezniku omogoča novo socializacijo
ter 3. vključitev v izobraževanje zaradi izobraževanja samega) za naš vzorec policistov in
policistk velja, da se večinoma izobražujejo zaradi jasnih ciljev in pričakovanj. Gre za željo
po spremembi trenutne življenjske situacije v obliki napredovanja, izboljšanja materialnega
stanja itd.
Tudi na podlagi Houlove tipologije motivov za izobraževanje (Kranjc 1982, str. 210–14)
lahko rečemo, da so anketiranci ciljno orientirani za učenje in izobraževanje. Vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe jih zanima le toliko, da dosežejo jasno
postavljeni cilj, ki pa je povezan z višjim osebnim dohodkom ter uspešnostjo pri delu in v
stroki. Na podlagi ugotovljenega lahko strnemo, da so motivacijski dejavniki pri policistih in
policistkah materialno naravnani. Zelo malo je kandidatov, ki se vpišejo v izobraževanje
zaradi želje po znanju, osebnostne rasti ter lastnega zadovoljstva.

7.2 OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV
Enako pomembno kot poznavanje motivov policistov ter policistk za izobraževanje, je tudi
vedeti, kaj odrasle ovira, da se ne odločijo za vpis v izobraževanje. S pomočjo anketnega
vprašalnika smo poskušali ugotoviti, ali so se pri vpisu v izobraževanje za osnovni poklic
policista pojavljale kakšne ovire in katere ovire so onemogočale oziroma še danes
onemogočajo policistom ter policistkam, da bi se vpisali v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe.
7.2.1

Ali so se pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist pojavljale
kakšne ovire?

OVIRE

f

f(%)

DA
NE
SKUPAJ

22
78
100

22,0
78,0
100,0

Tabela 13: Ovire pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist
Zanimivo je dejstvo, da se je le 22 % anketirancev pri vpisu v izobraževalni program za
osnovni poklic policista srečalo z ovirami.
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7.2.1 Katere ovire so se pojavljale pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega
poklica policist?

SITUACIJSKE OVIRE

f

f(%)

pomanjkanje časa
družinski problemi
oddaljenost izobraževalne institucije
stroški izobraževanja
SKUPAJ

33
1
37
29
100

33,0
1,0
37,0
29,0
100,0

Tabela 14: Situacijske ovire pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica
policist
Med situacijskimi ovirami, ki so se pojavile pri anketirancih pri vpisu v izobraževanje za
pridobitev osnovnega poklica policist s 37,0 % prevladuje oddaljenost izobraževalne
institucije, s štirimi odstotki manj ji sledi ovira pomanjkanje časa.
INSTITUCIJSKE OVIRE

f

f(%)

neustreznost izobraževalnega programa
neprilagojen urnik izobraževanja
slaba informiranost
prezahtevni vpisni pogoji
SKUPAJ

22
28
35
15
100

22,0
28,0
35,0
15,0
100,0

Tabela 15: Institucijske ovire pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica
policist
Med institucijskimi ovirami s 35,0 % prevladuje slaba informiranost o izobraževalnih
programih ter neprilagojen urnik izobraževanja, saj je izobraževanje težko prilagoditi
službenim obveznostim.
DISPOZICIJKE OVIRE

f

f(%)

slaba samozavest
slabe predhodne izkušnje z
izobraževanjem
strah pred neuspehom
negativna tališča do izobraževanja
nizka motivacija za izobraževanje
nezmožnost za učenje
sem prestar/a za izobraževanje
SKUPAJ

6
20

6,0
20,0

22
14
22
4
12
100

22,0
14,0
22,0
4,0
12,0
100,0

Tabela 16: Dispozicijske ovire pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica
policist
Med dispozicijskimi ovirami v enaki meri prevladujeta dve oviri, in sicer strah pred
neuspehom ter nizka motivacija za izobraževanje.
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7.2.2

Ali so se anketiranci v zadnjem letu želeli vpisati v nadaljnje izobraževanje za pridobitev
višje stopnje izobrazbe, pa se niso mogli?

DA
NE
SKUPAJ

f

f(%)

20
80
100

20,0
80,0
100,0

Tabela 17: Neuresničena želja po izobraževanju v preteklem letu zaradi določenih ovir
Iz Tabele 19 vidimo, da se je presenetljivo malo, le 20,0 % anketirancev, želelo v zadnjem
letu vpisati v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, pa se niso mogli.
Pričakovali smo bistveno več pozitivnih odgovorov. Že tukaj lahko rečemo, da je zanimanje
za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe relativno majhno, zato tudi ne
prihaja do pojava ovir. V nadaljevanju pa bomo videli, katere ovire so tiste, ki so se pojavljale
pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe policistov ter
policistk.
HIPOTEZA 3: Policistke bolj kot policisti med ovirami pri vpisu v nadaljnje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe navajajo oviro pomanjkanje časa.
7.2.3

Katere ovire so anketirancem v zadnjem letu onemogočale vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

SITUACIJSKE OVIRE

f

f(%)

pomanjkanje časa
družinski problemi
oddaljenost izobraževalne institucije
stroški izobraževanja
SKUPAJ

63
2
13
22
100

63,0
2,0
13,0
22,0
100,0

Tabela 18: Situacijske ovire pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe
Med situacijskimi ovirami, ki so anketirancem v zadnjem letu onemogočale vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe s 63 % prevladuje ovira pomanjkanje
časa. Policistom in policistkam verjetno zaradi službenih in družinskih obveznosti zmanjka
časa, da bi hodili še na predavanja in opravljali študijske obveznosti.
INSTITUCIJSKE OVIRE

f

f(%)

neustreznost izobraževalnega programa
neprilagojen urnik izobraževanja
slaba informiranost
prezahtevni vpisni pogoji
SKUPAJ

17
44
25
14
100

17,0
44,0
25,0
14,0
100,0

Tabela 19: Institucijske ovire pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe
Pri institucijskih ovirah, ki trenutno anketirancem onemogočajo vpis v nadaljnje
izobraževanje, s kar 44,0 % prevladuje neprilagojen urnik izobraževanja. Pri policistih je
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težava tudi spremenljiv delovni čas, zaradi katerega si ne morejo organizirati termina
izobraževanja. Velikokrat pride tudi do primera, da delodajalec nima posluha za potrebe
zaposlenih.
DISPOZICIJSKE OVIRE

f

f(%)

slaba samozavest
slabe predhodne izkušnje z izobraževanjem
strah pred neuspehom
negativna stališča do izobraževanja
nizka motivacija za izobraževanje
nezmožnost za učenje
sem prestar/a za izobraževanje
SKUPAJ

2
15
15
16
42
2
8
100

2,0
15,0
15,0
16,0
42,0
2,0
8,0
100,0

Tabela 20: Dispozicijske ovire pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe
Pri dispozicijskih ovirah je izrazita ovira nizka motivacija za izobraževanje. To je tudi
pomemben podatek za naše magistrsko delo. Vemo, da na nizko raven motivacije vpliva
veliko različnih dejavnikov, ki pa so po navadi medsebojno povezani. Od posameznika do
posameznika se ti vzroki razlikujejo, tako da ne moremo zagotovo reči, kateri dejavnik je
poglaviten.
Za preverjanje hipoteze neodvisnosti smo uporabili Kullbackov preizkus (2Î), ker pogoji za
χ2-preizkus niso bili izpolnjeni (nobena pričakovana frekvenca ne sme biti manjša od 5 oz.
pričakovane frekvence morajo biti večje od 5, vendar jih ne sme biti več kot 20 %, in nobena
med njimi ne sme biti manjša od 1) (Kožuh 2009, str. 193).
2Î = 0,292 (g = 3; α = 0,961)
Vrednost 2Î ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med
spolom ter izbiro situacijskih ovir za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe v osnovni množici ne moremo trditi ničesar, saj je tveganje preveliko. Lahko pa
interpretiramo podatke za naš vzorec.
Situacijske ovire za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe
pomanjkanje
časa
moški
SPOL
ženske
SKUPAJ

družinske
težave

SKUPAJ

oddaljenost
stroški
izobraževalne institucije izobraževanja

42

1

9

15

67

62,7%

1,5%

13,4%

22,4%

100,0%

21

1

4

7

33

63,6%
63

3,0%
2

12,1%
13

21,2%
22

100,0%
100

63,0%

2,0%

13,0%

22,0%

100,0%

Tabela 21: Vpliv spola na izbiro situacijskih ovir za vpis v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe

96

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

Kot vidimo iz tabele 23, odstotkovno glede na spol pri našem vzorcu policistk ter policistov
ne izstopa nobena ovira. Največ policistov ter policistk kot situacijsko oviro navaja
pomanjkanje časa. Spol ne vpliva na izbiro situacijske ovire.
Naše ugotovitve lahko povežemo z raziskavami Evropskega statističnega urada, ki kažejo, da
je najpomembnejša ovira za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe pomanjkanje časa, druga najpomembnejša ovira pa je denar oziroma stroški
izobraževanja. Ti dve oviri se pojavljata tudi kot razlog, da se naši anketiranci ne vpišejo v
nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Udeležba v izobraževanju, ki ga
delodajalec ni pripravljen plačati ali vsaj podpirati v smislu prilagoditve delovnega časa, je za
policiste/policistke, ki so zaposleni na manj zahtevnih in posledično manj plačanih delovnih
mestih, pogosto prevelik finančni zalogaj. Enako lahko rečemo, da velja to tudi za časovne
omejitve, ki so posledica pouka v neustreznih terminih. Če izobraževanje ni notranje
motivirano, bodo odrasli vedno našli razlog in ovire, da bodo opravičili neudeležbo. Tudi
Jansson in Gähler (1966 v Radovan 2012, str. 141) menita, da je razlika predvsem v tem,
kakšen izid ali koristi pričakujejo udeleženci od izobraževanja. Zaključimo lahko, da so
odrasli motivirani za sam vpis in kasneje za udeležbo v izobraževanju za pridobitev višje
stopnje izobrazbe predvsem takrat, ko pričakujejo kot posledico boljše ali bolje plačano
delovno mesto ali delo, ki je zanje pomembno.

7.3 POTREBE POLICISTOV ZA IZOBRAŽEVANJE
HIPOTEZA 4: Policisti si želijo imeti več dodatnega poklicnega znanja.
7.3.1

Ali si policisti želijo imeti več dodatnega znanja?

ŽELJA
PO
DODATNEM f
POKLICNEM ZNANJU
DA
NE
SKUPAJ

85
15
100

f(%)
85,0
15,0
100,0

Tabela 22: Želja po dodatnem poklicnem znanju
Iz Tabele 24 vidimo, da kar 85 % anketiranih želi imeti več dodatnega poklicnega znanja, in
sicer v največji meri kombinacijo teoretičnega in praktičnega znanja, kar prikazuje tudi
spodnja tabela.
(χ2 = 49,000; g = 1; = 0,000)
Iz izračuna vidimo, da je vrednost χ2 statistično pomembna na ravni = 0,000. Hipotezo
enake verjetnosti zavrnemo z ničelnim tveganjem. Trdimo lahko, da tudi v osnovni množici
prevladuje odgovor, da si policisti in policistke želijo imeti več dodatnega poklicnega znanja.
Našo hipotezo zato potrdimo.
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7.3.2

Kakšne vrste znanj bi si želeli?

VRSTA DODATNEGA ZNANJA

f

f(%)

več teoretičnega znanja
več praktičnega znanja
oboje

5
20
61

5,0
20,0
61,0

Ostali, ki si ne želijo dodatnega znanja

15

15,0

SKUPAJ

100

100,0

Tabela 23: Vrsta dodatnega znanja, ki ga želijo anketiranci
Med izpolnjevanjem ankete so anketiranci dodali še področje teoretičnega oziroma
praktičnega znanja, ki ga navajamo v nadaljevanju:
Teoretično znanje: analiza primerov na podlagi teorije, zakoni, računalništvo, tuji jeziki,
primeri iz prakse, prometni predpisi, kriminalistična tehnika, zakonodaja, primeri iz tujine,
spremembe zakonodaje, delovno pravo, organizacija
Praktično znanje: samoobramba, praktični postopki, streljanje

7.4 POGOJI POLICISTOV ZA NADALJNJE
PRIDOBITEV VIŠJE STOPNJE IZOBRAZBE

IZOBRAŽEVANJE

ZA

Med ponujenimi pogoji za nadaljnje izobraževanje policistov za pridobitev višje stopnje
izobrazbe so morali anketiranci izbrati 3 odgovore. Iz spodnje tabele lahko vidimo, da najbolj
pomemben pogoj, ki bi moral biti izpolnjen, da bi se anketiranci odločili za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, vključuje samega delodajalca, tj. policijo.
Kar 62 anketirancem je pomembno, da bi stroške izobraževanja krila policija, saj bi se le tako
odločili za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Drugi pomembni
pogoj je zagotovljena zaposlitev po izobraževanju ter uporabnost naučenega v praksi.

7.4.1

Kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi se anketiranci odločili za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

HIPOTEZA 5: Za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe bi se
odločilo več anketirancev, če bi delodajalec kril stroške izobraževanja.
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Pogoji za odločitev za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe
Vpisni pogoji

DA (%)

NE (%)

31,0

69,0

33,0

67,0

Hitro napredovanje v izobraževanju

24,0

76,0

d) Zagotovljena zaposlitev po izobraževanju

47,0

53,0

a)

b) Ustrezen program
c)
e)

Zanimivost učne snovi

15,0

85,0

f)

Uporabnost naučenega v praksi

40,0

60,0

g) Dobri odnosi v učni skupini

9,0

91,0

h) Korekten in spoštljiv odnos predavateljev

8,0

92,0

i)

Dobre metode in oblike dela

15,0

85,0

j)

Stroške izobraževanja naj krije delodajalec

62,0

38,0

34,0

66,0

k) Pridobitev konkretnega teoretičnega in praktičnega znanja za delo

Tabela 24: Pogoji policistov za odločitev za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe
Med pogoji, ki jih navajajo anketiranci, najbolj izstopa vloga delodajalca pri kritju stroškov
izobraževanja. Stroški izobraževanja so bili, kot smo videli iz rezultatov, velik problem in
ovira za marsikaterega zaposlenega, da se ne udeleži izobraževanja. Na tem mestu bi moral
delodajalec omogočiti dostop do izobraževanja s tem, da financira izobraževanje ter omogoči
študijski dopust, ali pa, da tistim, ki se izobražujejo, za večjo izobrazbo sorazmerno opredeli
boljše delovno mesto ter plačilo. S tem bi se povečala tudi motivacija policistov za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe.
(χ2 = 5,760; g = 3;

= 0,016)

Iz izračuna vidimo, da je vrednost χ2 statistično pomembna na ravni = 0,016. Hipotezo
enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem manjšim od 1,6 %. Trdimo lahko, da tudi v osnovni
množici prevladuje odgovor, da bi se več policistov in policistk odločilo za izobraževanje, če
bi bil izpolnjen pogoj, da bi delodajalec kril stroške izobraževanja.

7.5 IZOBRAŽEVALNA AKTIVNOST POLICISTOV
7.5.1

Ali je znotraj študijskih programov za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe predmetnik dovolj raznolik??

Ali je znotraj študijskih programov za nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe predmetnik dovolj raznolik?

f

f(%)

DA

26

26,0

NE

74

74,0

SKUPAJ

100

100,0

Tabela 25: Ali je znotraj študijskih programov za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe predmetnik dovolj raznolik?
Kot vidimo iz zgornje tabele, kar 74 % anketirancev meni, da je znotraj študijskih programov
za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe predmetnik premalo raznolik.
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Za motivacijo za izobraževanje ima po mnenju policistov in policistk zelo veliko (35 %)
oziroma veliko (43 %) vlogo policijska uprava.

7.5.2

Kakšno vlogo ima pri motivaciji za izobraževanje policijska uprava?

