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POVZETEK 

Namen magistrskega dela je raziskati dejavnike razvoja kadrov in njihov vpliv na 

inovativnost v steklarskih podjetjih ter nakazati morebitne predloge za izboljšanje stanja. 

Kvantitativno raziskavo smo s pomočjo vprašalnika opravili na vzorcu 69 strokovnih 

sodelavcev v treh steklarskih podjetjih (dve steklarski podjetji v Sloveniji in eno na 

Hrvaškem). Ugotovili smo, da ima organizacijska kultura statistično pozitiven vpliv na 

razvijanje znanja, medtem ko usposabljanje in razvoj kadrov nimata statistično pozitivnega 

vpliva na število podanih predlogov na inventorja in prav tako odnos zaposlenih do poslovno- 

organizacijskega sistema za management idej nima statistično pozitivnega vpliva na število 

podanih predlogov na inventorja. Zasnovali smo predloge za izboljšanje stanja, ki bodo imeli 

teoretične, raziskovalne in praktične učinke za vse tiste, ki se ukvarjajo s področjem 

managementa, managementa inoviranja ter razvoja kadrov.  

Ključne besede: inovativnost, management, raziskava, razvoj kadrov, steklarstvo, 

ustvarjalnost, zaposleni. 

SUMMARY 

The purpose of the master thesis is to investigate the factors of human resource development 

and their impact on innovation in glass companies and indicate any suggestions for 

improvement. Quantitative research was carried out through a questionnaire on a sample of 69 

professional associates in three glass companies (two glass companies in Slovenia and one in 

Croatia). We found that organizational culture has a statistically positive impact on the 

advancement of knowledge, while training and staff development have no statistically 

positive impact on the number of proposals submitted to the inventor and also the attitude of 

employees to business-organizational system for management ideas has no statistically 

positive impact on the number of specified proposals on inventor. We designed the proposals 

to improve the situation which will have a theoretical, research and practical effects for all 

those engaged in the field of management, innovation management and human resource 

development. 

Key words: creativity, employees, glass industry, human resources development, innovation, 

management, research. 
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1 UVOD 

Živimo v času sprememb, na katere v organizacijah težko vplivajo in kjer naj bi se  

management hitro prilagajal razmeram v družbenem in naravnem okolju. V organizacijah, ki 

želijo dolgoročno preživeti, so soočeni s številnimi izzivi, ki jih spodbujajo k prilagajanju. 

Veliko izzivov je povezanih z najsodobnejšimi tehnologijami, izzivi so v inovacijah, v znanju, 

ki je v ljudeh, kar je največkrat neizkoriščen potencial in ga je treba poiskati. Vstopili smo v 

družbo znanja, ki naj bi bila osnovni dejavnik razvoja, tako osebnega kot poklicnega. Kot 

navaja Radonjičeva (2010, 6), novo znanje in veščine (v nadaljevanju tudi kompetence) 

nastajajo v procesu ustvarjalnega učenja, izobraževanja in usposabljanja. Ko so podatki in 

informacije postavljene v določen poslovno-organizacijski sistem in med seboj povezane, 

pridemo do novega znanja in veščin. Prav ta nova znanja »rojevajo« inovacije, odkrivajo nove 

poti v organizacijah, storitvenih in izdelovalnih. Organizacijska kultura in klima, pri čemer 

gre za določen način vrednotenja in dela v organizaciji, je pomembna spodbuda, ki omogoča 

skupno, ustvarjalno razmišljanje. V Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj so 

zapisali, da se znanje zaradi tehnološkega napredka in vedno večjega pretoka informacij vse 

bolj obravnava kot osrednji dejavnik gospodarske rasti in inovacij (OECD and Eurostat 2005, 

10). 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah je postala nuja, 

saj je treba ustvarjati nove ideje, ki so boljše od najnovejših konkurenčnih podvigov. 

Marušičeva (2006, 5) opredeljuje, da izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pomeni 

načrtno in sistematično pridobivanje novih znanj z različnimi oblikami izobraževanja (npr. 

dokvalifikacija, prekvalifikacija, nadaljevanje šolanja ali študija, obisk krajših ali daljših 

seminarjev ipd.) in usposabljanja. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pomeni za 

organizacijo pridobivanje novih spretnosti in možnosti vsakega posameznika. Tako 

pridobljena znanja in veščine je treba v organizacijo prenesti tako, da se poveča njihova 

sposobnost za inoviranje in izvajanje posameznih dejavnosti.   

V magistrski nalogi smo raziskali razvoj kadrov in njegov vpliv na inovativnost v dveh 

velikih slovenskih podjetjih steklarske dejavnosti in v steklarskem podjetju iz Hrvaške. 

V prvem, uvodnem poglavju smo opredelili problem ter namen in cilje magistrskega dela. 

Oblikovane so hipoteze ter opisane uporabljene metode kvantitativne raziskave. 

Pregled domačih in tujih virov ter znanstvene literature o managementu, managementu 

kadrov, managementu ustvarjalnosti in managementu inovativnosti tvori drugo poglavje, ki se 

konča s sklepi iz teoretičnega dela raziskave. 

Empirični del naloge je vsebina tretjega poglavja. Predstavljeni so vzorec, anketni vprašalnik, 

metode ter potek raziskave. V srednjem delu najpomembnejšega poglavja smo analizirali ter 
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interpretirali izide raziskave, ki smo jo opravili v treh velikih steklarskih podjetjih. Poglavje 

zaključujemo s sklepi empirične raziskave ter priporočili. 

Strukturirano delo zaključujemo s četrtim poglavjem – s sklepi celotne raziskave ter z 

opredelitvijo predpostavk in omejitev. Naloga predstavlja prispevek znanosti, ki nakazuje 

možnost nadaljnjega raziskovanja razvoja kadrov in inovativnosti podjetij steklarske 

dejavnosti ter širše vseh organizacij različnih dejavnosti. 

Vprašalnik ter izidi statistične analize podatkov, pridobljenih v raziskavi, so vsebina priloge. 

1.1 Opredelitev problema 

Danes v času vse večje globalizacije in skrajševanju življenjskih ciklov proizvodov in 

procesov ter naraščanja deleža storitvenih dejavnosti so neprecenljiv vir in konkurenčna 

prednost med organizacijami prav človeški viri. Proizvodni procesi so v večini avtomatizirani, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) nam omogoča obdelave 

ogromnih količin podatkov ter s tem tudi dostop do velikega števila podatkov in informacij. 

Tako postanejo ključni dejavnik uspeha predvsem zaposleni s svojim znanjem in veščinami 

ter pripravljenostjo, da to uporabijo v korist organizacije. Da pa so lahko zaposleni uspešni pri 

delu, naj bi se nenehno razvijali. Strokovno izobraženi in usposobljeni kadri so eden izmed 

temeljnih dejavnikov razvoja in kakovosti v vsaki organizaciji (Radonjič 2010, 6). 

Razvoj kadrovskih virov je dejavnost, ki temelji na dejavnostih in procesih, ki odločilno 

vplivajo na organizacijsko in individualno učenje za potrebe dela in delovnih procesov. 

Zavedali naj bi se, da se znanje razlikuje od drugih virov, da hitro zastara, tako da je lahko 

»današnje znanje jutrišnja nevednost« (Vukovič in Miglič 2006, 13).  

Zaposleni z nizko formalno izobrazbo so bili nekdaj upoštevani kot proizvodni vir, od 

katerega so želeli lastniki produkcijskih sredstev izkoristiti zgolj fizično moč. Danes se v 

procesih proizvajanja ne zahteva zgolj enostavnega, fizičnega dela, ampak tudi ustvarjalnost 

in inovativnost. Za to pa so potrebni nadarjeni posamezniki in nova znanja ter veščine. 

Usposobljenost zaposlenih je ključnega pomena, če želimo zagotoviti kakovosten napredek v 

invencijsko-inovacijskem procesu (Fatur in Likar 2009, 58). S tem se je bistveno spremenila 

tudi vloga zaposlenih, ki naj bi se obravnavali kot dragocen ustvarjalni potencial. 

Ustvarjalnost in inovativnost sta tesno povezana pojma. Ustvarjalnost je zmožnost 

posameznika, da ustvarja nove ideje ali poglede na že obstoječe. Poskus organizacije, da 

razvije nov izdelek in storitev (v nadaljevanju proizvod) ali proces, da »najde« nove načine 

uporabe za že obstoječe proizvode ali procese, pa je inoviranje (Barney in Griffin 1992, 281). 

Nova zamisel, ideja je izid človekove ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je izraz splošne dejavnosti 

in ne le kot posebna dejavnost znanstvenikov in umetnikov (ustvarjalcev). Je delovanje, 
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umsko delo. In ker je vsako mišljenje v svojem bistvu ustvarjalno, lahko trdimo, da ima 

posameznik neko stopnjo minimalne ustvarjalnosti, onstran katere pa se različno dvigajo 

osebnostne ustvarjalne zmožnosti (Trstenjak 1981, 17). 

Ustvarjalnost, ki naj bi bila konkurenčna prednost sleherne organizacije, se kaže v 

ustvarjalnem delu zaposlenih sodelavcev. Ustvarjalnost nam lahko pomaga izpeljati velike 

načrte in premostiti majhne težave, zagotavlja drugačen vpogled in sveže načine dela celo v 

najbolj utečenih delovnih procesih ter omogoča razreševanje problemov kot priložnost za 

izkazovanje svoje ustvarjalnosti (Goman 1992, 3).  

Temeljna naloga v moderni organizaciji, da bi povečali svojo inventivnost, je v vzpostavitvi 

pozitivnega odnosa do ustvarjalcev in ustvarjalnosti. Priznavanje inventivne in inovativne 

dejavnosti ter dela ustvarjalcev kot enakovredne in cenjene aktivnosti v organizaciji ter 

sprejemanja ustvarjalnosti kot sestavine neločljivega dela delovnega procesa dodelijo vlogi 

inovatorja pravilno vrednost. Pri motiviranju ustvarjalcev naj bi upoštevali spoznanje, da 

najučinkovitejša motivacija izhaja iz ustvarjalca samega in se manifestira kot občutek 

zadovoljstva in navdušenja pri delu. Motivirati ali vplivati na zaposlenega ni mogoče brez 

njegovega sodelovanja, ki pa se ustvarja le z recipročnim upoštevanjem in usklajevanjem 

potreb ljudi, ki skupno opravljajo delo v  razmerah vsakdanjega delovanja v organizaciji 

(Mayer 1991, 106). 

Ustvarjalnost družbe je po Srići (1999, 29) odvisna od dveh vrst dejavnikov, zunanjih in 

notranjih. Glavni notranji dejavniki so motivacija za ustvarjalno delo, struktura kadrov in 

kakovost inovacijskega potenciala, način managementa organizacije, uporaba sodobnih tehnik 

obvladovanja organizacije, spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in podobno.  

Guštinova (2007, 7) ugotavlja, da problematika spodbujanja in aktiviranja ustvarjalnosti kot 

dela skrbi za inovativno poslovanje organizacije v celoti ni doživela ustrezne pozornosti v 

primerjavi s poudarjanjem njenega pomena za konkurenčnost organizacij v prihodnosti. 

Premalo zavedanja je o tem, da je ustvarjalno razmišljanje in delo pravica in naloga 

slehernega posameznika v organizaciji, ki želi biti dolgoročno konkurenčna in si prizadeva za 

napredek, razvoj, in da ima organizacija z najbolj sodelovalnim ustvarjanjem, inoviranjem in 

vodenjem najmanj ovir ustvarjalnosti, najbolj podjetniško vzdušje ter največ timskega dela. 

Obstoj in razvoj organizacije, ki deluje v konkurenčnih razmerah, sta vedno bolj pogojena z 

ustvarjalnostjo njegovih zaposlenih, ki ustvarjajo invencije in iz njih nadalje inovacije. 

Na postavke, kot so zmanjšanje odpada materiala, napak, izmeta, porabe energije, zvišanje 

produktivnosti (tj. delovnih norm), je mogoče vplivati z izboljšavami postopkov in procesov. 

Tu je mesto neprofesionalnih izumiteljev in inovatorjev. Navkljub pomenu razvoja novih 

tehnologij in novih proizvodov ter procesov ostaja nenehno izboljševanje, tj. uvajanje 

postopnih izboljšav, brez večjih investicij in ob prispevku vseh zaposlenih v organizaciji, 

eden od temeljev vzdrževanja in povečevanja konkurenčnosti organizacij (Fatur in Likar 
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2009, 26). Za to pa naj bi v organizaciji izkoristili ustvarjalne potenciale, pa tudi znanje in 

veščine vseh zaposlenih, ne le tistih, ki jim je inoviranje poklic. Poslovno-organizacijski 

sistem za management idej je formalizirani mehanizem za spodbujanje zaposlenih, da 

prispevajo konstruktivne ideje za izboljšanje organizacije, v kateri so zaposleni (Fatur in Likar 

2009, 26−27). 

V organizacijah  pogosto ne znajo izkoristiti potenciala zaposlenih, zaradi tega ti, ki ne 

morejo uresničiti svojih idej, organizacijo raje predčasno zapustijo. S tem s seboj odnesejo 

tudi dragocene nove ideje (Barney in Griffin 1992, 295). 

Slovenska gospodarska dejavnost je v krizi. Mednarodna konkurenčnost slovenskih podjetij je 

do sedaj največkrat temeljila na obsegu dela in nižjih stroških. Le v nekaterih podjetjih so 

sistematično razvijali in usmerjali svoje vire v povečevanje dodane vrednosti na podlagi 

lastnega znanja, inovativnih izdelkov in razlikujočih se znamk (http://www.zdruzenje-

manager.si/storage/8159/11_raziskava_Razvoj_kulture_inovativnosti.pdf, 24. 7. 2012).   

Tudi razmere na steklarskem tržišču so se dramatično spremenile. Zaradi stečaja in prisilnih 

poravnav proizvajalcev se je dnevno proizvajanje zmanjšalo za več kot 200 ton stekla na dan 

(npr. razpad skupine Bohemia z več kot 7.000 zaposlenimi; stečaj podjetij Irena in Violeta, v 

podjetju Calp so zmanjšali zmogljivosti za 80 %, v podjetju Arc so zaprli proizvajanje 

svinčenega stekla v Evropi; v Irskem podjetju Waterford so ugasnili peč, ki je na dan naredila 

34 ton stekla (http://www.finance.si/237223, 25. 1. 2012).  

Iz zapisanega ugotavljamo, da steklarska dejavnost trenutno ni v zavidljivem položaju, vendar 

zanašanje na svoja sredstva in znanja ter vlaganje v nova znanja in tehnologije slovenskim 

steklarjem še omogoča preživetje. Zadnja leta steklarstva so zaznamovana s precejšnjo 

negotovostjo, saj je vpis v steklarske poklice praktično zamrl in steklarne se spopadajo s 

težavo pri pridobivanju svojega bazičnega kadra (steklopihalcev in steklobrusilcev) s trga 

dela. Mladi se za ta poklic praktično ne odločajo več. Specifična steklarska znanja in veščine, 

ki so se v dolgih letih dograjevala in razvijala, se prenašajo predvsem ustno iz starejše na 

mlajšo generacijo. Mnenja smo, da dejavniki razvoja kadrov vplivajo na inovativnost v 

steklarskih podjetjih, zato ju je vredno raziskati, kar je bil tudi naš osnovni namen raziskave.   

Relevantne raziskave o vplivu razvoja kadrov na inovativnost v velikih podjetjih steklarske 

dejavnosti v Republiki Sloveniji nismo zasledili, zato smo izvedli lastno raziskavo, s katero 

smo prišli do novih znanj in spoznanj ter na ta način prispevali k managerski znanosti in 

stroki. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrskega dela je raziskati dejavnike razvoja kadrov in njihov vpliv na 

inovativnost v steklarskih podjetjih ter nakazati morebitne predloge za izboljšanje stanja. 
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Magistrska naloga je zasnovana na naslednjih ciljih: 

− Kritično smo osvetlili in analizirali sodobno domačo in tujo strokovno literaturo in 

raziskave s področja managementa, managementa kadrov, managementa ustvarjalnosti in 

managementa inovativnosti. 

− S pomočjo empirične raziskave smo ugotoviti vpliv dejavnikov razvoja kadrov na 

inovativnost v izbranih podjetjih steklarske dejavnosti. Za pridobivanje podatkov in 

informacij smo uporabili vprašalnik. 

− Podali smo predloge za izboljšanje spodbujanja ustvarjalnega mišljenja in sodelovanja v 

steklarskem podjetju. 

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in opredelitve problema smo oblikovali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Organizacijska kultura ima statistično značilen vpliv na razvijanje znanja. 

Hipoteza 2: Usposabljanje in razvoj kadrov ima statistično značilen vpliv na število podanih 

predlogov na inventorja. 

Hipoteza 3: Odnos zaposlenih do poslovno-organizacijskega sistema za management idej ima 

statistično značilen vpliv na število podanih predlogov na inventorja. 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja 

Magistrska naloga vsebuje dva dela raziskave – teoretičnega in empiričnega. 

V teoretičnem delu smo zbrali in proučili razpoložljivo domačo in tujo strokovno literaturo ter 

že opravljene raziskave s področja managementa, managementa kadrov, managementa 

ustvarjalnosti in managementa inovativnosti. Pregledali smo 109 bibliografskih enot literature 

in virov. 

Kvantitativno raziskavo smo opravili na cenzusu 170 zaposlenih strokovnih sodelavcev z 

najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe v dveh slovenskih steklarskih podjetjih in za 

primerjavo še v steklarskem podjetju iz Republike Hrvaške. 

Na podlagi literature in vprašalnikov pri že izvedenih podobnih raziskavah smo oblikovali 

vprašalnik, ki je razdeljen na tri dele. Vseboval je vprašanja zaprtega tipa, kar nam je 

omogočalo lažjo analizo in interpretacijo izidov. Vprašanja, ki so bila zasnovana na podlagi 

Likertove lestvice, so povzeta po izvedeni raziskavi o invencijsko-inovacijskem 

managementu v slovenskih podjetjih, ki jo je izvedel Peter Fatur (2005), in raziskavi Nataše 

Pivec (2010) o vlogi znanja v delovanju sodobnih podjetij. Vsaka trditev je bila ocenjena z 
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oceno med 1 (ne soglašam) in 5 (popolnoma soglašam). Na voljo bosta tudi trditvi Ne vem 

(NV) in Se ne nanaša (SN). 

V prvem delu vprašalnika smo pridobili demografske podatke o anketiranih npr. glede na 

spol, starost, delovno dobo, izobrazbo in položaj v podjetju.  

V drugem delu smo raziskali, kakšna je organizacijska kultura v podjetju, kakšen je odnos do 

poslovno-organizacijskega sistema za management idej ter kakšen razvoj kadrov v 

steklarskem podjetju in v tretjem delu pridobili številčne podatke o managementu idej za 

pretekla tri leta.  

Vzorec smo oblikovali s pomočjo javno dostopne baze, ki je v poslovnem imeniku (25. 1. 

2012). V navedeni bazi sta po SKD-dejavnosti (proizvodnja votlega stekla) in kriteriju števila 

zaposlenih za velika podjetja (več kot 250) delujoči dve podjetji. V izbranih podjetjih smo 

anketo izvedli na cenzusu zaposlenih strokovnih sodelavcev z najmanj peto stopnjo strokovne 

izobrazbe in za primerjavo še v steklarskem podjetju iz Republike Hrvaške.  

Zaposlene strokovne sodelavce z najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe (ustvarjalce) smo 

izbrali zato, ker Florida opredeljuje, da ustvarjalni razred sestavljajo tudi tisti posamezniki, ki 

so zaposleni na delovnih mestih, kjer je nujno uporabljati veliko znanja in da po navadi takšna 

delovna mesta zahtevajo visoko stopnjo izobrazbe (Florida 2005, 36). V spremnem dopisu, ki 

je bil razdeljen na dva dela, smo na kratko razložili namen ankete, čas, potreben za izvedbo 

ankete, zagotovilo za varnost podatkov in njihovo izključno uporabo kot celota in ne 

individualno, navodilo za izpolnjevanje in kontaktno osebo za dodatna vprašanja ali 

informacije ter rok za vrnitev izpolnjene ankete. 

Podatke in informacije, pridobljene z anketiranjem, smo najprej oblikovali v MS Excelovi 

tabeli. Tako pripravljene podatke in informacije smo prenesli v programsko orodje SPSS, kjer 

smo jih podrobneje statistično obdelali. Opravili smo faktorsko analizo, s katero smo pojasniti 

povezave med večjim številom spremenljivk z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo 

skupne razsežnosti. 
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2 ČLOVEŠKI VIRI IN INOVIRANJE 

V tem poglavju smo opredeli teoretična izhodišča magistrske naloge z razlago ključnih 

pojmov, ki zadevajo obravnavani problem. Na podlagi izsledkov iz slovenskih in tujih virov 

smo podali mnenja in ugotovitve avtorjev o razvoju kadrov v organizaciji, ustvarjalnosti, 

inventivnosti, inovativnosti, managementu inoviranja in managementu znanja. Prikazali smo 

področje razvoja kadrov in inoviranja skozi oči slovenskih in tujih avtorjev. Poglavje 

zaključujemo s pregledom dosedanjih raziskav na področju razvoja kadrov in inovativnosti v 

steklarskih podjetjih ter s sklepi iz empirične raziskave. 

Teoretična spoznanja so nam služila pri oblikovanju hipotez ter izvedbi empiričnega dela 

naloge. 

2.1 Osnovni pojmi o razvoju človeških virov v organizaciji 

V času vse večje konkurence je pomembno zavedanje managerjev, da so spremembe hitrejše, 

kot lahko pričakujejo, zato je treba iskati možnosti, da bi dosegli konkurenčne prednosti. 

Povečanje zahtev po znanju, iniciativnosti in odgovornosti pri zaposlenih ter zaposlovanje 

kadrov, ki se znajo vsestransko prilagoditi timskemu načinu razmišljanja in dela, je razrešitev, 

ki naj bi se jo v organizacijah zavedali. Zavedali naj bi se odvisnosti od svojih zaposlenih in 

dejstva, da je vedno bolj pomembno znanje o ljudeh v delovnem procesu (Radonjič 2010, 23). 

Usposobljeni, motivirani in zadovoljni zaposleni so ključ uspeha. 

Različni avtorji uporabljajo za tolmačenje človeških virov naslednje pojme, kot npr. 

zaposleni, kadri, kadrovski viri, ljudje ipd. 

Pojem »kadri« uporabljamo, ko govorimo o ljudeh, zaposlenih, sodelavcih v organizaciji. 

Možina idr. (2002, 5−7) kadre opredelijo kot vse ljudi, ki lahko ustvarjalno sodelujejo pri 

delu, načrtovanju in izvajanju nalog za doseganje osebnih in organizacijskih ciljev, pod 

človeške vire (ang. Human resource) pa opredeljujejo zaposlene, njihove sposobnosti, 

zmožnosti oz. kompetence (vrednote, znanje in veščine), motiviranost in njihovo navezanost 

na skupino, organizacijo ter pripravljenost na sodelovanje. Da pa je njihovo sodelovanje čim 

uspešnejše, je treba izvajati različne dejavnosti, povezane s kadri. Te dejavnosti označujemo 

kot kadrovsko funkcijo v organizaciji oziroma kadrovsko funkcijo na ravni gospodarske 

družbe, ki vključuje tudi delovanje vseh institucij, povezanih z izobraževanjem, 

usposabljanjem, posredovanjem dela itd. (Radonjič 2010, 29). 

Radonjičeva (2010, 30) navaja, da če želijo v organizacijah slediti novim poslovnim smotrom 

in ciljem, novim vizijam, nujno potrebujejo kader, ki pooseblja človeške zmožnosti, kot so: 

sposobnost, osebnostne lastnosti, mišljenje in motivacija. Sodobno podjetje naj bi ponujalo 

možnost razvoja v zameno za doseganje konkurenčnosti, to pa dosežemo le tako, če 

zaposlenim dodelimo večje možnosti samostojnega razmišljanja in odločanja. V sodobnih 
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organizacijah naj bi razvijali t. i. »opolnomočenje« (angl. empowerment), ki pomeni večjo 

usmerjenost h kupcem s hitro odzivnostjo na njegove potrebe. Zaposleni tako od managerjev 

dobijo predstavo o poslanstvu  in viziji, smotrih in ciljih ter načinih za njihovo uresničevanje, 

potem pa naj bi bili sorazmerno samostojni. Njihovo relativno samostojnost pa naj bi nenehno 

dopolnjevala učinkovita izmenjava informacij in usposabljanje. Šlo naj bi za prenos 

odgovornosti za opravljeno delo in za razumevanje oziroma ozaveščenost, da je uspešnost 

tega dela povezana z uspešnostjo celotne organizacije in s tem z izpolnitvijo poslanstva in 

vizije organizacije. V vseh opisanih procesih brez izjeme poudarjajo vlogo zaposlenih, torej 

kadra. Temeljijo na njihovem znanju oziroma učenju ali pripravljenosti na spremembe in 

motiviranju za iskanje izboljšav in tudi pripadnosti organizaciji. Brez tega v sodobnih 

organizacijah ne morejo pričakovati uspeha, zato svojemu kadru namenjajo več pozornosti, 

jih spoštujejo kot posameznike in jim omogočajo doseganje njihovih smotrov in ciljev, ki so 

rezultat skupnega poslanstva in vizije. Kombinacija iniciativnosti, učenja, predanosti, 

samozavesti, učinkovite izvedbe in sodelovanja je temelj, na katerem naj bi gradili večjo 

uspešnost in razvoj zaposlenih in s tem organizacije. 

Hitro spreminjajoče se delovno okolje narekuje, da je treba nanj gledati celovito, kar pomeni, 

da so za presojo uspešnosti reakcije pomembnejše od analitično ugotovljenih lastnosti. 

Posameznikov ni mogoče prilagajati samo zahtevam delovnih mest, ampak tudi obstoječim 

reakcijam drugih, že zaposlenih sodelavcev. Žal v organizacijah še vedno prevladujoče 

uporabljajo strogo piramidalne odnose oziroma odnose, ki bi jih lahko ponazorili s 

trikotnikom, zastarela vloga postavlja managerje v gornji del piramide, češ da zagotavlja 

konkurenčnost in varnost zaposlitve. Zaposleni ubogljivo sledijo in izvajajo strategijo 

managerjev za uresničevanje smotrov in ciljev (Radonjič 2010, 30).  

Nova vloga zaposlenih enakomerno porazdeljuje odgovornost na vse zaposlene, »pospešuje 

pa znanje, sposobnosti in motivacijo, kar s skupnim imenom imenujemo zmožnosti« (Možina 

idr. 2002, 456).  

2.1.1 Opredelitev pojma razvoj kadrov/človeških virov/zaposlenih 

Razvoj človeških virov oziroma kadrovske funkcije seže vse do pojava prvih oblik 

organiziranega dela v antičnem obdobju, ko so se pojavili tudi prvi zapisi o kadrovski politiki. 

Prelomnica v razvoju človeških virov predstavlja industrijska revolucija. Takrat so zaznali 

izkoriščanje in mučenje delavcev, posledica pa je bila okrepitev sindikalnega gibanja, ki je 

zaostrilo pravila zaposlovanja in ravnanja z zaposlenimi. Z namenom zaščite delavcev je bilo 

uvedeno delovno pravo. V 20. stoletju so se uveljavila kolektivna pogajanja med 

delodajalcem in delavci. V tem obdobju se razvoj človeških virov nanaša na nenehno učenje, 

razvijanje timskega dela in skrb za pravice zaposlenih (Brdnik 2011, 7). 
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V preteklosti so različni avtorji uporabljali pojem razvoj kadrov predvsem kot sinonim za 

izobraževalno dejavnost v organizacijah. Temeljni namen razvoja kadrov naj bi bil usmerjen 

na dopolnjevanje in izpopolnjevanje znanja in veščin zaposlenih, tako kot jih zahtevajo 

trenutne in prihodnje potrebe delovnega procesa. Nadaljnji namen razvoja kadrov izhaja iz 

spoznanja, da je pri načrtovanju razvoja zaposlenih nujno treba poleg zahtev delovnega 

procesa upoštevati tudi motive, interese in potrebe zaposlenih po izobraževanju in 

usposabljanju. Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in 

nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraževalnih postopkov in ukrepov, ki so namenjeni 

strokovnemu, delovnemu in strokovnemu razvoju zaposlenih (Florjančič in Jereb 1998, 45). 

Hellriegel uvršča v področje razvoja kadrov napredovanje oziroma nazadovanje, premeščanje, 

preoblikovanje dela ter trening (Lipičnik in Mežnar 1998, 91).  

Najširše gleda na aktivnosti razvoja kadrov Noe (2002, 284−311), ki vključi še ocenjevanje 

delovne uspešnosti zaposlenih. Po njegovem mnenju v večini podjetij za razvijanje kadrov 

uporabljajo vsaj enega od naslednjih pristopov: 

− izobraževanje in usposabljanje zaposlenih; 

− ocenjevanje delovne uspešnosti z zbiranjem, obdelavo in povratkom informacij 

zaposlenim o njihovem vedenju, zmožnostih ipd., za kar sta največkrat uporabljeni orodji 

letni razgovor in različni psihološki testi; 

− pridobivanje delovnih izkušenj, predvsem z razširitvijo trenutnega dela, z 

napredovanjem, premestitvami, kroženjem zaposlenih ipd., kar da nove izzive in 

odgovornosti, s katerimi zaposleni razvijajo svoje sposobnosti; 

− mentorstvo in trenerstvo. 

