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Povzetek 

 

Zaradi nenehnih sprememb in hitrega tempa življenja je stalen osebni razvoj ključen za 

posameznikovo konkurenčnost in zaposljivost na trgu dela. V raziskavi Zlata nit, ki je potekala od 

leta 2007 do 2016, so ugotovili, da osebna rast zaposlenih upada z višjo starostjo zaposlenih in 

številom let njihove zaposlitve. Želeli smo ponoviti raziskavo in preveriti, ali je v zadnjem letu prišlo 

do kakšnih sprememb v osebni rasti in razvoju zaposlenih. V našo raziskavo je bilo vključenih 167 

udeležencev, starih med 25 in 65 let. Udeleženci so rešili vprašalnik osebne rasti in razvoja, ki je bil 

uporabljen v raziskavi Zlata nit. Rezultati so pokazali upadanje osebne rasti in razvoja s starostjo, z 

izjemo zaposlenih, starih med 51 in 60 let, pri čemer razlike sicer niso bile statistično značilne. 

Povprečna samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih v zadnjem letu je tudi sicer nižja kot 

samoocena zaposlenih med letoma 2007 in 2016. Rezultati pa prav tako niso pokazali statistično 

značilnih razlik v samooceni osebne rasti in razvoja glede na število let zaposlitve. Vseživljenjsko 

učenje in priložnosti za osebno rast in razvoj bi bilo potrebno v prihodnje v organizacijah poudarjati 

še bolj, hkrati pa tudi razširiti raziskovanje na tem področju.  

 

Ključne besede: vseživljenjsko učenje, Zlata nit, ponovitev, osebna rast, osebni razvoj, HR, 

zaposleni, vodenje 

 

PERSONAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF EMPLOYEES: Replication of the Zlata 

nit research on lifelong learning 

 

Abstract 

 

Constant changes and a fast-paced lifestyle demand employees to invest in continuous self-

development to stay competitive and employable. Research Zlata nit, which was active during 2007 

and 2016, showed that investment in self-development decreases with age and the number of years of 

employment. This paper aims to replicate research Zlata nit and compare the results. It comprises 

167 subjects, aged from 25 to 65. They received a self-evaluation questionnaire used in the study 

Zlata nit in 2016. The outcomes showed a decrease in investing in self-development with age, but 

there were no statistically significant differences. An average self-evaluation of self-development 

was also lower than between 2007 and 2016. There were also no statistically significant differences 

in self-evaluation of self-development with a number of years of employment. Personal growth an 

development should be discussed more often in the context of organisations and work. The research 

in this area should be given more attention.  
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UVOD 

Svet okoli nas se spreminja v tako hitrem tempu, da bomo, v kolikor ne bomo rasli in se razvijali, 

kmalu pozabljeni. Da bomo lahko dosegali uspehe v vsem, kar počnemo, moramo svoje veščine in 

znanja ohranjati in jih hkrati nenehno posodabljati (Laal in Salamati, 2012). Na znanju temelječa 

ekonomija, nove tehnologije in tehnološke spremembe ter spremembe zaradi globalizacije določajo 

potrebo po izboljšanju veščin, znanja in kompetenc celotne populacije. Gre za spoznanje, ki je v 

Evropi priznano že desetletja (Colardyn in Bjornavold, 2004) in je konceptualizirano kot potreba po 

vseživljenjskem učenju. Govorimo o konceptu, na katerega od leta 1960 opozarjajo tudi mednarodne 

organizacije, vendar pri njegovi opredelitvi zavzemajo različne perspektive. UNESCO je osrednji 

predstavnik humanitarnega koncepta vseživljenjskega učenja, medtem ko OECD (angl. Organisation 

for economic co-operation and development) zavzema ekonomsko perspektivo vseživljenjskega 

učenja, ki se nanaša na konkurenčnost in ekonomsko rast. Leta 1990 se je Evropska komisija 

pridružila s pogledom na vseživljenjsko učenje z vidika socialne povezanosti in zaposljivosti. 

