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POVZETEK  

Magistrska naloga obravnava management in čas njegove velike preobrazbe – čas managerske 

revolucije. Ta preobrazba je pomenila pravo revolucijo, saj je sam razvoj managementa v 

tistem času pomenil nekaj velikega, močnega, pomembnega, lahko rečemo tudi usodnega in 

revolucionarnega. Management kot tak ni samo in zgolj neka funkcija, ampak je mnogo več 

kot to – je paradigma. Njegov vpliv je moč občutiti na ekonomskem, političnem in na 

družbenem področju. Management je skratka nekaj nedokončnega in spreminjajočega, 

predvsem pa sofisticiranega. Za razumevanje managementa pa je nujno potrebno tudi 

poznavanje zgodovine njegovega razvoja. Le če razumemo preteklost, smo zmožni razumeti 

sedanjost. 

Ključne besede: management, manager, managerska revolucija, spremembe, družba, 

zgodovina 

SUMMARY  

A master's thesis considers management and time of his big transformation – time of the 

managerial revolution. This transformation meant the real revolution, there for alone 

development of management meant something big within that time, strong, important, we can 

say also fatal and revolutionary. Management as such is not just and only a certain function, 

but it is much more – it is paradigm and it is possible to feel his influence both on economic 

and political field and on social field. Management is in short something undefinitive and 

changing, foremost sophisticated. To understand management it is urgent knowledge of 

history of development  of  management, because only if we understand past, we are capable 

to understand present. 

Key words: management, manager, managerial revolution, changes, society, history 
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1 UVOD  

Magistrska naloga obravnava management, managerje in managersko revolucijo – čas, ko je 

management doživel veliko spremembo – revolucionarno preobrazbo. Management kot 

takšen je definiran in skoncentriran v vsa področja naših življenj, ekonomsko, politično in 

družbeno, predvsem pa je pojav in paradigma, ki je kot tak konstantno spreminjajoč – s časom 

in na področju, kjer se nahaja (politično, ekonomsko in družbeno). Naloga je sestavljena iz 

dveh delov. V prvem bosta opredeljena pojma management in managerji, v drugem delu 

naloge pa se bomo srečali z obravnavanim obdobjem – obdobjem managerske revolucije, ki je 

v management prinesel ključne spremembe. Management kot takšen tako ni samo neka 

funkcija, ampak je mnogo več, kar pomeni, da ga moramo tudi dodobra spoznati najprej skozi 

zgodovino. In to poznavanje zgodovine nam ponudi razumevanje managementa v sedanjosti 

in prihodnosti. Sicer zaradi neustaljenosti managementa ne moremo predvideti natančne 

prihodnosti, lahko pa predvidimo učinke, ki naj bi jih management imel. Tako nek dogodek 

ali odločitev v preteklosti pomeni učinek oziroma posledico v prihodnosti. Lahko rečemo 

tudi, da vse učinkuje na vse. Je vse v neki interakciji po načelu metuljevega efekta (angleško 

butterfly effect), kar metaforično povedano pomeni, da ko metulj maha s krili na nekem 

mestu, to povzroči nenadne dogodke nekje drugje. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V magistrski nalogi z naslovom Management in managerska revolucija se bomo osredotočili 

na pojem in časovno obdobje, in sicer na management in managersko revolucijo, torej na čas, 

ko je management doživel preobrazbo oziroma revolucijo. 

S pomočjo izbrane teorije in avtorjev bomo opredelili in predstavili ter analizirali pojem 

management in manager ter poskušali prikazati revolucijo managementa, ki se je dogajala v 

tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja, predvsem skozi oči novodobnih teoretikov Jamesa 

Burnhama (njegovo razmišljanje v delu The Managerial Revolution), Petra F. Druckerja 

(njegovo razmišljanje v knjigi O managementu) ter Daniela A. Wrena (njegovo razmišljanje v 

delu The Evolution of Management Thought). Predvsem bomo slednje poskušali razumeti in 

prikazati, kako hitro, zakaj in kako je prišlo do te preobrazbe oziroma revolucije. Slednje je 

tudi naše raziskovalno vprašanje. 

Proučevanje omenjenega bomo izvedli na dva načina. Prvi del bo obsegal opredeljevanje in 

pojmovanje managementa in managerja skozi teorijo in glavne teoretike časa pred vojnama 

(prvo in drugo svetovno vojno). V drugem delu pa bo zadeva širše oblikovana, ker tudi pojem 

management obsega veliko več kot le neko funkcijo. Je paradigma, ki zaokrožuje celotno naše 

delovanje: družbeno, ekonomsko in politično.  
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Zavedamo se, da management ni zgolj in samo veda, ki je omejena samo na neke funkcije 

dela, ampak, kot že omenjeno, je mnogo več kot samo to. Vpliva na vsa področja –  družbeno, 

politično in ekonomsko področje. Če ga želimo doumeti kot to – nekaj več, je nujno potrebno 

poznavanje njegovega izvora in razvoja. Mislimo, da je to za nas, ki smo management 

študirali, tudi ključno, saj težko govorimo o temi, če ne poznamo njenega historičnega ozadja. 

Torej, zanimajo nas njegov izvor, razvoj skozi čas ter dejavniki (družbeni, ekonomski, 

politični …), ki so na ta njegov razvoj vplivali in še vplivajo, saj se razvoj managementa ni 

končal takrat, ampak še vedno traja. 

Kot ključni časovni okvir je izbran čas tridesetih, štiridesetih in petdesetih let prejšnjega 

stoletja oziroma čas managerske revolucije. Zdi se dobro izhodišče za proučevanje 

managementa. Gre za čas, ko se družba srečuje z vojno (začetkom in koncem) in s krizo 

(finančno in socialno-družbeno). Povzete bodo najpomembnejše značilnosti takratnega 

političnega in ekonomskega dogajanja. 

Rdeča nit se oblikuje okoli raziskovalnega vprašanja naloge, ki je kako hitro, kako in zakaj se 

je v tem obdobju management razvijal tako imenovano »revolucionarno«? Ena izmed 

značilnosti samega managementa je povezanost managementa s časom – skladno z njim se 

spreminja in prilagaja oziroma razvija  povezanost s tako imenovanimi sistemi – s političnim, 

ekonomskim in z družbenim. Dejstvo je, da je management gibljiv in spremenljiv. To pomeni, 

da se vseskozi spreminja, odvisno od sistema in obdobja. Skozi zgodovino se je različno 

oblikoval in spreminjal. Prav tako tudi v obdobju managerske revolucije. Tu se je ključno 

razvil, razširil in opredelil ter pridobil na moči, ki jo širi in vrši še danes. Torej, da razumemo 

preobrazbo managementa, je nujno poznavanje zgodovine in teoretike, ki so orisali njegov 

obstoj. V ta namen se bomo oprli na nekatere teoretike, kot so Frederick Winslow Taylor, 

Henry Fayol, Max Weber in drugi, ki so delovali na tem področju, ter ključno na Petra F. 

Druckerja, ki je poznan kot oče sodobnega managementa in Jamesa Burnhama, ki je 

managerski revoluciji vdahnil svežino ter oris skozi svoja dela.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namena magistrske naloge nista samo obnova in pregled literature, ampak predvsem pokazati 

eno izmed mogočih interpretacij managementa ter njegove velike preobrazbe. Glavni namen 

in cilj magistrske naloge je proučiti management v času managerske revolucije, njegov preboj 

v vsa ključna področja in tako imenovan »revolucionarni razvoj«. Če je nekaj revolucionarno, 

mora biti resnično dobro izoblikovano, prilagodljivo, mora vplivati na naša življenja in 

predstavljati moč. Da pa lahko razumemo danes pojem management, moramo poznati 

zgodovino in njegov razvoj skozi čas. Management je mnogo več kot le neka poslovna, 

podjetniška funkcija – je širši pojav, ki se je izoblikoval in je prisoten na ekonomskem, 

političnem ter na družbenem področju. Za razumevanje današnjega stanja je torej nujno 

poznavanje širše zgodovine za celostno oblikovanje in razumevanje managementa. Cilj je, da 
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z jasnim orisom zgodovine razumemo današnji razvoj in delovanje managementa na že 

omenjenih področjih. Namen je torej razumeti management kot tak glede na čas in področja 

pojava. Dodana vrednost magistrske naloge je v odpiranju historičnega razumevanja 

managementa s pomočjo managerske revolucije. 

Cilji magistrske naloge so: 

– pojmovno ter teoretično razložiti in opredeliti pojma management in manager; 

– razumeti, kaj se je dogajalo z managementom pred revolucijo; 

– orisati in pojasniti ključno časovno obdobje – managersko revolucijo z vidika 

managementa; 

– pojasniti spreminjanje managementa v omenjenem času skozi teorijo in prakso; 

– kdaj, predvsem pa na kako in zakaj je prišlo do teh ključnih sprememb; 

– morebiti dokazati, da je management kot tak nujen »pojav« v družbi. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Magistrska naloga temelji na podlagi proučevanja in pregledovanja različne sekundarne 

literature in vsebin. Naloga je teoretične narave. Gre za proučitev in pregled managementa s 

stališča točno določenega zgodovinskega obdobja. Uporabili bomo strokovno in zgodovinsko 

literaturo ter na spletu dostopne podatke (članke …), ki se navezujejo na izbrano temo. 

Izbrane raziskovalne metode uporabljene v nalogi so zgodovinsko primerjalna, deskriptivna, 

metoda analize, interpretacija ter sinteza.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Kot glavno predpostavko naloge bi izpostavili dejstvo, da je management nekaj 

spreminjajočega in nedokončnega, ki vpliva in se prilagaja okolju (političnem, ekonomskem 

in družbenem), času oziroma obdobju. Kot drugo bi izpostavili čas managerske revolucije, na 

katero se bomo osredotočili ter skušali razumeti, zakaj in kako je prišlo do sprememb v 

managementu v praksi in teoriji v tem obdobju. 

Omejitve so prisotne, kakor tudi v večini raziskav, ki se ukvarjajo s podobno tematiko. V 

danem primeru je literatura omejitev. Res je, da jo je na to temo precej, vendar je nemogoče 

proučiti vso področno literaturo bodisi zaradi finančne omejenosti ali nedostopnosti izvodov. 

Drugih bistvenih omejitev ni zaznati, ker se med drugim v nalogi ne lotevamo nobene 

empirične raziskave, ki bi kvečjemu lahko povzročala le dodatne težave in omejitve. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V prvem delu bo predstavljen management na splošno. Opredeljeno bo, kaj sploh je 

management in kdo so managerji ter kakšne so njihove značilnosti. Dotaknili se bomo bolj ali 

manj znanih definicij ter različnih teorij, predvsem pa bomo poskušali prikazati kar najboljšo 

sliko, kaj sploh management in managerji predstavljajo nam ter naši družbi skozi teorije in 

ideje nekaterih izstopajočih teoretikov.  

2.1 Opredelitev managementa 

Sama beseda – management ni nova in nam je bolj ali manj poznana že dalj časa. Vsi nekako 

vemo, kaj je management in kdo so managerji, pa je vendar včasih težko opredeliti 

management v eni sami povedi. Pa vendar je danes, v času globalizacije in vsesplošnega 

povezovanja, še kako pomemben pojem. Danes management pridobiva na vrednosti, no, v 

bistvu nekako že kar od industrijske revolucije. Tako nekako se začne tudi razvoj 

managementa (obstajajo različne teorije razvoja). Mnogi teoretiki, med njimi F. W. Taylor, 

Henry Fayol, Max Weber in Drucker, imajo veliko povedati o vodenju, vladanju in o 

managementu. Pa vendar začnimo na začetku, zgodovino pa prepustimo za naslednja 

poglavja. V nadaljevanju so predstavljene nekatere definicije različnih teoretikov in avtorjev, 

ki tako ali drugače opredeljujejo management. 

Kot pravita Kovač in Rozman (2012, 17) je management eden glavnih pojavov današnjega 

časa in dodajata, da je "prisoten v vseh podjetjih in drugih združbah (organizacijah) vseh 

gospodarstev in družb sveta. Njegov razvoj se je začel iz potreb in spoznanj prakse. Veda o 

managementu, ki mora izhajati iz potreb prakse, je začela iskati rešitve za vrsto problemov, ki 

so se pojavili na managerskem področju. Danes je management predmet številnih, včasih 

nasprotujočih si ter protislovnih raziskovanj in proučevanj. Skupno pa je prepričanje, da se 

managementa v veliki meri da naučiti, pri čemer velja, da je dobra teorija najboljša praksa."  

Tako lahko danes rečemo, da management bistveno prispeva k uspešnosti tako organizacije, 

kot tudi naroda in ljudi na splošno (seveda, če delujejo v skupno korist). Na drugi strani pa so 

to ljudje, ki od nas zahtevajo maksimalno udejstvovanje ali sodelovanje v delovnem procesu 

in najboljši izkoristek zmožnosti, ki jih imamo. Kljub temu nekateri še vedno ne vidijo 

managerje dlje, kot le vodje, čeprav bistvo managementa ni samo vodenje, ampak je mnogo 

več. Bistvo opredelitve managementa naj bi bilo po besedah Kovača in Rozmana (2012, 17): 

"… v omogočanju in zagotavljanju smotrnega delovanja vseh zaposlenih, v usklajevanju 

njihovega dela in odločanju o najusodnejših zadevah podjetja ter drugih združb (organizacij)". 

Dodajata, da je management v bistvu "sinergija". 
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Management lahko opredelimo tudi kot "usklajevanje, upoštevaje spreminjanje in okolje 

tehnično razdeljenega dela, ciljev ter interesov in drugih struktur v celoto, ki bo zagotavljala 

smotrno doseganje cilja te celote kot usklajevanje posameznikov in skupin". (Kovač in 

Rozman 2012, 31) 

Ko nekako strnemo dozdajšnje informacije in znanje, pridobljeno v študentskih klopeh, lahko 

rečemo, da je management sestavljen iz usklajevanja, odločanja, načrtovanja, koordiniranja, 

organiziranja, vodenja, nadzora in še mnogo več. In vse te opredelitve si ne nasprotujejo, 

vendar delujejo druga za drugo in se dopolnjujejo. 