2.1.2 Razvoj kadrov v organizaciji 

Z razvojem kadrov je tesno povezana kadrovska funkcija, zato v nadaljevanju o njej 

spregovorimo širše in bolj poglobljeno. 

Najpomembnejša naloga v zvezi z razvojem človeških virov je v organizaciji je zagotovitev 

optimalne poklicne, izobrazbene in kvalifikacijske strukture vseh zaposlenih (Možina idr. 

2002, 56). 

Armstrong naloge kadrovske funkcije obravnava kot sestavine procesa pridobivanja, 

razvijanja in uporabe človeških zmožnosti in jih povezuje v skupine (Svetlik in Zupan 2009, 

23): 

− oblikovanje organizacijske strukture in delovnih mest ter spremljanje organizacijske 

uspešnosti; 

− planiranje, privabljanje in izbor zaposlenih; 

− zagotavljanje in spremljanje uspešnosti; 
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− usposabljanje in razvoj zaposlenih; 

− vrednotenje dela, plače in plačilo za uspešnost, nagrade; 

− urejanje delovnih mest, komuniciranje; 

− zagotavljanje zdravstvenega varstva; 

− administrativna dela, kadrovski informacijski sistem. 

Da razumemo funkcijo razvoja kadrov, moramo razjasniti razmejitve med področji, ki jih 

zajemata management človeških virov in management človeškega kapitala. »Management 

človeških virov obravnava vse zaposlene kot najbolj fundamentalno vrednost podjetja, 

management človeškega kapitala pa se osredotoča le na izbrane posameznike, torej le na 

tiste, ki so v tem visoko tehnološkem okolju sodobnih podjetij dovolj usposobljeni, da bodo 

ustrezno opravili svoje delo in podjetju s tem ustvarili novo vrednost« (Mihalič 2006, 52).  

Florjančič in Jereb (Možina idr. 1998, 45) definirata razvoj kadrov kot sistematičen in 

načrtovan proces priprav, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovsko izobraževalnih postopkov 

in ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in osebnemu razvoju zaposlenih. Poudarek 

je na razvoju »vseh zaposlenih«, zato lahko sklepamo, da management razvoja kadrov sodi 

kot »podsistem« k managementu človeških virov (Radonjič 2010, 36). 

Koncept razvoja kadrov je bil najprej sicer namenjen profesionalnemu, osebnemu in 

strokovnemu razvoju posameznika, usklajevanju interesov organizacije, poudarek je bil 

predvsem na izobraževanju in načrtovanju kariere. Ob spreminjajoči se vlogi človeških virov 

pa je nastala potreba, da postane razvoj kadrov del strategije celotne organizacije, da pomaga 

oblikovati organizacijsko kulturo, in to skladno z želenimi vrednotami. Hkrati organizaciji 

zagotavlja njen koncept razvoja, število in primernost kadra z ustreznimi znanji, veščinami in 

vrednotami. To pomeni, da strateško naravnan sistem razvoja kadrov ne omogoča samo 

razvoja zaposlenih, temveč predvideva prihodnje potrebe, vpliva na načrtno zaposlovanje od 

zunaj in razvija zaposlene znotraj organizacije. S svojimi metodami vpliva na oblikovanje 

želene organizacijske kulture, s tem ustvarja privlačnost, zanimivost organizacije za najboljše 

kadre, hkrati pa ustvarja pogoje za lojalnost znotraj organizacije (Svetlik in Zupan 2009, 

505−506). 

Radonjičeva (2010, 36) navaja, da je načrtovanje kadrov dinamičen, tržno orientiran proces, 

katerega poslanstvo je v zagotavljanju odličnih kadrov, ki so kompetentni, obogateni z 

ustreznimi znanji, ustvarjalnostjo, odgovornostjo, fleksibilnostjo. Ob zgoraj navedenih 

značilnostih  pa  je treba dodati še moralne in etične vrednote. Razvoj kadrov naj bi  sledil  

globalizacijskim procesom, internacionalizaciji, predvsem pa doseganju osebnostne 

odličnosti. 

Temeljna značilnost razvoja kadrov naj bi bilo povezovanje s poslovnimi izzivi v organizaciji, 

zato (Radonjič 2010, 38): 
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− poslovodstvo (tudi: direktor ali uprava) organizacije definira ključne smotre in cilje ter 

načine za njihovo uresničevanje v organizaciji; 

− poslovodstvo skupaj s strokovnjaki za razvoj kadrov določi, katere vrednote, želena 

znanja in veščine managerjev in zaposlenih naj bi vodile do uspešnosti. 

Sodoben sistem razvoja kadrov naj bi temeljil na (Radonjič 2010, 38): 

1. vzpostavljanju strateškega razvoja kadrov, določanja temeljnih smotrov in ciljev ter 

prednosti s samo strategijo managementa človeških virov, ki je sestavni del poslovne 

strategije; 

2. spremembi poudarka od osebnega, strokovnega in delovnega razvoja posameznika k 

uveljavljanju interesov med organizacijo in posameznikom; 

3. pri razvoju kadrov je v ospredju nenehen razvoj managerjev, nosilcev tehnološkega in 

lastnega znanja, ob tem pa nastaja potreba po celovitem  razvoju vseh zaposlenih; 

4. spremljanju uspešnosti managerjev in posameznikov, dajanju povratnih informacij o 

napredku oziroma potrebah nadaljnjega razvoja; 

5. ob zagotavljanju potrebnih znanj in veščin postajajo vse pomembnejše tudi druge metode 

razvoja, kot npr. mentorstvo, izkušnje, razvoj s pomočjo ocene, povratne informacije, 

samoizobraževanje ipd.; 

6. svetovalni vlogi strokovnjakov za razvoj posameznikom, skupinam in vodjem. Zato je 

potrebno tudi usposabljanje kadrovskih strokovnjakov, ki prevzamejo vlogo t. i. notranjih 

svetovalcev. 

Kot navajajo Možina idr. (1998), je treba poudariti, da ravnanje s kadri, vključno z 

usposabljanjem in razvojem, ni le področje kadrovske funkcije, ampak sodi med sestavne dele 

dejavnosti in organizacijskega mišljenja vseh zaposlenih. Organizacija naj bi kot celota bila 

sposobna ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje. 

Temeljni namen dejavnosti razvoja kadrov je organizaciji zagotoviti primerno usposobljene 

ljudi, ki so sposobni izpolniti njene smotre in cilje ter s svojim delom prispevati k 

uspešnejšemu poslovanju. Namen te dejavnosti je mogoče izpolniti tako, da (Treven 1998, 

197): 

− ima vsak zaposleni v organizaciji znanje in veščine za učinkovito opravljanje svojega 

dela, 

− se kakovost dela posameznikov in timov stalno izboljšuje in 

− se zaposleni razvijajo v smeri, ki omogoča njihov največji možni napredek in rast. 

Pri tem posamezniki s svojim znanjem in veščinami v organizaciji imajo odločilno vlogo, 

vodilni pa naj bi se zavedali znanj in veščin, s katerim razpolagajo zaposleni, in jih na ta način 

čim bolje izkoristili (Treven 1994, 566). 

Možina idr. (1994, 50−52) trdijo, da so človeški viri najpomembnejši vir organizacije. V 

podjetju in drugi organizaciji obstajajo tri vrste virov, in sicer človeški, tehnološki in 
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organizacijski 

(http://www.business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202015/Barney%20(1991).pdf, 19. 

4. 2016). Med njimi in organizacijo je treba vzpostaviti optimalno razmerje, da bi dosegli 

smotre in cilje tako zaposlenih kot tudi organizacije. Za vsako organizacijo so smotri in cilji 

razvoja človeških virov ključnega pomena. V organizacijah naj bi upoštevali interese 

posameznikov in širše interese družbenega okolja. Tako ugotovimo, da imajo v organizacijah 

podobne smotre in cilje, kot jih imajo posamezniki. Opredeljujemo jih kot želena prihodnja 

stanja posameznikov, skupin ali organizacije. Smotri in cilji razvoja človeških virov naj bi bili 

učinkoviti ob stalnem usmerjanju in usklajevanju interesov posameznikov, delovne 

organizacije ter družbenega in naravnega okolja. 

2.1.3 Pomen razvoja zaposlenih 

Že od srede sedemdesetih let prejšnjega stoletja uspešne razvojne strategije podjetij ne 

temeljijo več na novih tehnologijah kot osnovnem spodbujevalcu razvoja, temveč na osebju in 

na skrbi za razvoj človeških potencialov. Bistvo uspešne kadrovske organizacije je priprava in 

usposabljanje zaposlenih na stalno spreminjanje samega sebe ter naglo reagiranje na 

spremembe v družbenem in naravnem okolju (Rojc 1992, 8−9). 

Temeljni namen dejavnosti, ki je namenjena razvoju kadrov v organizaciji, je zagotovitev, da 

imajo v organizaciji primerno usposobljene ljudi, ki bodo s svojim delom zagotavljali 

realizacijo smotrov in ciljev, ki si jih je ta zastavila. Zato pa naj bi v organizaciji sprejeli 

določeno strategijo oziroma upoštevati strateške načrte oziroma smotre in cilje. In prav zato 

naj bi bila strategija organizacije »po eni strani resnična povezava med dejavnostmi učenja, 

razvoja in usposabljanja ter izvedbo poslovanja, po drugi strani pa pokazati, kako bodo te 

dejavnosti dodajale vrednost in pripomogle k pridobivanju ali vzdrževanju konkurenčne 

prednosti« (Treven 1998, 198). 

Področje razvoja zaposlenih naj bi prispevalo k učinkovitosti in poslovni uspešnosti podjetja 

na več področjih (Florjančič in Jereb 1998, 48): 

− usmerjanje zaposlenih v izobraževanje in usposabljanje za pridobitev ustrezne stopnje 

izobrazbe, 

− strokovno uvajanje novo sprejetih sodelavcev, 

− zagotavljanje managerskih in ključnih strokovnih kadrov in njihova priprava za prevzem 

določenih funkcij, 

− sistematičen in stalen strokovni, delovni in osebnostni razvoj zaposlenih, 

− spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih, 

− zagotavljanje prenosa znanja in veščin na vseh ravneh organiziranosti, 

− razvoj pripadnosti organizaciji. 
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Ustrezno usposobljen in motiviran kader s strokovnim znanjem in veščinami naj bi prinašal 

podjetju naslednje prednosti in učinke (Florjančič in Jereb 1998, 51): 

− večja storilnost (več proizvodov ali procesov, krajši čas izdelave), 

− boljša kakovost proizvodov ali procesov (večje povpraševanje, manj pritožb, manj slabih 

izdelkov ipd.), 

− večja prilagojenost delavcev delu (manj absentizma in fluktuacije, manj nezgod pri delu, 

spontana delovna disciplina, več predlogov za izboljšave ipd.). 

Z vidika zaposlenih pa naj bi bil razvoj kadrov pomemben zaradi (Florjančič in Jereb 1998, 

51): 

− zagotavljanje možnosti za strokovni, delovni in osebnostni razvoj, 

− zagotavljanje možnosti vertikalnega in horizontalnega napredovanja ter s tem povezanih 

ugodnosti, kot so večja plača, materialne in nematerialne ugodnosti, 

− povečanje zanesljivosti zaposlitve in s tem socialne varnosti, 

− povečanje posameznikove poklicne fleksibilnosti in mobilnosti, 

− povečanje možnosti za poklicno samopotrjevanje. 

V razvojne programe so bili prvotno vključeni samo poslovodni predstavniki podjetja, 

medtem ko so ostale sodelavce večinoma usposabljali, da so izboljšali svoje sposobnosti, ki 

so jih potrebovali za opravljanje trenutnega dela. Sčasoma, ko se je povečal pomen timskega 

dela in so zaposleni postajali vse pomembnejši del podjetja, je strategija razvoja kadrov 

postala pomembna za vse zaposlene. Danes naj bi v podjetjih vedno bolj tekmovali v znanju, 

sposobnostih in inovativnosti svojih zaposlenih kot pa v produkcijskih stroških (Gomez- 

Mejia, Balkin in Cardy 2001, 282−294). 

2.1.4 Koncept razvoja zaposlenih 

Sistem razvoja kadrov v organizaciji naj bi temeljil na ustreznih teoretičnih in empiričnih 

izhodiščih ter na predpostavki, da je doseganje zastavljenih smotrov in ciljev temeljna 

vrednota organizacije, da moč organizacije temelji na znanju, veščinah in odgovornosti in da 

so zaposleni optimalno usposobljeni za svoje delo in imajo občutek pripadnosti organizaciji 

(Možina idr. 2002, 57). 

Dejavniki, ki imajo pomemben vpliv na strategijo razvoja zaposlenih v organizaciji so 

naslednji (Možina idr. 2002, 58−63): 

1. Trg. Tržni pogoji so danes tisti dejavnik, ki podjetja spodbujajo k čim večji 

prilagodljivosti ter s tem k uvajanju ustrezne tehnologije in organiziranosti dela. Za sistem 

razvoja kadrov je bistvenega pomena dobro poznavanje situacije na trgu delovne sile 

(količinska in kakovostna ponudba kadrov, ki jih v podjetju in drugi organizaciji 

potrebujejo). Če na trgu delovne sile ni ustreznih kadrov, naj bi organizacija zanje 

poskrbela sama (usposobiti zaposlene). 
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2. Dejavniki gospodarjenja. Pogoj za učinkovitost podjetja in druge organizacije je 

prilagajanje obstoječim dejavnikom gospodarjenja, ki jih določajo v družbenem in 

poslovnem okolju. Z vidika razvoja kadrov so najpomembnejši dejavniki družbenega 

okolja: socialna politika, politika zaposlovanja in delovnopravna zakonodaja, pa tudi 

sistem poklicnega izobraževanja mladine in odraslih. 

3. Razvojna strategija – smotri in cilji ter načini za njihovo uresničevanje. Strategija razvoja 

zaposlenih naj bi bila skladna z razvojno strategijo podjetja in druge organizacije, ki naj bi 

temeljila na poznavanju tržnih segmentov in dejavnikov gospodarjenja. S to strategijo naj 

bi bili opredeljeni tudi najpomembnejši kadrovsko-razvojni procesi, kot so: izbira 

kandidatov za razvoj, usklajevanje interesov posameznikov z interesi organizacije, 

ocenjevanje primernosti kandidatov za razvoj, usklajevanje interesov posameznikov z 

interesi organizacije, ocenjevanje primernosti kandidatov, motiviranje kandidatov in 

izdelava individualnih ter skupinskih razvojnih načrtov. 

4. Dejavnost in programi organizacije. Programi organizacije poleg tehnologije določajo 

tudi potrebno število in kakovost kadrov. Razvitost sistema razvoja kadrov v organizaciji 

je odvisna predvsem od njene temeljne dejavnosti, ki jo v podjetju izvajajo. 

5. Tehnologija. Opredeljena je s temeljno dejavnostjo podjetja in njegovimi investicijskimi 

sposobnostmi. Tehnologija vpliva na kadrovsko strukturo organizacije, saj ta potrebuje 

primerno usposobljene sodelavce, ki obvladajo obstoječo pa tudi novo tehnologijo. 

6. Organiziranost. Sistem razvoja kadrov v organizaciji naj bi bil zastavljen na obstoječi 

makroorganizaciji (razdelitev temeljnih funkcij, sektorjev, služb in drugih organizacijskih 

enot ter delovnih skupin, opredelitev organizacijskih odnosov in komunikacij, 

informacijski sistem itd.) in mikroorganiziranosti dela. 

7. Kadri. Zaposleni predstavljajo najpomembnejši vir v organizaciji. 

8. Mikroorganiziranost dela. Pomeni delitev dela, oblikovanje delovnih področij, opredelitev 

nalog, pristojnosti, odgovornosti ipd. Urejamo jo s sistemiziranjem dela. Ključnega 

pomena so opisi delovnih mest. Opis delovnega mesta je pomemben, ker na podlagi 

podatkov iz njega lahko opredelimo pogoje, ki jih naj bi izpolnjeval sodelavec, da bi lahko 

bil pri delu uspešen, in lahko določimo tudi zahteve po razvoju zaposlenih, da bi bili pri 

delu uspešni tudi v prihodnje, v novih razmerah. 

9. Uspešnost organizacije. Pogoj za poslovno uspešnost podjetja in druge organizacije je 

ustrezna prilagojenost tržnim, tehnološkim, organizacijskim, kadrovskim in družbenim 

dejavnikom, ki naj bi bili med seboj enakovredni ter obravnavani celovito. 

10. Motivacija za delo. Na delovno uspešnost zaposlenega vpliva motivacijska struktura. Sem 

spadajo različne potrebe (eksistenčne, potrebe po stikih in potrebe po osebnem razvoju). 

11. Usposobljenost sodelavca. Zaposleni svoje naloge uspešno opravi le, če je za to ustrezno 

usposobljen in jih hoče opraviti (je primerno motiviran). 

12. Osebnostne lastnosti sodelavca. Poleg motivacije in usposobljenosti imajo velik vpliv na 

uspešno opravljanje dela posameznega zaposlenega. Sem uvrščamo fiziološke in 
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morfološke lastnosti, značaj, ustvarjalnost, inteligenco in strukturo vrednot. Te lastnosti so 

pomembne predvsem pri izbiri zaposlenih in postavljanje teh na primerna delovna mesta. 

13. Delovna situacija. Na delovno situacijo posameznika vplivajo različni dejavniki: vsebina 

in zahtevnost dela, medsebojni odnosi, delovno okolje, plača, varna prihodnost ipd. 

14. Delovna uspešnost posameznika. Odvisna je od usposobljenosti posameznika in njegove 

motivacije za delo. Delovno uspešnost je treba oceniti in jo tudi primerno nagraditi, saj 

tako motiviramo zaposlenega za njegovo nadaljnjo delovno uspešnost. 

15. Ocenjevanje delovne uspešnosti. Če podjetje in druga organizacija želi povečati delovno 

uspešnost zaposlenih, naj bi najprej ocenila trenutno delovno uspešnost. Na podlagi tega 

lahko izvaja različne ukrepe. Zaposlene, ki so uspešni, se lahko ustrezno nagradi in jih s 

tem motivira, na drugi strani pa je mogoče odkrivati tiste sodelavce, ki zaostajajo za 

pričakovanji in poskusiti odpraviti pomanjkljivosti. 

16. Zadovoljstvo delavca z delom. Od stopnje zadovoljstva z delom je veliki meri odvisna 

stopnja motivacije za delo. Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo različni dejavniki: dobra 

plača, možnosti napredovanja, dobri medsebojni odnosi, možnosti odločanja itd. 

2.1.5 Pristopi k razvoju zaposlenih 

V organizacijah izbirajo med različnimi pristopi k razvoju zaposlenih, najpogosteje pa se 

odločajo za naslednje (Treven 1998, 203): 

− formalna izobrazba, 

− ocenitev sposobnosti, 

− delovne izkušnje in 

− mentorstvo. 

Formalna izobrazba 

Gre za različne tečaje, krajše seminarje pod vodstvom svetovalcev ali strokovnjakov iz 

univerz, programe MBA ter podiplomske in doktorske programe za direktorje in managerje. 

V veliko podjetjih so organizirali izobraževalne in razvojne centre za svoje zaposlene, kjer 

organizirajo različne seminarje. Seminarji se vsebinsko razlikujejo med seboj, odvisno komu 

so namenjeni. Za direktorje in managerje na višjih ravneh organiziranosti  ponavadi oblikujejo 

posebne izobraževalne programe, za posamezne vrste delovnih opravil pa so strokovno 

usmerjeni programi. Vključujejo lahko tudi seminarje za osebni razvoj (Treven 1998, 203).  

Ocenitev sposobnosti 

Pri tej dejavnosti gre za zbiranje informacij o vedenju, slogu komuniciranja in spretnostih 

zaposlenih. Vključuje tudi povratne informacije tistim na katere se nanašajo. Vir navedenih 

informacij so lahko zaposleni v podjetju in drugi organizaciji, njihovi nadrejeni, managerji in 
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porabniki. Namen ocenjevanja je ponavadi iskanje oseb z managerskimi sposobnostmi ter 

ocenjevanje dobrih in slabih lastnosti managerjev v podjetju in drugi organizaciji. 

Ocenjevanje se nanaša tudi na delovne time, da bi označili sposobnosti in slabosti njegovih 

članov, njihove odločitvene procese in slog komuniciranja (Treven 1998, 203).  

V podjetjih in drugih organizacijah imajo na voljo različne metode za ocenjevanje razvoja 

zaposlenih, najpogosteje so (Treven 1998, 203−204): 

− Myer-Briggsov psihološki test sodi med najbolj priljubljene. Vprašanja v testu se nanašajo 

na občutke in vedenje posameznika v različnih okoliščinah. 

− Ocenjevalno središče je metoda, kjer več ocenjevalcev vrednoti delo zaposlenih na 

podlagi različnih nalog, kot npr. skupinske razprave brez vodje, intervjuji in igre vlog. 

Ocenjevalci hkrati ocenjujejo od šest do dvanajst zaposlenih. Z nalogami je mogoče 

oceniti sposobnost udeležencev za vodenje, ustno in pisno komuniciranje, presojanje, 

organizacijske sposobnosti in občutljivost za stres. Ocenjevalec naj bi opazoval in 

ocenjeval zaposlene pri vsaki nalogi in jim dodeljevati točke za vsako posamezno 

spretnost. Na koncu ocenjevalci primerjajo svoje ocene in se dogovorijo o skupni oceni za 

vsakega posameznika. 

− Ocenitev dela je metoda, s pomočjo katere zaposleni pridejo do informacij o težavah, ki so 

se pojavile pri njihovi izvedbi opravil in do nasvetov, kako bi lahko izboljšali svoje delo. 

Zaposleni tako lahko spoznajo dejansko izvedbo svojega dela in kaj se od njih pričakuje. 

Na podlagi tega ugotovijo vzroke za morebitne odmike in jih poskušajo odpraviti ter 

izboljšati svoje delo. 

Delovne izkušnje 

V podjetju in drugi organizaciji lahko delovne izkušnje zelo pripomorejo k razvoju 

zaposlenih. Med najpomembnejše spadajo (Treven 1998, 205−207): 

− Razširitev dela − zaposleni sprejemajo nove izzive in odgovornosti pri opravljanju 

svojega dela ter se tako razvijajo, npr. nove naloge pri raznih projektih, zamenjava vloge 

v projektnem timu, raziskovanje ipd. 

− Kroženje − nanaša se na kroženje zaposlenih, sodelavci prevzemajo naloge različnih 

področij v podjetju in drugi organizaciji. Premestitev lahko traja od nekaj tednov do nekaj 

let, med premestitvijo pa lahko sodelavci obdržijo svoj naziv in plačilni razred. Nov 

pristop kroženja zaposlenih je povezan z izmenjavo sodelavcev npr. med dvema 

podjetjema in drugima organizacijama. S tem dosežemo boljše poznavanje poslovanja in 

najdemo boljše načine za opravljanje določenih storitev. 

− Premestitev − pomeni premeščanje sodelavcev na višje, nižje delovno mesto ali pa na 

delovno mesto na isti ravni. 

− Napredovanje − gre za premestitev zaposlenega na višje delovno mesto. Od zaposlenega 

se zahteva večja stopnja samostojnosti, poviša se odgovornost in zahtevnost delovnega 
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mesta. Temu primerno začne prejemati zaposleni tudi večjo plačo. Obratno je značilno za 

premeščanje navzdol. Zaupa se mu manj samostojnosti in odgovornosti pri opravljanju 

njegovega dela. 

Vse te spremembe lahko spodbudijo pri zaposlenih inovativnost, spremembo delovnih navad, 

odkritje novih spretnosti. 

Mentorstvo 

Mentorstvo je proces, v katerega je poleg vodenega zaposlenega (mentoriranca) in njegovega 

mentorja vključen tudi manager. Vsak posebej prispeva svoj delež k razvoju organizacije 

(Cvetko 2002, 150). Mentorski odnos poteka v formalni obliki in na tak način prispeva k 

razvijanju posameznika ali neformalni (spontani) obliki, kjer mentor nudi zaposlenemu 

podporo in mu je z nasveti na voljo, kadar ga zaposleni potrebuje (Noe 2002, 304). 

Povezovanje zaposlenih s sodelavci, ki imajo več izkušenj kot oni sami, imenujemo 

mentorstvo. To je lahko povsem spontano in neformalno ali pa načrtno prizadevanje podjetja 

in druge organizacije, saj se med zaposlenimi ustvarijo povezave, saj se tako manj izkušeni 

sodelavci veliko naučijo od izkušenejših sodelavcev (Treven 1998, 207). 

Cvetko (2002, 151) opredeljuje, da je mentorstvo odnos med mentorjem in mentorirancem, ki 

temelji na zaupanju in spoštovanju med dvema posameznikoma, ki sta povezana z namenom, 

da skupaj dosežeta dogovorjene smotre in cilje, ki temeljijo na razvoju in učenju. Odnos se 

nanaša na čas in predstavlja napor za oba sodelujoča. Kljub naporom mentorstvo ponuja 

prednosti tudi samim mentorjem, saj jim ta odnos pomaga pri razvoju lastnih medsebojnih 

veščin in povečuje občutek samospoštovanja in podobno (Bahtijaverić 1999, 748). 

Za učinkovito mentorstvo je značilno (Treven 1998, 208): 

− sodelovanje med mentorjem in varovancem je prostovoljno, 

− mentor naj bi bil skrbno izbran (na temelju preteklega sodelovanja pri razvoju zaposlenih, 

pripravljen naj bi bil prevzemati take vloge, imeti izkušnje z uspešnim poučevanjem 

varovancev, dobre komunikacijske spretnosti itd.), 

− podrobno določeni projekti in dejavnosti, 

− določeno naj bi bilo trajanje programa, 

− določena najnižja stopnja povezave med mentorjem in varovancem, 

− mentorski program se ocenjuje s pomočjo intervjujev z mentorji in varovanci (tako se 

ugotovi morebitno nezadovoljstvo na določenih področjih), 

− razvoj zaposlenih se nagrajuje. 
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2.1.6 Dejavnosti razvoja kadrov 

Posamezniki se ne morejo razvijati brez aktivnosti usmerjenih v spoznavanje, obvladovanje in 

spreminjanje samih sebe. Zato uporabljajo v organizacijah za razvoj kadrov različne pristope 

in s tem vplivajo na uspešnost posameznika kot tudi organizacije. Organizacije porabljajo vsaj 

enega od naslednjih aktivnosti: izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, redni letni 

razgovor, mentorstvo, trenerstvo (angl. »coaching«), rotacije oziroma premeščanje in 

oblikovanje dela, ocenjevanje delovne uspešnosti, napredovanje in podobno (Noe 2002, 

284−311). 

Redni letni razgovor 

V literaturi je mogoče zaslediti mnogo opredelitev rednega letnega razgovora, saj je eno 

izmed najstarejših orodij poslovodstva podjetja ali druge organizacije, ki naj bi se uporablja 

pri graditvi konstruktivnega odnosa med nadrejenimi in podrejenimi. Strokovnjaki so ga 

pričeli razvijati leta 1887. V tem času pa se je razvijal, spreminjal, dopolnjeval in formaliziral. 

Letni razgovor je poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ki se pogovorita o vsem, kar 

bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo, motivacijo in uspešnost sodelavca. Je znak 

pozornosti do sodelavca in priznanje za njegov prispevek v delovnemu okolju. Redni letni 

razgovor je sistematično usmerjanje zaposlenih k želeni delovni uspešnosti z natančno 

določenimi smotri in cilji. Izvajalo naj bi se vedno v enakih časovnih obdobjih. Priporočljivo 

je pričeti z letnim razgovorom z letnim zamikom in skrajševati ta obdobja postopoma, ko so 

vodje in sodelavci nanje že navajeni (Kežman 2010, 18). 

Redni letni razgovor je temelj, na osnovi katerega se sporazumno dogovori letni individualni 

načrt del in nalog, načrt izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter načrt 

napredovanja. Hkrati je letni razgovor tudi priložnost za poglabljanje zaupanja in izboljšanja 

odnosov med vodjo in sodelavcem, pridobivanja natančnejših informacij, izražanja ambicij in 

podobno. Je priložnost za izboljšanje uspešnosti ne le sodelavca, temveč tudi vodje, za boljše 

medsebojno spoznavanje (Mihalič 2006, 222). 

Redni letni razgovor izvajajo vodje, da bi bolje spoznali svoje zaposlene, na osnovi česar 

lahko bolje razumejo njihova ravnanja in razmišljanja. Redni letni razgovori jim omogočajo, 

da njihovim sodelavcem sistematično posredujejo informacije o tem, kako zadovoljujejo 

njihova pričakovanja. Prav tako od njih pridobivajo ideje in predloge za izboljšanje delovnega 

procesa (Armstrong 1994, 52). 