Vseživljenjsko učenje vodi v višjo socialno vključenost, aktivno državljanstvo in osebni razvoj, pa 

tudi posameznikovo konkurenčnost in zaposljivost na trgu dela. Vseživljenjsko učenje vključuje vse 

oblike učenja ter veščine, znanja, stališča in vedenja, ki jih ljudje pridobijo skozi vsakodnevne 

izkušnje tekom celotnega življenja (Aspin, 2012). Tako je vseživljenjsko učenje definirano kot 

tekoče, prostovoljno in samomotivirano zasledovanje znanja iz bodisi osebnih bodisi profesionalnih 

razlogov (European commision, 2006). Vseživljenjsko učenje so kot samooceno osebne rasti in 

profesionalnega razvoja merili tudi v raziskavi Zlata nit leta 2016 (Faganelj in Krajnović, 2016), ki 

vključuje izbor zaposlovalca leta. Na osnovi izsledkov omenjene raziskave, v kateri je v devetih letih 

sodelovalo 66 681 zaposlenih pri najboljših slovenskih zaposlovalcih, sta avtorici opozorili na: a) 

stopničasti upad vseživljenjskega učenja oz. osebne rasti in razvoja z višjo starostjo zaposlenih, b) na 

padec povprečne samoocene osebne rasti in razvoja zaposlenih, starih nad 41 let, pod povprečno 

samooceno vseh zaposlenih in c) na enak trend padca povprečne samoocene osebne rasti in razvoja 

glede na število let zaposlitve. Tisti, ki so zaposleni dlje časa, svojo osebno rast in razvoj ocenjujejo 

nižje. Avtorici sta izpostavili, da imajo starejši zaposleni manj razgovorov o svojem napredku z 

nadrejenimi, manj priložnosti prispevati novosti, itd. Dodajata, da se zdi, da gredo zaposleni po 41. 

letu v »zimsko spanje«. S ponovitvijo raziskave želimo preveriti, ali je v zgoraj navedenih trendih po 

letu 2016 prišlo do sprememb. Predpostavljamo sledeče: 

  

H1: Povprečna samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih v zadnjem letu bo višja kakor 

povprečna samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih med letoma 2007 in 2016. 
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Višje samoocene osebne rasti in razvoja je namreč lahko spodbudila epidemija COVID-19, ki je pri 

nekaterih zaposlenih v času epidemije spodbudila proces učenja. Uveljavljati se je začelo 

izobraževanje na daljavo, ki pa zahteva visok nivo samouravnavanja in veščin učenja, ki bi ga naj 

izobraževalci podprli z novimi poučevalnimi, učnimi in usmerjevalnimi strategijami, pa tudi z 

uporabo novih tehnologij (Rupnik Vec idr., 2020; UNESCO, 2020). Zdravstveno osebje pa se je 

denimo moralo poslužiti organizacijskega učenja, saj so bile učinkovite organizacijske spremembe v 

bolnišnicah in zdravstvenih domovih ključne za zagotavljanje najboljše možne oskrbe pacientov, 

ohranjanje zdravega osebja in preprečevanja širjenja okužbe (Lyman idr., 2021). Predvsem med 

starejšimi zaposlenimi pa bi njihove višje samoocene osebne rasti in razvoja lahko spodbudila tudi 

vključenost njihovih organizacij v projekt ASI, ki se izvaja od leta 2017 do 2022. Gre za projekt 

celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki je namenjen ozaveščanju 

delodajalcev, delavcev in splošne javnosti o demografskih izzivih in potrebnih prilagoditvah nanje. 

Aktivnosti projekta naj bi hkrati krepile tudi kompetence starejših zaposlenih in jih motivirale za 

podaljšanje delovne aktivnosti, na drugi strani pa projekt delodajalcem zagotavlja podporo za 

učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 

preživninski sklad Republike Slovenije, 2016). Ker menimo, da so bili zaposleni vseh starosti, 

neodvisno od števila let zaposlitve, v posameznih organizacijah deležni enakih organizacijskih 

sprememb v času epidemije COVID-19, hkrati pa se je v zadnjem letu izvajal projekt ASI, prav tako 

predpostavljamo: 

  

H2: Med posameznimi starostnimi skupinami zaposlenih ne bo statistično pomembnih razlik v 

samooceni osebne rasti in razvoja v zadnjem letu. 

H3: Zaposleni se v samooceni osebne rasti in razvoja v zadnjem letu glede na število let zaposlitve 

ne bodo statistično pomembno razlikovali. 

