
Ste že kdaj na podobnem dogodku 
sodelovali v glasovanju? 

 
1 - Da, sem navdušen/a. 

2 - Da, a ni me prepričalo. 

3 - Ne, me pa zanima, z veseljem bom 
sodeloval/a. 

4 - Ne, sem skeptičen/a, o koristnosti 
in primernosti 
me morate prepričati 

33% 

1% 

63% 

2% 



Spretnosti so pozitivno povezane z ekonomskimi in 
socialnimi učinki. Kje so v Sloveniji še možnosti za 

razvoj spretnosti odraslih? 

1 - Zagotoviti več primernih in kakovostnih 
izobraževalnih programov. 

2 - Izobraževalnih programov je dovolj – 
odraslim omogočiti, da se vanje vključijo. 

3 - Motivirati delodajalce, da bodo vlagali v 
spretnosti vseh zaposlenih in ne le v ključne 
kadre. 

4 - Začeti pri mladih – razvijati spretnosti 
otrok in mladine. 

5 - Razvijati podporne sisteme informiranja 
in svetovanja za odrasle – še posebej za tiste, 
ki potrebujejo pomoč pri razvoju spretnosti. 

6% 

13% 

49% 

13% 

18% 



Rezultati raziskav, kot je npr. PIAAC, se lahko uporabljajo za 
podatkovno podprto odločanje. Postavite se v vlogo nosilca 
odločanja in razmislite, kakšen raziskovalni team bi želeli za 

sogovornika – takšnega, ki: 
 

1 - se osredotoči na raziskavo nekega pojava, 
ne glede na praktične implikacije dognanega; 

2 - se ukvarja s specifičnimi raziskovalnimi 
vprašanji, ki so pomembna za vaš 
odločevalski kontekst; 

3 - se zaveda povezanosti znanosti in 
odločanja, zato sodeluje z vami in zagotavlja 
argumente za vaše odločanje; 

4 - razjasni ali celo razširi pogled na posledice 
alternativnih usmeritev, vam pa prepusti 
odločitve. 

3% 

5% 

44% 

48% 



Upoštevanje znanstvenih spoznanj pri odločanju je zelo 
v veliki meri odvisno od uglašenosti vrednot nosilcev 
znanosti in nosilcev odločanja ter drugih deležnikov.  

 
Kakšen je po vašem mnenju sistem vrednot v Sloveniji 

1 - Je trden in jasen, obstaja velika 
stopnja soglašanja. 

2 - Je porušen, stopnja soglašanja je 
nizka. 

3 - Treba ga je premisliti in si prizadevati 
za čim večji konsenz deležnikov. 

1% 

46% 

53% 



Zaposleni, ki pri delu bolj uporabljajo spretnosti za 
obdelavo informacij, imajo višje plače, so bolj zadovoljni 

z delom,  produktivnost njihovega dela je višja. 
Kako se lahko vpliva na razvoj spretnosti na delovnem 

mestu v Sloveniji? 

Zaposleni, ki pri delu bolj uporabljajo spretnosti za 
obdelavo informacij, imajo višje plače, so bolj zadovoljni 

z delom,  produktivnost njihovega dela je višja. 
Kako se lahko vpliva na razvoj spretnosti na delovnem 

mestu v Sloveniji? 

1 - Z boljšo organizacijo dela različnih 
delovnih mest. 

2 - Z omogočanjem učenja na delovnem 
mestu in zunaj njega. 

3 - S fleksibilnimi načini vodenja. 

4 - S finančnimi spodbudami zaposlenim. 

7% 

70% 

17% 

7% 



Neujemanje usposobljenosti zaposlenih z zahtevami 
delovnih mest ima potencialno lahko pomembne 

ekonomske učinke. Kako vi v svoji praksi doživljate najbolj 
kritične posledice tega neujemanja v Sloveniji? 

Slednje najbolj vpliva na: 

Neujemanje usposobljenosti zaposlenih z zahtevami 
delovnih mest ima potencialno lahko pomembne 

ekonomske učinke. Kako vi v svoji praksi doživljate najbolj 
kritične posledice tega neujemanja v Sloveniji? 

Slednje najbolj vpliva na: 

1 - zadovoljstvo z delom in na plače, 

2 - fluktuacijo delovnih mest in na manjšo 
produktivnost, 

3 - rast brezposelnosti, 

4 - zmanjšuje rast BDP zaradi neizkoriščenosti 
človeškega kapitala in manjše produktivnosti, 

5 - neujemanje nima pomembnih ekonomskih 
učinkov. 

25% 

26% 

8% 

38% 

4% 



Znanstveno-strokovna vsebina 
kolokvija  

1 - vas je obogatila s številnimi zanimivimi 
informacijami in ugotovitvami, 

2 - je poglobila vaše razumevanje 
posameznih vidikov spretnosti odraslih, 

3 - bo vplivala na vaše odločanje, povezano 
z izobraževanjem odraslih, 

4 - vas je spodbudila k drugačnemu 
ravnanju na vašem področju dela. 

43% 

22% 

22% 

13% 