Letni razgovor se izvaja enkrat letno proti koncu leta, ponavadi v mesecu oktobru in 

novembru (Mihalič 2006, 224). Izvajajo se zaradi tega, ker se zaposleni spreminjajo in si 

zaslužijo priložnost, da pokažejo svoje potenciale, ugotavljajo potrebe in želje glede osebnega 

razvoja in izobraževanja ter načrtujejo dela za naslednje leto (Majcen 2001, 54). 
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Svetovanje 

Svetovanje je proces, ki pomaga posameznikom ugotoviti problem, ga analizirati ter poiskati 

in vpeljati pravo razrešitev za problem. Svetovanja so namenjena razreševanju najrazličnejših 

vprašanj v organizaciji, kot so razvoj kariere, izboljšanje discipline, pomoč zaposlenim, 

skupno postavljanje smotrov in ciljev, razreševanje pritožb in sporov med sodelavci in 

podobnim (Klasen in Clutterbuck 2003, 13). Vloga svetovalca se nanaša na številna znanja in 

veščine. Svetovalec naj bi poznal različne procese (karierni razvoj) ter sodelavca uspešno 

popeljati po tej poti. Zato potrebuje tudi ustrezne veščine, razumevanje in praktično uporabo 

odločanja. »Pri svetovanju je kritičnega pomena razlika med »dati nasvet« (povedati, kaj naj 

naredi) in »svetovati« (counseling) tako, da posamezniku pomaga s pogovorom, da sam najde 

pravo smer (Kežman 2010, 21). 

Trenerstvo (angl.«coaching«) 

Trenerstvo je pomoč posamezniku, da razvije in uporabi vire z namenom doseganja 

določenega smotra in cilja. Takšna opredelitev zajema več različnih ugotovitev. Je vedno 

ciljno usmerjena dejavnost/postopek/način in drugič, v središču pozornosti je posameznik 

(Čeč 2006, 7). 

Trenerstvo naj bi zagotavljalo povratne informacije poslovodstvu in ostalim managerjem. 

Poslovodstvo naj bi pri tem upoštevalo številna navodila, drugače težje uspejo. Upoštevanje 

navodil organizacijo pripelje do uspeha in rezultata. Pri tem jim je v pomoč mentor ali 

inštruktor, ki lahko s svojimi znanji in veščinami poskrbi za spodbudo in oporo zaposlenemu. 

Na tak način izuri posameznika za delo, da se vživi v delovno okolje in ga spodbuja, da 

uporabi svoja znanja in veščine, ki jih ima (Kežman 2010, 21).  

Trevnova (1998, 197) navaja, da organizacije za razvoj zaposlenih uporabijo več dejavnosti, 

ki jih bomo tudi predstavili v nadaljevanju: 

− izobraževanje, 

− usposabljanje, 

− učenje in 

− osebni razvoj. 

Razvoj znanosti in tehnologije je ključni dejavnik, ki nas sili k nenehnemu izobraževanju in 

usposabljanju. Vseživljenjsko izobraževanje postaja človekova pravica, obveznost ter sestavni 

del dela in življenja. Samo sodelavci, ki se nenehno izobražujejo in usposabljajo, naj bi bili  

»kos« novim zahtevam tržišča. Zaradi tega je vedno več managerjev, ki podpirajo in 

spodbujajo najrazličnejše oblike izobraževanja in usposabljanja v okviru finančnih možnosti 

podjetja ali druge organizacije (Ivanuša Bezjak 2006, 75). 
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Izobraževanje in usposabljanje sta eni izmed pomembnih aktivnosti razvoja kadrov v podjetju 

in drugi organizaciji. Obravnavamo ju kot relativno samostojen družbeno delovni sistem, 

usmerjen k uresničevanju določenih izobraževalnih smotrov in ciljev, saj se zaposleni v 

podjetju in drugi organizaciji odločajo za izobraževanje in usposabljanje največkrat 

prostovoljno. Njihova odločitev pogosto izhaja iz spoznanja, da naj bi sledili razvoju samega 

sebe, da bodo lažje opravljali dela in s tem zadovoljili svoje osebno življenje (Kežman 2010, 

25). 

Izobraževanje zaposlenih 

Jereb (v Možina idr. 1998, 177) opredeljuje izobraževanje kot dolgotrajen in načrten proces 

razvijanja posameznikovih znanj in veščin, ki naj bi omogočalo zaposlenim vključitev v 

družbeno življenje in delo ter oblikovali pogled na svet. 

V organizacijah naj bi namenjali izobraževanju in usposabljanju zaposlenih vedno večjo 

pozornost, saj izobraževanje in usposabljanje vpliva na posameznikov intelektualni razvoj, 

pomaga odkrivati še neznane talente ter izboljšuje njegovo delovanje in razmišljanje (Vukovič 

in Miglič 2006, 21). 

Crofton (1990, 260) opredeljuje izobraževanje in usposabljanje kot proces, ki omogoča 

zaposlenemu, da se uči in včasih oporeka znanju in veščinam vrednot in vedenju drugih 

zaposlenih. Znanje si je mogoče pridobiti formalno v šolah, univerzah in na delovnem mestu 

ali neformalno doma in na ulici. Nekateri ljudje se sicer sami izobražujejo, večina pa se uči od 

drugih, bodisi od mentorjev, prijateljev in drugih zaposlenih na delovnem mestu. Brez 

izobraževanja bi se celo razvite organizacije v nekaj letih pogreznile v primitivno stanje. 

Izobraževanje zagotavlja, da ima organizacija zaposlene s trdnim temeljem osnovnega znanja 

in veščin. Da bi to dosegli, so v večini organizacij uvedli formalni sistem pridobivanja znanja, 

saj so se začeli zavedati, da je izobraževanje sporen predmet razprave po svetu. 

Izobraževanje je sistematičen in načrten proces razvijanja in pridobivanja tako splošnih, kot 

strokovnih in znanstvenih znanj, veščin, navad posameznega zaposlenega (Mihalič 2006, 

190). 

Izobraževanje je družbena dejavnost in dejavnost posameznika, ki je ključnega pomena za 

razvoj vsake družbe. Njegova vloga in pomen sta se v zgodovini spreminjala. Izobraževanje je 

bilo temu primerno cenjeno in želeno, zmeraj pa povezano z razvojem in napredkom. 

Izobraževanje je tudi dejavnost, ki je usmerjena k razvijanju znanja in moralnih vrednot ter 

razumevanju vseh področij življenja. Zato lahko izobraževanje opredelimo kot dolgotrajen in 

načrten proces razvijanja človekovih znanj  in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbeno 

življenje in delo (Jelenc 1996, 7−17).  

Poznamo več različnih vrst izobraževanja (Kopitar 2010, 6−7): 
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− dokvalifikacija pomeni dopolnilno usposabljanje sodelavca, skladno z njegovo dotedanjo 

poklicno izobrazbo. takšno izobraževanje je nujno, ker se spreminjata ali povečujeta 

tehnologija ali zahtevnost dela, kar je zaradi tehnološkega razvoja ali razvoja stroke. 

Dokvalifikacija omogoča zaposlenemu, da pridobi manjkajoče znanje ali kvalifikacijo, 

potrebno za neko delovno mesto ali poklic; 

− funkcionalno izobraževanje temelji na podrobnejši opredelitvi učenja in prikazu znanja, 

spretnosti, vedenja ter stališč, potrebnih za določeno vlogo, stroko ali poklic; 

− interno izobraževanje omogoča stalno izobraževanje zaposlenih zato, da se izboljšajo 

spretnosti in kvalifikacije v skladu z delovnimi potrebami; 

− izobraževanje je dejavnost načrtnega in sistematičnega pridobivanja novega znanja ter 

razvoja na vseh področjih v življenju; 

− izredni študij oziroma študij ob delu je izobraževanje odraslih na univerzi, višjih in 

visokih šolah ter srednjih šolah; 

− mentorstvo je oblika strokovnega izobraževalnega dela mentorja ali vodje 

izobraževalnega programa pripravniku oziroma izobraževancu do postavljenega 

izobraževalnega smotra in cilja. Mentor je učitelj in inštruktor odraslih. V primeru 

pripravništva pripravnika usmerja, mu svetuje, organizira in nadzoruje ter je zanj 

strokovno odgovoren; 

− prekvalifikacija je izobraževalna dejavnost oziroma postopek, ki delavcu omogoča 

pridobitev znanja ali kvalifikacije iz drugega poklicnega ali delovnega področja, poklica 

ali stroke, ali formalno pridobitev drugega poklica; 

− pripravništvo je daljše obdobje praktičnega usposabljanja neke osebe, ki poteka pod 

nadzorom, v določenih delovnih okoliščinah. Namen pripravništva je zagotoviti 

nadzorovano uporabo in povezovanje teoretičnega znanja ter praktičnih sposobnosti; 

− samoizobraževanje je samostojno učenje; 

− strokovno izpopolnjevanje je izobraževanje, namenjeno strokovnjakom v praksi, ki 

opravljajo zelo zahtevna poklicna dela, da bi lažje sledili razvoju na svojem področju, si 

pridobivali nove sposobnosti, ki jih zahteva delovno mesto in razumeli družbene 

okoliščine, v katerih delajo; 

− usposabljanje je sistematično razvijanje in izboljšanje posameznikovega znanja, da bi ta 

lahko opravljal delo. Tu gre za usposabljanje konkretnega delavčevega dela na 

konkretnem delovnem mestu. 

Pridobivanje novih znanj in veščin v podjetju in  drugi organizaciji razdelimo v izobraževanje 

managerjev, strokovnih sodelavcev in proizvodnih sodelavcev (Ivanuša Bezjak 1998, 77).    

V proizvajanju sodelujejo številni ljudje, ki poznajo stroje, na katerih delajo. Njihove znanja 

in izkušnje, ki jih pridobivajo iz dneva v dan, so neprecenljive vrednosti za strokovne 

sodelavce, ki so zadolženi za tehnologijo in potek proizvajanje. Pri tem ne smemo zanemariti 

proizvodnih odnosov med zaposlenimi, čeprav je sodelavec podrejen vodji organizacijske 

enote. Odnosi naj bi bili hierarhično urejeni. Mesto sodelavca je odvisno od njegove vloge v 
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organizaciji. Čim višja je raven posameznikovega znanja, veščin in tem zahtevnejše je 

opravljanje dela, s tem pa višji dohodek in ugled organizacije. Proizvodni sodelavci brez 

srednješolske izobrazbe se odločajo za nadaljnje šolanje ali prekvalifikacijo (Ivanuša Bezjak 

1998, 77). 

Strokovni sodelavci naj bi razmišljali, kako ustvariti nekaj boljšega in kakovostnejšega od 

ostalih organizacij. Pri tem pa naj ne bi prezrli spoznanja, da so strokovni sodelavci prav tisti, 

ki ne skrbijo samo za potek dela v organizaciji, temveč tudi za nudenje znanja svojim 

podrejenim. Pri tem potrebujejo različna znanja, kot so: računalništvo, tuji jeziki, posamezna 

specifična znanja s svojega področja in podobno, da lahko nudijo znanja sodelavcem (Ivanuša 

Bezjak 1998, 77). 

Vloga managerja vključuje naloge vezane na področje managementa izobraževanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja ter tudi področje managementa znanja. Manager kot 

specialist in generalist je hkrati v vlogi managerja izobraževanja iz vidika funkcije 

managementa izobraževanja in v vlogi managerja znanja (Ivanuša Bezjak 1998, 77). 

Management izobraževanja naj bi izvajal funkcije načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

kontroliranja procesov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Naloge sodobnega 

managementa izobraževanja so vezane na permanentno učenje, vključno z uvajanjem 

vseživljenjskega učenja in vzpostavljanje učeče se organizacije. Končni izid procesov 

izobraževanja naj bi bilo novo znanje ali veščine, ki pa nato že postanejo predmet 

managementa znanja (Kežman 2010, 30). 

Če želimo v organizaciji organizirati sistem izobraževanja in usposabljanja, ki bo ustrezal 

njenim potrebam in potrebam in interesom zaposlenih, naj bi najprej poznali potrebe. Vseh 

zahtev po izobraževanju in usposabljanju ni mogoče zadovoljiti istočasno, zato je treba 

pripraviti plane, v katerih je opredeljeno časovno izvajanje. S plani izobraževanja opredelimo 

programe, nosilce in potrebna sredstva za izobraževalne dejavnosti. Izobraževanja in 

usposabljanja podjetja pripravijo sama ali pa v sodelovanju z zunanjimi organizacijami, ki se 

ukvarjajo s to dejavnostjo (Možina idr. 2002, 231). 

Raziskovanje izobraževalnih potreb 

Raziskovanje in ugotavljanje izobraževalnih potreb sta temeljni stopnji izobraževalne 

dejavnosti, od katere so usodno odvisne vse nadaljnje stopnje, zato naj bi jih realizirali 

celovito in sistematično (Možina idr. 2002, 232). 

Eno od najbolj uporabljenih področij kadrovske službe in organiziranosti dela je ocena 

izobraževalnih potreb. To področje ima tri ravni. Prva raven je analiza organizacije, ko 

kadrovski strokovnjaki raziskujejo strateške smotre, cilje in plane podjetja ter ugotavljajo, 

kakšne so dodatne potrebe po izobraževanju in usposabljanju. Druga raven je operativna 
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analiza, kjer specialisti analizirajo nomenklaturo opravil in nalog ter sistemizacijo delovnih 

mest. Tretjo raven predstavlja analiza posameznikov,  kjer se ob prehodu na novo tehnologijo 

analizirajo znanja in veščine zaposlenih, temu pa se nato prilagodijo izobraževanja in 

usposabljanja (Florjančič in Vukovič 1998, 72). 

Jereb (1998, 103−105) navaja, da ugotavljanje globalnih izobraževalnih potreb temelji na 

planu potreb po kadrih, pridobivanju in razvoju kadrov. Plani potreb po kadrih se realizirajo 

tako, da se ugotovi zunanje in notranje kadrovske vire ter načrtuje in izvaja ustrezne 

kadrovske ukrepe. V podjetju naj bi določili celotne potrebe po izobraževanju, saj jih zgolj z 

zaposlovanjem ne morejo zadovoljiti. Globalne potrebe v podjetjih ugotavljajo glede na 

trenutno in bodočo razvitost (npr. tehnično-tehnološko, ekonomsko, organizacijsko ipd.). Z 

ustreznimi analizami ugotovijo število ter izobrazbeno in kvalifikacijsko vrsto kadrov, ki bi 

jih bilo treba zaposliti in po potrebi dodatno izobraziti. Ugotavljanje diferencialnih 

izobraževalnih potreb je opredeljeno v planih razvoja sprejemanja in razporejanja kadrov. 

Diferencirane potrebe po izobraževanju se uresničujejo z dodatnim usposabljanjem in 

izobraževanjem zaposlenih, zato je večina programov izdelanih na podlagi diferenciranih 

potreb, ki predstavljajo drugo temeljno programsko komponento plana razvoja kadrov in 

plana izobraževanja. 

Potrebe po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ugotavljamo s pomočjo razvojnih 

zahtev, pojavov, problemov pri delu, zahtev delovnih mest in predpisov, ki jih sprejme država 

ali pa jih določijo v podjetju in drugi organizaciji, ter z ugotavljanjem želja posameznikov 

(Kopitar 2010, 12). 

Dessler (1997, 255) trdi, da analiza potreb po izobraževanju izhaja iz ugotavljanja 

pomanjkljivega znanja in veščin zaposlenih in odločitve, ali je za premostitev vrzeli v znanju 

in veščinah nujno dodatno izobraževanje in usposabljanje ali pa zadostujejo drugi ukrepi (npr. 

premeščanje zaposlenih na druga delovna mesta). 

Načrtovanje izobraževanja 

Načrtovanje izobraževanja predstavlja po raziskovanju, ugotavljanju in usklajevanju 

izobraževalnih potreb in možnosti podlago za vse nadaljnje stopnje oziroma aktivnosti 

izobraževalne dejavnosti. Na podlagi ugotovljenih potreb po znanju naj bi v kadrovski 

organizacijski enoti izdelali načrt izobraževanja, ki je vsebinsko in finančno sestavni del 

poslovnega načrta organizacije. Plan izobraževanja je podobno kot kadrovski plan 

kratkoročen, srednjeročen in dolgoročen. Z dolgoročnimi plani skušajo v organizacijah v 

grobih okviri opredeliti predvsem kadrovsko-izobraževalno politiko in njene smotre in cilje, v 

srednjeročnih planih pa na podlagi omenjene politike in smotrov ter ciljev predvsem taktiko 

in smotre ter cilje pri zadovoljevanju globalnih izobraževalnih potreb (Jereb 1998, 110). 
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Možina idr. (1998, 201−203) navajajo, da je plan razvoja kadrov temeljno izhodišče za 

načrtovanje izobraževanja. Dolgoročni plani v širšem smislu določajo tako kadrovsko kot tudi 

politiko izobraževanja in smotre ter cilje. Srednjeročni plani določajo taktiko uresničevanja 

celotnih in diferenciranih potreb. Kratkoročni izobraževalni plani ali razvoja kadrov pa 

operacionalizirajo taktiko in smotre ter cilje, določene v srednjeročnih planih. Avtorji 

opredeljujejo programsko, izvedbeno in finančno komponento planov izobraževanja. 

Programska komponenta plana opredeljuje sestavine izobraževalnih ali kadrovskih in 

razvojnih dejavnosti, ki uresničujejo celotne diferencirane izobraževalne potrebe. Obsega tudi 

programske strukture poklicev ter programe usposabljanja in izpopolnjevanja. Dejavnost 

izobraževanja v podjetju in drugi organizaciji naj bi bila dobro organizirana, saj le tako 

zadovoljuje veliko število izobraževalnih potreb. Po načinu izobraževanja se posebej načrtuje 

izobraževanje mladih (štipendisti) ter izobraževanje zaposlenih (ob delu, iz dela), po namenu 

pa se izobraževanje deli na pridobivanja, premeščanja in napredovanja zaposlenih (Jereb 

1998, 110–114). 

Izvedbena sestavina plana je opredeljena z nosilci ali izvajalci posameznih programov. 

Pomembni so lokacija, izvedba, dolžina, čas izobraževanja, rok za izvedbo, obseg 

posameznega programa in število udeležencev v izobraževalnih programih (Jereb 1998, 110–

114).  

Finančna komponenta plana izobraževanja je odvisna od podatkov, ki so opredeljeni s 

programom in izvedbo, določajo pa jo stroški izobraževanja. Izračun potrebnih finančnih 

sredstev opredeljujejo stroški na zaposlenega, ki se izobražuje, število enot obračuna in zbir 

stroškov vsakega izobraževalnega programa (Jereb 1998, 110–114). 

Izdelan načrt izobraževanja je treba predložiti organom upravljanja v obravnavo in potrditev. 

Potrjeni načrt izobraževanja predstavlja temelj za vse nadaljnje delo izobraževalne dejavnosti 

v organizaciji (Jereb 1998, 112−113). 

Programiranje izobraževanja 

Stopnje programiranja so naslednje (Možina idr. 1998, 203): 

− načrt programa, kjer določimo temeljna področja; 

− razdelitev področij na tematske in temeljne teme, ki jih razvrstimo glede na logično 

povezanost; 

− iskanje in razvrščanje vsebin po didaktično-metodičnih merilih. 

Organizacija in izvedba izobraževanja 

Temeljno podlago za uresničevanje organizacije in izvedbo izobraževanja tvorijo vse 
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dejavnosti potreb in planiranja ter priprav ustreznih programov izobraževanja (Jereb 1998, 

117). 

Stopnja organizacije in izvedbe izobraževanja sestoji iz priprave in usklajevanja vseh dejavnikov 

in ukrepov, potrebnih za učinkovito izvajanje izobraževalnih procesov. Temeljna naloga 

organizacije neposrednega izobraževalnega dela je smotrno usklajevanje vseh temeljnih 

dejavnikov izobraževalnega procesa, da bi ustvarili razmere za učinkovito izvedbo posameznih 

izobraževalnih programov. Temeljna naloga izvedbe izobraževanja je, da s pomočjo uporabe 

ustreznih učnih oblik, metod, sredstev in pripomočkov čim bolj učinkovito dosežemo cilje 

programa. (Možina idr. 2002, 238) 

Organiziranost izobraževalne dejavnosti v podjetju in drugi organizaciji je odvisna od 

številnih dejavnikov. Enota, ki opravlja razvojne in operativne naloge, naj bi te opravljala 

kakovostno. Nujno je intenzivnejše delo nosilcev izobraževalne dejavnosti, večja vpetost z 

ostalimi dejavnostmi v podjetju in drugi organizaciji ter stalno izobraževanje in usposabljanje  

zaposlenih, ki delujejo na področju izobraževanja (Kopitar 2010, 14). 

Dejavnost izobraževanja sodi tudi med naloge kadrovika. Ta je zasnovana na izobraževalnih 

nalogah, ki izhajajo iz sprejete politike in poteka izobraževanja. Pri izvajanju izobraževanja 

naj bi kadrovik sodeloval z ustreznimi zunanjimi institucijami, ki se ukvarjajo z 

izobraževanjem. Kadrovik lahko prevzame le del nalog s tega področja, in to v vlogi 

organizatorja. Organizator izobraževanja skrbi za izvedbo posameznega izobraževanja znotraj 

podjetja in druge organizacije ter za prijave ter financiranje izobraževanj. Proučuje tudi 

potrebe po izobraževanju v podjetju, načrtuje izobraževanja in ocenjuje učinkovitost tega. 

Predvsem v večjih podjetjih je za učinkovit potek izobraževalnega procesa nujno, da imajo 

organizirano tudi organizacijsko enoto za izobraževanja. Zaposleni v organizacijski enoti naj 

bi se ukvarjali z razvojem in organiziranostjo izobraževanja. Organizacijska enota skupaj s 

podpornim osebjem pokriva celotno izobraževanje, lahko pa po potrebi in dogovoru najame 

tudi strokovnjake iz zunanjih institucij. Izobraževalni centri so oblika organiziranosti, ki naj bi 

bila za velika podjetja najprimernejša. V njej naj bi v celoti pokrivali vse potrebe po 

izobraževanju, njihove naloge pa so razvoj izobraževalnega procesa, organizacija aktivnosti, 

koordinacija z izvajalci izobraževanj ter spremljanje in vrednotenje izobraževanja (Kopitar 

2010, 15). 

Največ izobraževanj in usposabljanj v podjetjih in drugih organizacijah izvajajo s pomočjo 

internih predavateljev, ki so v podjetju usposobljeni strokovnjaki. Prednosti teh izobraževanj 

so: prilagojenost programov internim potrebam, dobro medsebojno poznavanje udeležencev, 

lažje medsebojno komuniciranje, večja možnost prilagajanja izobraževanja specifičnim 

razmeram v podjetju, možnost izobraževanja večjega števila zaposlenih na enem mestu ter 

nižji stroški. Slabosti internih izobraževanj pa so predvsem v veliki zaprtosti obravnavanih 

problemov, slabo opažanje lastnih problemov, ni izmenjave izkušenj s strokovnjaki izven 

organizacije, medsebojni odnosi vplivajo na izobraževalno vzdušje, motenje izobraževalnega 
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procesa, nezadostna učinkovitost, možna pa je tudi neustrezna usposobljenost predavatelja. V 

nasprotju s tem pa lahko izpostavimo naslednje prednosti izobraževanj z zunanjimi 

predavatelji: izmenjava izkušenj s strokovnjaki iz drugih organizacij in podjetij, pridobitev 

svežih najnovejših informacij, spoznavanje lastnih problemov, možnost primerjave z drugimi 

podjetji in večja strokovnost zunanjih strokovnjakov, ki niso obremenjeni s problemi podjetja. 

Izobraževanja z zunanjimi predavatelji po drugi strani lahko pomenijo tudi programe, ki so 

premalo prilagojeni problematiki podjetja in druge organizacije, udeleženci so lahko manj 

motivirani in aktivni, stroški izobraževanj pa so višji (Kopitar 2010, 15).   

Spremljanje in vrednotenje izobraževanja 

Znanje in veščine sodelavcev so ena izmed ključnih sestavin  doseganja smotrov in ciljev ter 

konkurenčne sposobnosti organizacije. Zato je vložek v izobraževanje in usposabljanje 

investicija in ne strošek. Čeprav naj bi se v organizacijah zavedali pomena obojega – tako 

investicij kot stroškov – se običajno bolj osredotočajo na investicije izobraževanja, redkeje pa 

se lotijo merjenja učinkov izobraževanja (Huselid 1995, 635). 

Češnovar (2006, 217) navaja, da v večini podjetij sistematično ugotavljajo kakovost 

izvedenega izobraževanja in usposabljanja. Med najpogosteje uporabljenimi načini so: 

anketiranje udeležencev izobraževanja, preverjanje znanja in veščin po izobraževanju ter 

ocenjevanje izobraževanja s strani strokovne službe. 

Florjančič in Vukovič (1998, 75) navajata štiri instrumente za merjenje uspešnosti 

izobraževanja: 

− kadrovsko evidenco o izobraževanju (kdaj je bilo izobraževanje, koliko je bilo 

udeležencev in kakšni so rezultati izobraževanj); 

− tehnike opazovanja (intervju z udeleženci in njihovimi vodji); 

− ugotovitve o spremembi v produktivnosti dela; 

− kakovost proizvodov ali procesov. Z vprašalniki, ki jih udeleženci izobraževanj izpolnijo 

po zaključku izobraževanja ali po že pretečenem določenem času, ugotavljajo, koliko so 

izobraževanja pripomogla k njihovemu boljšemu delu. To je mogoče doseči tudi s testi 

preverjanja sprememb v znanju in veščinah. 

Dejavnost, ki je opredeljena kot spremljanje in vrednotenje izobraževanja, ugotavlja učinke in 

posledice tega, raven uresničitve zastavljenih smotrov in ciljev ter raven pokritja načrtovanih 

izobraževalnih zahtev. Vrednotenje je stalna dejavnost, ki je navzoča na vseh nivojih 

izobraževalnega cikla. Z notranjim vrednotenjem izobraževanja se ocenjuje učinke dosežka 

izobraževancev med in po končanem izobraževanju. Zunanje vrednotenje pa kaže učinke in 

posledice rezultatov, ki se ugotavljajo kasneje, v delovnem procesu (Možina idr. 1998, 204). 

Da lahko ovrednotimo vplive novega znanja na uspešnost podjetja in druge organizacije, naj 
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bi v proces načrtovanja izobraževanja vgradili tudi merjenje učinkovitosti izobraževanja. 

Merjenje učinkovitosti izobraževanja je sestavni del vsakega izobraževalnega procesa in 

predstavlja glavno aktivnost razvoja človeških virov v organizaciji (McLean 2005, 25).  

Pri tem ločimo notranje in zunanje vrednotenje izobraževanja. Pri notranjem vrednotenju 

izobraževalno dejavnost spremljamo predvsem na podlagi učinkov, ki se kažejo v rezultatih 

izobraževalcev med in po končanem izobraževalnem procesu. Predvsem iščemo odgovore na 

vprašanja, v kolikšni meri smo uspeli uresničiti zastavljene smotre in cilje, pri tem pa si 

pomagamo z odzivi in rezultati izobraževalcev (Merkač 2005, 171).  

Pri zunanjem vrednotenju ugotavljamo in vrednotimo tiste učinke in posledice izobraževanja, 

ki se kažejo v samem delovnem procesu, predvsem kot večja storilnost, kakovost dela in 

izboljšanju medsebojnih odnosov (Jereb 1998, 135). 

Iz ugotovljenih potreb in smotrov ter ciljev po izobraževanju, ki jih je treba doseči, izhajajo 

splošni kriteriji notranjega vrednotenja ter izobraževanja. Za učinkovito doseganje teh 

smotrov in ciljev je treba imeti dobre pogoje za izobraževanje in usposabljanje ter uresničiti 

izobraževalne programe z ustrezno organiziranostjo. Kriteriji notranjega vrednotenja 

izobraževanja so naslednji (Kopitar 2010, 16–17): 

− ustrezni delovni pogoji zagotavljajo uspešnost izobraževalne dejavnosti. Če ne 

zagotovimo potrebnih delovnih pogojev, ni možno, da bi bili rezultati izobraževanja 

dobri. Pomembne sestavine, ki tvorijo temeljne pogoje za delo v izobraževanju, so 

organizatorji in izvajalci izobraževanja, ustrezna organiziranost ter zagotovljena ustrezna 

denarna sredstva; 

− notranja učinkovitost izobraževanja se v veliki meri ravna po udejanjanju izobraževalnih 

programov, ki odražajo smotre in cilje, do katerih smo hoteli priti z izobraževanjem. 

Temeljno izhodišče za spremljanje in vrednotenje je primernost vsebinskih ter drugih 

delov izobraževalnega programa, ki izhajajo iz načrtovanih smotrov in ciljev, usklajenosti 

planiranih in dejanskih potreb glede roka izvedbe ter primernosti planiranih stroškov za 

izvedbe; 

− glavni kriteriji za oceno ustreznosti so prirejenost vsebin in izvedba programa, znanje ter 

veščine, ki jih že imajo izobraževanci, primernost uporabljenih metod učenja v skladu z 

vsebino in s smotri ter cilji izobraževalnega programa ter z učnimi navadami 

izobraževancev in nivojem usklajenosti, dostopnosti ter raznovrstnosti virov za učenje, 

sredstev in pripomočkov; 

− reakcije in izobrazbeni dosežki izobraževancev so temeljni kriterij za določitev stopnje 

učinkovitosti izobraževanja. Dobimo jih z raziskovanjem mnenj in sodb o posameznih 

dejavnikih procesa ter nivojem zadovoljstva. 

Splošna merila zunanjega vrednotenja izhajajo predvsem iz opredeljenih potreb in smotrov ter 

ciljev, ki jih izobraževalni dejavnosti zastavlja njeno delovno okolje. Glavno merilo zunanje 

učinkovitosti izobraževanja so tisti dejavniki, na podlagi katerih lahko ocenimo stopnjo 
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doseganja zastavljenih smotrov in ciljev oziroma stopnjo njegovega prispevka k razvoju 

organizacije. Glavna merila so (Možina idr. 2002, 240–241): 

− zadovoljitev kadrovsko-razvojnih potreb, ki je temeljni smoter in cilj izobraževalne 

dejavnosti. Opredeljene so v planu potreb po kadrih, v planu pridobivanja kadrov, v planu 

presežka kadrov, v planu razvoja kadrov in v planu izobraževanja; 

− usklajenost programov in potreb naj bi obravnavali kot trajno možnost, da lahko okolje 

izobraževalne dejavnosti vpliva na zgradbo in vsebino programov; 

− delovna uspešnost zaposlenih je neposredno merilo zunanje učinkovitosti izobraževanja. 