HIPOTEZA 6: Policijska uprava ima pri organizaciji izobraževanja pomembno vlogo.
VLOGA DELODAJALCA ZA MOTIVACIJO ZA
IZOBRAŽEVANJE

f

f(%)

zelo veliko vlogo
veliko vlogo
niti veliko, niti majhno vlogo
majhno vlogo
zelo majhno vlogo
SKUPAJ

35
43
17
3
2
100

35,0
43,0
17,0
3,0
2,0
100,0

Tabela 26: Vloga policijske uprave za motivacijo za izobraževanja
χ2 = 68,800 (g = 4; α = 0,000).
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo
in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo
z enako verjetnostjo, temveč tudi v osnovni množici prevladuje en odgovor. Na podlagi
vzorca lahko sklepamo, da večina policistov ter policistk meni, da ima policijska uprava za
motivacijo za izobraževanje veliko (43,0 %) oziroma zelo veliko (35,0 %) vlogo. Našo
hipotezo, da ima policijska uprava za motivacijo za izobraževanje pomembno vlogo,
potrdimo.
Na tem mestu se lahko dotaknemo tudi večne dileme, kdo je sploh odgovoren za strokovno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposobljenost policistov. Že Zakon o policiji (2006) v 101.
členu navaja, da Generalna policijska uprava (v nadaljevanju GPU) skrbi za načrtovanje in
izvajanje izobraževanja izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe policije. V praksi to
pomeni, da delodajalec – torej policija – skrbi za celoten proces izobraževanja in
usposabljanja. Notranje-organizacijske enote GPU ugotavljajo potrebe zaposlenih po
izobraževanju in usposabljanju in na podlagi ugotovljenih potreb oziroma dejstev organizirajo
ter napotijo udeležence na izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Na primer:
ugotovljene so bile potrebe pri policistih na strokovnem področju »X«, pripravi se program
usposabljanja in vsi policisti in policistke, ki jih predvidi pristojna notranje-organizacijska
enota GPU, se izobraževanja in usposabljanja morajo udeležiti (Žagar 2008, str. 12, 13). S
tem podatkom lahko potrdimo tudi našo hipotezo in ovrednotimo veliko vlogo policijske
uprave pri organizaciji izobraževanja.
Na podlagi nekaterih izkušenj iz tujine bi bilo morda smiselno razmišljati drugače, tako da bi
bilo že v osnovnem aktu zapisano, da naj bi bili policisti sami odgovorni za svojo strokovno
usposobljenost, delodajalec pa mora ustvariti in omogočiti pogoje za učenje. Drugače
povedano, odgovornost za učenje oziroma strokovno usposobljenost bi bilo potrebno prenesti
na delavce policije. Glavna razlika obeh pristopov je, kot ugotavlja Žagar (prav tam), v
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motivaciji za učenje. Želja oziroma potreba po strokovni usposobljenosti posameznika, ki
predstavljata motor motivacije, sta namreč ključni za ponotranjenje procesa učenja in
posledično tudi kakovostne, učinkovite in uspešne izvedbe usposabljanj.
Delodajalec bi tako še vedno moral skrbeti za celotni proces usposabljanja, vključno z
ugotavljanjem potreb in preverjanjem strokovne usposobljenosti, odgovornost in motivacijo
za usposobljenost pa bi prenesel na delavce policije (prav tam).
7.5.3

Kakšnim vrstam znanja bi morali dati v izobraževanju policistov več poudarka?

Že pri poglavju »Potrebe policistov za izobraževanje« smo videli, da bi si največ anketirancev
želelo imeti več tako teoretičnega, kot tudi praktičnega znanja. V tem delu ankete pa smo jih
spraševali, katerim vrstam znanja bi morali dati v izobraževanju policistov več poudarka. Iz
vsakega sklopa vrste znanja smo dobili podatke (glej Tabelo 29 in Tabelo 30), da največ
policistov in policistk meni, da bi morali v izobraževanju policistov dati več poudarka učenju
v praksi (28,0 %) med praktični znanji ter poznavanju zakonov, pooblastil, postopkov, pravic,
dolžnosti (67,0 %) med teoretičnimi znanji.
PRAKTIČNO ZNANJE

f

f(%)

fizična kondicija
samoobramba
streljanje
študije primerov
učenje v praksi
drugo
SKUPAJ

12
19
21
19
28
1
100

12,0
19,0
21,0
19,0
28,0
1,0
100,0

Tabela 27: Večji poudarek na praktičnem usposabljanju in izpopolnjevanju
TEORETIČNO ZNANJE

f

f(%)

poznavanje zakonov, pooblastil, postopkov, pravic, dolžnosti
delo z dokumentarnim gradivom
jezikovna usposabljanja
informatika in računalništvo
drugo
SKUPAJ

67
14
7
11
1
100

67,0
14,0
7,0
11,0
1,0
100,0

Tabela 28: Večji poudarek na teoretičnem znanju
7.5.4

Kakšno mnenje imajo anketiranci o trajanju šolanja za pridobitev osnovnega poklica
policist?

HIPOTEZA 7: Policisti menijo, da je šolanje za pridobitev osnovnega poklica policist
prekratko.
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

f

f(%)

predolgo
ustrezno
prekratko
SKUPAJ

11
62
27
100

11,0
62,0
27,0
100,0

Tabela 29: Mnenje anketirancev o trajanju šolanja
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Kot vidimo iz zgornje tabele, večina (62,0 %) anketirancev meni, da je trajanje šolanja
ustrezno, kar je v nasprotju z našo hipotezo.
χ2 = 40,820 (g = 2; α = 0,000).
Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo
in s tveganjem manjšim od 0,1 % trdimo, da se tudi v osnovni množici odgovori ne pojavljajo
z enako verjetnostjo, temveč tudi v osnovni množici prevladuje en odgovor. Na podlagi
vzorca sklepamo, da večina policistov in policistk meni, da je šolanje ustrezno. Naše hipoteze,
da večina policistov ter policistk meni, da je šolanje prekratko, nismo potrdili.
7.5.5

Ali so se anketirancem uresničila pričakovanja glede poklica policist?

URESNIČITEV PRIČAKOVANJ GLEDE
POKLICA POLICIST

F

f(%)

da, v celoti

9

9,0

delno

81

81,0

niso se uresničila

10

10,0

SKUPAJ

100

100,0

Tabela 30: Uresničitev pričakovanj glede poklica policist
To raziskovalno vprašanje lahko povežemo s procesno teorijo, in sicer z Vroomovo teorijo
pričakovanj (Vromm 1995 v Pavlin 2007, str. 660). Glavno vprašanje se osredotoča na vpliv
realnosti poklicnih predstav na motivacijo pri delu, poklicno identiteto in lastno dojemanje
ugleda poklica v družbi. Argumentacijo gradimo na izhodišču, da se posameznik odloči za
tisto poklicno pot, za katero v trenutku odločitve meni, da je zanj najbolj ustrezna oziroma ga
zaradi različnih razlogov tudi najbolj privlači. »Realnost poklicnih pričakovanj« odpira drug
pogled na poklicno motiviranost in identifikacijo kot neposredni vplivi individualnih razlik in
organizacijskega okolja: poklicna odločitev namreč pojasnjuje in integrira posameznikove
osebne lastnosti, prednosti ter hkrati dojemanje ciljnega poklica in komplementarne
izobraževalne poti. To domnevo podpirajo tudi številni avtorji s področja karierne orientacije
(npr. Holland, 1973; Sally, 1999). Ugotavljajo, da posamezniki izberejo izobraževalni
program in karierno pot skladno z relativno vnaprejšnjimi osebnostnimi predispozicijami, ki
jih dopolnjujejo različni dejavniki okolja. Proučevanje osebnostnih predispozicij je sicer tudi
eden ključnih elementov prakse delovanja na področju karierne orientacije (Hood in Johnson,
1991), pa čeprav je ta pogled neprestano podvržen ostrim kritikam (Lowman, 1993). Te
opozarjajo, da posameznik v obdobju prehoda iz sfere izobraževanja v svet dela lahko
pomembno spremeni stališče do vrednotenja temeljnih motivacijskih elementov, kot so
ekstrinzične nagrade (npr. plačilo), intrinzični motivi (npr. osebni interesi), altruistično
zadovoljstvo ali družbeni in medosebni odnosi (Kirkpatrick Johnson, 2001).
To se je pokazalo tudi v našem primeru, saj kar 81,0 % policistov in policistk navaja, da so se
njihova pričakovanja le delno uresničila. Kakšen pa je v ozadju vzrok za delno uresničitev, pa
ne bomo nikoli natančno izvedeli, saj je to po navadi kombinacija različnih dejavnikov.
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7.5.6

Kaj anketirance (de)motivira v poklicu policist?

MOTIVACIJSKI
DEJAVNIK
Plača
Pogoji dela
Odnosi s sodelavci
Odnosi
z
nadrejenimi
Ugled v družbi
Delavnik
Delovni pogoji
Napredovanje

1 - Sploh me
ne motivira

2 - Me ne
motivira

3 – Me
delno motiv.