V ospredje pa tako prihaja tudi vodenje, ki težko razmeji vodenje in samo manageriranje. Je 

pa ta vloga vsekakor zelo pomembna v podjetju. Pojem management povezujemo z angleškim 

glagolom "to manage", kar naj bi pomenilo upravljanje. Mnogi pisatelji pa te uporabe besede 

ne zagovarjajo in mislijo, da ni ravno primerna. Tako Zupanova (Zupan Kramar 2009, 7) 

skupaj z nekaterimi avtorji raziskuje nove pomene, kjer pravijo, da upravljanje ni primerna 

beseda, saj se preveč povezuje z lastnino, ki je stvar lastnikov. Prav tako so mnenja, da je 

management potrebno ločiti od upravljanja, "ki je usmerjanje podjetja in nadziranje 

managementa v doseganju izidov s strani lastnikov podjetja oziroma tistih, ki imajo oblast nad 

njim. Primernejši izraz bi bil lahko poslovodenje, ki pa je preozek, saj pomeni "vodenje 

poslov", kar pa je le del celotnega pomena besede management". (Zupan Kramar 2009, 7)  

Nekje tako imenovano najboljšo varianto pa je po besedah mnogih strokovnjakov in 

Zupanove (Zupan Kramar 2009, 7) uporabil Lipovec v Razviti teoriji organizacije, in sicer 

"ravnanje". Če dobro razmislimo, se zdi morda še najustreznejše, da management razložimo 

kot skupek sledečih izrazov: usklajevanje, odločanje, načrtovanje, koordiniranje in drugo ter 

kot dodatek še ravnanje (tako z zaposlenimi, kot s podjetjem in procesom). Nikakor pa ne 

moremo mimo vodenja. Za vodenje in management se mnogi sprašujejo, ali je to eden ali sta 

dva različna pojma. Eni trdijo eno, spet drugi drugo. Dejstvo pa je, da oba definirata vplivanje 

na obnašanje in delovanje posameznega zaposlenega ali skupine delavcev ter se posledično 

usmerjata k uresničevanju ciljev, ki jih ima neka organizacija.  

Tako se srečamo še z mnogimi drugimi definicijami (Zupan Kramar 2009, 20–21): 

– "Management je proces doseganja želenih rezultatov z učinkovito izrabo človeških in 

materialnih virov." (Bedeian 1993, 4 cit. po Zupan Kramar 2009, 20) 

– "Management je načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v organizaciji 

oziroma nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo. Ker so naloge odvisne od ciljev 

organizacije, je management usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego postavljenih 

ciljev." (Možina 1994, 16 cit. po Zupan Kramar 2009, 20–21) 

– "Management je doseganje ciljev organizacije na uspešen in učinkovit način s procesom 

planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja virov, ki jih ima organizacija na 

razpolago. Pogosto ga imamo za univerzalnega, ker uporablja organizacijske vire za 
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doseganje ciljev in ohranjanje visoke učinkovitosti v vseh oblikah organizacije." (Daft 

2001, 5; Daft 2003, 2 cit. po Zupan Kramar 2009, 21) 

– "…se management nanaša na vsak sistem strukture in nadzora, ki vodi do dolgoročnega 

izpolnjevanja točno določenih nalog v določenih mejah virov." (Sadler 1997, 41 cit. po 

Zupan Kramar 2009, 21) 

– "Management je povezan z nadzorom, disciplino in z logiko. Osredotoča se na 

postavljene cilje, vzdrževanje in nadziranje statusa quo, načrtovanje, organiziranje ter 

reševanje problemov." (Hooper in Potter 1997, 11 cit. po Zupan Kramar 2009, 21) 

– "Management je umetnost, da se stvari opravijo, kot je potrebno, s pomočjo ljudi." (Daft, 

2001, 5 cit. po Zupan Kramar 2009, 21) 

–  "Management je proces, ki omogoča doseganje ciljev organizacij z načrtovanjem, 

organiziranjem in z nadzorovanjem, vključujoč pridobivanje zvestobe svojih zaposlenih." 

(Cole 1990, 5 cit. po Zupan Kramar 2009, 21)  

– "Management je doseganje organizacijskih ciljev s sodelovanjem z zaposlenimi in 

drugimi organizacijskimi viri." (Certo 1997, 6 cit. po Zupan Kramar 2009, 21) 

– "Management je načrtovanje, organiziranje in nadziranje ter upravljanje tako s finančnimi 

in z materialnimi kot tudi s človeškimi vir." (Sadler 1997, 45 cit. po Zupan Kramar 2009, 

21)  

– "Management skrbi za povezovanje in usklajevanje različnih dejavnosti za dosego ciljev, 

zato mora planirati, organizirati izvajanje in nadzirati, kako izvajanje poteka, pa naj bo to 

v gospodarski družbi, na zavodu ali v ustanovi." (Hudej in Zidarn 2000, 57 cit. po Zupan 

Kramar 2009, 21) 

– "Management načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delovanje pripadnikov (zaposlenih, 

članov ipd.) tako, da organizacija učinkovito in uspešno dosega cilje, ki so ji jih določili 

lastniki (ustanovitelji, oblasti, člani ipd.)." (Tavčar 2000, 5 cit. po Zupan Kramar 2009, 

21) 

– "Management je proces načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja porabe virov 

za doseganje zastavljenih ciljev." (Schermerhorn 1999, 8 cit. po Zupan Kramar 2009, 21) 

– "Manager je oseba, ki z združevanjem dela drugih ljudi poskrbi, da so stvari opravljene, 

in sicer tako, da sprejema odločitve, razporeja sredstva in usmerja delovanje drugih z 

namenom doseganja ciljev. Njegovo delo tako opredelimo kot splet štirih ravnalnih 

funkcij: načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja." (Robbins 2001, 29 cit. po 

Zupan Kramar 2009, 21) 

– "Management je ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanašajo na načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in ocenjevanje razpoložljivih virov za doseganje ciljev, poslanstva 

in vizije razvoja podjetja." (Možina 1994, 3 cit. po Zupan Kramar 2009, 21) 

K zgoraj navedenim dodamo še malo sodobnejše (Kovač in Rozman 2012, 60–61):  

– "Management je usklajevanje in pregledovanje del, ki jih opravljajo managerji, tako da 

bodo dejavnosti zaposlenih uspešne in učinkovite." 
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– Management je " proces povezovanja in uporabe ljudi ter sredstev na ciljno usmerjen 

način v okviru podjetja (združb)."  

Pri tem ugotovimo, da so najpogostejše definicije tiste, ki opredeljujejo management, 

izhajajoč iz funkcij in procesov. Torej doseganje ciljev, načrtovanje, organiziranje, nadziranje 

in vse, kar je že zapisano v zgornjih odstavkih.  

Kot navaja Zupanova, je ena najpopolnejših definicij managementa, ki najbolj odraža bistvo 

in njegov smisel, tista, ki jo je opredelil organizacijski teoretik Filip Lipovec v svojem delu 

Razvita teorija organizacije. Lipovec je proučil mnoge opredelitve ravnanja in ugotovil, da 

lahko vse tri definicije razvrsti v tri skupine. V prvo skupino spadajo avtorji, ki ravnanje 

opredeljujejo s tehnične strani – kot usklajevanje in naravno posledico tehnične delitve dela. 

V drugi so avtorji, ki ravnanje opredeljujejo kot funkcijo izvrševanja politike in cilje 

upravljanja. Zadnja skupina pa so avtorji, ki opredeljujejo ravnanje kot funkcijo in proces 

načrtovanja, uveljavljanja in nadziranja. Tako naj bi se vse tri skupine dopolnjevale in naj bi 

si ne nasprotovale. (Zupan Kramar 2009, 22) 

Lipovec je tako na osnovi teh treh skupin definicij oblikoval skupno definicijo, ki pravi, da je 

ravnanje organizacijska funkcija in proces, ki omogoča (Lipovec 1987, 134–137): 

– tehnično določenost ravnanja; 

– družbena določenost ravnanja; 

– procesna določenost ravnanja.  

Tem definicijam se tako ali drugače pridružujejo tudi drugi avtorji in teoretiki managementa, 

kot so na primer Mihelčič, Rozman, Kovač in Koletnik ter drugi, ki so management opisali 

podobno oziroma so se poistovetili z zapisanimi besedami. 

Tako se nekako zdi management idealen. Pa to tudi je? Verjetno ne, je pa vsekakor prisoten in 

pomemben – vsaj tako se zdi. V knjigi Managerski diskurz (Kuzmanić 2008, 83–84), kjer so 

svoje misli strnili Kuzmanić in drugi, so se v svoji raziskavi prav to tudi spraševali. Ali je 

management ideologija? Odgovori so bili različni, saj vsi tako ali drugače dojemamo ta 

pojem. Pa vendar, veliko ljudi je odgovorilo, da je management ideologija. Zakaj? 

Anketiranci svoje odgovore opredelijo s tem, da gre pri vodenju za nekatere vzorce in 

usmeritve, ki povezujejo vodenje podjetja z ljudmi. Management naj bi omogočal skozi svoje 

znanje in tehnike ideal vodenja podjetja ter ljudi k cilju. Prav tako management podpira 

ekonomsko in podjetniško razmišljanje. Da management ni ideologija, so odgovorili tisti, ki 

management predvsem vidijo kot poslovno vedo in znanost ter poklic z "lastnim vrednostnim 

sistemom in ciljem v praksi narediti, ustvariti, reševati probleme in izboljšati postopke". 

Ideologija se kot takšna pojavlja kot nekaj, kar je v nasprotju z znanostjo. Torej, če je 

management znanost, po tem takem ne more biti ideologija. Ideologija kot takšna ni otipljiva, 

medtem ko management je, poleg tega pa je povezan s cilji, ki so realni in spet ne idealistični. 

"Od ideologije pa se pojmovno razlikuje v razmerjih med znanostjo in demagogijo, tehniko in 
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filozofijo, neodvisnostjo in ideologijo, orodjem uprav in teorijo, realno in idealno, nepopolno 

in popolno ter nepolitično in politično." (Kuzmanić 2008, 84) 

Pisci knjige nadaljujejo, da anketiranci, ki obravnavajo ideologijo negativno, to vidijo 

"predvsem kot orodje usmerjanja in vplivanja na ljudi z zavajanjem, manipuliranjem in z 

zaprtim (zakritim) sistemom pravil, s čimer omejujejo svobodo in razsežnost mišljenja, 

sledilce pa vidijo kot versko-politične prenapeteže. Gre za prodajo neuresničljivih idej, ki 

koristijo le ideologom". (Kuzmanić 2008, 85) 

Čeprav se morda včasih sliši teoretično zelo enostavno, pa to seveda, kot pravijo
1
, sploh ni, 

ker management nima opravka samo s proizvodnimi in storitvenimi procesi, ampak predvsem 

z ljudmi. To je verjetno najtežje, saj smo ljudje zapletena bitja. Niti eden ne razmišlja enako 

kot mi, ne čuti isto kot mi, se ne obnaša kot mi. Prav tako smo iz različnih kultur, 

nacionalnosti, religioznosti … Vse to nas dela drugačne. In tako mora management ves čas 

spremljati in usklajevati proces dela in ljudi. (Senyucel 2009, 7) 

Kot zanimivost bi dodali še izvor same besede management. Kot navaja Dimovski (Dimovski 

in Penger 2008, 8) je beseda manager prevzeta iz angleške literature, natančneje iz dobe 

Shakespeara, torej iz 16. stoletja. Latinsko povzema "manus", ki pomeni moč in roko, iz 

italijanskega jezika povzema "maneggiare", ki pomeni upravljanje lastnine in poslov. Besedo 

"to manage" so prvič zasledili leta 1561, besedo "manager" leta 1588, "management" pa leta 

1589. Od takrat naprej beseda pridobiva na pomenu in uporabi.  

Pa vendar smo se v prejšnjih odstavkih srečali z nekoliko "togimi in trdimi" izjavami 

teoretikov, ki so videli management kot nekaj "funkcijskega". Zdi pa se, da je potrebno sliko 

pogledati širše in razglabljati o managementu kot o "nekaj več". In ta več nas zanima v tej 

magistrski nalogi. Pozneje bomo natančneje predstavili Jamesa Burnhama in Petra F. 

Druckerja ter Daniela A. Wrena in njihove teorije ter poglede na management in pa bistveno o 

managerski revoluciji. 

Kuzmanić opredeljuje management zanimivejše, predvsem pa drugače in z drugimi očmi kot 

ostali avtorji. Management opredeljuje kot "nadaljevanje kibernetike
2
 z drugimi (s 

                                                 

1
"However, dealing with people is probably the most difficult thing we will ever encounter in life. 

People are very complex creatures. Not a single person thinks, feels, sees, hears, tastes, understands 

and behaves the same way. We all come from different ethnic, cultural, national, religious and 

political backgrounds. This makes each and every one of us unique with different set of marals, beliefs 

and values. This complexity and variety also reflects on our everyday work lives. People`s 

characteristics, values and beliefs form attitudes and behaviours that strongly influence their choice of 

employment." (Senyucel 2009, 7) 

2
"Kibernetika je interdisciplinarna znanost, ki se ukvarja z obnašanjem tehničnih, sociotehničnih in 

družbenih sistemov. Da bi se obnašanje sistemov usmerilo v želeno smer in bi sledili določeni poti, 

potrebujejo upravljanje in komuniciranje. Najprej se je kibernetika v praksi začela uporabljati pri 
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praktičnimi, poslovnimi, vodenjskimi ali z leadership) sredstvi in na ravni "praktičnega dela" 

(v razliki do kibernetike, ki je hotela biti "znanost in celo teorija"); namreč ni več ne 

posamična znanost in ne "nobeno ločeno in ločljivo področje znanosti", ampak je nekaj, kar 

gre "radikalno in hkrati pod in pa čez vse to skupaj". Management je tista "izmuzljiva 

zadeva", ki je težko ulovljiva predvsem zato, ker smo sami dandanes ujeti v "nemišljenje" 

modernih, ki jih management – ne da bi mi to sploh opazili – dobesedno "transcendira". To 

pomeni v konceptih znanosti in njih skupkov, ki so bili oblikovani predvsem v 17. in 18. 

stoletju, ki jih danes doživljamo kot svoje "naravno okolje". Management je natanko to, kar je 

mogoče in treba poimenovati z "nova sinteza", ki presega ne le posamične znanosti in njihove 

"skupine", pač pa "znanstvenost samo in paradigmo znanosti na splošno". (Kuzmanić 2013, 

47) 

Kuzmanić nadaljuje, da se tega pravzaprav še ne zavedamo, še manj pa se tega zavedajo 

družboslovci in humanisti in dodaja, da "kratko malo gre za nekaj, kar se na dobesedno fizični 

ravni tako lepo prilikuje znani metaforiki strahu v slovenščini: okoli ni nič, notri pa je votlo – 

učinkuje pa bolj kot kar koli drugega." (Kuzmanić 2013, 47) 

Zanimivo je dejstvo, da o managementu vse prevečkrat razmišljamo in govorimo kot o 

nečem, o čemer je vse jasno oziroma kot pravi Kuzamnić (2007, 83) "ga vse preveč in zelo 

neodgovorno obravnavamo kot nekaj, o čemer že po definiciji "vse vemo". Ker da je menda 

eno in isto kot kapitalizem, kar pa ni nič drugega kot izjava, ki temelji na misli, da je 

ekonomija pravzaprav isto kot management! Toda speljevanje managerizma na kapitalizem, 

postkapitalizem in postsocializem na kapitalizem ter podobni prijemi so kvečjemu nekakšni 

reductio ad absurdum, torej znaki, da smo na točki nezmožnosti mišljenja ali na točki 

nemišljenja, kjer se nam vse, kar je, prikazuje kot eno, kot eden, kot večni in naravni 

kapitalizem. Drugače rečeno, smo sredi omenjenega nemišljenja ali thoughtlessness".  