Merimo jo z ustreznimi metodami na podlagi meril, kot so: doseganje načrtovanih 

smotrov in ciljev, doseganje predpisane količine in kakovosti dela in podobno. Učinki 

izobraževanja so po navadi posredni in se kažejo v večji prilagodljivost in notranji 

mobilnosti zaposlenih, storilnosti in izboljšanju kakovosti dela, ustvarjalnosti in 

inovativnosti zaposlenih; 

− prispevek k razvoju organizacije, s spremljanjem in vrednotenjem tega prispevka 

ugotavljamo predvsem dolgotrajnejše vplive in ekonomske učinke izobraževanja. 

Temeljno izhodišče pri tem vidiku zunanjega vrednotenja je po eni strani ocena 

ustreznosti celotne kadrovsko-izobraževalne dejavnosti, po drugi pa prispevek 

izobraževanja k uspešnosti organizacije. Z uporabo metodologije in oblikovanjem 

modelov vrednotenja ekonomske učinke izobraževanja ugotavljamo z analizo, obdelavo 

in primerjanjem izbranih kazalnikov, meril in standardov. 

Motivacija za izobraževanje in ovire 

Zaposleni naj bi bili ustrezno motivirani, če želimo izvesti ustrezno izobraževanje in 

usposabljanje, saj posameznega zaposlenega ne moremo v izobraževanje prisiliti, če sam ni 

pripravljen sodelovati. 

Ferjan (1999, 112) opredeljuje motivacijo kot psihološko spodbudo, ki pomeni prostovoljno 

pripravljenost posameznika za napor, s katerim bo skušal doseči določen smoter in cilj, hkrati 

pa bo zadovoljil svoje individualne potrebe. 

K izobraževanju odrasle spodbuja več dejavnikov npr. interakcija z drugimi ljudmi, 

zadovoljstvo, želja, da bi preizkusili svoje znanje ipd. Motivi se med seboj prepletajo in 

spodbujajo in izhajajo iz potreb po izobraževanju in usposabljanju. To potrebo pa lahko 

opredelimo kot razliko med znanjem, ki ga že imamo, in tistim, ki ga potrebujemo za uspešno 

opravljanje določenih dejavnosti in funkcij (Jelenc 1996, 39). 

Najpogostejša potreba v okviru službe je denar, sledijo občutek socialne varnosti, sprejetost 

na delovnem mestu, občutek samopotrjevanja itd. Zaposleni ima večjo motivacijo za izvajanje 

določenega dela, kolikor večja so njegova pričakovanja po zadovoljitvi njegove potrebe. 

Motivacijski faktorji vplivajo na motivacijo zaposlenih v organizaciji in pri ljudeh ustvarjajo 
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občutek zadovoljstva (npr. doseganje rezultatov, priznanja, napredovanja, lasten razvoj itd.) 

(Ferjan 1999, 119).  

Motive ločimo glede na vrsto, moč in trajnost ter jih lahko razdelimo v tri skupine (Jereb 

1998, 41):  

− motivi, ki nastajajo zaradi potrebe poklicnega dela, 

− motivi, ki jih povzročajo potrebe po smotrnem preživljanju prostega časa in 

− motivi, ki nastanejo iz drugih človeških potreb. 

Pojavijo pa se tudi različne ovire, ki posameznika odvrnejo od zaželenega smotra in cilja ter s 

tem povezanega izobraževanja in usposabljanja. Posameznik pri izobraževanju lahko naleti 

na: situacijske ovire (npr. pomanjkanje časa, stroški izobraževanja, družinski problemi, 

oddaljenost izobraževalne organizacije), institucijske ovire (ponudba ustreznih programov oz. 

tečajev, urnik, vpisni pogoji, način prenašanja znanja itd.) ali dispozicijske ovire (so povezane 

s psihološkimi značilnostmi posameznika – samozavest, stališča, zmožnosti za učenje, odnos 

do izobraževanja ipd.) (Jelenc 1996, 45−47).  

Usposabljanje zaposlenih 

Proces razvijanja sposobnosti, ki jih zaposleni potrebujejo pri opravljanju nekega dela v 

okviru določene dejavnosti, pogosto označujemo s pojmom usposabljanje. Usposabljanje je 

proces razvijanja človekovih sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje pri opravljanju 

konkretnega dela v okviru določene dejavnosti, ki se osredotoča na sedanjost in je nujna 

sestavina izobraževalnega procesa. Uresničevanje izobraževalnih procesov v organizacijah je 

zagotovljeno z ustrezno organiziranostjo izobraževalne dejavnosti v organizaciji. Pri tem naj 

ne bi prezreti spoznanja, da je vsako usposabljanje in izobraževanje v medsebojnem odnosu 

(Bernardin 2003, 165).    

Usposabljanje opredelimo kot načrtovano in sistematično spremembo vedenja, do katere pride 

na podlagi spremljanja učnih primerov, programov in upoštevanja napotkov, ki omogočajo 

posameznikom, da dosežejo potrebno raven znanja in spretnosti za učinkovito izvedbo 

njihovega dela (Treven 1998, 197). 

Razvoj organizacije je najbolj odvisen od sposobnosti njenih človeških virov, da dosegajo 

dolgoročne smotre in cilje. To omogoča priprava in izvajanje ustreznega sistema 

usposabljanja. Na drugi strani je tudi razvoj višjih potreb ljudi odvisen od sposobnosti 

organizacije za njihovo zadovoljevanje. Procesa usposabljanja in razvoj organizacije sta  

soodvisna (Kavran in Florjančič 1992, 81). 

Usposabljanje je načrtovan napor, da bi zaposleni dosegel in pridobil vedenja, ki so povezana 

z delom ter da bi lahko izboljšal svoje delovne rezultate. Bistveni namen usposabljanja je, da 

zaposlenim pri delu omogoči, da razvijejo lastne sposobnosti, izboljšajo kakovost dela, 



30 

odpravijo probleme in krepijo samozavest (Merkač Skok 2005, 168). 

Z usposabljanjem skušamo s posebnimi postopki izboljšati tiste človekove lastnosti, ki so 

pomembne pri opravljanju dela, za katerega je zadolžen. Prilagojeno je konkretnemu delu na 

konkretnem delovnem mestu. Usposabljanje pomeni organizaciji precejšen finančni izdatek, 

vendar naj bi se vložek izplačal in povrnil. To je najboljši način, da zaposleni spoznajo nove 

tehnologije, na osnovi katerih lahko izboljšujejo svojo uspešnost (Lipičnik 1997, 106). 

Usposabljanje označimo kot načrtno in sistematično spremembo vedenja posameznika, do 

katerega pride na osnovi načrtnega in organiziranega učenja, ki posamezniku omogoča razviti 

določene sposobnosti, potrebne za izvajanje konkretnega, natančno določenega dela (Možina 

idr. 2002, 216). 

Usposabljanje zaposlenih je veliko bolj razvito, kot je bilo, saj se pojavljajo vedno večje 

potrebe po usposabljanju in razvijanju, ki jih človek potrebuje pri opravljanju nekega 

konkretnega dela. Številni primeri pričajo, da obstaja v nekaterih organizacijah celo 

vsakodnevna potreba po dodatnem usposabljanju človeških virov ali njihovem prešolanju 

zaradi zahtev tržišča. Glavni namen usposabljanja zaposlenih pa je predvsem povečati njihovo 

uspešnost (Hughey in Mussnug 1997, 52). 

Prednosti dejavnosti usposabljanja, če je ta dejavnost učinkovito organizirana, so naslednje 

(Treven 1998, 208−209): 

− zmanjšanje stroškov učenja, 

− izboljšanje dela posameznikov, timov in celotnega podjetja in drugih organizacij (z 

vidika kakovosti, učinkovitosti, hitrosti in produktivnosti), 

− povečanje različnih sposobnosti zaposlenih in s tem izboljšanje njihove operativne 

fleksibilnosti, 

− pridobivanje visoko usposobljenih posameznikov, 

− pomoč pri razvoju ustrezne organizacijske kulture in klime, 

− zagotavljanje proizvodov in procesov porabnikom na višji ravni, 

− povečanje zaupanja zaposlenih v smoter in cilje organizacije, 

− pomoč pri obvladovanju sprememb na podlagi oskrbovanja zaposlenih s potrebnim 

znanjem in veščinami. 

V veliko podjetjih in drugih organizacij so začeli reorganizirati funkcijo usposabljanja, da bi 

pridobili konkurenčno prednost pred drugimi na tržišču. Novi način organiziranja te funkcije 

je povezan s strateškimi smotri in cilji podjetja in naj bi ga podpirala vršna raven managerjev. 

Zanj je značilno, da pomaga oblikovati delovne razmere, ki spodbujajo nenehno učenje 

zaposlenih (Treven 1998, 209). 
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Proces usposabljanja 

Če želimo izvajati učinkovit proces usposabljanja v organizaciji, je treba uporabiti sistemski 

pristop. Pomeni, da je treba upoštevati vse bistvene dejavnike in spremenljivke, ki utegnejo 

vplivati na učenje. Ti dogodki se pojavijo znotraj in zunaj organizacije in jih je treba 

upoštevati pri oblikovanju programa usposabljanja (Treven 1998, 209−219). 

Načrtovan proces usposabljanja je sestavljen iz štirih faz (Treven 1998, 210): 

− določitev potreb po usposabljanju, 

− načrtovanje programov usposabljanja, 

− izvedba usposabljanja in ocenitev usposabljanja. 

Bartol in Martin (1995, 356) trdita, da se v procesu usposabljanja v organizaciji najprej 

ugotovijo obstoječe potrebe po specifičnih znanjih in veščinah ter šele na koncu njihove 

pomanjkljivosti. Na osnovi tega nato v organizaciji določijo smotre in cilje ter oblikujejo 

načrt za izvedbo programov usposabljanja. Temu sledi še izvedba usposabljanja in ocenitev 

usposabljanja (Merkač 1998, 73). 

Določitev potreb usposabljanja se nanaša na proces usposabljanja v organizaciji. V 

posamezni organizaciji predvidijo potrebo po tej dejavnosti na podlagi različnih kazalnikov, 

kot so npr. težave pri izvedbi nalog, nova tehnologija in preoblikovanje vrste dela. Vendar pa 

vsi ti kazalniki ne zadoščajo za sprejem ustrezne odločitve o usposabljanju (Treven 1998, 

211). Zato je pri tem procesu značilno, da se ločijo želje od potreb, nato pa se določi, katere 

potrebe so dejansko potrebe po usposabljanju. Na osnovi tega se v literaturi pogosto 

pojavljajo pogledi z vidika določevanja potreb usposabljanja za posameznike, skupino/tim in 

podjetje in drugo organizacijo (Bee in Bee 1994, 20). 

Kežmanova (2010, 34) navaja tudi, da naj bi program usposabljanja oblikovali neodvisno do 

drugih in ga spremenili takoj, ko se pokažejo potrebe po novem znanju ali veščini, ki v 

prejšnjem programu niso bile vključene. Čas izvedbe programov je različen in je odvisen od 

vsebine, ki je predmet obravnavanja v določenem programu. Na skrajšanje tega časa lahko 

pomembno vpliva uporaba posebnih metod, ki jih omogoča računalniška podpora 

usposabljanja (Treven 1998, 211).  

Na ravni načrtovanja programa usposabljanja pa je treba iskati odgovore na naslednja 

vprašanja (Attwodd in Dimmock 1996, 103): 

− Kaj je celoten smoter in cilj programa usposabljanja?  

− Kje in kdaj poteka usposabljanje?  

− Kaj naj bi bilo zajeto v načrt programa usposabljanja?  

− Katere aktivnosti izobraževanja in usposabljanja naj bodo vključene?  

− Kdo naj vodi usposabljanje?  
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V fazi izvedbe usposabljanja je usposabljanje različno zasnovano glede na uporabnike, ki jim 

je namenjeno. Usposabljanje se izvaja na različnih lokacijah. V podjetju in drugi organizaciji 

je mogoče zaposlene, medtem ko ti opravljajo svoje delo, usposabljati na njihovem delovnem 

mestu, če je opremljeno za tečaje ali seminarje. Izvajanje usposabljanja delimo na notranje in 

zunanje usposabljanje. Notranje usposabljanje uporabljamo predvsem pri novo zaposlenih, ko 

jih je treba seznaniti z njihovimi delovnimi nalogami. Zunanje usposabljanje pa poteka v 

posebnih prostorih, ki so opremljeni z ustreznimi pripomočki (Treven 1998, 210−213). 

Ocenjevanje je integralni del usposabljanja. To pomeni, da se v svoji temeljni obliki takšno 

ocenjevanje nanaša na primerjavo smotrov in ciljev z učinki. Takšna primerjava omogoča 

pridobitev odgovora na vprašanje, do katere stopnje je usposabljanje doseglo svoj namen. 

Hamblin (Treven 1998, 214) je predlagal pet ravni, na katerih lahko poteka ocenjevanje. To 

so: odziv oseb, ocenjevanje učenja, ocenjevanje vedenja, ocenjevanje organizacijske enote in 

ocenjevanje končne vrednosti (Kežman 2010, 34). 

Učenje 

Trevnova (1998, 86) navaja, da je pri opredelitvi pojma učenje treba upoštevati spoznanja 

psihologov, ki opredeljujejo učenje kot vsako razmeroma trajno spremembo v vedenju, ki se 

pojavi kot posledica neke izkušnje. Opredeliti ga je možno tudi kot proces izboljšanja akcij 

posameznika na podlagi večjega znanja in boljšega razumevanja stvari. 

Jelenc (1996, 10) opredeljuje, da je učenje »vsaka dejavnost, namerna, nenamerna ali 

naključnostna, s katero posameznik spreminja samega sebe, pri tem vplivajo nanj kulturno 

okolje, dejavnosti, ki jih spremlja ali se jih udeležuje, ali pa njegova načrtna dejavnost, da 

vire učenja iz okolja tako ali drugače strukturira in jih prilagodi svojim potrebam.« 

Vukovič in Miglič (2006, 20) navajata, da naj bi učenje prineslo sposobnost narediti nekaj, 

česar prej ni bil sposoben narediti. Novo znanje učenec pridobi s pomnjenjem besed, ki pa jih 

ne razume in mu ničesar ne pomenijo. Človek pa se lahko na drugi strani nauči določenih 

spretnosti brez razumevanja načina, kako jih je pridobil. Učenje opredelimo kot pridobivanje 

znanja in spretnosti. 

Borger in Seaborne definirata učenje kot vsako bolj ali manj trajno spremembo vedenja, ki je 

rezultat izkustva. Tudi drugi raziskovalci navajajo opredelitev učenja kot vsako razmeroma trajno 

spremembo v vedenju, ki se pojavi kot posledica izkušnje. Učenje torej ni le pridobivanje znanja, 

spretnosti in navad, ampak pomeni stalno spreminjanje posameznika pod vplivom interakcije z 

okoljem (Možina idr. 2002, 210). 

Učenje je tesno povezano z izobraževanjem in usposabljanjem, saj v širšem pomenu zajema 

sestavine obeh pojmov (Možina idr. 2002, 217). 
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Slika 1: Odnos med učenjem, izobraževanjem in usposabljanjem 

Vir: Možina idr. 2002, 217. 

Izobraževanje se nanaša na pridobivanje znanja in veščin oziroma izobrazbe za določeno delo. 

Pri usposabljanju gre za pridobivanje spretnosti, ki jih posameznik potrebuje za opravljanje 

določenega dela, vse skupaj pa spada pod pojem učenje (Možina idr. 2002, 210−211). 

Učenje je učinkovito takrat, kadar gre za vzajemno kombinacijo osredotočanja naporov 

učenja, okolja, ki vzpodbuja učenje in tehnike, ki omogočajo, da je takšno učenje učinkovito 

(Buckler 1996, 31).  

Učenje v organizaciji 

Trevnova (1998, 93) navaja, da učenje v organizaciji predstavlja proces prilagajanja 

organizacije družbenemu okolju. V stabilnem družbenem okolju, kjer se spremembe dogajajo 

počasi, je tudi učenje lahko počasnejše. Nasprotno velja za nestabilno, hitro se spreminjajoče 

družbeno okolje, kjer naj bi bilo učenje zasnovano tako, da organizaciji omogoča sprotno 

prilagajanje spremembam. 

Osnovna zakonitost učenja v organizaciji je, da se organizacija uči preko posameznikov, zato 

je učenje organizacije v veliki meri odvisno od sposobnosti učenja posameznikov. To vodi do 

sprememb v znanju in vedenju posameznika (Crossan, Lam in Hildebrand 1995, 231). 

Učenje na ravni posameznika 

Ločimo naslednje zvrsti posameznikovega učenja (Rozman 2000, 143): 

− Učenje s posnemanjem je način učenja, ki ga človek nikoli ne opusti, ker je osnovna 

oblika celostnega učenja, s katerim človek privzema kompleksno znanje in veščine. 

− Učenje s pomočjo posledic zasledimo v organizacijah, kjer zaposleni z veseljem 

opravljajo dela, pri katerih so posledice ugodne ter ne opravljajo del z neprijetnimi 

posledicami. Spodbuda in kazen sta dejavnika, ki vplivata na proces učenja. 
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− Klasično pogojevanje je proces učenja posameznika, pri katerem posameznik prepozna 

povezavo med pogojenimi in nepogojenimi spodbudami, zaradi česar pogojne spodbude 

sprožijo enak odziv kot nepogojne. Tak način je uporaben v preprostih situacijah, kjer sta 

jasno razvidna vzrok in posledica. Pogojni odgovor je podzavesten, zato zamre zelo hitro, 

razen če ga nenehno vzpodbuja pogojna spodbuda. 

Učenje na ravni tima 

Učenje na ravni tima je generativno ali ustvarjalno učenje, ki presega okvir posameznika, saj 

zahteva intelektualno omrežje – tim. Generativno učenje je v prvi fazi izmenjava osebnih 

prepričanj in pogledov vsakega udeleženca posebej, ki jih posameznik hote izpostavi dvomu in 

dobronamerni kritiki drugih. Na ta način se odvija primerjava, ki daje znanju vrednostna 

obeležja. Debata odkriva različnost pogledov in prav zato sproža nove asociacije in kombinacije 

že znanih elementov v nove celote ter ga na ta način prikaže veliko bolj celovito (Mayer 2002, 

575). 

Učenje na ravni organizacije 

Klopčičeva (2006, 7) navaja, da se znanje in veščine najprej začnejo na ravni učenja 

posameznika oziroma na ravni tihega znanja in veščin posameznikov. Šele ko to znanje in 

veščine zaposleni delijo med seboj in ko gresta znanje in veščine skozi štiri oblike konverzije, 

preideta na raven skupine kot celote oziroma na raven učenja tima. Cikel se nadaljuje, tako da 

znanje in veščine postanejo znanje celotne organizacije, kar je posledica učenja na 

organizacijski ravni. 

Pri učenju celotne organizacije je bistvenega pomena, da učenje temelji na učenju 

posameznikov in timov ter da znanje in veščine, ki se tako ustvarijo, niso shranjene le v 

glavah posameznikov, temveč je to znanje skupno za celotno organizacijo in da je le-to večje, 

kot bi bila vsota znanja in veščin posameznikov ali timov. Učenje organizacije je v veliki meri 

odvisno od posameznih članov organizacije in njihovih medsebojnih razmerij. 

Najpomembnejše učenje ne poteka s prenosom znanja in veščin enega posameznika na 

drugega, ampak preko njihovih povezav. Organizacijsko učenje je proces pridobivanja, 

uporabe in dopolnjevanja organizacije (Rozman 2000, 146).  

Proces organizacijskega učenja vključuje naslednje faze (Rozman in Pirc 2001, 6): 

 pridobivanje znanja in veščin, 

− kodiranje znanja in veščin, 

− shranjevanje znanja in veščin, 

− prenos znanja in veščin in uporaba znanja in veščin. 

Vsako podjetje in druga organizacija morata ugotoviti, kakšna znanja in veščine v njiju že 

obstajajo in kakšne so potrebe po znanju in veščinah, da bosta dosegla zadane smotre in cilje. 
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Pridobivanje znanja in veščin (ang. knowledge generation) vključuje učenje, nakup in najem 

znanja, oblikovanje namenjenih sredstev in drugo. Najpogostejši obliki nakupa sta 

zaposlovanje ljudi ali nakup organizacije, ki to znanje že ima (Davenport in Prusak 1998, 53). 

Novo pridobljeno znanje in veščine mora podjetje in druga organizacija preoblikovati v 

obliko, ki je dostopna vsem. Ta oblika je urejena, zapisana, prenosljiva in razumljiva. To 

pomeni, da znanje kodira (ang. knowledge codification). Takšno znanje imenujemo 

eksplicitno znanje (Pirc 2001, 344). 

Preoblikovano znanje prenašamo (ang. knowledge transfer). Pomembno je, da manager 

ustvari ozračje medsebojnega zaupanja, ki je pomembno predvsem pri prenosu tihega znanja. 

Zanj je značilno, da tiho znanje ni nikjer zapisano in se na druge zaposlene prenaša z 

osebnimi načini prenosa, z odhodom nosilcev tihega znanja pa je to za podjetje izgubljeno. S 

pravilnim slogom vodenja pospešimo osebne načine prenosa znanja, med katere uvrščamo 

oblike poročil s seminarjev, timsko delo, redne sestanke in zapisnike, rotacija zaposlenih, 

mentorstva in neformalno druženje. Za eksplicitno znanje, ki je že evidentirano, pa je 

primerna uporaba tehnologije (Klopčič 2006, 8). 

Namen prenašanja in delitve znanja je v njegovi nadaljnji uporabi (ang. knowledge use). Tako 

se v podjetju ustvari novo znanje. Gre za preoblikovanje znanja z namenom ustvarjanja novih, 

ki naj bi povzročilo spremembo vedenja posameznikov ter podjetja kot celote. Uporaba 

obstoječega znanja podjetja ustvari novo znanje, tako se vrnemo v prvo fazo procesa, s čimer 

se proces spremeni v cikel, ki se nepretrgoma nadaljuje (Klopčič 2006, 8). 

2.2 Teoretična izhodišča o inoviranju, inovaciji, invenciji, ustvarjalnosti 

Inovacije že od nekdaj predstavljajo bistvo razvoja in napredka človeštva in danes postajajo 

vedno bolj nujna podlaga za doseganje konkurenčnih prednosti, saj živimo v času 

globalizacije, hitrih sprememb in neprestanega boja za obstanek. Podjetja in druge 

organizacije zaradi konkurenčnosti vedno bolj iščejo načine, da bi bile uspešnejše in bolj 

prepoznavne na trgu. Inovativnost in ustvarjalnost sta načina, ki bistveno pripomoreta k temu.  

V slovenskih organizacijah je profesionalna raziskovalno-razvojna dejavnost načeloma dobro 

razvita, vendar je premalo ustvarjalnega sodelovanja v smislu vključevanja tudi 

nestrokovnjakov v invencijsko-inovacijske dejavnosti. Vršni management posveča premalo 

pomembnost ustvarjalnosti in invencijsko-inovacijskemu procesu. Še vedno zaposleni živimo 

v prepričanju, da nas lahko nove ideje, napredno razmišljanje, predlaganje sprememb itd. 

pripelje v težave. Razlog za takšno stanje je v splošni klimi v družbi, v kateri je bilo včasih 

potrebne veliko manj inovativnosti kot danes, predvsem v pristopu in razmišljanju vodilnih 

ljudi v organizacijah (Guštin 2007, 5). 



36 

V preglednici št. 1 bomo predstavili ključne napake, ki se pojavljajo pri razumevanju 

inovativnosti in inovacij. 

Preglednica 1: Ključne napake pri razumevanju inovativnosti in inovacij 

 

Vir: Krošlin (2005, 93−94). 

2.2.1 Opredelitev splošnih pojmov o inovacijsko-inovativni dejavnosti 

Inoviranju pravimo tudi nova znanost o gospodarski uporabi ustvarjalnosti (Mulej 1994, 22).  

V povezavi z inovacijami opredelimo naslednje pojme: 

Ideja je zamisel, ki se porodi inovatorju sama od sebe ali ob nekem dogodku. Je misel, 

podoba, oblika, videz, umsko izoblikovan pojem o nekem pojavu, procesu, predmetu, zamisel 

ali okvirni načrt nečesa, sporočilo filozofskega ali znanstvenega dela, je vsebina zavesti 

(Likar 1998). 

Zakoreninjeno prepričanje o inoviranju, ki ni povsem 
pravilno ali je povsem napačno.

Sodobno pojmovanje koncepta inoviranja.

Inovacija mora biti absolutno nova! Nikakor ne. Lahko je nova če za organizacijo, ki jo uvaja 
za svoje notranje odjemalce ali pa kupce.

Inovacija pomeni radikalno, drastično, veliko novost! Ne. Po nekaterih ocenah naj bi bilo kar 70% drobnih 

izboljšav v postopkih dela.
Inoviranje je nasprotno kopiranju. Ne. Inoviranje pogosto pomeni le preureditev obstoječega 

znanja na drugačen način, ki koristi uporabnikom.
Inoviranje - rutina - rutinerstvo. V organizacijah se pojavlja potreba po ustaljeni rutini za 

uspešno izvajanje vseh potrebnih aktivnosti ter 
ustvarjalnosti in inoviranju za izvajanje obstoječih 
postopkov in izvajanje novih. Pogubno pa je rutinerstvo 

(vztrajanje pri preživetem).
Inovacija se nanaša na tehniko oziroma tehnologijo. Da, vendar je inovacij več tipov, ki so pomembnejše od 

tehnično tehnoloških.
Inovacije so novi izdelki. Da, a le, če jih trg sprejme kot koristne.
Inovativne so organizacije, ki imajo lasten R&R oddelek. R&R oddelek lahko v organizaciji predstavljacelo oviro 

za večjo inovativnost, če so zaposleni prepričani, da je to 
edino mesto, kjer nastajajo invencije in potencialne 

inovacije.

Inovativne so organizacije, ki imajo lastne patente. Lahko, če patente izkoriščajo pri ustvarjanju inovacij. 
Patentirajo se invencije in ne inovacije.

Za dobro inovacijo je potrebno iemti odlično idejo. Zavedati se moramo, da dobra ideja brez prave realizacije 

ne postane inovacija. Novost postane inovacija takrat, ko 

odjemalcem prinaša korist.
Inoviranje je drago. Lahko, v primerih radikalnih inovacij, medtem ko je 

kakšne drobne inovacije mogoče uvesti tudi brez stroškov.
Inovirajo lahko "brihtneži". Ideje lahko išče prav vsak, saj vsak posameznik ima v 

sebi določen ustvarjalni potencial. Od vsakega 
posameznika pa je odvisno, kako dobro bo svoj potencial 

izkoristil.
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Invencija 

Mulej in Ženko (2004, 187) opredeljujeta invencijo kot vsak nov domislek, ki bi morda lahko 

kdaj kasneje vodil h kakšni koristi za odjemalce in avtorje. 

Devetak (1980) trdi, da je invencija proces kreacije novega znanja z opazovanjem okolice in 

razmišljanjem, kako bi se obstoječe znanje lahko izboljšalo ali prilagodilo specifičnim 

pogojem. Predstavlja idejo, opis ali model za novo ali izboljšano sredstvo, proizvod, proces in 

sistem (Likar, Križaj in Fatur 2006, 29−30). 

Rebernik (1997) pa pravi, da je invencija nov domislek, ki bo morda kdaj postal uporaben in 

koristen (Likar idr. 2002, 18). 

Sugestija je tista invencija, ki ne ostane pri avtorju v možganih, ampak jo prijavi pooblaščeni 

službi v organizaciji (Mulej 2002, 4−6). 

Potencialna inovacija 

Mulej (2002, 4−6) trdi, da je potencialna inovacija uporaben, a ne še nujno donosen ali kako 

drugače koristen nov domislek. Je korak med invencijo in inovacijo, ima že uporabno 

vrednost, vendar še ne koristi. 

Je do uporabnosti dognana invencija (Mulej in Ženko 2004, 123). 

Inovacija 

− Je namenska in radikalna sprememba v obstoječih izdelkih/storitvah, procesih in v 

organizaciji, katere namen je doseči konkurenčne prednosti pred tekmeci (De Leede in 

Looise 2005, 9). 

− Schumpeter (1934) je inovacije opredelil kot oblikovanje povezave med novimi idejami 

ter trgi. Opredelil je naslednje oblike novosti: 

1. uvedba nove dobrine, ki je potrošniki še ne poznajo, ali uvedba nove kakovosti 

dobrine; 

2. uvedba nove metode proizvodnje, ki še ni testirana z izkušnjami v panogi 

proizvodnje; 

3. odprtje novega trga, na katerem organizacija do sedaj še ni nastopala, ne glede na 

to, ali je ta trg pred tem že obstajal ali ne; 

4. osvojitev novega vira dobave surovin ali polizdelkov, ne glede na to, ali je ta nov 

vir pred tem že obstajal ali pa ga je bilo treba šele ustvariti; 

5. uvajanje nove organizacije katerekoli panoge, kot ustvarjanje monopolnega 

položaja ali razbitje monopolnega položaja (Rebernik 2005). 
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− So motor, ki poganja razvoj podjetja, inovacija ne pomeni samo uvedbe nečesa novega, 

ampak pomeni tudi uspešno uporabo novih zamisli, ustvarjanje vrednosti na tak način, da 

povezujemo nove zamisli in tehnologijo s potrebami trga (Gigante 2006, 6). 