4
Me
motivira

5 - Me zelo
motivira

SKUPAJ

f
20
3
1
2

f(%)
20,0
3,0
1,0
2,0

f
17
22
2
11

f(%)
17,0
22,0
2,0
11,0

f
19
31
21
28

f(%)
19,0
31,0
21,0
28,0

f
24
31
45
44

f(%)
24,0
31,0
45,0
44,0

f
20
13
31
15

f(%)
20,0
13,0
31,0
15,0

f
100
100
100
100

f(%)
100,0
100,0
100,0
100,0

4
7
6
12

4,0
7,0
6,0
12,0

25
18
18
15

25,0
18,0
18,0
15,0

31
17
30
22

31,0
17,0
30,0
22,0

29
33
30
30

29,0
33,0
30,0
30,0

11
15
16
21

11,0
15,0
16,0
21,0

100
100
100
100

100,0
100,0
100,0
100,0

Tabela 31: Motivacijski dejavnik v poklicu policist
Iz tabele 33 lahko vidimo, da kot zelo pomemben (de)motivacijski dejavnik v poklicu policist
ni izražen noben dejavnik. Plačo kot pomemben oz. zelo pomemben motivacijski dejavnik
ovrednoti skupaj 44,0 % anketirancev, od tega 20,0 % kot zelo pomembnega ter 24,0 % kot
pomembnega. Pogoji dela so izraženi kot srednje pomemben dejavnik, ki vpliva na motivacijo
v poklicu policist. Le 13,0 % anketiranih meni, da so pogoji dela zelo pomemben motivacijski
dejavnik v poklicu policista. Največ, 31,0 %, je mnenja, da jih pogoji dela motivirajo oz.
delno motivirajo v poklicu policista. Večina anketiranih je mnenja, da so odnosi na delovnem
mestu zelo pomemben dejavnik, pa naj si bodo to odnosi s sodelavci ali pa odnosi z
nadrejenimi. Odnose s sodelavci ovrednoti kot pomemben dejavnik 45,0 % vprašanih,
podobno pa velja tudi za odnose z nadrejenimi (44,0 %). Ugled v družbi je srednje pomemben
motivacijski dejavnik v poklicu policist (31,0 % vprašanih ga ovrednoti kot delno pomemben
dejavnik, 29,0 % pa kot pomemben dejavnik). Pri delavniku s 33,0 % prevladuje odgovor, da
je delavnik pomemben motivacijski delavnik. Delovni pogoji so s 30,0 % ovrednoteni tako
kot delno pomemben kot tudi pomemben motivacijski dejavnik v poklicu policist. Pri
dejavniku napredovanje v službi so pričakovali, da bodo anketirani dejavnik ovrednotili kot
zelo pomemben, a je tega mnenja je 21,0 % anketiranih. Da je dejavnik pomemben, jih meni
30,0 %, 22,0 % pa, da jih napredovanje na delovnem mestu le delno motivira.
Opazimo lahko, da ni posebnega motivacijskega dejavnika v poklicu policist, ki bi policiste
ter policistke dodatno motiviral ter spodbujal za boljše opravljanje poklicnih dolžnosti.
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7.5.7

Kaj bi spodbudilo večjo željo pri policistih za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe?

HIPOTEZA 8: Plača je najboljši motivacijski dejavnik za izobraževanje v poklicu policist.
DEJAVNIKI, ki bi spodbudili željo za nadaljnje izobraževanje f
za pridobitev višje stopnje izobrazbe
a) nič
b) več denarja za izobraževanje, da bo bolj kakovostno
c) za delo zagotoviti boljšo plačilo
d) zaostriti pogoje pri izbiri kandidatov za policiste
e) policiji povečati ugled in spoštovanje
f) prilagoditi programe izobraževanja aktualnim potrebam
SKUPAJ

4
8
64
5
14
5
100

f(%)
4,0
8,0
64,0
5,0
14,0
5,0
100,0

Tabela 32: Dejavniki, ki bi spodbudili željo za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe
Večjo željo po nadaljnjem izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe bi po mnenju
64 % anketirancev spodbudilo boljše plačilo za delo. Kot vidimo, pri policistih in policistkah
prevladujejo objektivni, materialni dejavniki, ki bi povečali željo po izobraževanju. Med
materialnimi motivacijskimi dejavniki najbolj izstopajo plače in druge različne ugodnosti. Kot
pravi Zupan (2001, str. 121–122) je plača za večino zaposlenih najpomembnejši vir sredstev
za preživljanje in izboljšanje kakovosti življenja. Poleg tega plačo zaposleni razumejo kot
nadomestilo za vložen trud in kot priznavanje prispevka vsakega posameznika za dobrobit
podjetja. Tako je tudi v našem primeru plača najpomembnejši dejavnik, ki bi vzbudil večjo
željo za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Boljša izobrazba bi
vplivala na boljše ter bolj kakovostno opravljeno delo, hkrati pa vsi, ki so pridobili višjo
stopnjo izobrazbe, za svoj vloženi trud pričakujejo višjo plačo ter druge nagrade.
χ2 = 165,320 (g = 5; α = 0,000).
Za preverjanje zadnje hipoteze smo uporabili χ2-preizkus, saj smo ugotavljali, ali so odgovori
enako verjetni tudi v osnovni množici. Vrednost χ2 je statistično pomembna na ravni α =
0,000. Hipotezo enake verjetnosti zavrnemo. Trdimo, da tudi v osnovni množici prevladuje en
odgovor. Na podlagi vzorca sklepamo, da bi morali na policiji za delo zagotoviti boljše
plačilo. S tem podatkom smo potrdili tudi našo zadnjo hipotezo, ki se glasi, da je plača
najboljši motivacijski dejavnik za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe v poklicu policist.
Plače so za večino zaposlenih najpomembnejše sredstvo za preživetje in izboljšanje kakovosti
življenja. Vsak za svoj vloženi trud pričakuje dostojno nagrado, pa naj bo to kot vložek znanja
ali dela za razvoj in dobrobit organizacije. Zaposleni neposredno občutijo vsako spremembo v
sistemu plačevanja in temu tudi prilagodijo svoje vedenje in življenje. Če bodo občutili, da
bodo za pridobljeno višjo stopnjo izobrazbe nagrajeni z boljšim plačilom in tudi delovnim
mestom, bo tudi motivacija za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe večja. S tem se bi povečala tudi intelektualna moč organizacije ter se izboljšala

104

KATJA JERIČ, Motivacija policistov za izobraževanje, Magistrsko delo
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2015

kakovost opravljenega dela. Višina izobrazbe, višina plače ter boljše delo so tako
premosorazmerni dejavniki, katerih bi se morali zavedati posebno delodajalci.