Torej ekonomija je znanost, management ni. Je nekaj več. Kuzmanić pravi (2007, 85), da se 

management "samorazume kot Sistem sistemov, kot sistem svobode". Hkrati pa še dodaja, da 

je management nekaj, kar je "izhodiščno in radikalno drugačno, občasno celo bolj superiorno 

in je svojevrstna več kot znanost". (Kuzmanić 2007, 85) 

K temu dejstvu dodaja še nekaj bolj pragmatičnega; da nekdo, ki je manager, ne more biti 

ekonomist. In tudi dejstvo, da ukvarjanje z managementom nima nič z ukvarjanjem z 

ekonomijo. In kot še dodaja Kuzmanić (2007, 86), za managerja ni potrebno, da je nek 

"veleumnež", ampak nasprotno, za to je dovolj tudi že samo nek "sociolog, matematik ali 

preprosto neizobražen (vendar tu ni mišljen neveden)". Ključni za uspeh managerja sta 

"odprta glava" in pripravljenost na učenje "poskus – napaka". In kot se je Kuzmanić izrazil po 

                                                                                                                                                         
upravljanju velikih tehničnih sistemov in avtomatizaciji v industriji, prometu, energetiki, danes pa je 

praktično prodrla že v vsa področja življenja." (Wikimedia Foundation Inc. 2015) 
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Aristotlovo: "govoriti o managementu pomeni govoriti predvsem o veščinah (tehne) in ne 

toliko o theorii". (Kuzmanić 2007, 86) 

Kot je moč videti, gre pri obravnavanju managementa res za kompleksnost samega pojava 

oziroma pojma. Gre za pojem, ki ga zelo različno tolmačimo, sicer v nekih skupnih 

smernicah, pa vendar se določeni teoretiki in avtorji odmikajo od tradicionalne razlage, ki je 

kot takšna predvsem funkcijske narave in ne toliko kot neka "živa materija", ki je. Za še 

boljše opredeljevanje je zelo dobro poznati zgodovino managementa, ki ne sega ravno daleč, 

le približno slabih 200 let nazaj ali celo manj, in dodobra razmisliti, kaj se je v tej kratki 

zgodovini z managementom zgodilo, saj je danes vse prej kot neka funkcija, ki pač obstaja. 

Jasno je, da se teoretiki razlikujejo po interpretaciji, saj so živeli v različnih časovnih 

obdobjih. Kot bomo v nadaljevanju prikazali, je ta razmik v času dejansko opazen. Najboljša 

definicija managementa je tako sestavljena iz obeh delov – recimo temu starega, 

tradicionalnega dela, ki predvsem pokaže funkcijski (tehnični) pogled, in novega pogleda, ki 

razume in pokaže management kot nekaj več. Najprimernejša definicija naj bi po tem takem 

bila tista, ki združuje vse zamisli v neko smiselno enoto, da je management pojav, ki na 

znanstven in tehničen ter družben način in pa v obziru do živega bitja kompleksen pojem ter 

nam tako poleg vodenja, upravljanja, usklajevanja, načrtovanja, koordiniranja in drugega 

ponuja nekaj več. To več si lahko predstavljamo kot znanje ter celo novo obliko družbenosti. 

Razširil se je ekstremno hitro in zelo globoko, da tega morda kdo sploh ni opazil. Njegove 

korenine so se zasidrale tako v ekonomijo, politiko in ne nazadnje v globalno družbo (hkrati 

nas skozi razvitost management združuje in razdružuje). Lahko rečemo, da management 

oblikuje družbo, ki je dejansko hkrati postala managerska družba. 

2.2 Opredelitev managerja 

V prejšnjem delu smo se lotili managementa na splošno. Kdo pa so managerji? Današnje 

organizacije bolj kot kdaj koli prej poleg dobre tehnologije potrebujejo predvsem dobre, 

sposobne in samozavestne managerje. Še desetletje nazaj je bila glavna skrb managerjev 

namenjena predvsem dobremu in učinkovitemu poslovanju. Spremembe so bile prisotne, 

vendar so bile manjše in lažje predvidljive. Danes pa temu ni več tako. Današnje spremembe 

so hitrejše, kompleksnejše in manj predvidljive ter pojavne na vseh družbenih področjih. Tako 

Zupanova (Zupan Kramar 2009, 5) kot ključne sile sodobnega okolja, ki so spodbudile k 

nastanku nove paradigme, navaja tekmovalno globalno okolje, raznovrstnost zaposlenih, 

tehnologijo in spremembe kot vrednoto. Hkrati se tu pojavijo medsebojne odvisnosti 

organizacij, konstantne potrebe po inoviranju ter vpeljevanju sprememb in večja skrb za 

kupca. 

Še vedno je glavna naloga managerjev usklajevanje, odločanje in zagotavljanje smotrnega 

delovanja zaposlenih za dosego cilja. Vendar to ni vse. Danes morajo storiti mnogo več. 

Motivirati morajo svoje zaposlene in jih navdušiti za dosego cilja, ki mu sledi organizacija. 
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Kot pravi Zupanova (Zupan Kramar 2009, 5), morajo managerji danes ustvariti 

"organizacijsko kulturo, procese in pravila". Prav tako morajo poskrbeti za zaposlovanje ter 

biti t. i. "trenerji". Vse to je veliko težje kot biti le "general", kar so managerji včasih pretežno 

bili. 

Tako v ospredje pride vodenje, ki ga nekateri poistovetijo z managementom, drugi pa ju ločijo 

in pravijo, da nista eno in isto. Kakor koli, danes so managerji vodje. Za management nastaja 

"nova realnost" po besedah Zupanove (Zupan Kramar 2009, 6), ki nekako "staro paradigmo 

stabilnosti, kontrole, tekmovalnosti, uniformiranosti, zagledanosti vase in junaštva nadomesti 

z novo paradigmo sprememb in kriznega managementa, zaupanja, sodelovanja in drugih 

namenov". (Zupan Kramar 2009, 6)   

Nekateri avtorji na področju managementa in vodenja premik od stare paradigme k novi 

pojmujejo kot premik od tradicionalnega managerskega pristopa k voditeljskemu. Tako prvi 

poudarja stabilnost in kontrolo, drugi pa pozdravlja spremembe in zaupanje ter medsebojne 

odnose. Določenim avtorjem je taka razlaga osnova za ločevanje vodenja od managementa. 

(Zupan Kramar 2009, 6)  

Kot pravi Zupanova je management po svoji vsebini "usklajevanje (poslovnih funkcij ali 

poslovnih enot). Po procesu (metodi) je odločanje. Njegov namen je v združbi povezanih ljudi 

zagotoviti (omogočiti, določiti) usklajeno, smotrno (doseganje cilja združbe) delovanje ljudi. 

To dosega v procesu planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja." (Zupan Kramar 

2009, 35) 

Kljub vsemu se še vedno pogosto sprašujemo, ali sta management in vodja eno in isto ali sta 

dvoje. Kot pravita Roberto Biloslavo in Mojca Prevodnik v svojem delu z naslovom 

Managers and Leaders in Organizations of a Post-transition Economy
3
 sta to dve različni 

osebi, vendar s podobnostmi. Vse je odvisno od tega, ali organizacija potrebuje bolj 

managersko orientirane ljudi ali bolj vodstveno orientirane ljudi, hkrati pa poudarjata, da v 

večini primerov potrebuje podjetje oboje – tako vodje, ki morajo motivirati in pridobiti 

pripadnike (followers) podjetju, kot tudi managerje, ki so iz potrebe po kontroli in zmanjšanju 

nereda prišli na "površje" po industrijski revoluciji, oboji zato, da uravnovesijo delovanje 

same organizacije. (Biloslavo in Prevodnik 2009, 87)  

Ker pa je managerjeva temeljna sposobnost ravno vodenje, so sposobnosti po Možini (2000, 

502) opredeljene izhajajoč iz delitve moči. Iz nje izhajata na eni strani intuicija in poznavanje 

samega sebe, na drugi strani pa vizija in skladnost vrednot. Skupaj pa vodijo v sposobnost 

vodenja. Tako lahko zaključimo, da je vodenje pomemben del organizacijskega procesa, 

formalnega in neformalnega. Je funkcija, s pomočjo katere se načrt managementa izvrši in 

izvaja s strani zaposlenih. Je kot sprožilec. Tako lahko rečemo, da sta manager in vodja ena in 

                                                 

3
Slovenski prevod naslova je Manager in vodja v organizacijah post-tranzicije. 



 

12 

ista oseba. Nekateri avtorji sicer pravijo, da ne, pa vendar večina prihaja do sklepov, da sta 

vodenje in management isto oziroma je vodenje del managementa. (Zupan Kramar 2009, 165) 

Dejstvo, ali sta eno ali ne, pa bo kljub temu potrebno še raziskati in dokazati. 

Kot sestavini, ki dodatno izoblikujeta oziroma izrazita managerja, dodajmo še sposobnost 

delegiranja, kar pomeni prenašanje dela na druge in pooblaščanje zaposlenih za opravljanje 

nalog ter kot ključno tudi komuniciranje. Brez komuniciranja ne gre. In vse se začne in 

končna pri komuniciranju. Tu pa pridemo tudi do vplivanja in manipuliranja. Moč besede je 

neprecenljiva in lahko se jo hitro izkoristi. Ta del pa naprej vodi v etiko in moralo, ki pa sta 

tesno povezani z družbeno odgovornostjo. "Etika je skup vrednot in pravil, ki določajo 

ustrezno in neustrezno vodenje ljudi. Etika kot znanost pomeni proučevanje, zapisovanje 

obstoječih družbenih razmerij; vendar določa tudi pravila moralnega človeškega ravnanja. V 

vsakdanjem življenju uporabljamo besedi etika in morala kot sinonima. Prva beseda je 

grškega, druga pa latinskega izvora. Vendar večinoma ločimo etiko kot filozofsko disciplino, 

moralo pa kot splet nenapisanih pravil človekovega obnašanja, ki jih ureja družba." (Kovač in 

Rozman 2012, 93)  

Svoje ugotovitve glede managerjev je strnil tudi Taylor, in sicer v štiri načela uspešnega 

managementa (Kovač in Rozman 2012, 104): 

– Manager mora razviti resnično znanost za vsak element dela, ki pa po tem takem naj 

nadomesti prejšnjo "prakticističnost". Hkrati naj nenehno izpopolnjuje orodja, 

standardizira postopke in delovne razmere. 

– Manager mora pravilno izbrati, podučiti in razvijati delavce, da bodo delo, ki se od njih 

zahteva, ustrezno opravili. Hkrati pa mora poskrbeti, da bodo delavci delo opravili tako 

kot se jim določi in ne smejo delati po svoje. 

– Manager mora odkrito in zaupno sodelovati z delavci in zagotavljati razmere, da bo delo 

teklo "skladno z znanstveno določenimi ugotovitvami". 

– Med managerji in delavci veljata delitev dela in odgovornosti. Managemet tako poleg 

nadzora dela skrbi tudi za načrtovanje, organiziranje in vodenje. Delavci pa morajo 

dodeljene naloge opraviti skladno z odločitvami managementa. 

Taylor si je zamislil tudi funkcionalni management. Za managerja je preveč naporno, da bi 

imel sam nadzor nad čisto vsemi delavci in njihovimi nalogami. Tako je predlagal, da ima 

manager več posameznih t. i. managerjev, ki imajo podrejene določene ljudi in naloge. Tako 

je predlagal slednje in njihove naloge (Kovač in Rozman 2012, 105): 

– strokovnjak za proces dela, ki predpisuje in nadzoruje proizvodni proces; 

– strokovnjak za dajanje navodil in inštruiranje delavcev; 

– strokovnjak za delovni čas in stroške, ki načrtuje in nadzoruje oba elementa; 

– disciplinski vodja, ki skrbi za disciplino in izvaja disciplinske ukrepe; 

– vodja delovne skupine, ki je odgovoren za pripravo celotnega dela, za pripravo materiala, 

dokumentov, orodij in podobno; 
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– vodja kontrole kakovosti dela, ki nadzoruje tako delo kot proizvode; 

– vodja za hitrost izdelave, ki skrbi za uporabo ustreznega orodja, pravilno delovanje stroja 

itn.; 

– vodja za vzdrževanje in popravilo opreme. 

Takšne vrste sistem se ravno ni uveljavil, kar je tudi za pričakovati. Je pa dobra podlaga za 

bolj razširjen sistem. 

V teoriji in tudi v praksi managementa se pogosto vprašamo, ali je manager poklic ali dodatna 

funkcija ljudi, ki opravljajo tudi managersko delo. Odgovor je odvisen od ravni 

managementa. Če je raven managementa višja, potem se tu srečamo s poklicem. Če pa je 

raven nižja, potem se srečujemo le z eno od vlog ali delovnih nalog, ki jih ima nižji 

management. (Kovač in Rozman 2012, 34–35)  

Kakšno vlogo "odigra" manager, je odvisno od tega, kje dela in kako so pri njih porazdeljene 

naloge. Besedo manager je moč uporabiti za več nazivov, kot so: vodja tima, srednji manager, 

vodja oddelka, predsednik, direktor in podobno. (Quinn 2010)   

Vsekakor pa je management sprememba – takšna ali drugačna. V knjigi Change management 

(Passenheim 2010, 7) so zapisali
4
, da so spremembe sestavni del managerjevega dela. Dobri 

managerji imajo kompetence v vezi s spremembami v samem podjetju. Te spremembe so 

vidne v strukturi podjetja, njegovi tehnologiji in v zaposlenih.  