− OECD in EU: je vsaka novost, ki se bolj ali manj bistveno razlikuje od obstoječe prakse 

(v smislu koristnosti). Nanaša se na vsa področja življenja, ne le na nove izdelke. 

Inovacije predstavljajo koristne novosti v vseh segmentih delovanja podjetja, to so novi 

tržni pristopi, distribucijske poti, novosti v administraciji, v načinu razdeljevanja interne 

pošte, v organizaciji izobraževalnih procesov, v načinu internega pretoka informacij, v 

hitrejšem načinu preverjanja in uvajanja novih idej, v načinu motiviranja in nagrajevanju 

inovacij, skratka vse, kar podjetju prinaša konkurenčne in dolgoročne boljše poslovne 

rezultate (Likar, Križaj in Fatur 2006). 

Inovativno poslovanje je poslovanje, ki glede proizvodnje in vseh drugih sestavin temelji na 

inovacijah (Mulej 2002). 

Inovativna družba nastane, ko se širi inovativno poslovanje na prevladujoči del gospodarstva 

in na druge organizacije (Mulej in Ženko 2004, 41). Inovativna je lahko le družba, v kateri 

zaradi razvojnih in upravljalskih okoliščin prevladuje vpliv organizacij, ki je poslujejo 

rutinsko (Mulej 2002). 

2.2.2 Inovativna organizacija 

Soočamo se z razmerami, kjer se zaradi stalnic inovacij morajo organizacije sprijazniti s tem, 

da je treba v inoviranje nenehno investirati, tudi v času recesije. Potrebna so stališča, politike 

in prakse inovativnih organizacij – inovativni management, ker si rutinerstva ne morejo 

privoščiti ne velike, ne srednje in ne male organizacije. Glavna naloga managementa je skrb 

za upravljalske, organizacijske in metodijske inovacije, ki omogočajo ustvarjanje in uporabo 

teh in vseh drugih tipov inovacij, na osnovi podpiranja in obvladovanja invencijsko-

inovacijskega procesa oziroma inovacijskega managementa (Mulej 1994, 5−6). 

Inoviranje managementa 

V organizaciji in izven nje obstajajo razlike v interesih in lastnostih ljudi, zato je potreben 

nenehen trud za obvladovanje pojavov, procesov in problemov, skratka upravljanje. Da je to 

čim bolj učinkovito in uspešno, se mora inovirati tudi upravljanje samo. Učinek se spremeni, 

ko se spremeni praksa, ta pa se spremeni, ko se spremeni metoda njenega obvladovanja, 

proces, ki se imenuje upravljanje oziroma inovacijski management (Mulej 1994, 33−34). 
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Management inoviranja 

Inovacija je dosežek inoviranja, proces ustvarjanja od zamisli, invencij, potencialnih inovacij 

do inovacij. Da pa je ta zapleten proces čim bolj učinkovit in uspešen, ga je treba upravljati, 

tako je bistvo inovacijskega managementa spreminjanje lastne ustvarjalnosti, ustvarjalnosti 

sodelavcev in drugih iz bolj ali manj neizrabljene naravne lastnosti v ekonomsko in drugače 

družbeno koristne dosežke. Pogoj za njegov uspeh je vsaj petdelen (Mulej 1994): 

1. obstoj, razvijanje in sproščanje ustvarjalnosti kot naravne lastnosti in dejavnosti, 

2. inoviranje managementa za pogoj iz točke 1, 

3. sistemsko razmišljanje, delovanje in obnašanje za pogoj iz točke 2, 

4. obstoj, razvijanje in uporaba znanja za podporo pogojem iz točk 1 do 3; inovira se z 

nenehnim osveževanjem in dopolnjevanjem znanja, 

5. obstoj, razvijanje in uporaba sodobnega podjetništva, da bi zmogli dosežke prvih štirih 

točk uresničiti (poslovno) ekonomsko in motivirano. 

Tako inoviranje managementa kot management inoviranja je uspešnejši, kolikor bolj ima 

osnovo v sistemskem razmišljanju, delovanju in obnašanju (Mulej 1994, 34). 

Invencijsko-inovacijski management; 4 x 10 pogojev inovativnega poslovanja 

Za inovativno poslovanje je treba inovirati celotno poslovanje (vse njegove sestavine in 

sinergije med njimi) (Guštin 2007, 18). 

Invencijsko-inovacijski management se uveljavlja kot dopolnilo rutin(er)skemu 

managementu, zajema pa ustvarjanje invencij in inovacij, zato da bi odjemalcem ponudili 

odlično kakovost, ponudnikom pa donosnost. V praksi sta potrebna oba, tako invencijsko-

inovacijski kot rutinski management. Prvi novosti ustvarja in plasira odjemalcem, drugi pa jih 

najbolj učinkovito izrabi (Mulej in Ženko 2004). 

Bistvena pri tem je inovacijska politika organizacije, ki povezuje širok splet poslovnih funkcij 

od usposabljanja, trženja, financiranja, upravljanja, znanstvene in tehnične informacije in 

industrijske lastnine (Mulej 1994, xiii). 

Pogoj »3T« 

Lokacija, ki želi privabiti ustvarjalne ljudi, mora imeti 3T (tehnologijo, talent in toleranco). 

Tehnologijo merimo z inovacijami in koncentracijo podjetij s področja visokih tehnologij. 

Talent ni mišljen kot človeški kapital, ki se običajno meri (število oseb z visoko izobrazbo), 

temveč ustvarjalni kapital, ki ga merimo s številom ljudi v ustvarjalnih poklicih. Toleranca ali 

strpnost je mera odprtosti in strpnosti kraja do različnih vrst ljudi (Florida 2005). 
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Zanimiva je ugotovitev, ki izhaja iz dejanskih dogajanj v praksi, da tehnologije, gospodarske 

družbe in rizični kapital odtekajo v kraje z večjim številom talentiranih ustvarjalnih ljudi. Gre 

za nenavaden preobrat: namesto da bi se ljudje selili za delom, se gospodarske družbe selijo 

ali pa nastajajo v krajih z ustvarjalnimi in sposobnimi ljudmi (Florida 2005). 

2.2.3 Ustvarjalnost kot sestavni del inovacijskega procesa 

V današnjem času se neprestano govori o ustvarjalnosti, inovativnosti, izboljševanju 

obstoječega stanja itd. Le učinkovito, ustvarjalno in inovativno podjetje lahko preživi v 

današnjih razmerah. Zaposlene je treba spodbujati k razmišljanju, da se spodbudi njihova 

ustvarjalnost, treba jim je prisluhniti, od njih pričakovati nove ideje, rešitve za probleme, s 

katerimi se srečujejo, predloge izboljšav obstoječih postopkov in organizacije podjetja. 

Ustvarjalnost je človekova naravna lastnost, da zmore pri svojem ravnanju opustiti kaj 

utečenega in narediti kaj drugačnega (Likar 1998, 16). 

Ustvarjalnost je produciranje novih idej (Pečjak 2001, 8). Ko se ustvarjalnost zatre, 

organizacija izgubi močno tekmovalno orožje: nove ideje (Amabile 1998, 11).  

 

Kot navaja Likar s sodelavcema Križajem in Faturjem (2006, 26−34), se ustvarjalnost nanaša 

na celotno poslovanje, to pomeni od ideje do razvoja invencij, uspešne komercializacije. Kot 

pri ustvarjalnosti, tudi pri inovativnosti obravnavamo lastnosti ljudi. 

Ustvarjalnost je takrat, ko je nekdo pametno nor, ustvarjalnost je, ko nekaj delamo na novo, 

nenavadno. Je izvirno razmišljanje o problemih in pojavih okoli nas (Sriča 1999, 51). 

Matos (1994, 54) opredeljuje ustvarjalnega človeka kot tistega, ki: 

− zna svoje sposobnosti oziroma talente izvirno uveljaviti na različnih področjih, 

− predvsem ne zatre svoje prirojene ustvarjalnosti, 

− razvija svojo originalnost, radovednost, domišljijo, samostojnost, neodvisnost v svojih 

sodbah, mnenju in mišljenju. 

Pečjak (1987, 12−22) navaja, da imajo psihologi, ki proučujejo ustvarjalnost, za najbolj 

zanesljivo, veljavno in nedvoumno merilo ustvarjalnosti izvirnost (originalnost). Izvirnost 

definirajo kot nekaj novega, svojskega, redkega in v skrajnem primeru edinstvenega in 

neponovljivega. Izvirnost ni zadostni kriterij ustvarjalnosti, dodati ji moramo še vsaj 

koristnost in uporabnost njenih rezultatov. Poleg tega zahtevajo nekateri psihologi 

prilagojenost ideje stvarnosti, ki je pomembna v družbenem ustvarjanju. 

Nekonformizem ali neprilagodljivost je najpomembnejša osebnostna lastnost ustvarjalnega 

duha. Lahko ga razčlenimo naprej še na: samostojnost, avtonomnost, nepriznavanje avtoritet, 

ohranjanje integritete, kar pa ne pomeni, da je oseba zaradi tega negativist, ki bi za vsako ceno 
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nasprotoval drugim. Pravi nekonformist sprejema tudi tuja stališča in sodbe, a le, če jih 

premisli in se z njimi strinja. Ustvarjalca opredeljujejo tudi naslednje lastnosti: vztrajnost, 

radovednost, odprtost, čustvena občutljivost, notranja motivacija, odprtost duha, duhovit 

humor itd. Pomembne so tudi človekove razumske sposobnosti kot so: izvirnost, prožnost in 

gibljivost mišljenja. Izvirnost mora biti povezana z uporabnostjo, praktičnostjo ali koristnostjo 

oziroma prilagojenostjo idej, ki jih ustvarijo, stvarnosti. Prožnost pomeni, da ustvarjalec ob 

iskanju rešitve zna in zmore preskočiti na drugo, ustreznejšo idejo, nima težav s fiksacijo in 

bloki v mišljenju ter zapletenostjo s prakso. Gibljivost je podobna prožnosti, zagotavlja pa 

pestrost idej (Mulej in Ženko 2004, 147−149).  

Ivanko (1990, 113) poudarja, da moramo pri obravnavanju ustvarjalnosti upoštevati, da 

obstajata posameznikova in skupinska ustvarjalnost, ki pa lahko imata različen vpliv na 

uspešnost podjetja. Pri ustvarjalnosti posameznika govorimo o proizvodnji novih idej, 

medtem ko skupinsko predstavljajo ljudje z idejami v organizaciji. Z njima je v povezavi 

podjetniška ustvarjalnost, ki jo lahko opredelimo kot organizacijo, ki upošteva ustvarjalnost 

posameznikov v katerikoli obliki in ravni v podjetju. Ustvarjalna podjetja so prostor, kamor 

prihajajo ljudje z idejami. 

Kot navaja Bulčeva (2006, 19−36), je večina slovenskih podjetij v fazi učečega se okolja, kjer 

pomen produktivnosti zamenja pomen kakovosti. Znanje je nov vir za ustvarjanje dodane 

vrednosti in kot posledica uveljavitve znanja na trgu prevzame vlogo zmagovalnega faktorja 

kakovost (standardi ISO 9000, Six Sigma, 20 ključev itd.). Misleče okolje je naslednja faza, 

kjer vlogo novega vira ustvarjanja dodane vrednosti prevzame ustvarjalnost, vzvod za 

oblikovanje zmagovalnih dejavnikov na trgu pa postane inovativnost. Pomen kakovosti tako 

postane vstopni pogoj v misleče okolje, kjer je poudarek na pomenu inovativnosti in 

ustvarjalnosti, ki strmita k neznanim novim izdelkom ter poslovnim procesom. Ustvarjalnost 

z delavnostjo in znanjem je sestavni del baze bivanja poslovnega sistema. 

Model ustvarjalnosti 

Komponentni model ustvarjalnosti je sestavljen iz treh komponent, ki so zelo pomembne za 

samo ustvarjalnost: strokovno znanje, ustvarjalno razmišljanje in notranje delovno 

motiviranje (Amabile 1996, 4). 

Temelj ustvarjalnega dela je ustvarjalno znanje, ki zajema zmožnosti (spomina) dejanskega 

znanja, tehničnih sposobnosti in posebnih talentov znotraj specifičnih delovnih področjih. Ta 

komponenta je skupek načinov, ki se jim sledi v primeru reševanja določenih problemov ali 

opravljanju določenih nalog. Ustvarjalno razmišljanje zajema izkušnje ustvarjalnega 

razmišljanja, ki prispevajo pri učinku celotne ustvarjalnosti in jih je prav tako možno aplicirati 

na vseh področjih (Amabile 1996, 5). 
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Prvi dve komponenti določata, kaj je posameznik zmožen na določenem področju, delovna 

motivacijska komponenta pa določa, kaj bo zares naredil. V primeru, da ima posameznik vsa 

znanja, ki se tičejo prvih dveh komponent, a mu manjka motivacije pri opravljanju naloge, te 

naloge ne bo naredil. Tako njegovo znanje in ustvarjalno razmišljanje ne bo izkoriščeno. 

Ustvarjalnost se povečuje, ko se povečujejo stopnje vsake od naštetih komponent (Amabile 

1996, 7). 

Organizacijsko delovno okolje vpliva na ustvarjalnost posameznikov in skupin, 

posameznikova in skupinska ustvarjalnost pa naprej na celotno organizacijsko inovativnost. 

Pomembni dejavniki pri inovativnosti in ustvarjalnosti so elementi delovnega okolja: viri (vsi 

viri na razpolago za pomoč pri delu usmerjenemu k inovativnosti), načini vodenja (ki 

vzpodbujajo inovativnost in ustvarjalnost) in organizacijsko motiviranje ustvarjalnosti (vsi 

načini naklonjeni inoviranju in ustvarjalnosti). Ustvarjalnost pa služi kot primarni vir 

inoviranja v organizaciji. Kot je razvidno iz zgornje slike, ima okolje lahko vpliv na 

katerokoli komponento, vendar je vpliv na motiviranje nalog najbolj neposredno (Amabile 

1996, 8). 

Dejavniki ustvarjalnosti v podjetju 

Z inovativnostjo in ustvarjalnostjo v podjetju so povezani različni dejavniki, kot so: kultura 

podjetja, nagrade, motivacija zaposlenih, usposabljanje, delo v timih, lastnosti vodij, 

komuniciranje itd. v nadaljevanju predstavljamo nekaj dejavnikov, ki imajo bistven vpliv na 

ustvarjalnost zaposlenih in inovativnost podjetja kot celote. 

Organiziranost ustvarjalne organizacije 

Kliglova (2010, 14) navaja, da se v današnjem poslovnem okolju srečujemo z različnimi 

vrstami organizacije, na eni strani so klasične organizacije  in na drugi ustvarjalne 

organizacije. Pri klasični organizaciji gre za neke staljene monotone sisteme delovanja, 

spoštujejo se pravila, odzivanje na spremembe je počasno, previdno in togo. Gre za 

avtoritativno vodenje, s formalnimi pogoji, ozko specializacijo in izolacijo od okolja. Način 

delovanja ustvarjalne organizacije je usmerjen k spreminjanju pravil, hitremu odzivanju na 

spremembe, pozitivnem sprejemanju sprememb. Gre za bolj prožno organizacijo, kjer 

zaposleni sodelujejo z vodstvom in stremijo k inventivnemu razreševanju problemov. 

Preglednica 2: Primerjava tradicionalne in ustvarjalne organizacije 

Organizacija Klasična Ustvarjalna 

Način delovanja 

 

Spoštovanje pravil Spreminjanje pravil 
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Odzivanje na spremembe Počasno, defenzivno Hitro, ofenzivno 

Odnos do sprememb Previden Pozitiven 

Bistven vir Denar Znanje,čas 

Vrsta organizacije Toga, nespremenljiva Prožna, dinamična 

Vrsta vodstva Avtoritativno, strogo Demokratično, strpno 

Način odločanja Preglasovanje Soglasje 

Reševanje problemov Izkustveno Inventivno 

Izbira osebja Formalni pogoji Sposobnost, veščine 

Zaželena izobrazba Ozka specializacija Multidisciplinarnost 

Zaželena vrsta delavcev Ubogljivi, natančni Domiselni, inventivni 

Vrsta vedenja Administrativno Podjetniško 

Odnos do okolja Poznejši, izolacija Sodelovanje, interakcija 

Način nadzora Naknadni, zunanji Vnaprejšnji, notranji 

Vir: Srića 1999, 173. 

Za uspešnejše spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih in posledično večjo inovativnost podjetja 

je treba v organizaciji uveljaviti inovacijsko politiko. Kot navaja Mulej (1987, 58) je treba: 

− voditi inovacijsko politiko, 

− organizirati invencijsko in inovacijsko dejavnost strokovno in kot znanstveno 

raziskovanje ter kot usmerjeno in planirano (so)delovanje mnogih, 

− usposabljati vse delavce za invencijsko-inovacijsko dejavnost (razvijati mišljenje in 

prepričanje o nujnosti boljšega, novega in uporabnega ter o tem, da je vsakdo sposoben 

biti ustvarjalen in da vodi ustvarjalnost v timu k še boljšim učinkom), 

− moralno in gmotno spodbujati delavce v timih in tudi strokovnjake ter znanstvenike, pri 

katerih se ustvarjalnost šteje za njihovo dolžnost, 

− posebej spodbujati tiste inovacije, ki so pomembne za mednarodno trženje, od tistih , ki 

omogočajo uveljavitev višjih oblik gospodarskih odnosov s tujino, vse do prodaje znanja 

in uveljavitev trajnega mednarodnega sodelovanja. 
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Inovacijska kultura in klima v podjetju in drugi organizaciji  

Organizacijska klima je lastnost podjetja in druge organizacije, ki opredeljuje način, kako ta 

deluje v vsakodnevnih, rutinskih okoliščinah. Ustvarjajo jo člani organizacije preko 

organizacijskih običajev, načinov ravnanja in sistemov nagrajevanja. 

Za ustvarjalnost in inovativnost je treba v podjetju in drugi organizaciji imeti ustrezno 

kulturo, ki vzpodbuja, ceni in nagrajuje ustvarjalno vedenje (Ivanko 1990, 121).  

Organizacijsko kulturo razumemo kot globoko zakoreninjene vrednote in prepričanja, ki 

vladajo v podjetju in drugi organizaciji in je vzorec ureditve ali vedenja, ki ga sprejme neka 

skupina (podjetje, družba, tim) kot splošno sprejemljivi način reševanja problemov (Pervaiz 

1998, 2−3). 

V podjetju in drugi organizaciji kultura ponazarja načine delovanja in obnašanja ljudi. Ko 

ljudje skupaj delajo, čutijo in upoštevajo pravila kulture, ki so tipična za posamezne razmere. 

Kultura je oblika prevzetih navad, vrednot in pravil, saj si ljudje v podjetju in drugi 

organizaciji izoblikujejo svojo in z njo poskušajo vplivati na druge (Ivanko 1990, 121). 

Kavčič (2005, 4) definira organizacijsko kulturo kot sistem vrednot, prepričanj, temeljnih 

stališč, ki so značilna za določeno podjetje in drugo organizacijo in se po tem ločujejo od 

drugih organizacij, kot enotno interpretativno shemo, ki služi članom organizacije in okolju 

ter kot celoto posebnih lastnosti organizacije, ki jo razlikuje od drugih organizacij. Je 

nekakšen odziv na klimo, vendar na globlji ravni. 

Kultura je primarna determinanta inoviranja. Pozitivna naravnanost organizacijske kulture daje 

organizaciji podlago za inoviranje. Kultura vsebuje množico elementov, ki lahko stopnjujejo ali 

zavirajo inovativnost. Poleg tega mora biti inovacijska kultura v skladu z drugimi okoliščinami v 

podjetju (Fatur in Likar 2009, 44). 

Inovacijske kulture podjetje ne more razviti v enem dnevu. Proces zahteva vse zaposlene, 

katerih delo in njihovo razmišljanje vključuje veliko mero ustvarjalnosti. Pomembno je, da se 

podjetje nenehno zavzema za nadgrajevanje, izboljševanje kulture in se spopada z ovirami in 

problemi, ki bi kakorkoli zavirali njeno uspešnost. Brez takega sistema in ustvarjalnih ljudi 

inovacijska kultura nikoli ne bo zaživela (Kligl 2010, 17). 

Organizacijska kultura zavira ali pa spodbuja ustvarjalnost v organizaciji. Kot močan motor 

inovativnosti deluje takrat, ko organizacija ustvari in si medsebojno deli prave norme. V 

primeru pa da je organizacijska kultura neustrezna, bo malokatera ideja ugledala luč sveta, 

kljub trudu posameznikov, ki želijo spodbuditi inovativnost v organizaciji. V več 

organizacijah so ugotovili isti nabor kritičnih norm, ki so potrebne za to, da se inovativnost 

razvija in uveljavlja (Pervaiz 1998): 
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− prisotnost nenehnih izzivov in potreba po akciji (spoštovanje sprejetih obveznosti, 

točnost, izogibanje birokratiziranju, poudarjanje rezultatov in nenehna potreba po tem, da 

so stvari opravljene), 

− svoboda in sprejemanje tveganja (vključuje nenehno izzivanje »statusa quo«, željo po 

eksperimentiranju, svobodo poskušanja in grešenja ter iz tega izhajajočo toleranco do 

napak), 

− dinamizem in usmerjenost v prihodnost (poudarek na dolgoročnih rezultatih), 

− usmerjenost navzven (prilagajanje perspektivi kupca, razvijanje odnosov z dobavitelji, 

partnerji ipd.), 

− odprtost in zaupanje (je stopnja čustvene varnosti, ki jo zaposleni občutijo v svojih 

delovnih odnosih. Za okolje z visoko stopnjo zaupanja je značilno odprto komuniciranje, 

dobro poslušanje, sprejemanje kritike in spodbujanje lateralnega mišljenja), 

− sproščenost v odpiranju diskusij ter sprejemanje in dopuščanje mnenj manjšine (zahteva, 

da oseba pričakuje in sprejema konflikt in kritiko), 

− medfunkcijsko sodelovanje (zanj je značilno timsko delo, pogoste zamenjave delovnega 

mesta in obvladovanje interakcij med posameznimi oddelki oziroma poslovnimi 

funkcijami), 

− oblikovanje mitov in zgodb (skrb, da na simbolični ravni na podlagi dosežkov iz bližnje in 

daljne preteklosti ustvarjamo zgled za sedanjost in prihodnost), 

− zavezanost vodstva (jasnost najvišjega vodstva v izražanju svoje privrženosti inoviranju), 

− nagrade in priznanja (priznavanje vrednosti vsaki, tudi majhni ali očitno nesprejemljivi 

ideji, pozornost in podpora vodstva, skrbno obravnavanje vsake ideje, uresničevanje 

sprejetih idej in proslavljanje dosežkov), 

− čas in usposabljanje (ki je zaposlenim na voljo za razvoj novih idej. Sem sodi sistemsko 

predpisana ohlapnost v delovnem času (primer korporacije 3M, kjer lahko zaposleni 

nameni 15 % svojega časa delu na poljubnem projektu (Sorensen in Cristopher 1997, 9)) 

in drugih virih, zagotavljanje potrebne infrastrukture, usposabljanja, spodbujanja razvoja 

novih znanj in spretnosti), 

− identifikacija zaposlenih s podjetjem (pomeni občutek ponosa in lastništva, skrb za 

podjetje kot celoto, skupno vizijo in skupno usmeritev), 

− organizacijska struktura (pomeni prenašanje odgovornosti in pooblastil za sprejemanje 

odločitev na nižje ravni, decentralizacijo postopkov in procesov, svobodo delovanja, 

pričakovanje dejanj ter hitro in prilagodljivo odločanje ob minimalni birokratizaciji). 

Pervaiz (1998, 31−33) navaja, da ni dovolj sama odločitev, da bo organizacija inovativna, saj 

mora biti podprta z dejanji, ki oblikujejo okolje, v katerem se ljudje počutijo dobro ob 

inovacijah, ki jih ustvarjajo. Kultura je močna določljivka inovativnosti, in ko je ta pozitivno 

naravnana, pomaga organizaciji pri inovativnosti. Sestavljena je iz več elementov, kateri 

vzpodbujajo ali zavirajo nagnjenost inoviranja. Kultura neposredno vpliva na obnašanje in 

tako pomaga pri uspehu podjetja. Če je inovativna, lahko višji managerji z njeno pomočjo 

lažje uresničijo inovacijske načrte in strategije. S pomočjo inovativne kulture se lahko delo 
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opravi lažje kot pa z uporabo formalnih sistemov, postopkov in avtoritete. Organizacija z 

močno kulturo zaposluje ljudi, ki verjamejo v njihove produkte, kupce in postopke. Vendar je 

močna kultura lahko tudi včasih ovira. Najbolje dolgoročno organizacije izkoristijo kulturo 

tako, da tolerirajo vrednote nagnjene k odobravanju sprememb. Vrednote morajo slediti 

strategiji organizacije. Brez njih je pri prepoznavanju potreb po spremembah močna kultura 

lahko ovira. Če so kupčeve želje in razmere na trgu predvidljive in prilagodljive, lahko 

kultura, ki je močno nagnjena k inoviranju in spremembam, povzroča težave. 

Wilenius (2006) trdi, da je v današnjem ekonomskem svetu gonilna sila kulturna 

kompetentnost in organizacijska ustvarjalnost, ki se iz nje razvija. Kulturno kompetentnost 

sestavljajo vse sposobnosti ljudi in organizacijskih dejavnikov, ki pospešujejo in vzpodbujajo 

uporabo kulturnega kapitala med vzajemnim sodelovanjem ljudi in produkcijo. Za 

pospeševanje ustvarjalnosti in inovativnosti v poslovanju moramo ugotoviti vse vrste 

kulturnih kompetenc, ki vzpodbujajo ustvarjalnost in inovativnost. Ugotovijo se lahko preko 

treh različnih dimenzij: 

− prva se nanaša na zmožnosti razvijanja produktov oziroma kako našo prednost 

spremenimo v »pomožno sredstvo« pri razvijanju produktov, ki nam pomagajo pri 

diferenciaciji na trgu, 

− druga je zmožnost prepoznavanja znakov in signalov naše kot tudi drugih kultur, 

− tretja pravi, da je kulturna kompetenca zmožnost ustanovitve organizacijske kulture, ki 

dovoljuje ustvarjalne in inovativne rešitve.  

Russell (1989) predlaga štiri voditeljske sposobnosti, ki jih podjetniki uporabijo pri 

oblikovanju inovativne kulture: 

− prva je učenje inovativnega obnašanja članov skupin, 

− druga je osredotočiti pozornost članov skupin v uspešen razvoj in implementacijo 

inovacij s poudarjanjem inovativnosti in predstavljanjem vzornega modela, ki 

inovativnost podpira, 

− tretji pravi, da je treba zaposliti in podpirati inovativne ljudi, 

− četrta pa ustanoviti sistem, ki bo nagradil uspešno inoviranje in obnašanje, ki bo inovacije 

podpiralo. 

Komuniciranje 

Nedvomno je komunikacija cilj vsakega uspeha, pa tudi vzrok za neuspeh. Uspešna notranja 

komunikacija povzroči homogenost organizacije (pomeni, da bodo zaposleni nastopali složno 

tudi v najtežjih trenutkih). Uspešna zunanja komunikacija omogoči poslovne uspehe 

organizacije, pospeši prodajo in razširi tržišče (Luzar 2007, 27). 

Beseda »komunikacija« izvira iz latinske besede »communius« in pomeni »skupen« ali »da 

imamo nekaj skupnega«. V izvirnem pomenu je to ustvarjanje skupnega razumevanja, skupne 

izkušnje med ljudmi. Tudi delo, strategije, cilji, želje, težave, novice, pretekle izkušnje, ideje 
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in spoznanja, upanj in strahovi, občutki in čustva itd. so lahko skupni. Vse to si lahko 

izmenjamo z besedami, telesno govorico, pogledi, tonom glasu ali pa tako da nič ne rečemo. 

Sporočamo lahko s pomočjo glasbe, plesa in z vsemi drugimi ustvarjalnimi izrazi (Evans in 

Russell 1992, 148). 

Vodstvo v organizaciji naj bi sprejelo ustvarjalnost in inovativnost kot pomembni vrednoti, 

saj tako lahko razvije ustrezno ustvarjalno in inovacijsko klimo. Šele po taki odločitvi se 

lahko to sporočilo posreduje vsem ravnem organizacije, ob vsaki priložnosti in prek vseh 

mogočih medijev, npr. osebno, s plakati, članki v internem gradivu, slogani itd. (Fatur in 

Likar 2009, 48). 

Ustrezno informiranje pri zaposlenih spodbuja zanimanje in željo za ustvarjalnost in 

inovativnost ter jih usmerja k podajanju predlogov za izboljšave. Pomembno je, da zaposleni 

s tem ne dobi občutka, da mora nekaj narediti obvezno, ampak si  mora to želeti. Sodelujoči 

zaposleni naj bi bili konstantno seznanjeni s spremembami. Narediti je treba tak informacijski 

sistem, ki omogoča zaposlenim, da imajo preko svojega računalnika vedno vpogled v stanje 

podanih predlogov ter možnost podaje svojega predloga izboljšave (Fatur in Likar 2009, 49). 