8

UGOTOVITVE RAZISKAVE

Motivacija je zelo kompleksen pojav in izredno pomemben dejavnik v vsakem poklicu. Naj
bo to motivacija za izobraževanje, usposabljanje ali delo, vedno od vsakega posameznika
zahteva vložen trud in energijo. Proučevanje motivacije v našem magistrskem delu nam je
pomagalo razumeti, kaj policiste ter policistke spodbudi in usmerja k izobraževanju. Kako pa
so ti motivirani in kaj jih pri izobraževanju ovira, je odvisno od neštetih dejavnikov, ki smo
jih poskušali skozi empirično raziskavo poiskati.
Že v teoretičnem delu smo izhajali iz motivacije za poklicno odločitev ter kasneje motivacije
za izobraževanje. Odločitev za poklic je v življenju vsakega posameznika zelo pomembna
prelomnica. Danes se moramo zaradi nenehnih sprememb z njo večkrat spopasti, zato je
motivacija za poklicno odločitev še toliko bolj aktualna tema različnih raziskovalcev.
Ukvarjali smo se predvsem z vprašanjem, kako realnost predstav pred vpisov v izobraževalni
program vpliva na poklicno motiviranost. Za nas je motivacija za poklicno odločitev
pomembna zaradi vprašanja, kateri so tisti motivi, ki so spodbudili policiste, da so se vpisali v
izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist.
Nekateri avtorji (Krajnc 1982, Harter 1981, Marentič-Požarnik 2010, …) ločijo notranjo in
zunanjo motivacijo in z njim povezane motive na dva nasprotna pola. Taka delitev na zunanje
in notranje motive za vpis v izobraževanje pa je po našem mnenju preveč toga. Kljub temu, da
smo v raziskavi razdelili motive za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista na
notranje in zunanje, pa mislimo, da bi jih še vedno morali celostno obravnavati. Kot smo
opazili tudi tekom raziskave, do izstopanja specifičnih motivov ni prišlo, zato tega ne moremo
posploševati ter zagotovo trditi o poglavitnih motivih za vpis v izobraževanje za osnovni
poklic policista.
Z raziskavo smo skušali s prvo hipotezo dokazati, da prihaja do razlik v izraženosti motivov
za izobraževanje med tistimi, ki so se vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe in tistimi, ki se niso. Motive smo razdelili na notranje in zunanje motive.
Med notranjimi motivi je bila naša pozornost usmerjena na »željo biti policist.« Ta motiv je
kot glavni notranji motivacijski dejavnik izbralo 54,0 % anketiranih policistov ter policistk. Z
našo hipotezo neodvisnosti o povezanosti med vpisom v nadaljnje izobraževanje in izbiro
notranjega motiva za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista nismo mogli zatrditi
ničesar, saj je bilo tveganje preveliko. Lahko pa za naš vzorec policistov ter policistk vidimo,
da je največ tistih (59,1 %), ki se jih je vpisalo v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe, kot notranji motiv za vpis v izobraževanje za osnovni poklic policista,
izbralo motiv »želja biti policist.«
To lahko povežemo s teorijo A. Roe, ki izpostavi vlogo zgodnjega obdobja otroštva pri
oblikovanju motivacijskih dejavnikov, interesov, sposobnosti in vrednot kot ključnih
dejavnikov posameznikove poklicne izbire. Ker pa izhaja iz psihoanalitičnega koncepta, je
razumljivo, da je za izhodiščno točko poklicne socializacije postavljena primarna družina.
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Skozi zgodnje družinske izkušnje otrok razvija temeljna stališča, interese in sposobnosti, ki
postanejo opazni pri izbiri poklica v odraslem obdobju (Rupar in Žvokelj 2001 v Hozjan
2010, str. 16). Ne izhaja pa motiv za izbiro poklica samo iz posameznika in družine, ampak
tudi iz družbenega okolja, v katerem odrašča posameznik. Na tem mestu se psihološke in
nepsihološke teorije o izbiri poklica združijo in jih moramo obravnavati v interakciji, saj kot
vemo, nikoli pri vpisu v izobraževanje za določen poklic, v našem primeru za poklic policista,
ne obstaja samo en dejavnik. Tukaj je pomembna tako želja posameznika kot tudi družbeno
okolje, v katerem živi.
V nadaljevanju raziskave smo se dotaknili zunanjih motivov za vpis v izobraževanje za
pridobitev osnovnega poklica policist. Ker o povezanosti med vpisom v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in izbiro zunanjega motiva za vpis v
izobraževanje za osnovni poklic policista ne moremo ničesar trditi, smo se zato osredotočili
samo na naš vzorec policistov ter policistk iz PP Brežice. Opazili smo, da je pri tistih, ki se
niso vpisali v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, bolj izrazit
zunanji motiv »sredstvo preživetja«, medtem ko je tiste, ki so se vpisali v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe k izobraževanju za osnovni poklic
policista vodila »podpora družine« ter »sredstvo preživetja«. Motiv »uniforme« je z 18,2 %
šele na drugem mestu.
Na podlagi razdelitev motivov glede na vzroke (Rečnik idr. 1999, str. 70) lahko rečemo, da se
je v našem primeru največ policistov in policistk za vpis v izobraževanje za osnovni poklic
policista odločilo zaradi jasnih ciljev in pričakovanj na eni, ter zaradi izobraževanja samega in
osebnega razvoja na drugi strani.
Videli smo, da pri odločitvi posameznega človeka za izobraževanje ni nikoli v ospredju samo
en motiv, ampak več hkrati. Kot pravi Krajnc (1982, str. 221), pa v kompleksu motivov
postane en dominanten in odločujoč. Takrat se izobraževanje šele začne.
Spol je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica. Zato je tudi nas
zanimalo, ali le-ta vpliva na izraženost motivacijskih dejavnikov, ki so spodbudili vpis v
nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Tekom raziskave smo opazili,
da policisti v primerjavi s policistkami kot bolj pomembne motivacijske dejavnike navajajo le
večji ugled pri sodelavcih ter večji ugled v družbi. Oba motivacijska dejavnika spadata med
zunanje motive (Krajnc 1982, str. 243), ki jih lahko povežemo z dokazovanjem moškega
spola v družbi in pred drugimi. Policistkam je že v osnovi bolj pomembna stalnost zaposlitve,
samostojnost ter da čim manj denarja ter prostega časa namenijo za izobraževanje, saj so to
dejavniki, ki so vezani na družino. Ni pa bil presenetljiv podatek, da med vsemi dejavniki za
vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe prevladuje prav
pridobitev višjega osebnega dohodka, ki bi zaposlenim omogočal bolj komfortno življenje ter
manjše finančne skrbi za preživljanje sebe ter družine.
Tudi na podlagi Houlove tipologije motivov za izobraževanje (Krajnc 1982, str. 210-14)
lahko rečemo, da so anketiranci ciljno orientirani za učenje in izobraževanje. Vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe jih zanima le toliko, da dosežejo jasno
postavljeni cilj, ki pa je povezan z višjim osebnim dohodkom ter uspešnostjo pri delu in
stroki. Na podlagi ugotovljenega lahko rečemo, da so motivacijski dejavniki pri policistih in
policistkah materialno naravnani. Zelo malo je kandidatov, ki se v nadaljnje izobraževanje za
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pridobitev višje stopnje izobrazbe vpišejo zaradi želje po znanju, osebnostni rasti ter zaradi
lastnega zadovoljstva.
Prav tako pomembna ugotovitev kot poznavanje motivov in motivacijskih dejavnikov za
izobraževanje, je tudi ugotovitev, kaj je policiste in policistke oviralo, ko so se odločili za vpis
v izobraževanje za osnovni poklic policista. Med vsemi anketiranimi policisti ter policistkami
se jih je presenetljivo le 22,0 % pri vpisu v izobraževalni program za osnovni poklic policista
srečalo z ovirami. Med situacijskimi ovirami kot najbolj pogosto oviro, s 37,0 %, navajajo
oddaljenost izobraževalne institucije, sledi pa ji ovira pomanjkanje časa. Med institucijskimi
ovirami s 35,0 % prevladuje slaba informiranost o izobraževalnih programih ter neprilagojen
urnik izobraževanja. Slaba informiranost bi lahko bila posledica nenehnih sprememb
izobraževalnega programa za pridobitev osnovnega poklica policist, saj vemo, da se je tekom
zgodovine nenehno spreminjal. Danes pa se bodoči policisti in policistke vpišejo v
izobraževanje odraslih za policist po programu prekvalifikacije, ki traja 18 mesecev (Čelik
2013, str. 438). Med dispozicijskimi ovirami pa sta najbolj izraziti strah pred neuspehom ter
nizka motivacija za izobraževanje.
V nadaljevanju smo se posvetili oviram, s katerimi so se srečevali policisti ter policistke pri
vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Le 20,0 % vprašanih je
navedlo, da so se srečevali z morebitnimi ovirami. Med situacijskimi ovirami, ki so v zadnjem
letu onemogočale vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, s
63,0 % prevladuje pomanjkanje časa. Ta ovira je pri nadaljnjem izobraževanju za pridobitev
višje stopnje izobrazbe veliko bolj izrazita, saj zaposleni policisti in policistke težko
usklajujejo delovni čas s študijskimi obveznostmi zaradi izmenskega dela. Pri institucijskih
ovirah s 44,0 % prevladuje neprilagojen urnik izobraževanja, kar lahko povežemo s prejšnjo
izraženo oviro. Velikokrat pride tudi do primera, da delodajalec nima posluha za
izobraževalne potrebe zaposlenih ter tudi za študijski dopust. Kot pri izobraževanju za
osnovni poklic policist, se tudi pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe anketirani policisti ter policistke srečujejo z nizko motivacijo za izobraževanje.
V naši raziskavi smo hoteli odkriti, ali spol vpliva na izraženost ovir pri vpisu v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Zanimalo nas je, ali policistke bolj kot
policisti med ovirami pri vpisu v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe
navajajo oviro pomanjkanje časa. O sami povezanosti ne moremo ničesar trditi, lahko pa za
naš vzorec policistov ter policistk rečemo, da procentualno med situacijskimi ovirami za vpis
v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe glede na spol ne izstopa
nobena ovira. Naše ugotovitve lahko povežemo z raziskavami Evropskega statističnega urada,
ki kažejo, da je najpomembnejša ovira za vpis v izobraževanje pomanjkanje časa. Jelenc
Krašovec in Kump (2009, str. 24) omenjata tudi raziskave McGivneya (2001), Saranta (2000)
ter druge avtorje, ki ugotavljajo, da nizki prihodki in kraj bivanja izredno pomembno vplivajo
na udeležbo odraslih v izobraževanju. Oddaljenost izobraževalne institucije navajajo tudi naši
anketiranci kot najbolj pogosto situacijsko oviro za vpis v izobraževanje za osnovni poklic
policist.
Podobno kot za motiv, velja tudi za ovire pri izobraževanju. Različni ljudje imajo različne
vzgibe, ki so deloma posledica osebnih potreb in želje po osebnostnem razvoju, jih pa gotovo
oblikujejo tudi spodbude iz okolja. Nekatere ovire so takšne, da nanje težko vplivamo, druge
pa so na srečo takšne, da jih lahko bistveno omilimo in odpravimo, če nam pri tem pomaga
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svetovalec. Vloga strokovnjaka je zato izredno pomembna, saj lahko vsem zaposlenim,
predvsem pa delodajalcu, odpre nov pogled na učenje in izobraževanje, predvsem pa ga
opomni na dolgoročno pomembnost znanja ter izobraženega kadra za bolj kakovostno ter
uspešno delo na določenem področju.
Ker pa je organizacija izobraževanja vezana na izobraževalne potrebe, smo se tudi v našem
magistrskem delu dotaknili izobraževalnih potreb policistov za izobraževanje. Kar 85,0 %
anketiranih navaja, da si želijo imeti več dodatnega poklicnega znanja, tako na teoretičnem,
kot tudi na praktičnem področju. Največ teoretičnega znanja si želijo pridobiti na jezikovnem
področju, pri računalniških znanjih, prometnih predpisih, primerih iz prakse, kriminalističnih
tehnikah, zakonodaji, predvsem pa se želijo seznaniti s primeri iz tujine. Zaradi pestrega
terenskega dela pa bi radi izboljšali svojo fizično kondicijo, tehniko samoobrambe ter
streljanja.
Naša naslednja hipoteza se je navezovala na izobraževalne pogoje za vpis v nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Predpostavljali smo, da bi se več
anketirancev odločilo za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe,
če bi delodajalec kril stroške izobraževanja. Naša trditev se je izkazala za resnično, zato lahko
trdimo, da tudi v osnovni množici prevladuje odgovor, da bi se več policistov in policistk
odločilo za nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, če bi bil izpolnjen
pogoj, da bi delodajalec kril stroške izobraževanja. Med ostalimi pogoji navajajo še pogoj
zagotovljena zaposlitev po izobraževanju ter uporabnost naučenega v praksi. Kot piše tudi
Brečko (1998, str. 24) tisti motivi, ki nastanejo z željo po doseganju ciljev izobraževanja ter
prenosu znanja v prakso, vplivajo na daljšo zapomnitev naučenega. Izobraževanje namreč
dobi svoj smisel šele s povezavo znanja z življenjem.
Zadnje poglavje se je navezovalo na izobraževalno aktivnost policistov, kjer kar 74,0 %
policistov ter policistk navaja, da ima pri organizaciji izobraževanja veliko vlogo policijska
uprava. Na tem mestu se lahko dotaknemo večne dileme, kdo je pravzaprav odgovoren za
strokovno izobraževanje ter pripravljenost policistov. Kot smo predhodno že omenjali, že
Zakon o policiji (2006) v 101. členu navaja, da Generalna policijska uprava (v nadaljevanju
GPU) skrbi za načrtovanje in izvajanje izobraževanja izpopolnjevanja in usposabljanja za
potrebe policije. V praksi to pomeni, da delodajalec – torej policija – skrbi za celoten proces
izobraževanja in usposabljanja na podlagi ugotovljenih potreb zaposlenih po izobraževanju in
usposabljanju in na podlagi ugotovljenih potreb oziroma dejstev organizira ter napoti
udeležence na izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Na primer: ugotovljene so bile
potrebe pri policistih na strokovnem področju »X«, pripravi se program usposabljanja in vsi
policisti in policistke, ki jih predvidi pristojna notranje-organizacijska enota GPU, se morajo
izobraževanja in usposabljanja udeležiti (Žagar 2008, str. 12, 13). S tem podatkom lahko
potrdimo tudi našo hipotezo in ovrednotimo veliko vlogo policijske uprave pri organizaciji
izobraževanja.
Glede organizacije izobraževanja policistk in policistov bi bilo smiselno, kot pravi Žagar
(2008, str 13), da bi se že v osnovnem aktu zapisalo, da so policisti sami odgovorni za svojo
strokovno usposobljenost, delodajalec pa mora ustvariti in omogočiti pogoje za učenje.
Drugače povedano, odgovornost za učenje oziroma strokovno usposobljenost bi bilo potrebno
prenesti na delavce policije, ne pa se samo zanašati ter prelagati organizacijo izobraževanja na
GPU. Glavna razlika obeh pristopov je, kot ugotavlja Žagar (2008, str. 13), v motivaciji za
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učenje. Želja oziroma potreba po strokovni usposobljenosti posameznika, ki predstavljata
motor motivacije, sta namreč ključni za ponotranjenje procesa učenja in posledično tudi
kakovostne, učinkovite in uspešne izvedbe usposabljanj. Delodajalec bi tako še vedno moral
skrbeti za celotni proces usposabljanja, vključno z ugotavljanjem potreb in preverjanjem
strokovne usposobljenosti, odgovornost in motivacijo za usposobljenost pa bi prenesel na
delavce policije (prav tam).
Več poudarka bi na policiji morali dati učenju v praksi ter poznavanju zakonov, pooblastil,
postopkov, pravic ter dolžnosti tako policistov kot tudi državljanov. To piše že v samem
Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (2013), ki ga morajo policisti dobro poznati za svoje
delovanje, saj lahko drugače kaj hitro pride do kršenja pravic in dolžnosti.
V nadaljevanju smo se posvetili tudi trajanju šolanja za pridobitev osnovnega poklica policist,
kjer je kar 62,0 % anketiranih navedlo, da je bilo šolanje ustrezno. Na tem mestu smo zavrnili
tudi našo hipotezo, ki se je glasila, da policisti menijo, da je šolanje za pridobitev osnovnega
poklica policist prekratko. Dokazali smo, da se v osnovni množici odgovori ne pojavljajo z
enako verjetnostjo, ampak da prevladuje en odgovor. Na podlagi vzorca lahko sklepamo, da
večina policistov in policistk meni, da je šolanje ustrezno. Realnost poklicnih predstav, kot je
ugotavljal Vromm (Pavlin 2007, str. 660), vpliva na motivacijo pri delu, poklicno identiteto in
lastno dojemanje ugleda poklica v družbi. O korelaciji med pričakovanji ter odnosom do
izobraževanja piše tudi Rubenson (Cross 1981, str. 217). Pričakovanja so odvisna od
sposobnosti posameznika ter od tega, ali bo izobraževanje uresničilo posameznikova
pričakovanja. To pa lahko prenesemo tudi v poklicno sfero dela. Pričakovanja glede
izobraževanja se po navadi povezujejo s pričakovanji poklica. V našem primeru so se le 9,0 %
anketiranim uresničila pričakovanja glede poklica policist. Kar 81,0 % policistov in policistk
pa navaja, da so se njihova pričakovanja le delno uresničila. Kakšen pa je v ozadju vzrok za le
delno uresničitev pričakovanj, pa ne bomo natančno izvedeli, saj je to po navadi kombinacija
različnih dejavnikov ter ovir.
V poklicu policist se anketiranci srečujejo z različnimi motivacijskimi dejavniki, ki vplivajo
na njihovo opravljanje dela. Ni enega samega dejavnika, za katerega bi lahko zagotovo rekli,
da v največji meri vpliva na opravljanje dela, zato pa smo se posvetili dejavnikom, ki bi pri
policistih lahko spodbudili željo za vpis v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe. Večjo željo po nadaljnjem izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe bi
po mnenju 64,0 % anketirancev spodbudilo boljše plačilo za delo. Tukaj so v ospredju
predvsem materialni dejavniki. Kot pravi tudi Zupan (2001, 121–122) je plača za večino
zaposlenih še vedno najpomembnejši vir sredstev za preživljanje in izboljšanje kakovosti
življenja. Poleg tega pa plača pomeni nadomestilo za vložen trud in priznavanje prispevka
vsakega posameznika za dobrobit podjetja. Tudi v naši raziskavi smo prišli do sklepa, da bi
morali na policiji za delo zagotoviti boljše plačilo, predvsem pa, da bi bilo to
premosorazmerno s pridobljeno stopnjo izobrazbe ter zahtevnostjo dela.
Na podlagi preučevanja motivacije za izobraževanje smo prišli do zaključka, da se na policiji
velikokrat srečujejo s pomanjkanjem motiviranosti zaposlenih za izobraževanje, vendar bi z
nenehnim preučevanjem potreb, motivov, motivacijskih dejavnikov, ciljev ter seveda ovir za
izobraževanje lahko k temu precej doprinesli. Cilj vsake organizacije, predvsem pa policije, je
uspešno ter kakovostno opravljanje dela, predvsem pa služiti državi in za dobrobit skupnosti.
Zato je tudi pomembno, da so policisti ter policistke izobraženi ter usposobljeni, da se znajo
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prilagajati aktualnim razmeram ter vsakodnevnim problemom, s katerimi se srečujejo na
delovnem mestu. Ugotovili smo tudi, da je pomembno, da imajo možnost za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, da je njihovo delo lahko kakovostno in
uspešno, s tem pa bi policistke in policisti gradili na eni strani svojo osebnost, poklicne
kompetence in večje zadovoljstvo, na drugi strani pa dvignili kakovost dela in ugled
posamezne GPU ter sploh v družbi.
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9