Da ne ostane vse tako "šolsko zastavljeno", dodajmo še nekaj več, in sicer drugačno 

razmišljanje, ki vodi v neke nove, predvsem pa drugačne sfere razmišljanja. Management 

lahko pogledamo tudi drugače in njegovo bistvo poiščemo kot pravi Kuzmanić (2013, 54) v 

njegovem poslanstvu in opredeljenosti kot "družbena kategorija" ali "družbeno bitje na 

svojem razvojnem vrhu". Managerji tako niso samo neke "zgodovinske figure", so predvsem 

"transhistorična naprava, ki nas vleče ven iz zgodovine in nenehno peha v vnebovzetje".  

Potemtakem se konstantno ženejo proti tako imenovani "obljubljeni deželi". Managerje je po 

mnenju Kuzmanića (2013, 55) potrebno razumeti kot nekoga, ki je na "permanentnem speedu 

revolucije, spreminjanja, napredovanja …, napredka, na speedu svete preproščine vednosti in 

samoprepričanosti o svojem prav in v svoji kompetentnosti, skratka kot nosilca permanentne 

dejavnosti, ki se razvija v (slabo) neskončnost naprejstva". Njihovo početje je po njegovem 

mnenju tudi "antiideološko" in "anticerkveno", danes pa tudi "knowledge samolegitimacija". 

(Kuzmanić 2013, 55)  

                                                 

4
"A managers`s job would be very straightforward and simple (not to say boring) if changes were not 

occurring in these areas. Good managers have a competence to manage change in the company`s 

environment. These changes can be alterations in structure (design of jobs, span of control, authority 

relationships or coordinating mechanisms), in technology (equipment, work processes or work 

methods) as well as in people (behaviours, perceptions, expectations or attitudes)." (Passenheim 2010, 

7) 
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"Knowledge samolegitimacija" pa naj bi bila po Kuzmanićevem (2013, 55) mnenju nekakšna 

združba, ki združuje znanost, ideologijo in religije, oblikovane kot nekakšne "postideologije 

in civilne religije". Managerji pa se držijo konstantnega spreminjanja, ki pa kot takšno ne sme 

biti ne politično in ne ideološko. Prvo torej ne sme biti politično, kar pomeni, "da bi kakršno 

koli politično delovanje lahko zapeljalo zadeve v smeri politične enakosti in demokracije, kar 

pa se z managementom medsebojno radikalno izključuje". (Kuzmanić 2013, 56)  

Drugo pa pomeni, da tudi ideološko ne sme biti – biti mora "pragmatično", potemtakem 

stvarno (realno, merljivo in jasno opredeljeno). To stvarno pa nas pripelje do postideologije in 

neoliberalizma. Da pri vsem ne pride do pomote, avtor ne govori o religiji kot takšni, ampak 

govori o sklopu prepričanj, idej, doktrin ter ideologij, ki jih delijo managerji in iz česar sledi, 

da lahko "prevzamejo vse in sebi podredijo vse" – vsaj tako mislijo. (Kuzmanić 2013, 56) 

Če pa se že dotikamo kapitalizma, je dobro razmejiti še kapitalista in managerja. Kapitalist je 

imel svojo lastno, zasebno lastnino, bil je torej oseba, ki je stala za "procesom družbenega 

produciranja", kot je navajal Marx. Glede na zasebno lastnino je bilo normalo pričakovati tudi 

neko "elementarno odgovornost". Pri managerjih pa ni tako, so voditelji in upravljavci nečesa, 

kar ni njihovo in kot takšni niso za to odgovorni, so pa, kot pravi avtor, "dogovorni". 

(Kuzmanić 2013, 59–60) 

Tu lahko izpostavimo še samo dejstvo spremembe oziroma konstantnega spreminjanja 

managementa. To je v bistvu njihova edina stalnica. Management in managerji so se v tej 

krajši zgodovini (seveda spet mislimo zgodovino zadnjih 150 let in ne tisto oddaljeno 

zgodovino ter čas pred našim štetjem, od koder številni opredeljujejo management) zelo 

spremenili in iz precej inženirsko-znanstvenih tipov vodij prelevili v precej duhovna bitja, če 

smem uporabiti ta izraz (ta seveda ni mišljen religiozno). Torej šli so iz smeri vladanja v smer 

vodenja in kibernetike. Šli so iz vladanja "na milost in nemilost ter izkoriščanje fizičnega 

delavca" na recimo temu ne-izkoriščanja ali bolje rečeno izrabljanja znanja in "knowledge 

society"; ta izraz pa večkrat uporablja Kuzmanić v svojih delih.  

Če pogledamo management še bolj z vidika Druckerja, očeta managementa današnjega časa, 

in ga razgrnemo kot njegovo mišljenje, pridemo do nekih zanimivih sklepov. Pred tem pa bi 

omenili še eno razliko, ki jo moramo kot tako dojeti. Pogosto namreč ljudje zamenjujejo 

management in ekonomijo. Slednja pomeni, kot razlaga Komel (2008, 149), pot, ki vodi 

nekoga v "makro-polje analize" (kjer se dela s stvarmi), bančništvo, računovodstvo, tudi 

gospodarstvo, medtem pa gre management po poti v "mikro-polje analizo dogajanja". Torej, 

neposredno v upravljanje nekega podjetja, kjer se dela z ljudmi oziroma strokovno 

poimenovano management človeških virov. Čeprav se morda sliši dejansko malo stereotipno, 

pa vendar.  
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Skozi razvoj ekonomije
5
 se je pojavil tudi management, ki se je, kot pravi Komel, pojavil kot 

"dopolnilo ekonomije". Ekonomija se je zaradi pojava "svobodnega trga" in drugih težav ter 

težnje po fleksibilnosti srečala z velikimi težavami. Tu kot nek "praktičen podaljšek 

ekonomije" nastopi management, ki je za razliko od ekonomistov izrazit praktik. Razlika med 

ekonomijo in managementom je tudi v tem, da "praktična" vednost managementa temelji na 

izkušnjah, medtem pa ekonomija skozi "teoretično" vednost temelji na empiričnem 

raziskovanju. (Komel 2008, 149–150) 

2.3 Značilnostih (današnjih) managerjev  

O managementu smo zapisali že marsikaj. V delu o managerjih pa bomo nekako strnili 

pomembne informacije in dejstva, ki so tako ali drugače pomembni (in vredni omembe) za 

magistrsko nalogo. 

Današnji managerji imajo različne značilnosti, sposobnosti, predvsem pa naloge, ki jih 

opravljajo. Čeprav pa je nekje vsem skupno, da je njihova naloga načrtovanje, organiziranje, 

vedenje in ocenjevanje razpoložljivih virov za dosego ciljev, ki so opredeljeni s poslanstvom 

in z vizijo podjetja. Kot pravijo avtorji, gre za proces, kjer se nenehno "usklajujejo notranji in 

zunanji dejavniki okolja", vse z namenom, da bodo uresničeni zastavljeni cilji. Vendar je 

management več kot samo to, in sicer obsega tudi komuniciranje, koordiniranje dela, 

inoviranje, iskanje novih priložnosti in še mnogo več. (Možina et al. 2000, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5
"Ekonomija ima po mnenju več avtorjev svoj izvor v grškem pojmovanju oikosa, domačega ognjišča, 

kjer je bil gospodar oikosa dojet kot tisti, ki razpolaga in upravlja z vsemi viri, ki so mu bili na 

razpolago: od ljudi do stvari … Toda od časa Grkov se je marsikaj spremenilo, predvsem to, da je 

ekonomija kot veščina, kako upravljati svoje privatne vire, postala tudi veščina, kako upravljati skupne 

vire …" (Komel 2008, 149–150)  
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Na sliki 1 je shematsko prikazan proces managementa, kjer so strnjene glavne naloge 

managementa, torej: vodenje, planiranje, organiziranje in kontroliranje. 

 

Slika 1: Proces managementa 

Vir: Dimovski in Penger 2008, 9. 

Tavčar (2006, 23) je zapisal, da je manager tisti, ki mu "deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni 

poverijo obvladovanje organizacije ali dela organizacije, da bi ta učinkovito in uspešno 

dosegla zastavljene cilje." Hkrati pa dodaja, da sta manager in management tujki, ki jih 

uporabljamo, saj se Slovenci ne uspemo dogovoriti za domačo besedo in zato ostajamo pri 

izrazu, ki velja povsod po svetu. 

Lastnosti, ki naj bi jih imel vsak manager za opravljanje svojega dela, so številne, med drugim 

so to poštenost, sposobnost, pogled v prihodnost in navduševanje drugih. Poleg omenjenega 

pa mora imeti tudi vrsto znanj: tehnična znanja oziroma znanje stroke, znanja o človeku in 

medčloveških odnosih ter organizacijska znanja. Na nižji ravni manageriranja so predvsem 

tehnična znanja, medtem ko se na višjih ravneh pričakujejo predvsem "konceptualna in 

organizacijska znanja". (Možina et al. 2000, 8) 

Manager ima tako veliko vlog. Le-te razdelijo avtorji (Možina et al. 2000, 8) na: medosebne, 

informacijske in vloge odločanja. Če razširimo, gre torej za (Možina et al. 2000, 14):  

a) Medosebne vloge 

– Predstavnik – posebej ljudje na višjih položajih morajo pogosto opravljati formalne 

obveznosti, ki so protokolarne narave. 

– Povezovalec – v vsakem delu organizacije je za uspešno funkcioniranje potrebna dobra 

povezanost z drugimi deli organizacije in okoljem. Oblikovanje in vzdrževanje stikov 

sodi med zelo pomembna opravila. 

– Vodja – gre za kadrovanje, usposabljanje, ocenjevanje, motiviranje zaposlenih. Vodja je 

tisti, ki mora poskrbeti za pogoje, da lahko zaposleni opravijo svoje naloge. 

b) Informacijske vloge 
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– Sprejemalec – vodje prejemajo veliko informacij. Določene posredujejo le naprej, večino 

pa uporabijo za svoje delo. 

– Posredovalec – vodje imajo dostop do informacij, ki jih podrejeni nimajo. Zato je njihova 

naloga, da te informacije pridobijo in posredujejo naprej. 

– Zastopnik – vodje so posredniki informacij o svojem oddelku, te pa morajo posredovati 

svojim nadrejenim. Torej zastopajo svoj oddelek/podjetje. 

c) Vloge odločanja 

– Podjetnik – na vsaki ravni organizacije je potrebna skrb za čim bolj učinkovito alokacijo 

resursov, zagotavljanje sredstev, za material in podobno. 

– Odpravljalec motenj – tudi to je naloga vodje. Poskrbeti mora za odpravo konfliktov in 

drugih neravnovesij. 

– Razdeljevalec virov – vodja nadzira denar, material in zaposlene. Pomembna je pravilna 

strategija in s tem povezani resursi. 

– Pogajalec – vodja najbolj pozna svoje del organizacije in zato je tudi najprimernejši 

pogajalec. 

Vsak manager opravlja vse zgoraj naštete naloge, vendar v različnih situacijah in 

kombinacijah. Manager se tako srečuje z veliko različnimi vlogami, ki pa jih prilagodi na 

situacijo in čas. Poleg vlog pa bi tukaj omenili še kakovosti, ki naj bi jih dober manager imel. 

Managerja naj bi odlikovali (Možina et al. 2000, 257–258): 

– zanesljivost,  

– razsodnost,   

– aktivnost,   

– znanje,  

– navezanost,   

– odgovornost,   

– iniciativnost,   

– domiselnost,   

– sodelovanje,   

– vedenje,  

– sporazumevanje, 

– objektivnost, 

– dojemljivost, 

– poznavanje samega sebe. 

Torej je sam uspeh ali neuspeh managerja odvisen od mnogih dejavnikov. Manager mora 

precej dobro načrtovati in usklajevati svoje sposobnosti z nivojem svojih teženj, če želi biti 

uspešen v poslovnem svetu in osebno. Se pa seveda vsak sreča z neuspehi, ki po navadi 

managerja spodbujajo k uspehu in trudu. 
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Seveda pa so, kot že je bilo večkrat omenjeno, pomembne tudi vrednote in etika, ki jih 

moramo imeti vsi, posebej pa v svojem delovanju tudi managerji. Torej, managerji morajo 

obvladovati organizacijo kot nek instrument za dosego cilja in ljudi oziroma zaposlene v njej. 

Tu pa se srečamo še z moralo in etiko. Nekje na pol poti, če lahko tako rečemo, mora manager 

najti pravo pot med vsemi vrednotami, ki jih vsak posameznik poseduje.  

Kot pravi avtor (Tavčar 2006, 77), mora manager obvladati nasprotja vrednot, etične dileme, 

da doseže složno delovanje zaposlenih in pa tudi drugih vključenih v proces doseganja cilja 

organizacije. Etične dileme nastajajo v notranjem in zunanjem okolju, vidne pa so ob 

zadevah, ki obsegajo različne interese zaradi različnosti vrednot. 

Odločanje, ki je skladno z vrednotami ljudmi, velja kot pošteno in etično ter je moralno. 

Takšna odločanja so vedno temelj zaupanja. Če pa zaupanja ni, potem tudi obvladovanja 

organizacije ni. Manager naj bi vedno deloval moralno in etično ter skladno z vrednotami. 

Kot pravi avtor, naj bi bila večina managerjev moralnih oziroma naj bi se le malo managerjev 

zavestno odločilo biti nemoralni. Etiki in morali se oseba, kot je manager, ne more izogniti. 