Kavčič (2008, 144) meni, da je komunikacija potrebna tudi za spodbujanje idej med tistimi, ki 

imajo oziroma opažajo nove potrebe, in tistimi, ki so sposobni proizvesti ideje za 

zadovoljevanje teh potreb. Potrebni so sodelovanje in povezovanje zaposlenih, objavljanje 

potreb in idej, odprta razprava in razreševanje konfliktov ter ustrezno delovno okolje, kjer 

zaposleni lahko izkoristijo svoj potencial za učinkovito izvedbo svojih aktivnosti. 

Motivacija zaposlenih za večjo ustvarjalnost 

Dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti 

V organizaciji naj bi se zavedali pomena ustvarjalnosti zaposlenih in delali na tem, da to 

ustvarjalnost znova in znova spodbuja, saj obstajajo zaposleni, ki so po naravi kreativni in 

imajo veliko idej, vendar te zadržijo zase in rajši ne govorijo o tem. Imamo pa tudi manj 

kreativne posameznike, ki jih je treba ustrezno motivirati, da začnejo inovativno razmišljati. 

Sorensen in Christopher (1997) navajata, da so ideje duša vsake inovativne organizacije in da 

vsi ljudje niso naravno nadarjeni za ustvarjalno mišljenje, prav tako tudi ne za sposobnost 

postavljanja vprašanj, ki spodbudijo diskusijo, nove koncepte in nove teorije. V vsaki 

organizaciji naj bi se učili novih vzorcev vedenja in zagotoviti vse vire, ki bodo zaposlenim 

omogočali izrabo njihovih ustvarjalnih potencialov. 

Pri ustvarjalnosti na ravni posameznika je pomembno, da dodelimo pravim ljudem prave 

naloge, usklajene z njihovim znanjem in ustvarjalnimi zmožnostmi (Drevenšek 2000). Avtorji 

opredeljujejo vrsto dejavnikov, ki so povezani z motiviranostjo in vplivajo na ustvarjalno 
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produkcijo idej (Pervaiz 1998, 7). Kot navajata Fatur in Likar (2009, 51), je notranja 

motiviranost glavno gonilo ustvarjalnosti in da zunanji posegi (nagrajevanje in ocenjevanje 

invencij) na motiviranost vplivajo negativno. Strah pred ocenjevanjem in vrednotenjem 

odvrača interes celo od inoviranja samega, saj posameznik v pričakovanju možnega 

negativnega odziva ocenjevalcev zavrača prevzemanje tveganja, ki pa je nujna sestavina 

ustvarjanja inovacij. Za ustvarjalnost posameznika je pomembno, da lahko svobodno 

sprejema tveganje, se poigrava z različnimi idejami in različnimi vidiki, ki privedejo do novih 

razrešitev. Pomembna je svoboda v smislu (nepopolne) avtonomije: strateški smotri in cilji 

naj bi bili jasno opredeljeni, odkrivanje poti do njih pa je treba prepustiti zaposlenim. 

Na ustvarjalnost vpliva tudi strokovnost posameznika, njegovo znanje, tehnične veščine, 

sposobnosti. Te lastnosti pa imajo lahko na ustvarjalnost tako pozitiven kot tudi negativen vpliv. 

Znanje v pozitivnem smislu povečuje sposobnost ustvarjanja novih vidikov razumevanja dejstev in 

povezav med njimi. Po drugi strani pa znanja in veščine, ki so tesno povezane z obravnavanim 

področjem, lahko iznajdljivost omejijo na togo sledenje naučenim rutinam in s tem omejujejo 

vpogled v širše perspektive problematike (Fatur in Likar 2009, 51). 

Viri inovativnih priložnosti – Peter Drucker (2007) navaja sedem virov, ki ustvarjalnega 

človeka privedejo do invencije in prek nje do inovacije: 

− nepričakovano – nepričakovan uspeh, nepričakovan neuspeh ali nepričakovan zunanji 

dogodek; 

− neprimernost – neskladja med stanjem in pričakovanji; 

− inovacija, zasnovana na procesni potrebi – izboljšave v proizvodnem in poslovnem 

procesu; 

− strukturne spremembe v panogi in na trgu; 

− demografske spremembe, ki se dogajajo v populaciji, v njeni strukturi; 

− spremembe v nazorih populacije; 

− znanstvene inovacije. 

Ustvarjalnost na ravni timov – pomemben dejavnik je ustvarjalno vzdušje v skupini, ki je 

ustvarjalna tedaj, kadar člani spodbujajo drug drugega, da dajejo neobičajne, izvirne in drzne 

predloge in ideje, v neustvarjalni pa manjka občutek svobodnosti in drugačnosti, prevladuje 

konformizem, zadržanost, pogost je strah pred posledicami (Pečjak 2002, 130). Inovativnost 

spodbudimo z razdelitvijo v manjše večfunkcijske time. Napaka je sestavljanje enotnih timov, 

ker njihove odločitve zaradi prehitrega strinjanja sodelujočih drug z drugim nimajo visoke 

inovativne kakovosti (Drevenšek 2000, 48). 

Sistem nagrajevanja 

Nagrajevanje je orodje, s katerim lahko managerji učinkovito vplivajo na povečanje 

uspešnosti zaposlenih ter zagotovijo dolgoročno uspešnost podjetja. Z dobrim sistemom 
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nagrajevanja zmoremo prepoznati in oceniti prispevek posameznikov ali skupine ter jih 

ustrezno nagraditi (Dečar 2010, 33). 

Sistem nagrajevanja je pomemben dejavnik, ki pripomore k dvigu ustvarjalnosti. Sam pristop 

k nagrajevanju inovativnosti je drugačen kot pri običajnem nagrajevanju zaposlenih. Nagrada 

za inovacije in ustvarjalnost naj bi bila ovrednotena glede na korist, ki jo prinaša podjetju ali 

drugi organizaciji (Kligl 2010, 22). 

V organizacijah se zavedajo pomena nagrajevanja inovativnosti, ki se je lotevajo različno. 

Nekatere imajo sistem nagrajevanja določen s pravilniki, akti ali s sporazumi, pri drugih pa 

prevladuje spontanost. Smiselno je, da podjetje in druga organizacija izoblikuje vsaj 

minimalna pravila o nagrajevanju inovativnosti in da zaposleni vedo, kaj pomeni biti 

inovativen ter kakšne koristi lahko pričakujejo v primeru predloga inovativne razrešitve 

(Franca in Zirnstein 2009, 706). 

Tako finančne kot tudi nefinančne nagrade so pomembne pri nagrajevanju ustvarjalnosti. 

Včasih imajo nefinančne nagrade (npr. pohvale, priznanja, priznavanje sodelavcev, večja 

odgovornost, možnost soodločanja, možnost osebnega razvoja, napredovanje itd.) večje 

učinke od denarnih. V nadaljevanju bomo povzeli nekaj primerov nagrajevanja v slovenskih 

podjetjih, ki jih navaja Kliglova (2010, 23): 

 V podjetju Trimo, d. o. o., pravijo, da je pravi Trimovec tisti, ki predlaga in izvede 

najmanj eno izboljšavo letno. Nagradam za izboljšave namenijo 5 % od letnega učinka 

oziroma prihranka. V letu 2005 je bila nagrada za najbolj noro idejo (avtomatizacija 

montažnih objektov) teden dni v Nasinem centru na Floridi, kjer je imel avtor te ideje 

priložnost izkoristiti treninge, ki so sicer namenjeni pripravam astronavtov. 

 V Krki, d. d., imajo poleg denarnih nagrad tudi nedenarne. Vsak mesec so vsi 

predlagatelji izboljšav in koristnih predlogov objavljeni v internem časopisu. Med njimi 

vsako leto izberejo sodelavca, ki je podal najboljšo razrešitev z največjo gospodarsko 

koristnostjo, kot tudi sodelavca, ki je podal največ predlogov. Vsako leto izberejo tudi 

organizacijsko enoto, ki je skupno podala največ izboljšav in koristnih predlogov. Vsi 

nagrajenci so tudi predstavljeni in javno pohvaljeni ter dodatno nagrajeni na vsakoletnem 

dnevu Krkinih priznanj. 

 V podjetju BSH Hišni aparati si prizadevajo nagrajevati ustvarjalnost zaposlenih tako, da 

vsak neposredni voda spodbuja svoje sodelavce v okviru stimulativnega dela plače, saj je 

tako ocenjena njihova delovna uspešnost. Koristne predloge v podjetju nagrajujejo tako, 

da avtorjem takoj plačajo 10 evrov. Predlogi, ki prinašajo več kot 417 evrov letne koristi 

za podjetje, so dodatno ovrednoteni po lestvici internega pravilnika. Dvakrat letno 

direktor podeli praktične nagrade avtorjem koristnih predlogov. Nagrajen je tisti 

sodelavec, ki je podal največ predlogov v posameznem mesecu, in tisti, ki je podal 

kakšen predlog, ki za podjetje pomeni največjo gospodarsko korist v mesecu. Vsi, ki v 

polletju podajo vsaj 3 koristne predloge, sodelujejo pri žrebanju nagrade večje vrednosti. 
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Tisti, ki v koledarskem letu podajo vsaj 10 predlogov, ob koncu leta sodelujejo v 

žrebanju za glavno nagrado v vrednosti od 1.460 do 1.670 evrov, ki je določena že na 

začetku leta in je nato v podjetju vse leto razstavljena na vidnem mestu. Tudi tisti, ki v 

tem obdobju podajo vsaj en predlog, sodelujejo v žrebanju za praktične nagrade. Vsem 

omenjenim direktor osebno čestita in izreče pohvale. Tako pridobijo okoli 1.000 

predlogov letno, kar v povprečju pomeni skoraj dva predloga na zaposlenega. 

2.2.4 Znanje in inovativnost 

Tidd in Bessant (2009) navajata, da je inovativnost ključna kompetenca za uspeh v današnjem 

konkurenčnem okolju in potrebuje vsaka organizacija lasten način managementa znanja in 

posledično managementa inovativnosti. Najvišji nivo informacij predstavlja modra raba 

znanja. Za inovativno organizacijo je najbolj pomembno, da informacije iz notranjega in 

zunanjega okolja pretvori v znanje, kar pomeni, da jim doda kontekst in uporabno vrednost. 

Pomemben vir konkurenčne prednosti so prav viri, ki temeljijo na znanju (Holman in Wood, 

2003). Najpomembnejši gradnik inovativnega podjetja so tako zaposleni. Nujen del 

managementa inovativnosti je uravnavanje ljudi, njihovega znanja in medsebojnih odnosov 

(Juričko 2011). 

Management znanja je disciplina, ki se ukvarja z vlogo znanja pri inovativnosti ter katerega 

smoter in cilj je prenos znanja med vse člane skupine. Pri managementu znanja lahko 

uporabimo naslednji dve metodi (Scarbrough 2003): 

− prva temelji na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (manj uspešen 

management znanja) in 

− druga na spodbujanju socialnih interakcij. 

V zadnjem času je zaznana vedno večja ciljna usmerjenost in stopnja zavedanja o pomenu 

razvoja človeških virov in razvijati zaposlene ni enostavno. Pomembna je inovativnost kot 

vrednota, sposobnost in dejavnost. V vsaki organizaciji se razpolaga z zelo širokim naborom 

znanja in potencialov. Če jih ne znamo izkoristi na pravi način, ne naredimo ničesar. 

Govorimo tako o inovativnih proizvodih in procesih, kot tudi o ustvarjanju inovativnega 

okolja, ljudi, načinov vodenja, tržnih pristopov, prodajnih metod ipd. (Breznik 2010). 

Bistvo je, da zaposleni v organizaciji prispevajo svoje znanje in veščine ter da so voljni to 

znanje in veščine prenašati na sodelavce. Pri tem so pomembne vrednote sodelavcev. 

2.3 Pregled dosedanjih raziskav s področja razvoja človeških virov in inovativnosti 

Poglavje teoretičnega dela magistrske naloge zaključujemo s pregledom in povzemanjem 

dosedanjih raziskav o razvoju kadrov in inovativnosti v proizvodnih podjetjih v Republiki 
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Sloveniji na splošno. Na področju steklarske industrije v Republiki Sloveniji takšna raziskava 

še ni bila izvedena.  

Savšek je v prispevku z naslovom »Z učenjem in inovativnostjo do odličnosti TPV« na 23. 

Forumu odličnosti in mojstrstva Otočec 2011 predstavil praktične primere, ki so jih razvili in 

uporabili v podjetju TPV pri stalnem učenju in razvoju znanja ter pri inovativnosti na 

področju razvoja proizvodov in procesov. TPV je podjetje, ki se je v zadnjih letih iz 

stabilnega proizvodnega podjetja preoblikovalo v razvojnega dobavitelja v avtomobilski 

industriji. Bistveni dejavniki uspeha in njihova največja konkurenčna prednost so zaposleni s 

svojim znanjem in veščinami. Pri oblikovanju načrta izobraževanja in usposabljanja se 

uporabljajo anketni listi, ki jih izpolnijo zaposleni ob posameznem usposabljanju. Tako so v 

načrtovanje s svojimi predlogi, pobudami in ocenami vključeni vsi sodelavci. V TPV skrbijo 

za načrtovanje poklicne kariere vseh zaposlenih, načrt temelji na letnih osebnih razgovorih, ki 

omogočajo: kronološki pregled nad poslovno zgodovino posameznikov, planiranje možnih 

premikov osebja v skladu z letnim planom kadrovanja, določitev podlag in vsebin za vse vrste 

izobraževanj, izbor nabora potencialnih vodij, ki izhajajo iz sredin, kjer delajo, ustrezno 

testiranje ter priprava razvojnih načrtov zanje. TPV na področju razvoja človeških virov 

tradicionalno temelji na vzgajanju lastnih kadrov. Vsak zaposleni je dolžan poznati načela 

politike inovativnosti. Obveznost zaposlenih je sodelovanje v procesu izobraževanja in 

usposabljanja s področja inovativne dejavnosti ter sodelovanje v vseh aktivnostih 

vzpodbujanja inovativnosti. Nekaj primerov spodbujanja in nagrajevanja inovativne 

dejavnosti v podjetju TPV: najboljši inovacijski predlogi (vsako tromesečje se izbereta 

»najizboljševalec« in »najpobudnik«, ki prejmeta nagrado), nagrada »Martin Krpan« se podeli 

za najboljši inovativni predlog itd. 

(http://www.fos.unm.si/media/pdf/forum/23_forum/forum_odlicnosti_2011_savsek.pdf, 3. 3. 

2016). 

Rašković, Pustovrh in Jaklič (2012, 39−49) so v raziskavi preučevali populacijo 160 

slovenskih visokotehnoloških malih in srednje velikih podjetij (MSP). Zanimal jih je vpliv 

notranjih dejavnikov (strategija in strateška usmeritev, struktura in organizacija, človeški viri, 

tehnološka politika, investicije v RR), zunanjih (oblike sodelovanja z drugimi, povezave s 

»centri znanja«, zunanji finančni viri in podporno okolje) in institucionalnih dejavnikov na 

delovanje visokotehnoloških malih in srednjih podjetij v Sloveniji, na področju urejanja 

odprtega inoviranja in komercializacije inovacij. Najpomembnejše so naslednje notranje 

spodbude: dejanska podpora vodstva, sistem usposabljanja in izobraževanja ter samostojna 

inovacijska strategija.  

Zupanova je leta 2013 izvedla raziskavo o vlogi organizacijske strukture pri spodbujanju 

inovativnosti zaposlenih v dveh steklarskih podjetjih v Republiki Sloveniji. V raziskavi je 

sodelovalo skupaj 100 moških in žensk, iz opravljenih intervjujev in ostalih metod 

opazovanja pa je bilo razvidno, da zaposleni na najnižjih delovnih mestih nimajo možnosti 



52 

odločati, temveč morajo zgolj opravljati svoje delo. Na delovnih mestih, ki jih opravljajo, je 

inovativnost abstraktnost oziroma iluzija. Delovne naloge so določene s strani vodstva, vsaka 

ustvarjalnost in inovativnost je tako že v osnovi blokirana. Te ugotovitve se nanašajo na obe 

slovenski steklarni (Zupan 2013, 63). 

Zorman Muićeva (2013) je leta 2011 izvedla raziskavo na temo inovacijam naklonjene 

organizacijske kulture kot nujnega pogoja za inovativnost zaposlenih. V raziskavo so bila 

vključena slovenska podjetja, ki so v letu 2011 imela povprečno 795 zaposlenih, skupaj pa so 

zaposlovala 47.711 ljudi. Rezultati, ki se nanašajo na odnos podjetij do inovativnosti, so 

naslednji: večina, tj. 40 odstotkov podjetij je ocenila, da inovirajo enako kot njihovi glavni 

konkurenti, 35 odstotkov pa jih po njihovi oceni inovira celo več kot konkurenca. Dejansko je 

inovativnih 38 odstotkov anketiranih podjetij. Največ, 30 odstotkov anketiranih podjetij letno 

evidentira od 1 do 100 predlogov invencij, kar 22 odstotkov pa več kot 100 predlogov letno. 

Slednja so inovativna in imajo inovacijam naklonjeno organizacijsko kulturo. Z raziskavo je 

bilo ugotovljeno in dokazano, da ustrezno oblikovana organizacijska kultura krepi 

inovativnost zaposlenih.  

Iztok Palčič, Tomaž Kocijančič in Norma Bale (http://hd.anali-pazu.si/?q=en/node/137, 3. 3. 

2016) v prispevku z naslovom »Vidiki inovativnosti slovenskih proizvodnih podjetij in 

njihovih managerjev« predstavljajo rezultate raziskav, ki so jih izvedli v letu 2013. Rezultati 

so pokazali, da ima uporaba organizacijskih konceptov vpliv na generiranje inovacij, vendar 

je ta večji na inovacije na izdelek vezanih storitev, kot na generiranje inovacij izdelkov. 

Izvedli so tudi analizo vpliva konceptov na finančno uspešnost podjetja, ki pa ni pokazala 

konkretnih rezultatov. Navajajo, da je ključna ugotovitev ena izmed raziskav o inovativnosti 

slovenskega gospodarstva, ki sta jo leta 2012 izvedla Likar in Ropret, da je inovativnost 

slovenskih podjetij slabša, kot prikazujejo najpogosteje uporabljeni statistični kazalniki.  

2.4 Povzetek teoretičnih ugotovitev 

V hitro spreminjajočem se okolju in v času vse večje konkurenčnosti je vse bolj pomembno 

zavedanje managerjev, da so odvisni od svojih zaposlenih sodelavcev, da so vedno  

pomembnejši znanje in veščine ter da so usposobljeni in zadovoljni zaposleni ključ uspešnosti 

organizacije.  

Človeški viri se tolmačijo kot zaposleni, kadri, kadrovski viri, ljudje ipd. Z razvojem kadrov v 

podjetju in drugi organizaciji je povezana kadrovska služba oz. njej podobna organizacijska 

enota. Vendar področje ravnanja s kadri, vključno z izobraževanjem, usposabljanjem in 

razvojem, ni le v domeni kadrovske organizacijske enote, ampak naj bi sodilo tudi med 

sestavne dele dejavnosti in organizacijskega mišljenja vseh zaposlenih. 
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Pomembno je, da bi vsak zaposleni v organizaciji imel znanje in veščine za učinkovito 

opravljanje svojega dela, da naj bi se kakovost dela posameznikov in timov stalno 

izboljševala in da se zaposleni razvijajo v smeri napredka in rasti. 

Ustrezno izobražen in usposobljen ter motiviran kader s strokovnim znanjem in veščinami naj 

bi podjetju ali drugi organizaciji prinesel večjo storilnost, boljšo kakovost in večjo 

prilagojenost sodelavcev delu. 

V organizacijah uporabljajo za razvoj kadrov različne pristope: izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih, redni letni razgovor, mentorstvo, trenerstvo, rotacije, ocenjevanje delovne 

uspešnosti napredovanje ipd. 

Novo znanje in veščine nastajajo v procesu ustvarjalnega učenja, izobraževanja in 

usposabljanja. Nova znanja »rojevajo« inovacije. Inovacije postajajo vedno nujnejša podlaga 

za doseganje konkurenčnih prednosti in so vsaka novost, ki se bolj ali manj bistveno razlikuje 

od obstoječe prakse.  

Vedno bolj se govori o ustvarjalnosti in inovativnosti. Zaposlene je treba spodbujati k 

razmišljanju, da se spodbudi njihova ustvarjalnost, ki je človekova naravna lastnost, da zmore 

pri svojem ravnanju opustiti kaj utečenega in narediti kaj drugačnega. Ustvarjalnost je 

produciranje novih idej. 

Z  inovativnostjo in ustvarjalnostjo v podjetju ali drugi organizaciji so povezani naslednji 

dejavniki: organizacijska kultura in klima, nagrade, motivacija zaposlenih, delo v timih, 

lastnosti vodij, komuniciranje ipd. V podjetju in drugi organizaciji je za ustvarjalnost in 

inovativnost treba imeti organizacijsko kulturo, s katero se vzpodbuja, ceni in nagrajuje 

ustvarjalno vedenje. Organizacijska kultura so globoko zakoreninjene vrednote in prepričanja, 

ki vladajo v podjetju in drugi organizaciji in je vzorec ureditve ali vedenja, ki ga sprejmejo v 

podjetju, ustanovi, družbi ipd. 

V vsaki organizaciji potrebujejo lasten način managementa znanja in posledično 

managementa inovativnosti. Management znanja je podzvrst splošnega managementa,  ki naj 

bi se ukvarjal z vlogo znanja pri inovativnosti in katerega smoter in cilj je prenos prenos 

znanja med vse člane skupine. 

Podjetja in druge organizacije naj bi se zaradi konkurenčnih vplivov trga neprestano 

sistematično razvijala, uvajala in hitro prilagajala spremembe v delovanju. Konkurenca naj bi 

spodbujala podjetja in druge organizacije k nenehnemu uvajanju inovacij. 

Za slovenska podjetja in druge organizacije velja, da niso dovolj inovativna. Raziskave 

kažejo, da se Slovenija postopno vzpenja v konkurenčni primerljivosti inovacijskih dosežkov 

držav. V slovenskih podjetjih naj bi se zavedali, da bodo uspešno poslovali na konkurenčnem 

trgu le z vedno novimi inovacijami in razvijanjem vedno novega znanja ter veščin. Po 
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pregledu dosedanjih raziskav s področja človeških virov in inovativnosti smo ugotovili, da je 

področje relativno slabo raziskano in obstaja vrzel v znanju, ki jo bomo z našo raziskavo 

poskušali zapolniti in na ta način prispevati k managerski znanosti in stroki.  

V empiričnem delu bo prikazana raziskava, s katero smo prikazali dejavnike razvoja kadrov 

in inovativnost v steklarskih podjetjih. 
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3 RAZISKAVA O DEJAVNIKIH RAZVOJA KADROV IN INOVATIVNOSTI V 

STEKLARSKIH PODJETJIH 

V tem delu predstavljamo potek raziskave z zbiranjem podatkov s pomočjo vprašalnika ter 

analizo in interpretacijo izidov, ki se logično nadaljuje s sklepi iz empiričnega dela, ki so nam 

omogočili oblikovanje priporočil za izboljšanje stanja na področju razvoja kadrov in 

inovativnosti v večjih steklarskih podjetjih. 

V teoretičnem delu raziskave smo ugotovili, da je razvoj človeških virov ena izmed 

najpomembnejših funkcij, s katero je organizacija na trgu konkurenčna. Če želi organizacija 

razpolagati z izobraženimi, usposobljenimi, ustvarjalnimi in inovativnimi zaposlenimi, naj bi  

oblikovala ustrezne metode za razvoj človeških virov in metode ter tehnike za spodbujanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, ki spodbujajo inoviranje. 

3.1 Populacija in vzorec 

Vzorec smo oblikovali s pomočjo javno dostopne baze, ki je v poslovnem imeniku (31. 12. 

2014). V navedeni bazi sta delujoči po SKD-dejavnosti (proizvodnja votlega stekla) in 

kriteriju števila zaposlenih za velika podjetja (več kot 250) dve podjetji. V izbranih podjetjih 

smo anketo izvedli na cenzusu zaposlenih strokovnih sodelavcev z najmanj peto stopnjo 

strokovne izobrazbe in za primerjavo še v steklarskem podjetju iz Republike Hrvaške. 

Zaposlene strokovne sodelavce z najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe (ustvarjalce) smo 

izbrali zato, ker Florida opredeljuje, da ustvarjalni razred sestavljajo tudi tisti posamezniki, ki 

so zaposleni na delovnih mestih, kjer je nujno uporabljati veliko znanja in da po navadi takšna 

delovna mesta zahtevajo visoko stopnjo izobrazbe (Florida 2005, 36). Skupno število 

anketiranih strokovnih sodelavcev v vseh treh podjetjih (dve slovenski in eno hrvaško) je 170. 

Pričakovali smo, da se bo odzvalo od 20–40 % (Flere 2000, 128) zaprošenih strokovnih 

sodelavcev, kar bi zadostovalo za nadaljnjo statistično obdelavo.  

 

Podatke smo pridobili s pomočjo vprašalnika. Vprašalnike smo v podjetjih razdelili 

zaposlenim strokovnim sodelavcem z najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe. Rok za 

oddajo ankete je bil 14 dni. Razdelili smo 170 vprašalnikov in dobili vrnjenih 69, kar je 

zadostovalo za nadaljnjo statistično obdelavo.  

3.2 Metodologija kvantitativne raziskave 

Teoretične ideje in koncepte se v praksi preverja z metodami raziskovanja in zbiranjem 

podatkov (Tratnik 2002, 32). 
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Raziskava je temeljila na hipotezah, ki smo jih preverjali s pomočjo zbranih primarnih 

podatkov, jih analizirali in interpretirali, kar po Trnavčevičevi (2010, 81) opredeljujmo kot 

kvantitativno raziskavo. 

V empirično-raziskovalnem delu smo uporabili naslednje metode: 

− Raziskava je mikroekonomska, saj smo vanjo vključili tri izbrana podjetja steklarske 

industrije. 

− Raziskava je statična, ker se nanaša na trenutno stanje v izbranih podjetjih. Izbor podjetij 

ni bil naključen, saj smo izbrali največja podjetja steklarske industrije. 

− Analitičen pristop, v okviru katerega smo uporabili deduktiven in induktiven način 

sklepanja. Z induktivno metodo smo na podlagi analize pridobljenih podatkov oblikovali 

splošno veljavne sklepe, deduktivno metodo pa smo uporabili za oblikovanje dejanskih 

sklepov iz splošnih spoznanj. 

− Kvantitativne metode analiziranja smo uporabili za preverjanje hipotez. 

− V okviru kvantitativnih metod raziskovanja smo pri zbiranju podatkov uporabili metode 

anketiranja zaposlenih z vprašalniki v pisni obliki v izbranih steklarskih podjetjih. 

− V vzorec so zajeti vsi, ki so v izbranih podjetjih odgovorili na vprašalnik. 

− Podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS. 

− Pridobljene podatke smo prikazali tabelarično s pomočjo programov Microsoft Word in 

Microsoft Excel. 

3.3 Opis vprašalnika in potek raziskave 

Na podlagi literature in vprašalnikov pri že izvedenih podobnih raziskavah smo oblikovali 

vprašalnik, ki je bil razdeljen na tri dele. Vsebuje vprašanja zaprtega tipa, kar omogoča lažjo 

analizo in interpretacijo izidov. Vprašanja, ki so zasnovana na podlagi Likertove lestvice, so 

povzeta po izvedeni raziskavi o invencijsko-inovacijskem managementu v slovenskih 

podjetjih, ki jo je izvedel Peter Fatur (2005), in raziskavi Nataše Pivec (2010) o vlogi znanja v 

delovanju sodobnih podjetij. Vsaka trditev je bila ocenjena z oceno med 1 (ne soglašam) in 5 

(popolnoma soglašam). Na voljo sta bili tudi trditvi Ne vem (NV) in Se ne nanaša (SN).   

V prvem delu vprašalnika smo pridobiti demografske podatke o anketiranih, npr. glede na 

spol, starost, delovno dobo, izobrazbo in položaj v podjetju.  

V drugem delu smo raziskali, kakšna je organizacijska kultura v podjetju, kakšen je odnos do 

poslovno-organizacijskega sistema za management idej ter kakšen razvoj kadrov v 

steklarskem podjetju in v tretjem delu pridobili številčne podatke o managementu idej za 

pretekla tri leta.  
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V izbranih podjetjih smo anketo izvedli na cenzusu zaposlenih strokovnih sodelavcev z 

najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe in za primerjavo še v steklarskem podjetju iz 

Republike Hrvaške.  

Raziskavo smo izvedli v obdobju od 16. 12. 2014 do 31. 12. 2014. Ko smo dobili zadostno 

število vrnjenih vprašalnikov, smo začeli s statistično obdelavo in analizo podatkov s 

pomočjo kvantitativne metode raziskovanja. Nato smo testirali raziskovalne hipoteze. 

Statistično analizo smo izvedli s pomočjo programske opreme za analiziranje podatkov SPSS.  

3.4 Analiza in interpretacija izidov 

V tem poglavju predstavljamo analizo in interpretacijo izidov raziskave. 

