
 

 

 

 
 
 

Poročilo 
Anketa »ZIP 2007-2013« 

 
 

Sklad je za v okviru zaključevanja javnega povabila »ZIP 2013-2013« izvedel anketo 
s katero je ugotavljal rezultate razpisa neposredno pri vlagateljih oz. prejemnikih 
sredstev.  
 
Anketa je bila izvedena preko spletne aplikacije SurveyMonkey. Vlagateljem je bila 
poslana elektronska pošta z povabilom in povezavo na anketo (glej: priloga 1). V 
obdobju enega tedna je anketo rešilo 1.368 vlagateljev.  
 
Anketo je rešilo 21% vseh, ki so bili obravnavani na razpisu, od tega je bilo 72,7% 
oseb ženskega spola in 27,3% moškega spola. Povprečna starost je bila 36 let. 
Glede na osnovne demografske podatke lahko zaključimo, da je vzorec anketiranih 
reprezentativen in ga lahko razlagamo na ravni celotnega razpisa. 
 
 

 
Slika 1. Pregled razlogov, zakaj so se vlagatelji odločali za izobraževanje. 

 

 
Glede na razloge, ki so jih vlagatelji navedli kot najpomembnejše za izbiro 
izobraževanja izstopa dejavnik izboljšanja položaja na trgu delovne sile in želja po 
pridobitvi boljših možnosti za zaposlitev. Med drugim izstopa tudi dejavnik želje 
po pridobivanju dodatnega, uporabnega znanja.  
 
 

https://www.surveymonkey.com/


  

 

 
Slika 2. Pregled dejavnikov razpisa ZIP na izobraževanje vlagateljev. 

 
 
Razpis ZIP je v največji meri prispeval k temu, da so bili vlagatelji željni čim 
hitrejšega končanja izobraževanja. Sicer so procenti na drugih dejavnikih nekoliko 
nižji vendar, če jih interpretiramo na način, da se je 25,8% ljudi zaradi programa ZIP 
sploh lahko vpisalo v izobraževanje in da je 36,5% vprašanih programa ZIP omogočil 
končanje šolanja lahko trdimo, da je program ZIP pozitivno prispeval k procesu 
izobraževanja posameznika. 
 
 

 
Slika 3. Pregled rezultatov/posledic razpisa ZIP za vlagatelje. 

 



  

 

 
Iz slike 3 lahko razberemo, da so posamezniki v večini z izobraževalnim procesom 
pridobili to zaradi česar so se odločili za izobraževanje. Več kot 50% vprašanih se 
strinja, da so izboljšali položaj na trgu delovne sile (65% odstotkov se jih je zaradi 
tega odločilo za izobraževanje). Več kot 60% vprašanih se strinja, da so z 
izobraževanjem pridobili možnost, da izboljšajo svoj socialni status z 
finančnega vidika. Več kot 40% jih je pridobilo novo zaposlitev in več kot 30% je 
takih ki izobraževanje navajajo kot razlog, da so ohranili obstoječo zaposlitev. 
 
Iz podatkov lahko sklepamo in trdimo, da je program ZIP v več dejavnikih pozitivno 
vplival na socialni status vlagateljev in jim z različnih vidikov omogočil izboljšanje 
trenutnega položaja, pridobivanje novega socialnega položaja ter jim omogočil 
finančno stabilnost. Posredna korist ZIP-a je poleg dviga izobrazbene ravni in 
pridobitev novih znanj posameznika vključevala še vrsto drugih pozitivnih učinkov kot 
so mreženje in sodelovanje različnih institucij (sklad, ministrstvo, izobraževalne 
institucije, podjetja in posamezniki) ter krepitve računovodstva izobraževalnih 
institucij. 

 