Vedno znova se mora dokazovati. (Tavčar 2006, 77–78) 

Tavčar o danih pojmih dodaja še nekaj zanimivih dejstev: "Etika je praktična filozofija, 

filozofija pa so spoznanja in nauki, kako naj ljudje živimo, delujemo in sobivamo, da bi živeli 

mirno in zadovoljno. Osnove filozofije in etike so temelj humanistične izobraženosti; 

neizobražen človek je težko dober manager. Dober manager je izobraženec in pozna vsaj 

osnovne filozofske smeri in koncepte etike, ki izhajajo iz njih. Delovanje managerja temelji 

na zaupanju ali strogem nadzorovanju s strani deležnikov – oboje zadeva poštenje, 

verodostojnost, etičnost v odločanju in moralnost v delovanju. Zato je malo nemoralnih 

managerjev, pa tudi popolnoma moralnih; obilo je šibkih in pa brezbrižnih." (Tavčar 2006, 

78) 

Torej, pri dobrem managerju je pomembno ogromno stvari. Izjemnega pomena je, da sledi 

ciljem podjetja oziroma organizaciji, kjer deluje. Tu pa mora poleg vsega delovati etično, 

moralno in pa recimo temu po "zdravi pameti". Čeprav je teorija eno, se velikokrat srečamo z 

managerji, ki zgoraj napisanemu ne sledijo, po drugi strani pa obstajajo tudi takšni, ki jim prej 

napisano z lahkoto pripišemo.  

Sodobne managerske tehnike se sicer razlikujejo od podjetja do podjetja in še bolj od države 

do države. Lastnosti sodobne managerske tehnike pa so, vsaj po navedbah Cerarja (1989, 

614), naslednje: 

– Jasno opredeljeni operativni, taktični in strateški cilji. 

– Izrazito tržno okolje, kjer se srečamo tudi z monopoli in oligopoli ter konkurenca med 

podjetji, le ta pa od njih zahteva dobro dodelane tehnike in metode za obstoj v tržnem 

okolju. 
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– Skladno s cilji pod prvo alinejo je tudi dolgoročna in jasna kadrovska politika, kjer tako 

nadrejeni kot podrejeni dalj časa vnaprej vedo za kadrovske spremembe. 

– Profesionalna tehnologija odločanja, podkrepljena s študijami, statistikami, tržnimi 

analizami, z izračuni stroškov in profitov in s finančnimi izračuni. 

– Kibernetski modeli upravljanja, podprti z informacijskimi podsistemi, različnimi sistemi 

planiranja in z nadzorovanjem uresničevanja ciljev. 

– Odprtost vseh vrst tržišč, kar pomeni dostop do tržišča kapitala vseh oblik, znanja, 

podjetij in delovne sile. 

– Izrazito timsko delo z zelo različnimi profili strokovnjakov, vendar s specializiranim 

poznavanjem vsaj ene poslovne funkcije podjetja.  

– Ohranjevanje lastne integritete kot tudi integritete firme, stiki z javnostjo, 

komunikativnost ter skrb za ugled firme. 

Poznamo pa tudi tehnike, ki nimajo pozitivnega prizvoka, kot so: do cilja "prek trupel", 

pomembni so samo rezultati (preostalo pa ne), načelo "fire and hire", izkoriščanja raznih vrst 

in drugo. To sicer ni tako zelo pogosto, vendar je prisotno (kje bolj in kje manj, odvisno).  

(Cerar 1989, 614) 

Kovač navaja, da podjetja, ki želijo biti uspešna, potrebujejo managerje, ki jim je več do 

uspeha kakor do tega, da bi se "izognili neuspehom". Biti manager je naloga, pri kateri je 

mogoče cilje doseči po številnih poteh, toda kot navaja avtor imajo le te neprijetno lastnost, da 

"nobena ni čisto prava in nobena ni čisto povsem napačna. Od tod značilna negotovost, ki jo 

pozna vsak manager, da lahko kaj napravi še bolje, ne da bi natanko vedel, kako naj to 

napravi. V tem managerskem precepu se skriva možnost podjetniške ustvarjalnosti, pa tudi 

nevarnost, da povsem odpove. In premagajo ga lahko samo na štiri načine: s talentom, 

prizadevnostjo, z znanjem in izkušnjami". (Kovač 1996, 19–20) 

Če na koncu tega poglavja zaključimo z nekimi bistvenimi značilnostmi oziroma razlikami 

med managementom nekoč in danes oziroma v katero smer se je management razvil. Skratka, 

med managementom nekoč in danes je precejšnja razlika. Če imamo na eni strani nekoč 

stabilnost in uspešnost, smo danes v stalnih spremembah in reševanju težav. Če je bila nekoč 

tehnologija bolj mehanska, je danes precej avtomatizirana, predvsem pa elektronska. Delavec 

je včasih pomenil predvsem fizičnega delavca. Danes pa imamo na mesto njih bolj temelječe 

na mentalizmu. Tudi hierarhična razporeditev je drugačna. Če je nekoč veljala predvsem 

vertikalna linija, se ta danes odmika precej razviti horizontalni liniji. Velik preskok gre tudi 

pri opravljanju dela in nalog. Nekoč je bolj veljalo delo posameznika, danes več pomenijo 

timi in timsko delo. Trg pa se je iz nekoč zaprtega in precej lokalnega preoblikoval v globalen 

trg, kjer se srečujejo podjetja z globalnimi kupci in dobavitelji in tudi z globalnimi zahtevami. 

Tudi kakovost same izvedbe del je danes višja kot nekoč. Tako je najbrž tudi zaradi boljše 

tehnologije in znanja. Danes so ključni znanje, informacije, tehnologija, osebni razvoj, timsko 



 

20 

delo in kulturna raznolikost, kar pa je bilo v preteklosti manj poudarjeno oziroma relativno 

neuporabljeno. 

 



 

21 

3 MANAGEMENT PRED MANAGERSKO REVOLUCIJO 

Management in managerje smo spoznali v prejšnjih dveh poglavjih. Začetke in zgodovino 

managementa pa bomo na kratko predstavili v nadaljevanju, torej v tem in naslednjem 

poglavju.  

Začnimo pa z zanimivo mislijo, ki pravi: "Čeprav se spoznavanje razvoja posamezne panoge 

na prvi pogled, zlasti ob upoštevanju hitrega razvoja, ne zdi prav pomembno, velja ravno 

nasprotno. Ob pregledu zgodovinskega dogajanja spoznavamo razloge, ki so pripeljali do 

razvoja, kar nam olajša spoznavanje sedanjosti in kar je tudi podlaga za razmišljanje o 

prihodnosti. Ni toliko pomembno, kaj se je razvilo, marveč zakaj. V našem trenutnem 

ravnanju so tudi sledi preteklega in zlasti za mangement velja, da so pretekle teorije še vedno 

vključene v danes precej širša spoznanja. Obenem se ob nastajanju teorije stvari pogosto 

kažejo kot preproste in jasne." (Kovač in Rozman 2012, 99) 

3.1 Čas pred managersko revolucijo 

Kot pravi Primož Turk v svojem delu, ima management kot veda tudi svoj prostor v 

zgodovini. Vsaj naj bi bilo tako. Torej, nekako se lahko lotimo proučevanja managementa iz 

dveh razlogov. Prvi je "formalen" zaradi zahtev po proučevanju managementa, drugi pa 

"vsebinski", kot pravi, saj zadeva management kot vedo. Raziskovalce zanima, če se naj bi 

zgodovina managementa smatrala kot evolucija ali revolucija. V okviru tega so se lotili 

raziskave, ki bi odgovorila na to zastavljeno vprašanje. Vzeli so dva sklopa teorije, in sicer je 

prvi del teorije zajemal predvsem gradivo, kot so učbeniki, ki razlagajo zgodovino 

managementa na način, ki je razumljiv predvsem novim generacijam – "na način prenašanja 

znanja na nove generacije". V drugem delu pa so v raziskavo zajeli znanstveno literaturo in 

avtorje, ki gledajo na management z drugega, širšega vidika. (Turk 2013, 21)  

Kot eno izmed bistvenih značilnosti managerske zgodovine lahko omenimo "nezamejenost" 

in "nedoločljivost". Torej, težko je določiti mejo oziroma zamejitev zgodovine managementa. 

In posledično se nam glede na to postavi vprašanje, ali ima management res tako dolgo 

zgodovino, kot navaja avtor, celo vse do zapisov v klinopisu oziroma ni to zgolj neka 

hipoteza ali nekaj, kar smo sprejeli za pogojno pravilno zamejitev zgodovine. (Turk 2013, 22) 

Če slednje opredelimo kronološko, si sledijo dogodki po naslednjem vrstnem redu 

(kronološko opredeljenost so si zamislili različni avtorji in pisci, ki različno vidijo začetke 

managmenta ali lahko rečemo tudi zametke, ki naj bi povzročili nek razvoj te vede) (Turk 

2013, 22–23): 

– gradnja egipčanskih piramid in kitajskega zidu; 

– sumerski klinopisi – tu naj bi bil management opredeljen kot veda, vsaj tako navajajo 

določeni avtorji, kar pa naj bi bila zelo občutljiva trditev; 
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– velike vojske Grkov in Rimljanov – predvsem vojska Aleksandra Velikega; 

– premiki ljudstev; 

– tudi Mojzesa opisujejo kot sposobnega managerja, njegov tast Jetro pa naj bi bil prvi 

svetovalec managementa; 

– samostani naj bi bili "pramodeli" vseh poznejših birokratskih organizacij; 

– industrijska revolucija in "oče ekonomije" Adam Smith, ki naj bi bil prvi teoretik 

managementa; 

– velike organizacije; 

– ne nazadnje naj bi gradil zgodovino managmenta tudi Taylor s pojavom znanstvenega 

managementa; tu velja poudariti, da je njemu izkazano posebno mesto zavoljo 

znanstvenega managementa. 

Med rekama Evfrat in Tigris so v Mezopotamiji (področje današnjega Iraka) živeli Sumerci. 

Imeli so razvito kulturo, živeli so v mestih, obdanih z obzidjem, predvsem pa so znani zaradi 

razvoja lastne pisave, imenovane klinopis. Ravno potreba po razvoju pisave kaže, da so glede 

na "poslovanje" potrebovali zapis, saj si je nemogoče zapomniti vse prihodke, stroške, 

dolgove, davke in podobno. Prav tako pa je bilo potrebno te podatke predati tudi glavnim v 

mestu. Skozi to potrebo, ki je "organizacijsko-poslovodne" narave, se razvije pisava. (Vila 

1994, 34) 

Egipt in njegova zgodovina sta nam precej poznana, saj je bila ta dežela zelo razvita, tako 

kulturno kot civilizacijsko. Če gledamo s strani managementa, pa je tu še bolj kot sama 

kultura zanimiva gradnja piramid, predvsem tehnologija in organiziranost pri tem. Tudi tu 

obstaja mnogo zapisov in pričevanj o "poslovanju", saj so se v preteklosti našli zapisi z dokazi 

o poslovanju – kdo je komu kaj dal, kdo komu kaj dolguje in podobno. (Vila 1994, 35–36) 

Zametki managementa se tako v zgodovini začnejo pojavljati tudi že leta 2250 pr. n. št., ko je  

božanski kralj Hamurabi v Babilonu izdal zakonik z 282 zakoni, v katerih so bili opredeljeni 

plača, urejanje medsebojnih odnosov, kaznovanje in podobno. Takrat se tudi prvič omeni 

računovodstvo. Kitajski general Sun Cu je pred približno 600 let pr. n. št. napisal navodila za 

vojskovanje. Pisal je tudi o delitvi armade na dele, o činih, zastavah, signaliziranju, 

načrtovanju bojevanja, liniji in o štabu. Konfucij je uvedel preverjanja znanja in zaslug 

kandidatov za državne službe, ki so bile zelo cenjene. (Kovač in Rozman 2012, 100–101) 

Minister Čandragupta Mauria je pisal o tem, kako ustvariti in vzdrževati gospodarski, socialni 

in politični red. To je bilo v 4. stoletju pr. n. št. V Egiptu so že v 18. stoletju omenjali vezirja, 

ki ga lahko smatramo za poklicnega managerja države. Torej, kot že omenjeno, so tu gradnje 

piramid in namakalnih sistemov, ki so višek tehnologije tistega časa (in misterioznost 

današnjega), predvsem pa visoko načrtovanje, organiziranost in kontrola. Sokrat je vedel, da 

so managerske sposobnosti uporabne v zasebnih in javnih organizacijah ter da je nekdo, ki je 

uspešen v eni, uspešen tudi v drugi organizaciji ali združbi. Aristotel je v Politiki pisal o 

delitvi dela, centalizaciji, decentralizaciji, delegiranju in o vodenju. Rimljani pa so posnemali 
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grške managerske izkušnje, zlasti v organiziranosti vojskovanja. (Kovač in Rozman 2012, 

100–101) 

Grki se na zgodovinskem prizorišču pokažejo po Sumercih, Egipčanih in po Babiloncih. Kot 

pravi avtor (Vila 1994, 37), so v tistem času razvili nek "znanstveni pristop" k raziskovanju in 

sklepanju.  

Platon je v svoji knjigi Republika zapisal zanimivo razmišljanje o delitvi dela in specializaciji, 

kar je nam danes, recimo temu tako, popolnoma jasno. Pravi pa (George 1968, 15): "Kaj bi 

bilo bolje, da se vsak ukvarja z več obrtmi ali pa da se posveti le eni. Moral bi se posvetiti le 

eni obrti. Več se napravi, bolje, lažje, če en človek dela samo eno stvar glede na svoje 

sposobnosti v pravem času. Ni se nam potrebno čuditi, ko najdemo proizvode, ki so bolje 

izdelani v velikih mestih kot v majhnih. V malih mestih isti obrtnik izdeluje postelje, vrata, 

pluge in stole, a često bo izgradil tudi hišo. Nemogoče je, da je obrtnik, ki dela toliko 

različnih stvari, enako uspešen v vseh. V velikih mestih, lahko človek živi samo od ene obrti. 

Včasih prakticira samo en del neke obrti. Eden izdeluje moške čevlje, drugi ženske, tretji živi 

le od šivanja čevljev in nekdo le od krojenja kože. Človek, ki se je tako omejil na samo tako 

ozke naloge, se bo pri tem zagotovo izkazal." 

Če pustimo obrt na strani, je bil močen razvoj managementa tudi v vojskah. Tam se srečamo z 

visoko organiziranostjo in s poveljstvom, ki sta še kako pomembna za uspeh vojske. V času 

Aleksandra Velikega (356–323 p. n. š.), makedonskega kralja in največjega vojskovodje v 

zgodovini, se to še kako pokaže. Njegova strategija in organiziranost vojske sta botrovali 

velikemu vplivu na Cezarja, Napoleona in druge, pa tudi danes se ga ceni kot genialnega 

vojskovodjo. Pri tem se srečamo z mnogimi načrtovanji, strategijami in s planiranji. (Vila 

1994, 39)  

Potem so tu še Rimljani, kjer je bila prav tako razvita visoka stopnja organiziranosti in 

poslovodenja. Morali so biti izjemno organizirani, saj so obsegali velik del ozemlja – 

pobiranje davkov in preostala dokumentacija sta morala biti dobro organizirana in 

pripravljena. (Vila 1994, 34) 

Če povzamemo stare civilizacije, lahko rečemo, da so bili dobro in sistematično organizirani, 

mladi so spoštovali starejše in jim pripisovali modrost in znanje. Imeli so svetovalce in jim 

zaupali. Poznali so delitev dela in lahko rečemo, da lahko pri njih poiščemo neke začetke 

managementa (sicer ne točno takšnega, kot ga poznamo danes, vendar podobnega). 