ZAKLJUČEK

Živimo v času nenehnih sprememb in inovacij, zato smo posamezniki primorani nenehno
slediti hitremu tempu življenja. Izobraževanje in učenje postajata čedalje bolj pomembna
komponenta, saj si bomo ljudje le z obnavljanjem in nadgrajevanjem starega ter
pridobivanjem vedno novega znanja omogočili učinkovito delovanje na vseh življenjskih
področjih, predvsem pa v sferi izobraževanja in dela. Pripravljeni moramo biti videti ne samo
težave, ampak tudi prednosti, ki jih izobraževanje prinaša s sabo. Nekatere ljudi k
izobraževanju motivirajo objektivni dejavniki, spet druge subjektivni. Ti so povezani z
notranjo motivacijo, katere glavni produkt je notranje zadovoljstvo ter osebnostna rast, ki
prinaša trajnejše znanje, bolj kakovostno opravljeno dejavnost in pa boljše rezultate. Kar je za
nekoga lahko spodbuda, je za drugega odvračanje.
Izobraževanje kot vseživljenjski proces lahko koristi ne samo posamezniku na poti do
uresničitve svojih zastavljenih ciljev, temveč tudi sami organizaciji, v kateri je ta zaposlen.
K odločitvi za izobraževanje za določen poklic in posledično za udeležbo v izobraževanju pa
nas morajo spodbujati določeni dejavniki. Ti t. i. motivacijski dejavniki so bili glavna tema
našega magistrskega dela. Želeli smo izvedeti, kateri motivacijski dejavniki so usmerili danes
že zaposlene policiste in policistke, da so se vpisali v izobraževanje za osnovni poklic
policista ter tudi v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Prav tako
pomembno, kot je pomembno poznavanje motivov za izobraževanje, je tudi poznavanje ovir,
ki vplivajo na to, da se policisti ter policistke ne udeležijo izobraževanja. Če ne poznamo
razlogov, ki odrasle ovirajo pri odločanju za izobraževanje, jih tudi ne moremo odpraviti, ovir
pa ne moremo spoznavati brez interakcije z okoljem. Posamezniki so vpeti v neke strukture,
okoliščine in lastne značilnosti, ki določajo možnosti njihovega delovanja. Pri odkrivanju in
odpravljanju ovir je zato potrebno posameznika obravnavati celostno, tako kot individualno
kot tudi družbeno-socialno bitje.
Veliko vlogo pri motivaciji policistov za izobraževanje ima tudi sama policijska uprava. GPU
mora poskrbeti za ugotavljanje potreb ter za organizacijo izobraževanja, usposabljanja ter
izpopolnjevanja za potrebe dela. Ni pa vse odvisno od delodajalca. Za konec lahko
povzamemo besede iz osnovnega akta, da »morajo biti policisti sami odgovorni za svojo
strokovno usposobljenost, delodajalec pa mora ustvariti in omogočiti pogoje za učenje.«
Drugače povedano, odgovornost za učenje in izobraževanje oziroma strokovno
usposobljenost bi bilo potrebno prenesti na delavce policije. Glavna razlika na tem mestu je v
motivaciji za izobraževanje. Želja oziroma potreba po izobraževanju in strokovni
usposobljenosti posameznika, ki predstavljata motor motivacije, sta namreč ključni za
ponotranjenje procesa učenja in posledično tudi kvalitativne, učinkovite in uspešne izvedbe
izobraževanj, hkrati pa tudi za boljše delovanje organizacije ter posameznikov v sferi dela.
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11 PRILOGA 1
ANKETNI VPRAŠALNIK
MOTIVACIJA POLICISTOV ZA IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI OD 1991 DO 2013
Pozdravljeni!
Moje ime je Katja Jerič in zaključujem magistrski program andragogike na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Pišem magistrsko delo z naslovom »Motivacija policistov za izobraževanje v Sloveniji od
1991 do 2013.« Ta anketa in podatki, ki jih bom pridobila, predstavljajo empirični del mojega dela,
zato Vas prosim za sodelovanje in se Vam že vnaprej zahvaljujem.
Anketa je anonimna.
I.

OSEBNI PODATKI
1. SPOL (Obkrožite).
a) moški
b) ženska
2.
a)
b)
c)
d)

STAROST (Obkrožite).
Od 20 do 30 let.
Od 30 do 40 let.
Od 30 do 50 let.
Več kot 50 let.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE (Obkrožite).
Srednja.
Višja.
Visoka strokovna.
Univerzitetna.
Drugo.

4. PODROČJE DELA:___________________________________
5. Poklic policista sem pridobil/a z izobraževanjem
a) V nekdanji Srednji policijski šoli (delovala do 2002).
b) V Šoli za policiste po programu prekvalifikacije za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
policist/policistka.

6. Ste zadovoljni s trenutno stopnjo izobrazbe? (Obkrožite)
1. DA
2. NE
7. Ste se po pridobitvi osnovnega poklica policist vpisali v nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe? Kateri študijski program ste obiskovali?
a) DA ________________________________
b) NE
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8.
a)
b)
c)
d)
e)

Koliko let delovne dobe imate? (Obkrožite).
Do 5 let.
5–10 let.
10–15 let.
15–20 let.
20 let in več.

9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kako ste bili zadovoljni z izobraževanjem? (Obkrožite).
Zelo zadovoljen.
Zadovoljen.
Niti zadovoljen/niti nezadovoljen.
Nezadovoljen.
Zelo nezadovoljen.
Ne vem.

II.

MOTIVI ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

10. Kaj Vas je motiviralo (spodbudilo), da ste se vpisali v izobraževanje za pridobitev
osnovnega poklica policist? (Obkrožite EN poglavitni motiv iz vsake podane podkategorije).
a) Notranji motivi
1) Osebno zadovoljstvo.
2) Želja biti policist.
3) Delo z ljudmi.
4) Da dobrobit skupnosti.
5) Drugo __________________________.
b) Zunanji motivi
1) Družbeni status.
2) Stopnja izobrazbe.
3) Bonitetni staž.
4) Uniforma.
5) Podpora lastne družine.
6) Sredstvo preživetja.
7) Drugo __________________________.
11. Ste se v zadnjem letu udeležili izobraževanja s področja dela policije, katerega je
organiziral delodajalec? (Obkrožite).
a) DA
b) NE
12. Ali ste po pridobitvi poklica policist nadaljevali s šolanjem na višji stopnji? (Obkrožite).
a) DA
b) NE
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13. Kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki Vas spodbujajo za vključitev za nadaljnje
izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe? Glede na pomembnost posamezne
trditve za Vas ocenite s križcem od 1 do 5: (1 – sploh ni pomembno, 5 – zelo pomembno):
MOTIVACIJSKI
DEJAVNIKI
Napredovanje v karieri.
Višji osebni dohodek.
Ohranitev zaposlitve.
Osebni razvoj.
Večja samostojnost in
neodvisnost pri opravljanju
dela.
Večji ugled pri sodelavcih.
Večji ugled v družbi.
Sklepanje novih prijateljstev.
Delodajalec mi plača
izobraževanje.
Pridobivanje novega znanja.
Uspešnost pri delu, v stroki.
Zahteve delodajalca.
Pridobivanje kreditnih točk.
Uspešnost in zadovoljstvo v
življenju.
Lažja pridobitev službe.
Boljši delovni pogoji.
Boljša samopodoba.
Veselje do izobraževanja.
Menjava delovnega mesta.
Boljše opravljanje dela.
Izobraževanje poteka med
delovnim časom.
Moji sodelavci se tudi
izobražujejo.
Letno je predpisanih določeno
število ur obveznih
izobraževanj.
Koristno izkoriščanje prostega
časa v službene namene.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

III.