 

Tematika osebne rasti in profesionalnega razvoja med zaposlenimi je tako v Sloveniji kot tudi v 

svetu skromno proučevana, slovenska raziskava o osebni rasti in razvoju med zaposlenimi Zlata nit 

(2016) pa je zaznamovana z (ne)uporabo znanstvenega raziskovalnega aparata. Tako želimo s 

ponovitvijo raziskave iz leta 2016 odpraviti nekatere njene metodološke pomanjkljivosti, izsledke 

naše študije primerjati z izsledki pretekle in opozoriti na pomen proučevanja osebne rasti in 

profesionalnega razvoja med zaposlenimi v 21. stoletju. Preveriti želimo, kako se je samoocena 

osebne rasti in razvoja zaposlenih v zadnjem letu v primerjavi s samooceno zaposlenih med letoma 

2007 in 2016 spremenila, preveriti razlike v samooceni osebne rasti in razvoja zaposlenih med 

različnimi starostnimi skupinami ter med zaposlenimi glede na število let njihove zaposlenosti.  



4 
 

METODA 

 

Udeleženci 

 

V naši raziskavi je sodelovalo 167 udeležencev, od tega 61 moških in 106 žensk, starih med 25 in 65 

let. Od tega jih je bilo največ starih do 30 let, najmanj pa od 56 do 65 let. 

 

Pripomočki 

 

Uporabili smo del vprašalnika osebna rast in razvoj, ki je bil uporabljen v raziskavi Zlata nit v letu 

2016. Dodali smo vprašanje, ki je spraševalo, katerih izobraževanj in delavnic, povezanih in 

nepovezanih z epidemijo COVID-19, so se v zadnjem letu udeležili ter vprašanje o vključenosti v 

projekt ASI (Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile), ki je začel teči v letu 2017 

z namenom spodbujanja vseživljenjskega učenja. 

 

Postopek vzorčenja, zbiranja in obdelave podatkov 

 

Vprašalnik smo pripravili v spletnem orodju 1KA, nato pa smo ga delili z vodjami raziskave Zlata 

nit iz leta 2016 (podjetje Mediade) ter s koordinatorji projekta ASI, ki so ga delili preko svojih 

kanalov. Povezavo do vprašalnika pa smo objavili tudi na spletnih družbenih omrežjih. Pridobljene 

podatke smo najprej pregledali in izločili tiste, ki niso odgovorili na vsa vprašanja v anketi. Nato smo 

podatke obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel ter statističnega programa R Studio. 

 

REZULTATI 

 

Tabela 1 

Opisne statistike postavk na vprašalniku osebne rasti in razvoja 

 

  Postavka N M SD Min Max As Spl 

P1 V zadnjem letu sem imel-a v podjetju 

pogovor o mojem napredku.  

 

167 2,98 1,78 1,00 6,00 0,04 -1,70 

P2 V zadnjem letu sem se imel-a pri delu 

priložnost veliko naučiti.  

 

167 3,72 1,30 1,00 5,00 -0,79 -0,46 

P3 Zaposlitev v tem podjetju mi dviguje 

možnosti, da se zaposlim tudi drugje.  

 

167 3,56 1,35 1,00 6,00 -0,46 -0,85 

P4 V tem podjetju se razvijam hitreje kot 

zaposleni v drugih podjetjih.  

 

167 3,26 1,45 1,00 6,00 0,19 -0,81 
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P5 Občutek imam, da sem pri svojem osebnem 

razvoju in učenju v zadnjih letih zaspal/a.  

 

 

167 2,38 1,36 1,00 5,00 0,57 -0,93 

P6 V zadnjem letu sem imela/a priložnost 

prenašati svoja znanja na sodelavce.  

 

 

167 3,53 1,42 1,00 5,00 -0,61 -0,94 

P7 V delovnem okolju je oseba, ki spodbuja 

moj razvoj.  

 

167 3,20 1,52 1,00 6,00 -0,13 -1,33 

 Skupni dosežek 167 3,20 0,87 1,00 5,00 -0,52 -0,49 

 

V tabeli 1 vidimo, da je porazdelitev rezultatov z nekaj izjemami levo asimetrična ter bolj sploščena. 

Porazdelitev skupnega dosežka izrazito odstopa od normalne, kar je pokazal tudi Shapiro-Wilkov 

preizkus (W = 0,96; p < 0,001), zato smo v nadaljevanju uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov 

preizkus za preverjanje razlik v samoocenah osebne rasti in razvoja glede na starost in število let 

zaposlitve. 