Temu sledi srednji vek in malo premora, saj v času od srednjega veka pa do renesanse ni bilo 

nekih večjih dosežkov v vezi z managementom. Ta čas je vse obvladovala cerkev, ki je bila 

ustrezno organizirana. Križarske vojne, trgovanje in izboljšanje življenjske ravni, so sprožili 

odpor do cerkve, hkrati pa sta Luther in Calvin utrjevala pot kapitalizmu. Tako postane 

protestantska etika predvsem uprta v trdo delo, ki pa naj bi botrovalo udejstvovanju v 
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onostranstvu. Torej Boga se časti z delom in ne z molitvijo. Bog pomaga tistim, ki si 

pomagajo sami. Vodili protestantizma tako postaneta trdno delo in volja do dela. Kot greh pa 

se naslovi brezdelje. (Kovač in Rozman 2012, 101) 

Do ponovnega razvijanja organizacije, poslovanja in managementa pride v 14. in 15. stoletju 

z razvojem trgovine. Ta razvoj pomeni tudi različna združevanja in partnerstva. Partnerstva 

med družinami in z drugimi deželami. Tu so bili spretni tudi Benečani, ki so veliko pozornost 

namenili tudi mednarodnemu trgovanju in so iskali tako imenovane agente še po drugih 

državah. To jim je prineslo skupaj z odlično vojsko in obmorskim prostorom velik uspeh. 

(Vila 1994, 42) 

V času razsvetljenstva pa se pojavijo dvomi o pravicah kralja, zemljiških gospostev in cerkve, 

saj so ovirali razvoj industrijske družbe. Pojavijo se ideje o enakosti, svobodi, pravicah in 

vladanju s privolitvijo ljudstva. Pojavi se etika svobode. Na drugi strani pa se je krepilo 

gospodarstvo, predvsem s krepitvijo držav in z osvajanjem novih območij. Merkantilizem je 

postavil v središče državno intervencijo. Medtem ko sta trg in družbena delitev dela vodila v 

razvoj ekonomske misli, je tudi tehnična delitev dela vodila k razvoju managerske misli. 

(Kovač in Rozman 2012, 101–102) Tako se začne prej omenjena industrijska revolucija s 

pojavom parnega stroja, tovarn in standardiziranih proizvodov. 

Ker pa pogosto razumemo tako imenovano teorijo managementa, kot nekaj globoko v 

preteklosti, pa Turk navaja še nekatera znana imena, kot so: Sun Tzu, Sokrat, Xenophon, 

Aristotel, Machiavelli in Bentham. (Turk 2013, 23) 

Med prebiranjem literature, se nam, podobno kot avtorju, zastavi vprašanje o širini te 

zgodovine in ali lahko samo zato, ker nekaj razumemo kot tako, potem tudi ovrednotimo kot 

zgodovinsko in "umešajoče" se v zgodovino. Torej, ali ne gre morda za dejstvo, da smo 

managment in njegovo razlago, kar naj bi bil, mi sami preslikali kar v vse, kar se je zgodilo. 

Če za primer vzamem gradnjo piramid. Kako zelo močno lahko dokažemo dejstvo, da je bil 

pri gradnji posredi tudi management? Kje je tisti trdni dokaz? Mislimo, da je nekaj tu lahko 

samo relativno res, ni pa nujno. Kot navaja avtor (Turk 2013, 23), zadošča že dejstvo, da ima 

nekaj preteklost, to izenačuje z dejstvom, da ima zgodovino. Zgodovina je široko področje. V 

ozadju tega se skrivata, kot navaja avtor, vsaj dve "problematični" izenačitvi. Prva je 

izenačenje zgodovine in managementa. Brez nekega določila naredimo iz zgodovine kar 

zgodovino managementa – torej samih piramid ne bi bilo, če ne bi bilo managementa in 

vojske, prav tako le te ne bi obstajale brez managerja itn. Iz tega sledi, da je management 

nekaj velikega ali še več kot to in je prisoten že od nekdaj. Drugo pa izenačuje management in 

organizacijo oziroma to naj bi bilo kar enako. Vsaka organizacija naj bi bila že v naprej 

določena kot management. 
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Na eni strani imamo torej pogled managementa na zgodovino managementa oziroma njegov 

razvoj. Po drugi strani pa imamo tu, kot pravi avtor (Turk 2013, 23), še "nemanagerski" 

pogled na zgodovino managementa. Slednji naj bi pomenil večje utemeljitve in hipoteze, ki se 

potrjujejo ali ovržejo. Meni, da managerski pogled sledi iz hipotez, ki jih prevzame kot 

dejstva, in naredi zgodbo iz njih, medtem ko nemanagerski pogled raziskuje.  

Nekateri avtorji postavljajo zgodovino managementa na področje ZDA in v čas druge 

polovice 19. stoletja ter na začetek 20. stoletja. Management naj bi bil kar ameriška iznajdba 

(Hoopes 2003, 5), vsaj po besedah določenih avtorjev. Začetek naj bi bil na bombažnih 

plantažah, kjer so bili nadzorniki tudi tako imenovani managerji. Leta 1850 naj bi skoraj 

19.000 Američanov živelo od tako imenovanega "slave overseers" – nadzorništva sužnjev. 

Temu sledi tudi izgradnja prvih tovarn. Zanimiv je tudi projekt iz leta 1820 – izgradnja mesta 

tako imenovanega The City of Lowell. Zanimiv se zdi med drugim zato, ker je kmalu po 

nastanku v mestu delalo okoli 2.500 ljudi, med njimi ženske v vlogi delavk in moški v vlogi 

managerjev (drugi moški pa so delali v kmetijstvu). Pozneje se ženskam v tovarnah pridružijo 

priseljeni moški, ki pa so kmalu prevladali v številčnosti. (Turk 2013, 24) 

"Radikalno drugačen pogled na zgodovino managementa," kot pravi avtor (Turk 2013, 24), pa 

nam ponuja Shenhavova knjiga z naslovom Manaufacturing Rationality: The Engineering 

Foundations of the Managerial Revolution. Po njegovem naj bi se zgodovina in razvoj začela 

z inženirskim gibanjem skupaj z znanstvenem managementom, torej s Taylorjem. "Koncept 

managementa je bil izumljen in razvit v ameriški industriji v letih 1880–1932." (Shenhav 

2002, 4) Ta čas ponuja tudi največji vzpon inženirjev, saj jih je bilo pred letom 1880 bolj 

malo, po tem letu pa je število drastično naraslo s 7.000 na okoli 230.000 (Shenhav 2002, 25). 

Javnost je bila navdušena nad inženirskimi idejami in ponujeno tehnologijo. Kot pomemben 

in zelo zanimiv podatek bi na tem mestu omenili še slednji stavek (Turk 2013, 24): "Ta 

pripravljenost javnosti za sprejem najprej inženirskih in pozneje managerskih idej je 

nedvomno bistveno pripomogla k ustalitvi managmenta, kot ga poznamo danes". To se zdi 

zelo pomembno, saj se s tem potrdi dejstvo vpliva ekonomskega, družbenega in političnega 

okolja na sam management. 

Tako se začne vzpon inženirjev tudi na vodilna mesta v organizacijah, saj je bilo zaradi 

razmejitve med lastništvom in vodenjem vse bolj pomembno tisto srednje, torej povezovalec 

– manager. Začeli so vnašati različne metode, s katerimi so tako upravljanje prenesli najprej 

na manageriranje "človeškega materiala", nato pa na manageriranje celotne družbe. (Turk 

2013, 25) 

Industrijska revolucija, ki se je začela ob koncu 18. stoletja v Angliji in se je zatem v 19. 

stoletju razširila še v Evropo in Ameriko, je pripeljala do podjetja kot temeljne oblike 

gospodarskega delovanja. Sprva je bil v podjetjih poudarek na delitvi dela in z njo povezani 

rasti produktivnosti. Usklajevanje je bilo sprva manj poudarjeno. Pozneje pa je bil poudarek  

ravno na tem področju. Lastniki in managerji so podjetja obvladovali predvsem na podlagi 
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izkušenj. Delavci so sami urejali svoje delo in odločali o postopkih ter intenzivnosti dela. Med 

njimi in managerji je bilo vzpostavljeno vse prej kot sodelovanje ali bolje rečeno delovanje 

drug proti drugemu namesto sodelovanja. (Kovač in Rozman 2012, 102) 

Tukaj bi omenili še Chandlerja, ki velja predvsem v Ameriki za enega največjih 

zgodovinarjev ekonomije in posledično tudi managementa. Njegove raziskave (Chandler 

2002) se nagibajo predvsem na velike organizacije z nastankom v 19. stoletju – med njimi 

predvsem železnice, ki so zanj kot pravi avtor "paradigmatski primer". (Turk 2013, 25)  

Kot navaja Turk (2013, 25), Chandler obravnava obdobje med leti 1840 in 1920, saj najprej 

naj ne bi bilo nekih večjih institucionalnih inovacij. Te naj bi se začele z železnicami in 

njihovimi težavami, ki pa privedejo do nastanka managementa. Po mnenju Chandlerja (2002, 

80) so moderna podjetja železnice, ki so kot pravi "pionirji managementa". 

Management in njegovo proučevanje se je pojavilo hkrati z razvojem družbe, zlasti z 

razvojem gospodarjenja in podjetij. Namen proučevanja je bil, da bi lahko management čim 

bolj uporabili v svojo korist. Vendar so bile na začetku le posamične ugotovitve in napotki, 

kako je treba delovati smotrno "v ravnanju in usklajevanju združb". (Zupan Kramar 2009, 87) 

Nekakšno temeljito proučevanje managementa kot takšnega se je začelo v 20. stoletju. V 

recimo temu kratkemu času je nastalo veliko teorij o managementu. Določeni avtorji 

poskušajo nekako opredeliti ta razvoj nastanka teorij. Teorije lahko razdelimo v pet skupin, in 

sicer: začetki preučevanja, klasične teorije, kvantitativni pristop, vedenjske teorije in sodobni 

pristop. (Kovač in Rozman 2012, 99) 

Iz povedanega je jasno, da se je management razvijal skupaj z gospodarstvom. Torej nekako z 

razvojem industrializacije. Tako je industrializacija pojem 19. stoletja, management pa 20. 

Danes lahko rečemo, da management oblikuje družbo. Vendar zapisano ne pomeni, da 

management nima temeljev v preteklem času, le da je v tem obdobju najbolj pridobil na 

pomenu. Zametke lahko poiščemo že v času gradnje piramid, ko so se definitivno izoblikovali 

določeni elementi managementa, in sicer: planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje. 

(Kovač in Rozman 2012, 100) 

V podjetjih se pojavijo problemi, kot so pomanjkanje delovne sile, usposobljenega in 

discipliniranega ter motiviranega kadra. Managerji so se tako ukvarjali s podobnimi problemi, 

s kakršnimi se danes ukvarjajo managerji, le da so bili bolj tehnično usmerjeni (kot 

managersko). Bilo je veliko izkoriščanja (tega pa je tudi danes vse več). 

Nastajajoča, predvsem pa rastoča podjetja so bila tako velik izziv za ljudi, lastnike in za 

managerje. Sredi 19. stoletja se tako pojavijo prvi pionirji managementa. Robert Owen je 

poskušal izboljšati razmere zaposlenih in je pri tem uporabil tehniko prepričevanja in ne 

kaznovanja. Charles Babbage je razvijal tehnično delitev dela, prvi mehanični računalnik ter 
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dejal, da morajo imeti od uspeha podjetja vsi koristi, lastniki in tudi zaposleni. Nekateri drugi 

avtorji pa so se ukvarjali še z izobraževanjem in usposabljanjem managerjev. (Kovač in 

Rozman 2012, 102) 

Kaj pa klasični teoretiki in njihove teorije managementa? Eden takih, ki je opredelil 

znanstveni management, je bil Frederick Winslow Taylor. Ugotovil je, da zaradi težkih 

razmer in neustreznega nagrajevanja zaposleni naredijo le tretjino tistega, kar bi bili zmožni. 

Iskal je tehnične možnosti, povezane z delom, ki bi povečale učinkovitost dela, in oblikovanje 

odnosov med delavci ter managerji, ki bi pomenilo povečanje dela skozi nagrajevanje. 

Preusmeril se je v proučevanje, kako bi povečali pripravljenost zaposlenih na izvajanje 

novosti. Tako se je Taylorju zdel ključnega pomena odnos med managerjem in podrejenimi. 

(Kovač in Rozman 2012, 103–104) 

Za Taylorjem in njegovim znanstvenim managementom se je pojavil Henry Fayol, ki pa 

utemeljuje administrativno teorijo managementa. Bil je prvi, ki je opredelil proces in funkcije 

managementa. Tudi sam je bil manager in kot glavno nalogo je videl predvsem v ureditvi in 

povezovanju delov podjetja oziroma poslovnih funkcij v celoto. Poslovanje podjetja je 

razdelil v: tehnična opravila, finančna opravila, komercialna opravila, varnostno funkcijo, 

računovodsko funkcijo in administrativno funkcijo. Ni pa uporabljal besede management, 

ampak administracija. Zato tudi takšno ime teorije. (Kovač in Rozman 2012, 106–107) 

Od Anglije in Taylorja ter od Francije in Fayola se selimo še na teorijo birokracije, na 

nemškega sociologa Maxa Webra. V Nemčiji je bil takrat predvsem problem v velikih 

podjetjih z uporabljanjem zvez in poznanstev ter s podkupovanjem. V iskanju rešitve je našel 

birokracijo in management po položajih, ki jih zasedajo ljudje, ki so drugačni od 

managementa, izvajajo ga določeni ljudje neposredno ter je od njih odvisen. V podjetju naj bi 

se tako upoštevala naslednja načela birokracije: delitev dela, hierarhija avtoritete, izbira 

managerjev, načelo formalnosti, načelo neosebnosti in managerji so profesionalci. Weber je 

razumel organizacijo kot "dobro naoljen stroj". (Kovač in Rozman 2012, 109–110) 

Kovač je v svoji knjigi Poslovna mitologija predstavil štiri poslovne revolucije – štiri globalne 

poslovne spremembe, ki so bile velike in radikalne. Te štiri so: podjetniška revolucija, tržno-

marketinška revolucija, finančna revolucija in managerska revolucija, ki ji bomo več 

pozornosti namenili v nadaljevanju. Prva omenjena podjetniška revolucija pomeni "globalno 

reorganizacijo podjetij in njihovega upravljanja na poti od vsevedne k učeči se organizaciji". 