1 – sploh ni
pomembno

2 – manj
pomembno

3 – niti ni/niti
je pomembno

4–
pomembno

5 – zelo
pomembno

OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV

14. Ali so se pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist pojavile
kakšne ovire?
a) DA
b) NE
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15. Katere ovire glede na kategorijo (situacijske/institucijske/dispozicijske ovire) so se
pojavljale pri vpisu v izobraževanje za pridobitev osnovnega poklica policist? (V vsaki
kategoriji obkrožite eno oviro, ki se je pri Vas pojavila).
SITUACIJSKE OVIRE
a) Pomanjkanje časa.
b) Družinski problemi (ni bilo podpore iz strani družinskih članov).
c) Oddaljenost izobraževalne organizacije.
d) Stroški izobraževanja.
INSTITUACIJSKE OVIRE:
e) Neustreznost izobraževalnega programa.
f) Neprilagojen urnik izobraževanja.
g) Slaba informiranost.
h) Prezahtevni vpisni pogoji.
DISPOZICIJSKE OVIRE:
i) Slaba samozavest.
j) Slabe predhodne izkušnje z izobraževanjem.
k) Strah pred neuspehom.
l) Negativna stališča do izobraževanja.
m) Nizka motivacija za izobraževanje.
n) Nezmožnost za učenje.
o) Sem prestar/prestara za izobraževanje.
16. Ali ste se v zadnjem letu želeli vpisati v nadaljnje izobraževanje za pridobitev višje
stopnje izobrazbe, pa se niste mogli?
a) DA
b) NE
Če je vaš odgovor negativen, nadaljujte z naslednjim vprašanjem, drugače ga preskočite.
17. Kateri so tisti dejavniki, ki Vam trenutno onemogočajo vpis v nadaljnje izobraževanje
za pridobitev višje stopnje izobrazbe? (V vsaki kategoriji obkrožite en dejavnik).
SITUACIJSKE OVIRE
a) Pomanjkanje časa.
b) Družinski problemi (ni bilo podpore iz strani družinskih članov).
c) Oddaljenost izobraževalne organizacije.
d) Stroški izobraževanja.
INSTITUACIJSKE OVIRE:
e) Neustreznost izobraževalnega programa.
f) Neprilagojen urnik izobraževanja.
g) Slaba informiranost.
h) Prezahtevni vpisni pogoji.
DISPOZICIJSKE OVIRE:
i) Slaba samozavest.
j) Slabe predhodne izkušnje z izobraževanjem.
k) Strah pred neuspehom.
l) Negativna stališča do izobraževanja.
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m) Nizka motivacija za izobraževanje.
n) Nezmožnost za učenje.
o) Sem prestar/prestara za izobraževanje.
IV.
POTREBE ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV
18. Ali bi želeli imeti več poklicnega dodatnega znanja? (Obkrožite).
DA
NE
19. Tisti, ki ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »DA«, kakšno dodatno znanje bi si
želeli? (Obkrožite enega izmed podanih odgovorov iz vsake podkategorije).
a) Več teoretičnega znanja. Kakšnega?___________________________________________
b) Več praktičnega znanja. Kakšnega?___________________________________________
c) Oboje.
V.

POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE POLICISTOV
20. Kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni, da bi se odločili za nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe? (Obkrožite 3 odgovore).
a) Vpisni pogoji.
b) Ustrezen program.
c) Hitro napredovanje v izobraževanju.
d) Zagotovljena zaposlitev po izobraževanju.
e) Zanimivost učne snovi.
f) Uporabnost naučenega v praksi.
g) Dobri odnosi v učni skupini.
h) Korekten in spoštljiv odnos predavateljev.
i) Dobre metode in oblike dela.
j) Stroške izobraževanja naj krije delodajalec (Policija).
k) Pridobitev konkretnega teoretičnega in praktičnega znanja za delo.

VI.

IZOBRAŽEVALNA AKTIVNOST POLICISTOV ZA NADALJNJE
IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV VIŠJE STOPNJE IZOBRAZBE
21. Ali menite, da je znotraj študijskih programov za nadaljnje izobraževanje za pridobitev
višje stopnje izobrazbe predmetnik dovolj raznolik? (Obkrožite).
a) DA
b) NE
22. Kakšno vlogo ima pri motivaciji za izobraževanje sama policijska uprava? (Obkrožite en
odgovor).
a) Zelo veliko vlogo.
b) Veliko vlogo.
c) Niti veliko niti majhno vlogo.
d) Majhno vlogo.
e) Zelo majhno vlogo.
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23. Katerim vrstam znanja bi morali dati v izobraževanju policistov več poudarka?
(Obkrožite en odgovor iz vsake podkategorije).
a) Več praktičnega usposabljanja in izpopolnjevanja
i.
Fizična kondicija.
ii.
Samoobramba.
iii.
Streljanje.
iv.
Študije primerov.
v.
Učenje v praksi.
vi.
Drugo____________________________.
b) Več teoretičnega znanja
i.
Poznavanje zakonov, pooblastil, postopkov, pravic in dolžnosti.
ii.
Delo z dokumentarnim gradivom.
iii.
Jezikovna usposabljanja.
iv.
Informatika in računalništvo.
v.
Drugo____________________________.
c) Več interesnih dejavnosti
24. Kaj menite o trajanju izobraževanja za pridobitev osnovnega poklica policist?
(Obkrožite).
a) Predolgo.
b) Ustrezno.
c) Prekratko.
25.
a)
b)
c)

Ali so se uresničila Vaša pričakovanja glede poklica policist? (Obkrožite).
Da, v celoti.
Delno.
Niso se uresničila. Zakaj ne?
_______________________________________________________________________

26. Kaj Vas v poklicu policist motivira oz. vam ugaja? Pri vsaki podani trditvi obkrožite
stopnjo motiviranosti (1 – sploh me ne motivira; 5 – me zelo motivira).
DEJAVNIK
Plača.
Pogoji dela.
Odnosi s sodelavci.
Odnosi z nadrejenimi.
Ugled v družbi.
Delavnik.
Delovni pogoji.
Napredovanje.

1 – Sploh me
ne motivira
1
1
1
1
1
1
1
1

2 – Me ne
motivira
2
2
2
2
2
2
2
2
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3 – Me delno
motivira
3
3
3
3
3
3
3
3

4 – Me
motivira
4
4
4
4
4
4
4
4

5 – Me zelo
motivira
5
5
5
5
5
5
5
5
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27. Kakšen je po vašem mnenju ugled policista v družbi? (Označite s križcem v spodnji
tabeli).
Vpliva to na vašo motivacijo pri delu? (Obkrožite).
DA
NE
DEJAVNIK

1 – Sploh se
ne strinjam

2 – Se ne
strinjam

3 – Delno se
strinjam

4 – Se
strinjam

5 – Zelo se
strinjam

V preteklosti je bil poklic
bolj cenjen in spoštovan.
Še vedno je delo policista
ugledno in povezano z
avtoriteto.
Biti policist je manj
vredno, saj delo ni
spoštovano ne cenjeno.
Delo policista je
povezano le z redno
zaposlitvijo in določenimi
ugodnostmi.

28. Kaj bi po vašem mnenju pri policistih vzbudilo večjo željo za nadaljnje izobraževanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe? (Obkrožite 3 odgovore).
a) Nič.
b) Več denarja nameniti za izobraževanje, saj bi bilo to bolj kakovostno.
c) Za delo zagotoviti boljšo plačilo.
d) Zaostriti pogoje pri izbiri kandidatov za policiste.
e) Omiliti pogoje pri izbiri kandidatov za policiste.
f) Policiji povečati ugled in spoštovanje.
g) Prilagoditi programe izobraževanja aktualnim potrebam.
Bi nam želeli še kaj sporočiti?
__________________________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje!
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