 

Slika 1 

Samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih med leti 2007 in 2016 

 
 

Na sliki 1 vidimo, da je ocena osebne rasti in razvoja med leti 2007 in 2016 pri zaposlenih upadala 

glede na starost, izrazito je upadla predvsem med 36. in 60. letom starosti.  
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Slika 2 

Samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih v letu 2021 

 
Na sliki 2 vidimo, da ocena osebne rasti in razvoja kaže na upadanje s starostjo z izjemo zaposlenih, 

starih med 51 in 60 let, kjer se ocena zopet nekoliko zviša. 

 

Razlike v samooceni osebne rasti in razvoja glede na starost 

 

Kruskal-Wallisov preizkus ni pokazal statistično značilnih razlik v samooceni osebne rasti in razvoja 

glede na starost (χ2(8) = 7,75; p = 0,46). Samoocene osebne rasti in razvoja glede na različne 

starostne kategorije so vidne na sliki 2. 

 

Razlike v samooceni osebne rasti in razvoja glede na število let zaposlitve 

 

Kruskal-Wallisov preizkus je pokazal, da ni statistično značilnih razlik v samooceni osebne rasti in 

razvoja glede na število let zaposlitve (χ2(6) = 8,76; p = 0,19). 
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Slika 3 

Samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih glede na število let zaposlitve 

 

 
Na sliki 3 vidimo, da ocena osebne rasti in razvoja kaže na upadanje vlaganja v osebno rast in razvoj 

zaposlenih med 1. in 15. letom zaposlitve, nato pa zopet nekoliko naraste pri tistih, ki so v 

organizaciji zaposleni med 15 do 20 let.  

 

Udeleženci so odgovarjali tudi na vprašanje v zvezi z vsebinami izobraževanj. Največ udeležencev 

(35%) je poročalo, da se je v zadnjem letu udeležilo izobraževanj z vsebinami, ki so bile tako 

povezane kot nepovezane z epidemijo COVID-19. Dvaindvajset odstotkov udeležencev je poročalo, 

da so se udeležili samo izobraževanj nepovezanih z epidemijo, 9% pa je bilo takšnih, ki so se 

udeležili le takšnih. Dvaintrideset odstotkov udeležencev se ni udeležilo nobenega izobraževanja ali 

delavnice.  

 

RAZPRAVA 

S prvo hipotezo smo predvidevali, da bo povprečna samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih v 

zadnjem letu višja kakor povprečna samoocena osebne rasti in razvoja zaposlenih med letoma 2007 

in 2016. Na podlagi rezultatov moramo to hipotezo zavrniti, saj kažejo, da so udeleženci svojo 

osebno rast v zadnjem letu v povprečju ocenjevali celo nekoliko nižje kot udeleženci, ki so 

sodelovali v izvorni raziskavi. Avtorji predvidevamo, da so ti rezultati posledica težke realizacije 

marsikaterega programa, ki spodbuja osebno rast in razvoj, saj so bila različna izobraževanja zaradi 

epidemije COVID-19 odložena ali prekinjena. Po drugi strani pa so morda prioriteta postala 

izobraževanja, ki so bila povezana z epidemijo, vendar jih zaposleni ne pojmujejo nujno kot takšna, 

ki prispevajo k osebni rasti. Tako so lahko nekateri udeleženci pri izpolnjevanju lestvice imeli v 
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mislih tudi izobraževanja vezana na epidemijo, drugi pa ne. Ena izmed razlag, ki lahko pojasnjuje 

takšne rezultate je tudi, da so bili zaposleni v zadnjem letu preokupirani s spremembami in 

prilagoditvami zaradi epidemije in so se posledično manj udejstvovali v aktivnostih, ki bi spodbujale 

njihovo rast in razvoj, čeprav nekatere raziskave (npr. Rupnik Vec idr., 2020) ugotavljajo ravno 

nasprotno. Poleg tega so bili udeleženci raziskave Zlata nit (Faganelj in Krajnović, 2016) zaposleni v 

slovenskih organizacijah, ki veljajo za najboljše zaposlovalce. Slednji se morda s takšnim nazivom 

ponašajo ravno zaradi večje naklonjenosti k spodbujanju osebne rasti in razvoja svojih zaposlenih. V 

naši raziskavi pa podatkov nismo zbirali le med zaposlenimi v omenjenih organizacijah, temveč so 

lahko sodelovali vsi zaposleni. V naši raziskavi so prav tako sodelovali samo štirje zaposleni, katerih 

organizacija je vključena v projekt ASI, zato ne moremo govoriti o povezanosti izvajanja 

omenjenega projekta s spremembami v rasti in razvoju zaposlenih.  