Pri tem je prišlo z organizacijskega vidika do decentralizacije na poslovne enote in 

osredotočenosti na ključne poslovne funkcije, ki kot takšne največ prispevajo k dodani 

vrednosti proizvodov. Podjetja tudi niso več proizvodno-tehnološko organizirana, ampak 

svojo organizacijo prilagajajo predvsem različnim trgom in tržnim segmentom. Druga 

revolucija je tržno-marketinška in pomeni, da tržna usmeritev podjetij "redefinira tržne 

potrebe in novo razumevanje konkurence". Glavna usmerjenost je usmerjenost na trg in 

doseganje večje vrednosti. Trgu, ki je globalen, se podjetja prilagajajo z novimi proizvodi, s 
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kakovostjo, z videzom, s točnostjo dobav in z drugim. Glavno vlogo pa podjetja, poleg 

vključevanja svojih partnerjev, namenjajo kupcu in njegovemu zadovoljstvu, kar "povečuje 

družbeno odgovornost podjetja in vpliva na njegov končni poslovni uspeh". Finančna 

revolucija pomeni večjo skrb za finančno stabilnost, optimizacijo in opredeljevanje stroškov 

podjetja. Kot zadnjo pa predstavi še managersko revolucijo. Te se bomo bolj poglobljeno 

lotili pozneje, vendar jo na tem mestu vseeno omenimo. Pomeni pa, da so "človek in njegove 

poslovne sposobnosti postale najpomembnejši proizvodni faktor in ključni vzvod poslovnih 

sprememb". Pomembno postane izkoriščanje podjetniške sposobnosti ljudi. Vsak delavec v 

podjetju šteje, potrebna je spodbuda in usmerjanje managerjev, da se doseže skupen cilj 

podjetja. (Kovač 1996, 82–84) 

Besede moderen, modernizem, moderna in drugi podobni izrazi imajo kot tudi mnogi drugi 

svoje korenine v latinščini – beseda modo pomeni nedolgo oziroma prav zdaj. Pomeni 

človeka v tem času, trenutku. Čas modernizma, ki je povezan z industrijo, imenujemo 

industrijska doba in industrijska družba. V tem času so delovali tudi različni teoretiki, 

najboljši med njimi so bili Max Weber, Frederick Wilson Taylor in Henry Fayol, ki so pustili 

velik pečat na organizaciji in managementu. Pridružuje se jim tudi Henry Ford, ki je ogromen 

pečat pustil velikoserijski in množični proizvodnji ter kot prvi uvedel proizvodnjo 

avtomobilov na tekočem traku. Takrat se pojavita tudi dva vidika modernizma – kot socialni 

in ekonomski koncept ter kulturni koncept. Tako imamo na eni strani razum, znanost, 

industrializacijo, na drugi pa občutja, intuicijo in svobodno mišljenje. Slednji se prvemu 

namreč upira in tako tvori moderno, ki se po robu postavi modernizmu. Moderna "izziva 

modernizem na vseh področjih in postaja fascinirana s spremembami. Tako postane 

sprememba zaželena, če ne zaradi česa drugega, potem zaradi spremembe same in postane 

sama sebi namen". (Kovač in Kavčič 1999, 335–336) 

Modernizem se obrača na racionalnost človeka, vendar ta razum človeka ni pokazal nekih 

bistrih rezultatov, saj smo bili v tem obdobju priča dvojim svetovnim vojnam, fašizmu, 

nacizmu in boljševizmu, raznim vojnam v Koreji, Vietnamu, v Južni Ameriki in drugje, vse to 

pa je pripeljalo do "podjarmljenosti" ljudi. Na začetku 20. stoletja pa si je Max Weber zamislil 

birokracijo, ki se je vpeljala v velika podjetja, politiko in vlado. Sicer si jo je zamislil kot 

logično in racionalno organizacijo, vendar je naletel na odpor (kljub temu je bila vseeno 

uspešno vpeljana). Poleg birokracije so na slab odziv naleteli tudi managerji oziroma 

"managementokracija", ki se je postavila v položaj meritokracije
6
. "To je vodstveni sloj 

sposobnih ljudi, ki morajo podjetje uspešno voditi in zagotoviti zdravo stanje organizacije. Ti 

ljudje pa so postavili novo moralo, po kateri je njihova obveznost doseči uspešnost in 

dobrobit." (Kovač in Kavčič 1999, 337) 

                                                 

6
Meritokracija izvira iz angleške besede merit, ki pomeni zaslugo, vrlino, odliko, zaslužnost za nekaj. 

(Kovač in Kavčič 1999, 337) 
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V politiki ni bil položaj nič boljši, ravno tako so bili na udaru kot managerji. Močno je upadlo 

zaupanje v politiko, politike in različne institucije. Na volitvah je bil zelo slab odziv, saj so 

politiki večinoma zastopali želje ter ideje strank in ne svojih volivcev. Po koncu moderne pa 

se začne novo obdobje. To obdobje spremeni pogled družbe in pogled na prihodnost. Prehod 

v nekaj novega in drugačnega. Pride čas informacijske družbe, ki traja še danes.   

Postmodernizem oziroma neko novo obdobje je prineslo po modernizmu nove razsežnosti in 

pa negotovost. Človek je preprosto negotov glede dela, politike, ekonomije in vsega, kar ga 

obdaja. In s tem se soglašajo tudi teoretiki. Postmodernisti kljubujejo modernistom in se jim 

postavljajo po robu. Zavračajo vse, kar je "prinesel" modernizem, od industrializacije, 

marksizma, krščanstva, do vojn, genocida in drugega. Razen tega zavračanja pa 

postmodernizem ponuja slednje ideje: "fragmentacijo ali razdrobljenost, dekonstrukcijo ali 

razstavljanje, odnos globalno-lokalno in poudarjajo individualizem". Tako lahko rečemo, da 

se v grobem postmodernizem zavzema za "globalizacijo, fragmentacijo, pluralizem in 

individualizem ter skozi to oznanja neko novo obdobje". (Kovač in Kavčič 1999, 348–351) 

3.2 Management in Friedrich Wilson Taylor 

 

Slika 2: Frederick Winslow Taylor 

Vir: Wikimedia Foundation Inc. 2015. 

Frederick Winslow Taylor se je rodil leta 1856. Bil je sin odvetnika v Philadelphiji. Namen se 

je imel vpisati na harwardsko univerzo, vendar je to idejo opustil zaradi težav z očmi. Tako se 

je zaposlil kot delavec v neki strojni delavnici. Izobrazil se je za mehanika in izdelovanja 

modelov za odlivanje, nato se je zaposlil v Midvale Steel Works, kjer je hitro napredoval in 

pri 28 letih postal tudi glavni inženir v podjetju. Poleg službe se je vzporedno šolal in pridobil 

naziv strojnega inženirja. Po letu 1890 se je zaposlil kot glavni direktor tovarne papirja 

imenovane Manufacturing Investment Co. Tri leta pozneje pa se je odločil, da podjetje zapusti 

in postane "privatni konzulant" ter dela na različnih organizacijskih projektih organizacije 

podjetij. V teh tovarnah je ugotovil marsikatero pomanjkljivost, predvsem iz stališča količine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
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opravljenega dela. Mislil je, da se lahko opravi mnogo več. Zadeve se je lotil z vidika delavca 

in tudi z vidika vodje. (Vila 1994, 56) 

Frederick Winslow Taylor je leta 1911 izdal svoje najpomembnejše delo z naslovom The 

Principles of Scientific Management. Med prebiranjem njegove knjige, precej hitro 

ugotovimo, da ima zelo radikalno razmišljanje za takratni čas, predvsem pa za nov način 

dojemanja managementa in dela ter delovnih postopkov. Taylor je mislil, da mora delavec 

opraviti nalogo skladno z določili vodje in ne po načelu "naredi sam". Njegova trditev je bila, 

da nek delavec ne more razumeti celotnega delovnega postopka in procesa, za to je nujno 

potrebno vodstvo, katerega naloga pa je razumevanje celote. Torej, želel je uvesti nek 

standardiziran in predpisan postopek dela in nalog. Bil je perfekcionist, ki je želel izmeriti, 

analizirati, ugotoviti in nato določiti, kar se da dobro učinkovitost. 

Kot je Taylor zapisal v svoji knjigi, obstajata dva tipa ljudi. Delavni in leni. Prvi so tako 

energični, pridni, delavni in naredijo mnogo več, kot se od njih pričakuje. Na drugi strani pa 

so lenuhi. Meni, da je biti lenuh zlo, ti pa so po naravi bolj "take it easy", torej bolj svobodni, 

samosvoji. Torej lenuhi v bistvu "zabušavajo", kot radi rečemo. Ko delaven moški opazi, da 

ima poleg sebe lenuha, umiri svoj tempo tudi sam, saj človek deluje po načelu, zakaj bi jaz 

delal kot norec, medtem ko drugi sploh ne dela. In to "zlo človeške lenobe" je Taylor želel 

spremeniti. Zato je tudi začel analizirati, meriti in na podlagi ugotovitev doseči večjo 

učinkovitost. (Taylor 1998, 6–7) 

Taylorjev znanstveni management oziroma v Taylorjevi knjigi (1998, 12) poimenovan tudi 

angleško "task management" definira "predznanstvene oziroma tradicionalne" oblike z 

namenom, da jih spremeni – revolucionira. Skozi knjigo zasledimo, da želi Taylor s svojim 

znanstvenim managementom zagotoviti enakost vsem: delavcem, lastnikom in družbi na 

splošno – prvim s plačo, drugim z dividendami, tretjim pa z veliko količino blaga, predvsem 

cenejšega. (Turk 2013, 123) 

Že iz naslova knjige lahko razberemo, da gre tu predvsem za znanstveni management in ne 

kar nekaj drugega. Kaj pa za začetek to znanstveno opredeljuje? Na prehodu iz 19. v 20. 

stoletje se management opredeli kot znanstveni, že sama oznaka tega znanstvenega pa 

zahteva, da so nove metode podobno oblikovane kot predhodno zastavljeni pristopi in 

metode. Pri znanstvenem gre za preučevanje zakonitosti, ki vladajo v naravi. Te zakonitosti so 

odkritja nečesa velikega, nujnega in predvsem nespremenljivega. Tu obstajata nek dogodek 

(na primer padec kamna) in njegova razlaga (na primer gravitacija). Nespremenljivega seveda 

do takrat, ko se razlaga spremeni, medtem ko dogodek ostane isti oziroma neka razlaga 

obvelja do tistega trenutka, ko znanost ne najde boljše razlage. Če pogledamo s strani 

managementa, se tega loteva podobno – vendar na ravni človeka in sveta ter ne na bazi 

narave. Tu gre torej za odnose, procese dela, ustvarjanja in delovanja. Znanost proučuje nekaj 

nespremenljivega in predvidljivega, management se tega loteva ravno nasprotno: 

nepredvidljivega in spremenljivega – človeka. Po tej razlagi sodeč management ne more biti 
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"znanstveni". Ker inženirstvo sega na področje znanosti (inženirji upoštevajo spoznanja 

znanosti, predvsem zakonitosti narave) in so bili ravno oni prvi managerji, lahko rečemo, da 

to ločnico med znanostjo in managementom dopolnijo ravno oni. Turk (2013, 122) tako dobro 

opredeli management, ki je "kvečjemu neka posredovana in do skrajne uporabnosti ter 

koristnosti privedena znanost". No in ravno ta znanost mu je "povzročala" težave. Zadeve se 

je Taylor lotil znanstveno in to težavo, delo, je reševal hkrati na inženirski način. Kot že 

omenjeno, se je lotil radikalne spremembe dela – učinkovitosti opravljanja dela. Tu pa pride 

še do ene težave. Kako se znanstveno lotiti nečesa, kar se ne da otipati, videti oziroma je 

težko izmeriti? Vendar je Taylorju kljub vsemu uspelo narediti ogromen in radikalen prenos 

starega mišljenja o opravljanju dela na novo dimenzijo opravljanja dela. 

Pri tem se dotakne Taylor še ene perspektive – količina dela. Naenkrat ni več pomembno, kdo 

dela, kaj počne in kako to počne, ampak koliko dela. Pomemben je čas. Pred njegovo recimo 

temu "revolucijo učinkovitosti", kot navaja Turk (2013, 129), je bil čas zgolj sekundarnega 

pomena, po tej revoluciji, ki jo prinese znanstveni management, pa pride do tega, da je čas 

pomemben in odločilen.  

Taylorja bi po besedah Turka (2013, 122) lahko razumeli kot nekoga, "ki se pojavi na ključni 

točki preloma, ko iz inženirskega gibanja vznikne managersko". Kot trdi Shenhav (2002, 29), 

sta Taylor in taylorizem "le sklepni del inženirskega gibanja". 

Taylor je razdelil na dvoje delavca, ki je bil prej fizični delavec in načrtovalec. Z znanstvenim 

managementom dobimo torej dva (Turk 2013, 122): 

– delavca, ki dela in 

– osebe (managerje), ki znanstveno načrtujejo, predvidevajo in odločajo. 

Če povzamemo Taylorjevo kritiko tedanjega časa (reševanje pa vidi z znanstvenim 

managementom) (Vila 1994, 56): 

– način, kako delavec opravi delo ni določen, delavec je predvsem prepuščen sam sebi in 

svojemu znanju in pa neznanju; 

– vodilni nimajo občutka odgovornosti do dela ali delavca; 

– odločitve se sprejemajo na podlagi osebnih ocen, intuicije in izkušenj; 

– koordiniranje dela med delavnicami je neznanka; 

– vodje se ne zavedajo, da bi s povečanjem kakovosti koristili predvsem podjetju in tudi 

delavcem; 

– vse preveč je prepirov med delavci in delovodji, kar škoduje poslovanju podjetja. 
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Lipovec (1987, 320) v svoji knjigi dodaja še tri razloge, ki naj bi bili vzrok za počasnejše 

delo, in sicer: 

– delavec se boji za svojo zaposlitev; če bi delali več, bi bilo več delavcev nepotrebnih in bi 

prišlo do odpuščanj; 

– ta način ravnanja z delavcem ga sili v počasnejše delo, če ta hoče zaščititi svoje interese 

in  

– delavci večino svojega napora koristijo neproduktivno. 