3.4.1 Demografska analiza podatkov  

V nadaljevanju prikazujemo strukturo anketirancev glede na spol, starost, delovno dobo, 

področje zaposlitve in izobrazbo. 
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Preglednica 3: Struktura anketirancev glede na spol, starost, delovno dobo, področje 
zaposlitve in izobrazbo 

 

 

Frekvenca Delež (v %)

Spol

ženski 31 44,9

moški 38 55,1

Skupaj 69 100

Starost

21 - 30 5 7,2

31 - 40 21 30,4

41 - 50 32 46,4

51 - 60 10 14,5

nad 60 1 1,5

Skupaj 69 100

Delovna doba

manj kot 5 let 7 10,1

5 - 15 let 10 14,5

15 - 25 let 22 31,9

25 - 35 let 27 39,1

več kot 35 let 3 4,3

Skupaj 69 100

Področje zaposlitve
Finance 5 7,2

Trženje 11 15,9

Proizvodnja 29 42,0

Razvoj in raziskave 8 11,6

Splošno (kadri, pravo ipd) 8 11,6

Drugo 8 11,6

Skupaj 69 100

Izobrazba

5 (srednja šola) 35 50,7

6/1 (višješolski strokovni programi) 11 15,9

6/2 (višješilski strokovni programi, 1. bolonjska 
stopnja)

11 15,9

7 (spec. po visokošolskih strokovnih programih, 
univerzitetni programi, magisterij stroke - 2. bolonjska 

stopnja)

9 13,0

8/1 (specializacija po univerzitetnih programih, 

magisterij znanosti)
3 4,3

Skupaj 69 100

Smer

Naravoslovna 35 50,7

Družboslovna 34 49,3

Skupaj 69 100
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Prevladujejo moški, saj je 55,1 % oz. 38 anketirancev moškega spola. Največ anketirancev je 

v starostni skupini med 41 in 50 let. Teh je kar 32 oz. 46,4 %. Sledi starostna skupina med 31 

in 40 let (30,4 % oz. 21 anketirancev), nato skupina med 51. in 60. letom (14,5 % oz. 10 

anketirancev), najmanj pa sta zastopani skupini med 21 in 30 letom (7,2 % oz. 5 anketirancev) 

in skupina nad 60 let (1 anketiranec). 

Največ anketirancev ima med 25 in 35 let delovne dobe (39,1 % oz. 27 anketirancev) ter med 

15 in 25 let (31,9 % oz. 22 anketirancev). Sledijo anketiranci z delovno dobo med 5 in 15 leti 

(14,5 % oz. 10 anketirancev) in manj kot 5 leti delovne dobe (10,1 % oz. 7 anketirancev). 

Najmanj pa je anketirancev z več kot 35 leti delovne dobe, teh je 4,3 % oz. 3 anketiranci. 

Med anketiranci je največ takšnih, ki so zaposleni na področju proizvodnje. Teh je 29 oz. 42 

%. 11 anketirancev, kar predstavlja 15,9 % vzorca, je zaposlenih na področju trženja. Sledijo 

anketiranci, ki so zaposleni na področjih razvoja in raziskave, splošno in drugo. Vsako izmed 

teh treh skupin predstavlja 8 anketirancev oz. 11,6 %. Najmanj anketirancev pa je zaposlenih 

na področju financ (5 anketirancev oz. 7,2 %) 

Po izobrazbi prevladujejo anketiranci s srednješolsko izobrazbo, teh je kar polovica (35 

anketirancev oz. 50,7 %). Sledijo anketiranci z višješolsko izobrazbo 6/1 in 6/2, takšnih je 11 

oz. 15,9 %, specializanti z izobrazbo 7 (9 anketirancev oz. 13 %), najmanj pa je anketirancev 

z izobrazbo 8/1. Takšni so le 3, kar predstavlja 4,3 % vseh anketirancev. 

3.4.2 Analiza organizacijske kulture in klime v steklarskih podjetjih 

V nadaljevanju prikazujemo mnenja o organizacijski kulturi in klimi v podjetjih. 
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Preglednica 4: Organizacijska kultura in klima 

TRDITEV M SD 

1.1 Na spremembe, ki se dogajajo znotraj podjetja (organizacijske, tehnološke itd.) 
zaposleni gledamo z naklonjenostjo. 4,13 0,82 

1.2 Kadar dobimo povratno informacijo o svojem delu, tega ne razumemo kot kritiziranje. 3,65 0,97 

1.3 Napak drugih ne grajamo, ampak jih razumemo kot priložnosti za učenje. 3,83 1,10 

1.4 Ustvarjalnost se pričakuje brez izjeme na vsakem delovnem mestu v našem podjetju. 4,26 1,05 

1.5 Zaposleni se zavedamo, da je kreativnost predpogoj za učinkovito delo. 4,31 0,90 

1.6 Zaposleni bolj cenimo inovativnega sodelavca kot rutinerja. 3,94 1,10 

1.7 Zaposleni se pri delu vedemo kot skrbni "lastniki" procesa, ki ga izvajamo. 3,7 1,09 

1.8 Zaposleni imamo občutek, da enakovredno sodelujemo  pri odločanju v podjetju. 2,72 1,08 

1.9 Zaposleni zaupamo svojim nadrejenim. 3,61 1,05 

1.10 Nič ni narobe, če podrejeni za učinkovitejše delo pri komuniciranju »preskakujejo« 
organizacijske nivoje. 3,1 1,36 

1.11 Inovacija v našem podjetju je lahko drobna izboljšava na delovnem mestu ali pa velika 
sprememba, ki spremeni osnovno smer razvoja organizacije. 4,12 0,88 

1.12 Inovacija v našem podjetju je lahko tehnične ali pa poslovno-organizacijske narave. 4,4 0,68 

1.13 Vizija in politika podjetja odražata vrednote in prepričanja vseh zaposlenih. 3,76 1,07 

1.14 Vodstvo podjetja spodbuja in podpira zaposlene pri učenju in ustvarjanju znanja. 4,29 1,02 

1.15 Med zaposlenimi prevladuje medsebojno zaupanje in vzajemno sodelovanje. 3,1 1,14 

1.16 Zaposleni znanja med seboj delimo. 3,41 1,19 

1.17 Zaposleni pozitivno reagiramo na spremembe in smo pripravljeni na tveganje. 3,3 1,12 

POVPREČJE 3,74 1,04 

Legenda: M (Mean) – povprečna vrednost; SD (Standard deviation) – standardni odklon 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se zaposleni strokovni sodelavci z navedenimi trditvami v 

povprečju strinjajo (3,74). Zaposleni na spremembe, ki se dogajajo znotraj podjetja, gledajo z 

naklonjenostjo, kar ponazarja tudi strinjanje s trditvijo 1.1 (4,13). Zavedajo se, da je 

kreativnost predpogoj za učinkovito delo (4,31) in da se ustvarjalnost pričakuje brez izjeme na 

vsakem delovnem mestu. Napak drugih ne grajajo, ampak jih razumejo kot priložnost za 

učenje, prav tako zaposleni bolj cenijo inovativnega sodelavca kot pa rutinerja. Iz rezultatov 

pa je možno ugotoviti, da zaposleni nimajo občutka, da enakovredno sodelujejo pri odločanju 

v podjetju. 

3.4.3 Odnos do sistema za management idej 

V preglednici 5 prikazujemo odgovore na trditve, ki se nanašajo na odnos do sistema za 

management idej. 
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Preglednica 5: Odnos do sistema za management idej 

Trditev M SD 

2.1 MI je v prvi vrsti eno izmed managerskih orodij za vodenje sodelavcev in manj orodje za 

racionalizacijo stroškov. 3,25 1,06 

2.2 O MI se v podjetju veliko govori. 2,83 1,28 

2.3 Načrtno je vzpodbujana  čim višja kakovost podanih predlogov in ne le množičnosti. 2,93 1,28 

2.4 Avtorja neodobrenih inovativnih predlogov načrtno spodbujamo/jo k ponovnemu sodelovanju. 3 1,25 

2.5 Nedvoumno je jasno, da neodobritev inovativnega predloga ne bo škodovala avtorjevemu 
ugledu ali karieri. 3,44 1,19 

2.6 Tudi iz idej, ki so na prvi pogled nesmiselne, se poskuša izvleči kaj dobrega. 3,54 1,11 

2.7 Tudi ideje, ki se ne podajo po formalni poti (kot inovativni predlog), se opazijo in se ne 

izgubijo. 3,13 1,20 

2.8 Inovativni predlogi iz režijskih služb so enako zaželeni in enako vrednoteni (višina nagrad) 
kot predlogi iz proizvodno-tehničnih področij.  3,51 1,29 

2.9 Predlogi, ki jih poda skupina avtorjev, so bolj zaželeni kot individualni. 2,42 1,16 

2.10 Nadpovprečno število inovativnih predlogov v nekem oddelku ni znak slabega vodje (vodje, 
ki problemov ne bi znal razreševati sam). 3,53 1,11 

2.11 Nadpovprečno število inovativnih predlogov v nekem oddelku pomeni, da je v tem okolju 
dobra delovna klima. 4,04 1,01 

2.12 Redko se zgodi, da zaposleni podajo inovativni predlog mimo (brez vednosti) neposredno 

nadrejenega. 3,7 1,05 

2.13 Ločevanje med tem, kaj je službena dolžnost in kaj jo presega, je za nas manj pomembno kot 
kakovost same ideje. 3,33 1,42 

POVPREČJE 3,28 1,19 

Legenda: M (Mean) – povprečna vrednost; SD (Standard deviation) – standardni odklon 

 

Iz preglednice 5 je razvidno, da se zaposleni z navedenimi trditvami v povprečju strinjajo 

(3,28). Zaposleni so mnenja, da nadpovprečno število inovativnih predlogov v nekem oddelku 

pomeni, da je v tem okolju dobra delovna klima (4,04) in da se tudi z idej, ki so na prvi 

pogled nesmiselne, poskuša izvleči kaj dobrega (3,54). Redko se zgodi, da zaposleni podajo 

inovativni predlog mimo (brez vednosti) neposredno nadrejenega (3,7). Zaposleni so slabo 

ocenili trditvi, da se o MI v podjetju veliko govori (2,83) in da je načrtno vzpodbujana čim 

višja kakovost podanih predlogov in ne le množičnosti. 

3.4.4 Analiza usposabljanja in razvoja kadrov 

V preglednici 6 prikazujemo odgovore na trditve glede usposabljanja in razvoja kadrov. 
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Preglednica 6: Usposabljanje in razvoj kadrov 

Trditev M SD 
3.1 Ena od nalog procesa MI je tudi odkrivanje inovativnih predlogov. 4,23 0,78 

3.2 Inovatorjem podjetje nudi dostop do potrebnih znanj in sredstev, da lahko nadalje razvijajo 

svojo ustvarjalnost. 3,32 1,28 

3.3 Zaposleni smo bili organizirano poučeni o sistemu MI v podjetju (o njenem pomenu, načinu 
sodelovanja posameznik itd.). 2,89 1,47 

3.4 Ko podjetje dobi novega sodelavca, se ga sistematično pouči o sistemu MI v podjetju. 2,76 1,52 

3.5 V zadnjih treh letih smo bili zaposleni deležni vsaj enega usposabljanja o tehnikah ustvarjalnega 
reševanja problemov. 2,48 1,57 

3.6 Če pride do spremembe v postopkih izvajanja MI, smo o tem obveščeni vsi zaposleni, ki jih 
sprememba zadeva.  2,66 1,36 

3.7 Kadrovska služba je seznanjena z inovativnimi dosežki posameznika in te informacije uporablja 
v kadrovskih procesih (npr. pri planiranju izobraževanj, pri kadrovanju na prosta delovna mesta 
ipd.). 3,3 1,52 

3.8 Inovativnost je eden od kriterijev pri napredovanju posameznika v podjetju. 2,85 1,43 

3.9 Podjetje načrtno vzpodbuja medsebojno druženje inovatorjev (npr. strokovne ekskurzije, klub 

inovatorjev ipd.). 2,07 1,26 

3.10 Zaposlene podjetje načrtno vzpodbuja, da osvajajo nova znanja in spretnosti. 3,18 1,40 

POVPREČJE 2,974 1,36 

3.11 Zaposlene podjetje načrtno vzpodbuja, da prevzemajo nove, zahtevnejše naloge. 3,2 1,40 

3.12 Obstoječa vizija in politika podjetja podpirata proces učenja in razvijanja znanja. 3,94 1,10 

3.13 Potrebna znanja v podjetju so načrtovana in zapisana. 3,62 1,22 

3.14 Zaposleni večino znanja pridobivamo znotraj podjetja na podlagi internih izobraževanj in 
usposabljanj, timskega dela, pogovora. 3,88 0,78 

3.15 Zaposleni večino znanja pridobimo zunaj podjetja, na seminarjih, delavnicah, konferencah. 2,79 1,26 

3.16 V podjetju imamo ključna znanja shranjena v različnih pisnih oblikah in so vsem dosegljiva. 2,62 1,44 

3.17 Večino znanja v podjetju prenašamo s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske  

tehnologije. 3,24 1,34 

3.18 Ključna znanja v podjetju so strogo varovana pred zunanjimi. 3,54 1,46 

POVPREČJE 3,35 1,25 

3.19 V podjetju posebno pozornost namenjamo razvoju človeškega kapitala. 3,11 1,47 

3.20 V podjetju posebno pozornost namenjamo  razvoju strukturnega kapitala. 3,47 1,08 

3.21 Obstoječi intelektualni kapital ima pomembno vlogo pri izboljšanem delovanju podjetja. 3,71 1,29 

3.22 Za vrednotenje intelektualnega kapitala uporabljamo ustrezno meritveno metodo. 2,5 1,44 

3.23 Vrednost intelektualnega kapitala izkazujemo v finančnih poročilih in bilanci stanja. 2,63 1,48 

POVPREČJE 3,08 1,35 

3.24 V podjetju se izvaja redni letni razgovor sistematično in načrtno. 2,35 1,51 

3.25 Z vodjo vsako leto opravim redni letni razgovor. 2,3 1,56 

3.26 Izvajanje rednega letnega razgovora se mi zdi koristno. 4,3 1,16 

3.27 S pomočjo rednih letnih razgovorov vodja spoznava in spodbuja moj razvojni potencial. 4,04 1,19 

3.28 Izvajanje rednih letnih razgovorov v organizaciji prispeva k njenemu uspehu. 4,05 1,28 

POVPREČJE 3,41 1,32 

Legenda: M (Mean) – povprečna vrednost; SD (Standard deviation) – standardni odklon 

 

V tabeli so navedene trditve nanašajo: 

 3.1 do 3.10 na seznanjenost in poučenost glede inovativnosti in managementa idej; 

 3.11 do 3.18 na razvijanje znanja; 

 3.19 do 3.23 na intelektualni kapital in  

 3.24 do 3.28 na redne letne razgovore. 

S trditvami se zaposleni v povprečju strinjajo, razen pri prvem sklopu trditev, ki se na 

nanašajo na seznanjenost in poučenost glede inovativnosti in managementa idej (2,79). 

Zaposleni so slabo poučeni o sistemu managementa idej v podjetju, novega sodelavca se ne 
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pouči o sistemu managementa idej, če pride do spremembe v sistemu managementa idej so 

zaposleni slabo obveščeni, slabe ocene so podali tudi pri trditvah, da je inovativnost eden od 

kriterijev pri napredovanju posameznika v podjetju (2,85) ter pri trditvi, da podjetje načrtno 

vzpodbuja medsebojno druženje inovatorjev (2,07). 

Trditve, ki se nanašajo na razvijanje znanja, so zaposleni v povprečju ocenili z 3,35. 

Obstoječa vizija in politika podjetja podpirata proces učenja in razvijanja znanja (3,94). 

Zaposleni večinoma znanja pridobivajo znotraj podjetja (3,88). Slabše je ocenjena trditev, da 

imajo ključna znanja shranjena v različnih pisnih oblikah in so vsem dosegljiva (2,62). 

Zaposleni se v povprečju strinjajo, da v podjetju posebno pozornost namenjajo razvoju 

človeškega kapitala in da ima obstoječi intelektualni kapital pomembno vlogo pri izboljšanem 

delovanju podjetja. Za vrednotenje intelektualnega kapitala ne uporabljajo ustreznih 

meritvenih metod in vrednost intelektualnega kapitala ne izkazujejo v finančnih poročilih in 

bilanci stanja. 

Izvajanje rednega letnega razgovora se zaposlenim zdi koristno (4,3), saj s pomočjo rednih 

letnih razgovorov vodja spoznava in spodbuja njihov razvojni potencial (4,04) in izvajanje 

rednih letnih razgovorov v organizaciji prispeva k njenemu uspehu (4,05). S trditvijo, da se v 

podjetju izvaja redni letni razgovor sistematično in načrtno, se zaposleni ne strinjajo (2,35). 

Prav tako s trditvijo, da z vodjo vsako leto opravijo redni letni razgovor (2,3). 

3.4.5 Preizkus hipotez 

H1 se glasi: Organizacijska kultura ima statistično značilen vpliv na razvijanje znanja. 

Za analizo smo vzeli povprečje ocen odgovorov za 1. organizacijska kultura in klima 

(vprašanja 1.1-1.17) in povprečje ocen odgovorov za 3. Razvoj znanja (vprašanja 3.12-3.18). 
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Preglednica 7: Povprečje ocen odgovorov Organizacijska kultura in klima ter razvoj 
znanja 

 
Statistic Std. Error 

org_kultura_mean Mean 3,7604 ,07073 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,6192 
 

Upper Bound 3,9016 
 

5% Trimmed Mean 3,7631 
 

Median 3,7059 
 

Variance ,340 
 

Std. Deviation ,58326 
 

Minimum 2,41 
 

Maximum 4,88 
 

Range 2,47 
 

Interquartile Range ,87 
 

Skewness ,051 ,291 

Kurtosis -,523 ,574 

razvoj_znanja_mean Mean 3,3859 ,11427 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3,1578 
 

Upper Bound 3,6140 
 

5% Trimmed Mean 3,3952 
 

Median 3,3143 
 

Variance ,888 
 

Std. Deviation ,94226 
 

Minimum 1,57 
 

Maximum 5,00 
 

Range 3,43 
 

Interquartile Range 1,62 
 

Skewness -,028 ,291 

Kurtosis -1,002 ,574 

V zgornji tabeli so podatki: 

 Mean – povprečje, 

 Median – srednja vrednost, 

 Min/max, 

 Modusa (najpogostejšega odgovora) tukaj ni, ker gre za analizo povprečnih vrednosti 

odgovorov. 
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Preglednica 8: Kolmogorov-Smirnov test 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

org_kultura_mean ,080 68 ,200* ,980 68 ,364 

razvoj_znanja_mean ,103 68 ,069 ,964 68 ,045 

Najprej smo preverili, če sta spremenljivki normalno porazdeljeni. V zgornji tabeli gledamo 

Kolmogorov-Smirnov test, saj ima vzorec več kot 50 enot. Za obe spremenljivki je stopnja 

značilnosti (sig) večja kot 0,05, kar pomeni, da sta obe normalno porazdeljeni. Zato smo 

uporabili Pearsonov koeficient korelacije. 

Preglednica 9: Pearsonov koeficient korelacije 

 org_kultura_mean razvoj_znanja_mea

n 

org_kultura_mean 

Pearsonov koeficient korelacije 1 ,636** 

Stat. značilnost (dvostopenjska)  ,000 

N 69 68 

razvoj_znanja_mean 

Pearsonov koeficient korelacije ,636** 1 

Stat. značilnost (dvostopenjska) ,000  

N 68 68 

Koeficient je večji kot 0,6 – torej gre za močno povezanost. 

Statistična značilnost je manjša od 0,05 – hipotezo potrdimo. 

Na podlagi Pearsonovega koeficienta korelacije lahko z 1-odstotnim tveganjem (sig < 0,01) 

hipotezo potrdimo, saj gre za močno povezanost (0,636) med odgovori, ki se nanašajo na 

organizacijsko klimo in odgovori za razvijanje znanja. 

Druga hipoteza H2 se glasi: Usposabljanje in razvoj kadrov ima statistično značilen vpliv na 

število podanih predlogov na inventorja. 

Za oceno usposabljanja in razvoja kadrov smo vzeli povprečje odgovorov, ki se nanašajo na 

to rubriko (vprašanja 3.12–3.18). 

Preglednica 10: Opisna statistika za usposabljanje in razvoj kadrov 

 N Minimum Maximum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Varianca 

usposabljanje_mean 68 1,00 5,00 3,0476 1,13900 1,297 

Št. veljavnih (listwise) 68      
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V povprečju so anketiranci na vprašanja iz področja usposabljanje in razvoj kadrov 

odgovarjali z oceno 3 (povprečje je 3,04) – Niti ne soglašam niti soglašam. Odgovori se v 

povprečju razlikujejo za eno oceno. 

V nadaljevanju prikazujemo še tabelo analize glede na podjetje. 

Preglednica 11: Analiza glede na podjetje 

 Podjetje Statistika Std. napaka 

usposabljanje_mean Steklarna A Aritmetična sredina 2,7998 ,14711 

95% Interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 2,5049 
 

Zgornja meja 3,0948 
 

5% Modificirana aritmetična sredina 2,7960 
 

Mediana 2,8182 
 

Varianca 1,190 
 

Standardni odklon 1,09097 
 

Minimum 1,00 
 

Maximum 5,00 
 

Range 4,00 
 

Kvartilni razpon 1,57 
 

Koeficient asimetrije ,129 ,322 

Koeficient sploščenosti -,980 ,634 

Steklarna B Aritmetična sredina 4,1326 ,17510 

95% Interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 3,7185 
 

Zgornja meja 4,5466 
 

5% Modificirana aritmetična sredina 4,1338 
 

Mediana 4,2273 
 

Varianca ,245 
 

Standardni odklon ,49527 
 

Minimum 3,33 
 

Maximum 4,91 
 

Range 1,58 
 

Kvartilni razpon ,73 
 

Koeficient asimetrije -,100 ,752 

Koeficient sploščenosti -,124 1,481 
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                      Steklarna C Aritmetična sredina 4,4091 ,19813 

95% Interval 

zaupanja aritmetične 

sredine 

Spodnja meja 3,7785 
 

Zgornja meja 
5,0396 

 

5% Modificirana aritmetična sredina 4,4293 
 

Mediana 4,5909 
 

Varianca ,157 
 

Standardni odklon ,39626 
 

Minimum 3,82 
 

Maximum 4,64 
 

Range ,82 
 

Kvartilni razpon ,64 
 

Koeficient asimetrije -1,932 1,014 

Koeficient sploščenosti 3,751 2,619 

Anketiranci Steklarne A so v povprečju odgovarjali z 2,79, Steklarne B s 4,1, anketiranci 

Steklarne C pa s 4,4. 

Preverili smo normalno porazdelitev za povprečje odgovorov za usposabljanje in razvoj ter 

management idej. Ker imamo več kot 50 enot uporabimo Kolmogorov-Smirnov test. Obe 

spremenljivki sta normalno porazdeljeni (sig > 0,05). 

Preglednica 12: Kolmogorov-Smirnov test 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

usposabljanje_mean ,105 68 ,060 ,954 68 ,014 

mi_mean ,079 68 ,200* ,977 68 ,230 

Preverili smo še normalno porazdelitev za število vseh podanih odgovorov in še normalno 

porazdelitev za število avtorjev. 
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Preglednica 13: Normalna porazdelitev za število vseh podanih odgovorov in za število 
avtorjev 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

st_predlogov_vsi ,288 5 ,200* ,751 5 ,031 

st_avtorjev_vsi ,261 5 ,200* ,855 5 ,212 

Ker imamo manj kot 50 enot, gledamo Shapiro-Wilkov test. 

St_predlogov ni normalno porazdeljena (sig < 0,05), zato uporabimo Spearmanov koeficient 

korelacije. 

Hipotezo zavržemo, saj je statistična značilnost 0,203 in je večja od 0,05. 

Preglednica 14: Korelacija 

 usposabljanje_me

an 

st_predlogov_vsi 

Spearman's rho 

usposabljanje_mean 

Koeficient korelacije 1,000 -,684 

Stat. značilnost 

(dvostopenjska) 

. ,203 

N 68 5 

st_predlogov_vsi 

Koeficient korelacije -,684 1,000 

Stat. značilnost 

(dvostopenjska) 

,203 . 

N 5 5 

St_avtorjev je normalno porazdeljena (sig > 0,05), zato uporabimo Pearsonov koeficient 

korelacije. 

Hipotezo zavržemo, saj je statistična značilnost 0,69 in je večja od 0,05. 
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Preglednica 15: Pearsonov koeficient korelacije 

 usposabljanje_mea

n 

st_avtorjev_vsi 

usposabljanje_mean 

Pearsonov koeficient korelacije 1 -,186 

Stat. značilnost (dvostopenjska)  ,690 

N 68 7 

st_avtorjev_vsi 

Pearsonov koeficient korelacije -,186 1 

Stat. značilnost (dvostopenjska) ,690  

N 7 7 

Tretja hipoteza H3 se glasi: Odnos zaposlenih do poslovno-organizacijskega sistema za 

management idej ima statistično značilen vpliv na število podanih predlogov na inventorja. 

Za oceno odnosa do sistema management idej smo vzeli povprečje odgovorov, ki se nanašajo 

na to rubriko (vprašanja 2.1–2.13). 

Preglednica 16: Opisna statistika za odnos do managementa idej 

 

 

V nadaljevanju prikazujemo preglednico, ki se nanaša na povprečje vseh odgovorov iz 

področja managementa idej. 

 

 

 mi_2_1 mi_2_2 mi_2_3 mi_2_4 mi_2_5 mi_2_6 mi_2_7 

N 
Valid 61 65 59 46 52 54 55 

Missing 8 4 10 23 17 15 14 

Mean 3,2459 2,8308 2,9322 3,0000 3,4423 3,5370 3,1273 

Median 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 4,0000 3,0000 

Mode 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00
a
 4,00 3,00 

 

 mi_2_8 mi_2_9 mi_2_10 mi_2_11 mi_2_12 mi_2_13 

N 
Valid 49 52 64 67 50 57 

Missing 20 17 5 2 19 12 

Mean 3,5102 2,4231 3,5313 4,0448 3,7000 3,3333 

Median 4,0000 2,5000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

Mode 5,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 
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Preglednica 17: Povprečje vseh odgovorov iz področja managementa idej 

 N Minimum Maximum Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Varianca 

mi_mean 69 1,00 4,69 3,2450 ,80621 ,650 

Veljavni N (listwise) 69      

Naslednja preglednica pa predstavlja analizo povprečja (enaki podatki kot v zgornji) po 

podjetjih. 

Preglednica 18: Analiza povprečja po podjetjih 

 Podjetje Statistika Std. napaka 

mi_mean 

Steklarna A 

Aritmetična sredina 3,0365 ,09600 

95% Interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 2,8441 
 

Zgornja meja 3,2289 
 

5% Modificirana aritmetična sredina 3,0848 
 

Mediana 3,1769 
 

Varianca ,516 
 

Standardni odklon ,71842 
 

Minimum 1,00 
 

Maximum 4,23 
 

Range 3,23 
 

Kvartilni razpon ,90 
 

Koeficient asimetrije -,988 ,319 

Koeficient sploščenosti ,990 ,628 

Steklarna B 

Aritmetična sredina 4,2328 ,12743 

95% Interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 3,9314 
 

Zgornja meja 4,5341 
 

5% Modificirana aritmetična sredina 4,2410 
 

Mediana 4,2308 
 

Varianca ,130 
 

Standardni odklon ,36043 
 

Minimum 3,63 
 

Maximum 4,69 
 

Range 1,07 
 

Kvartilni razpon ,61 
 

Koeficient asimetrije -,377 ,752 

Koeficient sploščenosti -,533 1,481 
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                     Steklarna C 

Aritmetična sredina 4,2692 ,17343 

95% Interval zaupanja 

aritmetične sredine 

Spodnja meja 3,7173 
 

Zgornja meja 4,8212 
 

5% Modificirana aritmetična sredina 4,2692 
 

Mediana 4,2692 
 

Varianca ,120 
 

Standardni odklon ,34687 
 

Minimum 3,85 
 

Maximum 4,69 
 

Range ,85 
 

Kvartilni razpon ,65 
 

Koeficient asimetrije ,000 1,014 

Koeficient sploščenosti 1,256 2,619 

Normalno porazdelitev smo preverili že pri prejšnji hipotezi. 

Ker sta obe spremenljivki normalno porazdeljeni, uporabimo Pearsonov koeficient korelacije. 

Hipotezo zavržemo, saj je saj je statistična značilnost 0,939 (sig > 0,05). 

Preglednica 19: Pearsonov koeficient korelacije 

 mi_mean st_avtorjev_vsi 

mi_mean 

Pearsonov koeficient 

korelacije 

1 -,036 

Stat. značilnost 

(dvostopenjska) 

 ,939 

N 69 7 

st_avtorjev_vsi 

Pearsonov koeficient 

korelacije 

-,036 1 

Stat. značilnost 

(dvostopenjska) 

,939  

N 7 7 

Ker število predlogov ni normalno porazdeljeno, uporabimo Spearmanov koeficient 

korelacije. 

Hipotezo zavržemo, saj je statistična značilnost 0,833 (sig > 0,05). 
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Preglednica 20: Spearmanov koeficient korelacije 

 mi_mean st_predlogov_vsi 

Spearman's rho 

mi_mean 

 1,000 -,132 

 .  

 69 Koeficient korelacije 

st_predlogov_vsi 

Koeficient korelacije 
-,132 Stat. značilnost 

(dvostopenjska) 

Stat. značilnost 

(dvostopenjska) 

,833 
N 

N 5 5 

Hipotezo smo preverili še na drug način: za vsakega anketiranca smo obravnavali število 

predlogov, ki je enako vsoti za podjetje. Torej imajo vsi iz Steklarne A 220 avtorjev, vsi iz B 

218 in iz C 3 – te številke so vsote za 3 leta iz danega podjetja. 