Z drugo hipotezo smo predvideli, da med posameznimi starostnimi skupinami udeležencev ne bo 

statistično pomembnih razlik v samooceni osebne rasti in razvoja v zadnjem letu. To hipotezo lahko 

na podlagi naših rezultatov sprejmemo. Predvidevamo, da so bili zaposleni različnih starostnih 

skupin deležni primerljive količine izobraževanj za spodbujanje osebne rasti. COVID-19 je sicer 

vplival na količino različnih vrst izobraževanj, vendar pa je vpliv bil enak za vse starostne skupine. 

Če so bila izobraževanja zaradi pandemije odpovedana, je to veljalo za vse zaposlene in ne le za 

določene starostne skupine. Podobno kot sta to ugotavljali avtorici raziskave Zlata nit (Faganelj in 

Krajnović 2016),  so tudi naši rezultati pokazali, da povprečna samoocena osebne rasti in razvoja 

zaposlenih z vsako starostno skupino rahlo upade. Najnižja je v starosti med 61 in 65 let. Avtorji 

predvidevamo, da gre za posledico tega, da so novo zaposleni deležni večje količine dodatnih 

izobraževanj na začetku karierne poti. Čeprav so ta izobraževanja vezana na usvajanje novih 

delovnih nalog, jih morda zaposleni razumejo tudi v smislu osebne rasti. Teh izobraževanj je 

kasneje, ko je zaposleni že utečen, manj - najmanj izobraževanj so deležni posamezniki, ki se bližajo 

koncu svoje zaposlitve (Faganelj in Krajnović, 2016). Spremembe v samooceni osebne rasti in 

razvoja glede na starostno skupino iz raziskave, izvedene med 2007 in 2016 (Faganelj in Krajnović, 

2016), niso vidne, na podlagi česar sklepamo, da se priložnosti za različne starostne skupine znotraj 

organizacij v tem časovnem obdobju niso bistveno spremenile.  

 

S tretjo hipotezo smo predvidevali, da se zaposleni v samooceni osebne rasti in razvoja v zadnjem 

letu glede na število let zaposlitve ne bodo statistično razlikovali. Tudi to hipotezo lahko na podlagi 

naših rezultatov sprejmemo. Na tem mestu sklepamo, da je COVID-19 imel enak vpliv na 

izobraževanja za vse skupine, ne glede na to, kako dolgo so posamezniki zaposleni v neki 
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organizaciji. Rezultati niso v celoti primerljivi rezultatom raziskave Zlata nit (Faganelj in Krajnović, 

2016). Najvišjo samooceno osebne rasti in razvoja so namreč podali novo zaposleni, torej 

posamezniki zaposleni eno leto, najnižjo pa posamezniki zaposleni med 7 in 15  let. V skupinah z 

več leti zaposlitve rezultat spet naraste. Tudi tukaj avtorji sklepamo, da je to posledica tega, da so 

novo zaposleni deležni največ izobraževanj, ki jih povezujejo tudi z osebno rastjo, podobno velja za 

zaposlene pred upokojitvijo. Posamezniki, ki so nekje na sredini karierne poti, pa so deležni najmanj 

izobraževanj in se morda v večji meri ukvarjajo z izobraževanjem in mentoriranjem drugih.  

 

Omejitve in predlogi za nadaljne raziskovanje 

 

Kot največjo omejitev naše raziskave bi izpostavili to, da zaradi nedostopnosti surovih podatkov iz 

raziskave Zlata nit nismo uspeli izvesti natančnejših primerjav slednjih z našimi podatki. Tako smo 

lahko analize izvajali samo na podlagi povprečij. Glede na to, da je v našem primeru šlo za 

ponovitev raziskave Zlata nit, smo uporabili enaka vprašanja kot so bila udeležencem zastavljena v 

izvorni raziskavi. Lestvica osebne rasti in razvoja, ki smo jo na podlagi tega uporabili, vsebuje tudi 

majhno število postavk. Prav tako nismo preverjali njene veljavnosti in zanesljivosti. Ena izmed 

pomanjkljivosti bi lahko bila tudi, da nismo udeležencev podrobneje vprašali, ali izobraževanja v 

zvezi z epidemijo COVID-19 dojemajo kot takšna, ki prispevajo k osebni rasti in razvoju, ali ne. V 

prihodnje bi bilo dobro preverjati tudi, ali obstajajo razlike v osebni rasti in razvoju med vodji in 

zaposlenimi. Slednjega zaradi premalo vodij, ki so sodelovali v naši raziskavi, nismo uspeli preveriti.  

 

Raziskovanje vseživljenjskega učenja oz. osebne rasti in razvoja je pomembno, saj spodbuja socialno 

vključenost posameznikov in njihovo konkurenčnost na trgu dela (Aspin, 2012). Razumevanje teh 

konceptov nam lahko pomaga pri načrtovanju sistematičnega spodbujanja vodij in zaposlenih k 

udejstvovanju v aktivnostih, ki jim pomagajo na poti osebne rasti. Z rezultati takšnih raziskav si 

lahko pomagamo pri odgovarjanju na vprašanja, kako najbolje pomagati zaposlenim in vodjem pri 

tem. Rezultati naše raziskave kažejo, da pomembnih razlik med zaposlenimi glede na njihovo starost 

in število let zaposlitve ni, zato sklepamo, da bi bilo smiselno spodbujanje osebne rasti in razvoja pri 

vseh zaposlenih. Na prvem mestu je lahko ravno vodja tisti, ki s svojimi vedenji predstavlja svojim 

zaposlenim zgled in spodbudo, na primer tako, da se sam udeležuje različnih izobraževanj in 

komunicira z zaposlenimi o pomenu osebne rasti in razvoja ter načinih, s katerimi lahko to 

uresničijo. Dobra priložnost za to so lahko letni razvojni razgovori. Tudi na ravni celotne 

organizacije se lahko postavi cilj, da npr. vsi zaposleni določeno število delovnih ur na mesec 

posvetijo učenju nečesa novega (jezika, ki jim bo v pomoč pri delu; vsebin, ki bodo poglobile 
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njihovo znanje z določenega področja - povezanega z naravo dela ali recimo medosebnimi odnosi). 

Pomembno je, da se uresničevanje teh ciljev tudi preverja. Ne smemo zanemariti niti pomena 

samoiniciativnosti zaposlenih, saj lahko tudi sami veliko naredijo v smeri lastnega razvoja (npr. sami 

poiščejo izobraževanja ali delavnice, ki bi jih zanimale). Dobro pa je, da jim pri tem organizacija, v 

kateri so zaposleni, stoji ob strani (npr. z organizacijo internih izobraževanj; brezplačnim dostopom 

do spletnih izobraževalnih platform kot sta Linkedin Learning in Coursera).  

 

ZAKLJUČEK  

Namen naše raziskave je bil ugotoviti, ali so se rezultati o samooceni osebne rasti spremenili od 

izvedbe raziskave Zlata nit v letih 2007-2016 do danes. Na podlagi izvedene raziskave lahko 

zaključimo, da se samoocene osebne rasti od izvedbe raziskave Zlata nit niso spremenile oz. je 

povprečna samoocena nekoliko nižja kot je bila med leti 2007 in 2016. Na naše raziskovalno 

vprašanje ne moremo odgovoriti povsem enoznačno. Analiza je res pokazala, da razlik ni, vendar je 

bil naš vzorec precej drugačen kot vzorec raziskave Zlata nit. Če so pri prvotni raziskavi sodelovali 

zaposleni najbolj uspešnih organizacij, tega za naš vzorec ne moremo trditi. Prav tako je na 

dogajanje v organizacijah v obdobju od zadnje izvedene raziskave pa do danes, v veliki meri vplivala 

pandemija COVID-19. Četudi so organizacije v tem času želele vzpostaviti boljše pogoje za 

vseživljenjsko učenje in se vključile v program kot je ASI, je prisotnost pandemije zelo ovirala 

izvedbo izobraževanj in delavnic, hkrati pa je bilo pri več posameznikih v ospredju dogajanja v tem 

času morda kaj drugega kot pa osebna rast. 
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