Test normalnosti ostane enak kot v prvem načinu, tabele in komentarji pa so naslednji: 

Za novo spremenljivko – vsoto odgovorov smo morali preveriti normalno porazdelitev. 

Preglednica 21: Normalna porazdelitev – vsota odgovorov 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Koeficient Df Stat. 

značilnost 

Koeficient df Stat. 

značilnost 

st_avtorjev_vsi_sum ,537 68 ,000 ,258 68 ,000 

Vzorec zajema več kot 50 enot, zato uporabimo Kolmogorov-Smirnov test. Sig. je manjša od 

0,05, spremenljivka ni normalno porazdeljena.  

3.5 Sklepi iz empiričnega dela raziskave 

Da je inovativnost predpogoj za učinkovito delo in da se ustvarjalnost pričakuje brez izjeme 

na vsakem delovnem mestu, se zaposleni strokovni sodelavci v anketiranih steklarskih 

podjetjih zavedajo. Zaposleni cenijo inovativnega sodelavca. Nadpovprečno število 

inovativnih predlogov v neki organizacijski enoti pomeni, da je v tem okolju dobra 

organizacijska klima. O managementu idej se v obravnavanih podjetjih ne govori veliko. 

Zaposleni niso seznanjeni in poučeni glede inovativnosti in managementu idej. Prav tako 

inovativnost ni eden od kriterijev pri napredovanju posameznika. 

Obstoječa vizija in politika podjetja podpirata proces učenja in razvijanja znanja. Zaposleni 

znanja in veščine večinoma pridobivajo znotraj podjetja – gre za specifična znanja, ki veljajo 
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za steklarsko industrijo. Ključna znanja in veščine niso shranjena v pisnih oblikah, da bi lahko 

bila dosegljiva vsem. 

Izvajanje rednega letnega razgovora se zaposlenim zdi koristno, saj vodja tako spoznava in 

spodbuja razvojni potencial zaposlenih. Po mnenju zaposlenih se v podjetjih ne izvaja redni 

letni razgovor sistematično in načrtno, prav tako zaposleni z vodjo ne opravijo rednega 

letnega razgovora. 

Z raziskavo smo dosegli zastavljeni cilj, saj smo ugotovili povezavo med organizacijsko 

kulturo in razvijanjem znanja. Ugotovili smo, da usposabljanje in razvoj kadrov statistično ne 

vpliva na število podanih predlogov na inventorja, čeprav kot navaja Breznikova (2013, 149) 

raziskave empirično potrjujejo pozitivno povezavo med usposobljenostjo kadrov in 

inovativnostjo. Presenetila nas je zavržena hipoteza, da ima odnos zaposlenih do poslovno – 

organizacijskega sistema za management idej statistično značilen vpliv na število podanih 

predlogov na inventorja. 

3.6 Priporočila za izboljšanje stanja razvoja človeških virov za inovativnost v 

steklarski industriji 

Kot je razvidno iz analize odgovorov, zaposleni v steklarstvu niso dovolj seznanjeni in 

poučeni o inovativnosti, o managementu idej se v obravnavanih podjetjih ne govori veliko in 

inovativnost ni eden od kriterijev pri napredovanju posameznika. Predlagamo, da se 

inovativnega delavca predstavi v internem časopisu in hkrati se predstavi tudi inovativnost ter 

njeni pozitivni učinki na posameznika in na organizacijo. Najboljši inovacijski predlog naj bo 

ustrezno nagrajen, poleg denarne nagrade naj bo vpeljan tudi sitem nedenarnega nagrajevanja 

zaposlenih. To področje je treba urediti z internim pravilnikom o inoviranju. 

Ključno vlogo pri vzpodbujanju inovativnosti zaposlenih imajo vodilni sodelavci, ki so dolžni 

vzpodbujati podrejene in jim zagotoviti pogoje za inovativno delo.  

Za steklarsko industrijo veljajo specifična znanja in veščine, zaposleni znanja in veščine 

pridobivajo znotraj podjetja. Ta ključna znanja in veščine niso shranjena v pisnih oblikah. 

Treba bi bilo zapisati ključna steklarska znanja in veščine v interno gradivo, ki bi služilo tudi 

za izobraževanja in usposabljanja znotraj podjetij ter bi bilo dostopno vsem zaposlenim. 

Predvsem bi bilo treba zapisati »tiha znanja«, ki počasi odhajajo iz podjetij. Vzpostaviti bi 

bilo treba sistem internega prenosa znanja in veščin. S tem bi povečali usposobljenost vseh 

zaposlenih, spodbujati bi bilo treba mentorstvo in inovativnost ter povezanost sodelavcev. 

Za sam razvoj kadrov v organizaciji naj bi skrbeli v službi za razvoj kadrov, vodilni zaposleni 

pa naj bi si prizadevali za spodbujanje in oblikovanje ustvarjalnih in inovativnih skupin, ki 

bodo podajale predloge, iskale in predlagale razrešitve problemov. 
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V steklarstvu se vedno bolj zavedajo, da je stalno izobraževanje in usposabljanje eno izmed 

osnovnih vodil politike ravnanja s človeškimi viri. Izdelali naj bi plan izobraževanja in 

usposabljanja, vanj je treba vključiti posamezne zaposlene, da izrazijo svoje lastne interese po 

izobraževanju in usposabljanju. Pomembno je, da se ustrezno planira število ur izobraževanja 

in število ur usposabljanja, obdobje ter stroške. Treba pa je tudi izkoristiti prednosti z vidika 

ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih. Kot je razvidno iz rezultatov ankete, zaposleni niso 

seznanjeni z dogajanjem v organizaciji – bolj kot so seznanjeni, bolj naj bi se trudili doseči 

zastavljene smotre in cilje. 

Redni letni razgovori so priložnost, da vodje pridobijo povratne informacije s strani 

zaposlenih. Po mnenju zaposlenih se v podjetjih ne izvaja redni letni razgovor sistematično in 

načrtno, prav tako zaposleni z vodjo ne opravijo rednega letnega razgovora. Treba bi bilo 

uvesti redne letne razgovore v podjetja, kjer bi se vodja in zaposleni pogovorila o doseženih 

rezultatih, pripravila načrt za prihodnje ter predlagala izboljšave. Smiselno bi bilo uvesti 

razgovore z zaposlenimi, ki zapuščajo podjetje. Te razgovore naj bi opravili kadrovski 

organizacijski enoti. Zaposleni, ki zapuščajo podjetje, so ponavadi zelo odkriti in opišejo 

stanje, kot ga vidijo sami. 
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4 ZAKLJUČEK 

V zaključnem poglavju bomo predstavili sklepe iz celotne raziskave, predpostavke in 

omejitve raziskave in opisali prispevek k znanosti. Podali bomo tudi priporočila za morebitno 

nadaljnje raziskovanje. 

Tidd in Bessant (2009) navajata, da je inovativnost ključna kompetenca za uspeh v današnjem 

konkurenčnem okolju in potrebujejo v vsaki organizacija lasten način managementa znanja in 

posledično managementa inovativnosti. Najvišji nivo informacij predstavlja modra uporaba 

znanj in veščine. Za inovativno organizacijo je najbolj pomembno, da informacije iz 

notranjega in zunanjega okolja pretvori v znanje in veščine, pomeni, da jim doda vidik in 

uporabno vrednost. Najpomembnejši gradnik inovativnega podjetja so zaposleni sodelavci. 

Nujen del managementa inovativnosti je vodenje sodelavcev, njihovega znanja ter veščin in 

njihovih medsebojnih odnosov (Juričko 2011). 

Management znanja je podzvrst splošnega managementa, ki se ukvarja s planiranjem, 

organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem znanja pri inovativnosti in katerega namen je 

prenos znanja in veščin med vse člane skupine. 

Navkljub pomenu razvoja novih tehnologij in novih proizvodov ter procesov ostaja nenehno 

izboljševanje, tj. uvajanje postopnih izboljšav, brez večjih investicij in ob prispevku vseh 

zaposlenih v organizaciji, eden od temeljev vzdrževanja in povečevanja konkurenčnosti 

organizacij (Fatur in Likar 2009, 26). Za to pa naj bi v organizaciji izkoristili ustvarjalne 

potenciale, pa tudi znanje in veščine vseh zaposlenih, ne le tistih, ki jim je inoviranje poklic. 

Poslovno-organizacijski sistem za management idej je formalizirani mehanizem za 

spodbujanje zaposlenih, da prispevajo konstruktivne ideje za izboljšanje organizacije, v kateri 

so zaposleni (Fatur in Likar 2009, 26−27). 

V teoretičnem delu raziskave smo ugotovili, da je razvoj človeških virov ena izmed 

najpomembnejših funkcij, s katero je organizacija na trgu konkurenčna. Če želita podjetje in 

druga organizacija razpolagati z izobraženimi, usposobljenimi, ustvarjalnimi in inovativnimi 

zaposlenimi, naj bi oblikovala ustrezne metode za razvoj človeških virov in metode ter 

tehnike za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, ki spodbujajo inoviranje. 

V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki smo jo izvedli v izbranih steklarskih 

podjetjih. Anketo smo izvedli na cenzusu zaposlenih strokovnih sodelavcev z najmanj peto 

stopnjo strokovne izobrazbe in za primerjavo še v steklarskem podjetju iz Republike Hrvaške. 

Z raziskavo smo ugotovili povezavo med organizacijsko kulturo in razvijanjem znanja. 

Ugotovili smo, da usposabljanje in razvoj kadrov statistično ne vplivata na število podanih 

predlogov na inventorja. Zavržena je bila tretja hipoteza, ki pravi, da ima odnos zaposlenih do 
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poslovno-organizacijskega sistema za management idej statistično značilen vpliv na število 

podanih predlogov na invetorja. 

Steklarstvo je prisiljeno iskati vedno nove razrešitve, nove tehnologije in nove možnosti za 

utrjevanje in izboljševanje. Pri tem pa so ključni zaposleni, ki s svojim znanjem ter veščinami 

in predlogi za izboljšave pripomorejo k razvoju podjetja. Treba jih le usposobiti, motivirati in 

poučiti o pozitivnih lastnostih njihovega usposabljanja in dajanja predlogov za izboljšave. 

4.1 Predpostavke in omejitve raziskave 

Raziskava je temeljila na naslednjih predpostavkah: 

− v steklarskih podjetjih se premalo zavedajo pomena razvoja kadrov za spodbujanje 

inovativnosti, 

− raziskave v slovenskem poslovnem okolju, ki je povezana s to problematiko, še ni bilo 

opravljene, 

− število podanih predlogov zaposlenih za izboljšave kateregakoli dela in značilnosti 

poslovanja je ustrezno merilo dejanske ustvarjalnosti zaposlenih,  

− anketirani strokovni sodelavci z najmanj peto stopnjo strokovne izobrazbe so tista 

populacija, ki ima o obravnavani tematiki največ znanj, zato so njihovi odgovori odražali 

dejansko stanje;  

− ovire ustvarjalnosti so zadostni kazalnik stanja na področju ustvarjalnosti in prizadevanj 

za spodbujanje te v proučevanih podjetjih. 

Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah: 

− v raziskavo smo vključili samo velika steklarska podjetja z več kot 250 zaposlenimi 

sodelavci in so bila evidentirana v poslovnem imeniku Bizi na dan 31. 12. 2014 ter 

označena kot delujoči poslovni subjekt, 

− izidov raziskave ne bomo mogli posploševati na srednje velika, majhna in mikro podjetja 

v steklarski in drugih dejavnostih, 

− obstajajo tudi drugi vidiki konkurenčnosti v podjetju (npr. kakovost, poprodajne storitve, 

delovni procesi itd.), ki pa jih zaradi fokusa raziskave nismo obravnavali;    

− zaposleni morda niso hoteli izraziti svojega pravega mnenja o stanju v podjetju ter 

resničnih podatkov o svojem znanju, sposobnostih in lastnostih, 

− nabor domače in tuje strokovne literature je bil subjektiven. 

4.2 Prispevek k znanosti 

Opravljena raziskava v magistrski nalogi prinaša teoretični in empirični prispevek k razvoju 

znanosti in stroke na področju managementa, razvoja kadrov in inovativnosti. 
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V teoretičnem prispevku smo opravili sistematičen pregled domače in tuje literature s 

področja razvoja kadrov, ustvarjalnosti in inovativnosti. Opredelili smo pomen razvoja 

kadrov, ustvarjalnosti in inovativnosti v podjetjih in drugih organizacijah. V zadnjem delu 

teoretičnega prispevka k znanosti smo opravili pregled dosedanjih raziskav. 

V empiričnem delu raziskave smo opravili raziskavo in ugotavljali dejavnike razvoja kadrov 

in njihov vpliv na inovativnost v steklarskih podjetjih. Podobna raziskava v RS še ni bila 

izvedena, zato prinašajo izidi te raziskave nova znanja in spoznanja ter prispevajo k znanosti. 

Kot prvi v RS smo ugotovili, da ima organizacijska kultura v velikih steklarskih podjetjih 

statistično značilen vpliv na razvijanje znanja, da usposabljanje in razvoj kadrov nima 

statistično značilnega vpliva na število podanih predlogov na inventorja in da odnos 

zaposlenih do poslovno-organizacijskega sistema za management idej nima statistično 

značilnega vpliva na število podanih predlogov na inventorja.  

Na podlagi teoretičnih in empiričnih ugotovitev smo mnenja, da izidi te raziskave prispevajo 

k novim teoretičnim, raziskovalnim in praktičnim spoznanjem na področju managementa, 

razvoja kadrov ter njegovega vpliva na vzpodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v 

steklarskih podjetjih in ostalih podjetjih in drugih organizacijah v RS. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Povezava razvoj kadrov in inovativnosti zahteva bolj podrobno obravnavo. Možnosti 

nadaljnjega raziskovanja s področja dejavnikov razvoja človeških virov, ustvarjalnosti in  

inovativnosti so tako v teoretičnem kot tudi empiričnem delu. 

V teoretičnem delu raziskovanja vidimo naslednje možnosti za nadaljnje raziskovanje: 

− pojem razvoja človeških virov razširiti še na koncept razvoja zaposlenih in pristopov k 

razvoju zaposlenih ter njihovega vpliva na število podanih predlogov na inventorja, 

− opraviti pregled dosedanjih raziskav o vplivu raznih pristopov k razvoju zaposlenih 

(formalna izobrazba, ocenitev sposobnosti, delovne izkušnje in medsebojni odnosi) na 

vzpodbujanje inovativnosti, 

− raziskati tudi druge vsebine področja razvoja kadrov in inovativnosti. 

V empiričnem delu raziskovanja so možnosti za nadaljnje raziskovanje naslednje: 

− V empirično raziskavo vključiti še ostala majhna in srednje velika podjetja steklarske 

dejavnosti. Ker so odnosi v manjših kolektivih bolj osebni, so sodelovanje, pripravljenost 

na podajanje koristnih predlogov in prenos znanja verjetno drugačni kot v velikih 

podjetjih. 

− Organizacijsko kulturo in klimo v podjetju ter razvoj kadrov v podjetju naj bi ocenjevalo 

več sodelavcev (ne samo zaposleni z najmanj peto stopnjo izobrazbe), saj bi tako prišli do 

bolj verodostojnih podatkov. 
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− Uporaba drugega instrumentarija za izvedbo empirične raziskave in pridobitev 

objektivnih kriterijev za ocenjevanje razvoja kadrov in inovativnosti.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

 

Pred vami je raziskava o dejavnikih razvoja kadrov in inovativnosti v steklarskih podjetjih, ki 

jo opravljam v okviru magistrske naloge na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za 

management Koper. Na vas se obračam s prošnjo, da mi pomagate pri izvedbi raziskave 

»Dejavniki razvoja kadrov in inovativnost v steklarskih podjetjih«, v katero so vključena tri 

velika steklarska podjetja (dve slovenski in eno hrvaško). Podatki pridobljeni s pomočjo tega 

vprašalnika bodo služili raziskovanju in preverjanju nekaterih teoretičnih predpostavk in bodo 

uporabljeni zgolj za potrebe raziskave. 

 

Prosim vas, da si vzamete 10 minut časa in odgovorite na zastavljena vprašanja. Na njih 

odgovorite tako, da vpišete »X« v okvirček za trditvijo, ki predstavlja vaše mnenje o 

vprašanju. Vprašalnik je razdeljen na več razdelkov. V prvem vas sprašujemo o splošnih 

podatkih, v drugem delu želimo raziskati kakšna je organizacijska kultura v podjetju, kakšen 

je odnos do poslovno-organizacijskega sistema za management idej ter kakšen je razvoj 

kadrov v steklarskem podjetju, v tretjem delu (ki ga izpolni služba za management idej) pa 

želimo pridobiti številčne podatke o managementu idej za pretekla tri leta. 

 

Nekaj opredelitev pojmov: 

· Inovacija: je vsaka dokazano koristna novost (Mulej 2002, 4−6). 

· Management idej: slovenska podjetja ga opredeljujejo kot: množična inovacijska 
dejavnost, sistem koristnih predlogov, proces stalnih izboljšav, iskrice itd.  

 

Prosim vas, če bi vprašanja pozorno prebrali in nanje iskreno odgovorili. 

 

Vaši odgovori predstavljajo neprecenljivo vrednost za moje delo, zato vas prosim za pomoč in 

se za vaše sodelovanje že vnaprej zahvaljujem. 

 

 

 

 

Mateja Cverlin 
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I. SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCU (prosim obkrožite) 
 

 

1. Spol:  Ženski              Moški 
 

 

2. Starost:     Do  20     21−30    31−40    41−50  51−60           nad 60 

 

 

3. Delovna doba:  

 

· Manj kot 5 let. 

· 5−15. 

· 15−25. 

· 25−35. 

· Več kot 35 let. 
 

 

4. Področje zaposlitve v podjetju: 
a) Finance. 

b) Trženje (marketing, prodaja in nabava) 
c) Proizvodnja 

d) Razvoj in raziskave 

e) Splošno (kadri, pravo ipd.) 
f) Drugo (navedite)  …………………………………… 

 

 

5. Izobrazba:  

· 1–4 (do zaključene poklicne šole). 
· 5 (srednja šola). 
· 6/1 (višješolski strokovni programi). 
· 6/2 (visokošolski strokovni programi, univerzitetni programi (1. 

bolonjska stopnja)). 

· 7 (specializacija po visokošolskih strokovnih programih, 

univerzitetni programi, magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)). 

· 8/1 (specializacija po univerzitetnih programih, magisterij znanosti). 

· 8/2 (doktorat znanosti). 

 

 

       Smer (obkrožite):  
· Naravoslovna. 

· Družboslovna.  
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II. VLOGA RAZVOJA KADROV PRI SPODBUJANJU INOVATIVNOSTI 

 

Navedena je vrsta trditev, ki se nanašajo na organizacijsko kulturo in klimo, odnos do sistema 
za management idej (MI) ter usposabljanje in razvoj kadrov. Prosim, izrazite svojo stopnjo 

strinjanja za vaše podjetje z oceno med 5 (Popolnoma soglašam) in 1 (Ne soglašam). Če na 
trditev ne morete odgovoriti, označite »Ne vem« oz. »Se ne nanaša na naše podjetje«. 
 

    Se ne nanaša (SN)                 

    Ne vem (NV)                

                  

    Ne soglašam (1)                

    Večinoma ne soglašam (2)                

    Niti eno niti drugo (3)                

    Večinoma soglašam (4)               

    Popolnoma soglašam (5)               

                       

1. Organizacijska kultura in klima     5 4 3 2 1  N S 

                   V N 

1.1 Na spremembe, ki se dogajajo znotraj podjetja (organizacijske, tehnološke itd.) 
zaposleni gledamo z naklonjenostjo.           

 

     

1.2 Kadar dobimo povratno informacijo o svojem delu, tega ne razumemo kot kritiziranje.                

1.3 Napak drugih ne grajamo, ampak jih razumemo kot priložnosti za učenje.                

1.4 Ustvarjalnost se pričakuje brez izjeme na vsakem delovnem mestu v našem podjetju.                

1.5 Zaposleni se zavedamo, da je kreativnost predpogoj za učinkovito delo.                

1.6 Zaposleni bolj cenimo inovativnega sodelavca kot rutinerja.                

1.7 Zaposleni se pri delu vedemo kot skrbni "lastniki" procesa, ki ga izvajamo.                

1.8 Zaposleni imamo občutek, da enakovredno sodelujemo  pri odločanju v podjetju.                

1.9 Zaposleni zaupamo svojim nadrejenim.                

1.10 Nič ni narobe, če podrejeni za učinkovitejše delo pri komuniciranju »preskakujejo« 
organizacijske nivoje.           

 

     

1.11 Inovacija v našem podjetju je lahko drobna izboljšava na delovnem mestu ali pa velika 
sprememba, ki spremeni osnovno smer razvoja organizacije.           

 

     

1.12 Inovacija v našem podjetju je lahko tehnične ali pa poslovno-organizacijske narave.                

1.13 Vizija in politika podjetja odražata vrednote in prepričanja vseh zaposlenih.                

1.14 Vodstvo podjetja spodbuja in podpira zaposlene pri učenju in ustvarjanju znanja.                

1.15 Med zaposlenimi prevladuje medsebojno zaupanje in vzajemno sodelovanje.                

1.16 Zaposleni znanja med seboj delimo.                

1.17 Zaposleni pozitivno reagiramo na spremembe in smo pripravljeni na tveganje.                
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Naslednje navedene trditve se nanašajo na odnos do sistema za management idej (MI), 
ki ga slovenska podjetja poimenujejo na različne načine: 

· množična inovacijska dejavnost, 
· sistem koristnih predlogov,  

· proces stalnih izboljšav. 
· iskrice … 

Ime »management idej« (MI) uporabljamo za kateregakoli od teh sistemov. 

 

 

    Se ne nanaša (SN)                 

    Ne vem (NV)                

                  

    Ne soglašam (1)                

    Večinoma ne soglašam (2)                

    Niti eno niti drugo (3)                

    Večinoma soglašam (4)               

    Popolnoma soglašam (5)               

                       

2. Odnos do sistema za      5 4 3 2 1  N S 

management idej (MI)                 V N 

2.1 MI je v prvi vrsti eno izmed managerskih orodij za vodenje sodelavcev in manj orodje 

za racionalizacijo stroškov.           

 

     

2.2 O MI se v podjetju veliko govori.                

2.3 Načrtno je vzpodbujana  čim višja kakovost podanih predlogov in ne le množičnosti.                

2.4 Avtorja neodobrenih inovativnih predlogov načrtno spodbujamo/jo k ponovnemu 
sodelovanju.                

2.5 Nedvoumno je jasno, da neodobritev inovativnega predloga ne bo škodovala 
avtorjevemu ugledu ali karieri.           

 

     

2.6 Tudi iz idej, ki so na prvi pogled nesmiselne, se poskuša izvleči kaj dobrega.                

2.7 Tudi ideje, ki se ne podajo po formalni poti (kot inovativni predlog), se opazijo in se 

ne izgubijo.           

 

     

2.8 Inovativni predlogi iz režijskih služb so enako zaželeni in enako vrednoteni (višina 
nagrad) kot predlogi iz proizvodno-tehničnih področij.            

 

     

2.9 Predlogi, ki jih poda skupina avtorjev, so bolj zaželeni kot individualni.                

2.10 Nadpovprečno število inovativnih predlogov v nekem oddelku ni znak slabega vodje 
(vodje, ki problemov ne bi znal razreševati sam).           

 

     

2.11 Nadpovprečno število inovativnih predlogov v nekem oddelku pomeni, da je v tem 
okolju dobra delovna klima.           

 

     

2.12 Redko se zgodi, da zaposleni podajo inovativni predlog mimo (brez vednosti) 

neposredno nadrejenega.           

 

     

2.13 Ločevanje med tem, kaj je službena dolžnost in kaj jo presega, je za nas manj 

pomembno kot kakovost same ideje.           
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    Se ne nanaša (SN)                 

    Ne vem (NV)                

                  

    Ne soglašam (1)                

    Večinoma ne soglašam (2)                

    Niti eno niti drugo (3)                

    Večinoma soglašam (4)               

    Popolnoma soglašam (5)               

                       

3. Usposabljanje in razvoj kadrov     5 4 3 2 1  N S 

                   V N 

3.1 Ena od nalog procesa MI je tudi odkrivanje inovativnih predlogov.                

3.2 Inovatorjem podjetje nudi dostop do potrebnih znanj in sredstev, da lahko nadalje razvijajo 

svojo ustvarjalnost.                

3.3 Zaposleni smo bili organizirano poučeni o sistemu MI v podjetju (o njenem pomenu, načinu 
sodelovanja posameznik itd.).           

 

     

3.4 Ko podjetje dobi novega sodelavca, se ga sistematično pouči o sistemu MI v podjetju.           

 

     

3.5 V zadnjih treh letih smo bili zaposleni deležni vsaj enega usposabljanja o tehnikah 

ustvarjalnega reševanja problemov.           

 

     

3.6 Če pride do spremembe v postopkih izvajanja MI, smo o tem obveščeni vsi zaposleni, ki jih 
sprememba zadeva.            

 

     

3.7 Kadrovska služba je seznanjena z inovativnimi dosežki posameznika in te informacije 
uporablja v kadrovskih procesih (npr. pri planiranju izobraževanj, pri kadrovanju na prosta delovna 
mesta ipd.).           

 

     

3.8 Inovativnost je eden od kriterijev pri napredovanju posameznika v podjetju.                

3.9 Podjetje načrtno vzpodbuja medsebojno druženje inovatorjev (npr. strokovne ekskurzije, klub 
inovatorjev ipd.).           

 

     

3.10 Zaposlene podjetje načrtno vzpodbuja, da osvajajo nova znanja in spretnosti.                

3.11 Zaposlene podjetje načrtno vzpodbuja, da prevzemajo nove, zahtevnejše naloge.                

Razvijanje znanja              

3.12 Obstoječa vizija in politika podjetja podpirata proces učenja in razvijanja znanja.                

3.13 Potrebna znanja v podjetju so načrtovana in zapisana.                

3.14 Zaposleni večino znanja pridobivamo znotraj podjetja na podlagi internih izobraževanj in 
usposabljanj, timskega dela, pogovora.           

 

     

3.15 Zaposleni večino znanja pridobimo zunaj podjetja, na seminarjih, delavnicah, konferencah.           

 

     

3.16 V podjetju imamo ključna znanja shranjena v različnih pisnih oblikah in so vsem dosegljiva.                

3.17 Večino znanja v podjetju prenašamo s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske  

tehnologije.                

3.18 Ključna znanja v podjetju so strogo varovana pred zunanjimi.                

Intelektualni kapital              

3.19 V podjetju posebno pozornost namenjamo razvoju človeškega kapitala.                

3.20 V podjetju posebno pozornost namenjamo  razvoju strukturnega kapitala.                

3.21 Obstoječi intelektualni kapital ima pomembno vlogo pri izboljšanem delovanju podjetja.                

3.22 Za vrednotenje intelektualnega kapitala uporabljamo ustrezno meritveno metodo.               

3.23 Vrednost intelektualnega kapitala izkazujemo v finančnih poročilih in bilanci stanja.                
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Redni letni razgovori 
     

3.24 V podjetju se izvaja redni letni razgovor sistematično in načrtno.       
 

  
 

    

3.25 Z vodjo vsako leto opravim redni letni razgovor..           
 

    

3.26 Izvajanje rednega letnega razgovora se mi zdi koristno.           
 

    

3.27 S pomočjo rednih letnih razgovorov vodja spoznava in spodbuja moj razvojni potencial.           
 

    

3.28 Izvajanje rednih letnih razgovorov v organizaciji prispeva k njenemu uspehu.           
 

    

 

 

 

III. ŠTEVILČNI PODATKI O MANAGEMENTU IDEJ (izpolni služba oz. druga 
organizacijska enota, ki se ukvarja z zbiranjem informacij o  managementu 

idej) 

 

Prosim, navedite številčne podatke o managementu idej za pretekla tri (3) leta. Če s podatki 
ne razpolagate, prosim, podajte vsaj približno oceno. 
 

 

2011 2012 2013 

Število vseh prijavljenih predlogov       

Število avtorjev (tudi če je en sodelavec prijavil več predlogov, se kot avtor 
šteje samo enkrat)       

Število skupinskih predlogov (vsi predlogi, kjer sta najmanj dva avtorja)       

    
Zaključeni predlogi (vsi predlogi, ki so bili v tem letu odobreni ali zavrnjeni)       

Od tega realizirani predlogi (vsi predlogi, ki so bili realizirani in nagrajeni. Ne 

predlogi, ki so bili zavrnjeni in so prejeli le motivacijsko (simbolično) 
nagrado)       

Vrednost realiziranih predlogov (npr. povečana prodaja za X EUR)       

Število patentov, ki so bili registrirani na podlagi prijavljenih predlogov       

    Število internih predstavitev prijavljenih predlogov (intranet, interni časopis 
itd.)       

Število zunanjih predstavitev prijavljenih predlogov (konference, sejmi itd.)       

    Število podanih predlogov po funkcijah v podjetju:       

a) finance       

b) trženje       

c) proizvodnja       

d) razvoj in raziskave       

e) splošno (kadrovska, pravna)       

f) druge (navedite katere): ……………………………………       

 

ZAHVALJUJEM  SE  VAM  ZA  VAŠO  POMOČ,  ČAS  IN  TRUD!



 

 
 