Taylor je opazoval in skrbno zapisoval svoja opažanja in ugotovitve. Tako je že v Midvale 

Steel Co. opazil neracionalnost v vezi s prenašanjem odlivkov z enega mesta na drugo. Čas je 

meril. Tako je bil Taylor prvi, ki je uporabil uro (kronometer), s katero je meril čas določene 

delovne operacije. Ugotovil je, da je za to delo pomemben močan človek. Potem je času dodal 

še določene dodatke, določil je standardni čas, normo. Produktivnost je narasla za kar 300 

odstotkov, delavec pa je bil zaradi pravilne obremenitve in razbremenitve manj utrujen. 

Ugotovil je tudi, da za dobro opravljeno delo potrebuješ dobro orodje. Poudarjal je, da mora 

biti vsako orodje že v naprej definirano in standardizirano. (Vila 1994, 57) 

Vendar sindikatu te njegove ideje niso bile všeč, saj naj bi človeka preveč izčrpale in 

posledično pripeljale do hudih obolenj. Glede plačevanja delavcev pa je menil, da je najbolje 

plačevati delavca na dva načina: po nizki in visoki stopnji ali na tako imenovani "diferencirani 

sistem plačevanja". Najprej je Taylor določil čas izdelave. Na podlagi tega se je določilo, 

koliko kosov je potrebno izdelati na dan. Če je delavec naredil manj kosov, kot določa norma, 

je dobil plačilo po nizki stopnji, če pa je delavcu uspelo opraviti normo ali jo celo dvigniti, pa 

je dobil plačilo po višji stopnji. Da pa je prišel do vseh teh svojih rezultatov, je za merjenje 

trajanja neke izdelave določenega kosa izbral delavca, ki je bil po rezultatih pri doseganju 

norme najboljši. Po določitvi norme so se metode dela morali naučiti vsi delavci. Kdor se tega 

ni uspel naučiti, je bil premeščen ali pa odpuščen. Za učenje pa so izdelali tako imenovane 

"inštrukcijske kartice", ki so se jih morali držati oboji – delavci in delovodje. (Vila 1994, 58–

59) 

Kot že omenjeno, je bil Taylor "oče" znanstvenega managementa, ki pa je njemu predstavljal 

"vrsto mentalne revolucije, kjer znanost igra vodilno vlogo". (Vila 1994, 61) Gre za delitev 

nalog med delavce in vodje, kjer ima vsak svoje zadolžitve in področja delovanja. Pri tem naj 

bi management odigral pomembno vlogo – približati se obojim in sodelovati ter ustvariti 

ugodno okolje, to pa bi prineslo dvojno korist: povečanje plač in znižanje stroškov ter 

povečanje izdelkov.  
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Njegova glavna načela so (Vila 1994, 61): 

– odgovornost se od delavca dodeli vodstvu, ki je dejansko odgovoren za to; 

– znanstvene metode se uporabljajo pri določanju najboljšega načina izvedbe del; 

– za vsako delo je potrebno zaposliti najprimernejšega človeka; 

– delavca je potrebno naučiti, da bo delo opravil dobro in pravilno; 

– delo mora biti nadzorovano; 

– pomembna je podpora načrtovanju nalog in odstranjevanju prekinitev del. 

Kljub dobrim idejam in teorijam pa je na njegovo delo padla tudi marsikatera kritika. Prve 

kritike so mu namenili sindikalisti, čeprav ironično sam tega ni pričakoval kljub stavkam in 

odpuščanjem. Druga kritika je bilo snemanje časa z najboljšim delavcem. Tudi to je bilo 

sporno (seveda danes te norme ne dodeljujejo po tem načelu, ampak s povprečnim delavcem). 

Prav tako so mu očitali, da z določanjem standardnega časa dela proti človeku, da se 

izgubljajo varnost zaposlitve in še nekateri drugi očitki. Kljub vsemu pa je utrl nove poti in 

nove vizije podjetjem, organizaciji in managementu. (Vila 1994, 62–63) 

Lipovec (1987, 323) dodaja, da je bila Taylorjeva zamisel organizacije preprosta. Med ljudmi 

se formalno določijo odnosi z delovnimi nalogami. Človek v tovrstnem podjetju predstavlja 

stroj, ki naj bi dosegel največji tehnično mogoč učinek. Pozneje so po njegovem načelu z 

dodatkom na spremembo fizičnih delovnih razmer in pa zmanjšanje utrujenosti ter 

zagotovitev večjega delovnega učinka naredili tudi raziskavo pod vodstvom Eltona Maye in 

njegovih sodelavcev.  

Kot pa je zapisano
7
 v knjigi The Principles of Scientific Management (Taylor 1998, 73), je 

jasno, da znanstveni management vključuje kombinacijo elementov, ki v preteklosti kot takšni 

niso bili znani, vsa ta stara znanja pa so zbrana, analizirana, grupirana in klasificirana v neka 

pravila, ki tako predstavljajo znanost, pospremljeno s spremembo v mentalnem nazoru 

delavca ter managementa za dosego njihovih zadolžitev in odgovornosti. 

Omenimo še mentalno revolucijo, ki je kot zadnja faza nastala v sklopu znanstvenega 

managementa. Je premik posameznika v miselnosti. Ta premik pa ne pride "čez noč", kot so 

Taylorju očitali nekateri. Kot navaja, je potrebnih za to več let, včasih dve do tri, spet v 

drugem primeru tudi do pet let. Ta miselnost oziroma sam premik, ki ga mora delavec osvojiti 

oziroma kot ga imenuje Taylor (1998, 62) "revolution in their mental attitude", je odnos do 

spremembe mentalnega razumevanja dela, ki ga delavec opravlja. Tu je pomembno razumeti, 

da pride do velike spremembe v miselnosti ne samo delavca, ampak tudi managementa. Na 

obeh straneh pride do ključnega – sprememba odnosa posameznika (delavca in ne nazadnje 

                                                 

7
"It does, however, involve a certain combination of collected, analayzed, grouped, and classified into 

laws and rules that it contitutes a science; accopanied by a complete change in the mental attitude of 

the working men as well as of those on the side of the management, toward each other, and toward 

their respective duties and responsibilities." (Taylor 1998, 73) 
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tudi managerja) do opravljanja dela, sprememba odnosa do preostalega videnja sveta ter tudi 

sprememba odnosa do sebe, jaza torej. Vendar ne pride tukaj do "duhovnega bitja", le do 

drugačne razmejitve posameznikovega mišljenja in učinkovitosti, ki človeka kot bitje izpusti 

iz svojega pomena. 

3.3 Management in Henry Fayol 

 

Slika 3: Henry Fayol 

Vir: Wikimedia Foundation Inc. 2015. 

Henry Fayol se je rodil v meščanski družini leta 1841. Šolal se je za inženirja na Ecole de 

Mines v Saint Etiennu. Po končanem študiju  se je zaposlil v velikem rudarskem podjetju, 

imenovanem S. A. Commentry Fourchambault, ki je bilo takrat v hudih finančnih težavah. 

Leta 1888 je postal glavni direktor podjetja, na čelu je ostal vse do svoje upokojitve leta 1918. 

Takrat je zelo uspešno podjetje zapustil. V samem podjetju je Fayol opazoval organizacijo in 

zaposlene. Opazil je pomanjkljivosti na najvišji ravni organizacijske hierarhije, na ravni 

vodenja kompletnega podjetja. Ugotovil je, da se lahko identificira in analizira praksa 

poslovodstva. Na podlagi tega je postavil določena temeljna načela poslovodenja. Pozneje je 

zapisal, da "z znanstvenim predvidevanjem in ustreznimi metodami poslovodenja vsekakor 

dosežemo zadovoljive rezultate". (Vila 1994, 68)  

Danes ga poznamo in predstavlja pomembnega gradnika managementa ter administracije, a je 

bil za čas svojega življenja in delovanja bolj neznan kot pa poznan. Širši javnosti je postal 

bolj znan šele leta 1916 z nekaterimi deli in pozneje s svojo knjigo Administration Industrielle 

et Generale, ki jo je izdal leta 1925 (leto, ko je tudi umrl). V ZDA pa je postal bolj znan in 

pomemben šele dolgo po svoji smrti, leta 1949, ko je bila tam izdana knjiga prevedena v 

angleščino. (Vila 1994, 68) 

Fayol je bil torej francoski pisec in avtor procesne šole, klasične šole ravnateljevanja. Kot  

omenjeno, je proučeval podjetja in v njih tudi vlogo "ravnateljevanja". Fayol (1949) je 

dejavnosti podjetja razdelil na: tehnično, komercialno, finančno, varnostno, računovodsko in 

ravnalno (ravnateljevalno). Fayol za slednjo pravi, da vključuje šest dejavnosti: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
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predvidevanje, planiranje, organiziranje, ukazovanje, koordiniranje in kontroliranje. Te 

dejavnosti pa "neposredno ne vodijo k proizvodom in storitvam, marveč so (organizacijski) 

procesi, ki zagotavljajo smotrno sodelovanje ljudi, organov in smotrno doseganje ciljev 

združbe". (Kovač in Kavčič 1999, 269) 

Pred tem so se podjetja ukvarjala s cilji doseganja učinkovitosti, tu pa se srečamo z 

zagotavljanjem smotrnosti. Bistvo "ravnateljevanja" naj bi bilo po mnenju več avtorjev ravno 

v koordiniranju, ki poveže dele v celoto. Fayol koordinacijo opredeli kot "dati stvarem in 

dejavnostim prava razmerja in prilagoditi sredstva ciljem". (Kovač in Kavčič 1999, 270) 

Francoz pa je bil v bistvu eden prvih strokovnjakov v zgodovini, ki je določena znanja o 

organizaciji in managementu "sistematiziral" in opredelil. Ravno on je definiral področje 

managementa z načrtovanjem, organiziranjem, s koordiniranjem, z ukazovanjem in 

kontroliranjem. Ukazovanje se je v naslednjih letih sicer "humaniziralo" in prešlo na besede 

izbiranje osebja, usmerjanje, obveščanje, pripravljanje in končno tudi odločanje. (Vila 1994, 

31) 

Kot je zapisano že zgoraj, se je Fayol ukvarjal z vprašanji vodilnih in njihovim delovanjem. 

Poleg že omenjenih aktivnosti (načrtovanje, organiziranje in drugo), bi na tem mestu omenili 

še 14 načel vodenja, ki jih je tudi sam zapisal, in sicer (Vila 1994, 70–71): 

– delitev dela,  

– avtoriteta in odgovornost, 

– disciplina, 

– enotnost ukazovanja, 

– enotno usmerjanje, 

– podrejanje individualnih interesov splošnim interesom, 

– nagrajevanje osebja, 

– centralizacija, 

– skalarno načelo
8
, 

– red, 

– pravičnost, 

– stalno osebje, 

– iniciativa, 

– duh skupnosti. 

Ta načela je bilo po njegovem mnenju seveda potrebno smiselno uporabiti in tolmačiti. 

Uporaba naj bi bila fleksibilna in prilagodljiva glede na potrebe uporabe. Kljub vsemu pa je 

poudarjal avtoriteto, enotnost vodstva, ukazovanje in disciplino. Vedel je, da s slepim 

                                                 

8
Skalarno načelo je "hierarhična linija avtoritete, ki se začne na najvišjem vodilnem mestu in se 

razprostira do najnižjega podrejenega v organizaciji. Prikazana je v ravneh organizacijskih položajev v 

organizacijski shemi podjetja." (Vila 1994, 70) 
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podrejanjem ne gre pričakovati pozitivnih posledic, prej negativne. Bolj poznan je njegov 

tako imenovan Fayolov most (prikazano na sliki spodaj), ki govori o neposrednih 

horizontalnih komunikacijah. Torej, če mora neka oseba F rešiti problem s P, bi bilo po logiki 

linijskega sistema po hierarhični lestvici do A preveč togo in nesmiselno (najprej bi šlo po 

vertikali od F do A in potem od A do P), hkrati pa tudi dolgotrajno. Da je pot krajša in 

učinkovitejša, morata F in P obvestiti svoja nadrejena E in O o njuni rešitvi ter sodelovanju, 

slednja pa morata biti o vsem obveščena. Odobriti morata povezavo med F in P. (Vila 1994, 

71–72) 

 

Slika 4: Fayolov most 

Vir: Akrani 2011. 

Če kratko povzamemo Fayola, je bila zanj najpomembnejša upravna oziroma administrativna 

funkcija. Takrat imenovano upravljanje, danes pa to upravljanje avtorji opredeljujejo kot 

management, ki zagotavlja delovanje podjetja in njegovo usmerjanje k ciljem, uspešnosti in k 

učinkovitosti. Henry Fayol je bil mnenja "da je mogoče znanja za upravljanje pridobiti na 

popolnoma analogen način kot tehnična ali ekonomska znanja in da jih je potrebno proučevati 

kot teorijo na fakulteti". (Vila 1994, 73) 

Tako vidimo pomembne razlike med Taylorjem in Fayolom, predvsem na področju 

ukazovanja. Medtem ko je Fayol mislil, da morajo biti ukazi sprejeti z enega mesta, je bil 

Taylor mnenja, da jih mora biti več zadolženih za to. Imata pač drugačne pristope. Razlika 

med njima je tudi v opazovanju hierarhije, kjer Taylor gleda nižjo raven, Fayol pa višjo raven 

vodenja. S tega vidika ju je težko primerjati. Sta pa seveda oba bistveno pripomogla k 

današnji podobi managementa.  

http://kalyan-city.blogspot.si/2011/04/henri-fayol-14-principles-of-management.html
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3.4 Management in Max Weber 

 

Slika 5: Max Weber 

Vir: Biography.com Editiors 2015. 

K podobi managementa je prispeval tudi Max Weber, ki se je rodil leta 1864 v dobro situirani 

družini. Študiral je pravo, zgodovino, ekonomijo (čeprav ne neposredno) in filozofijo na 

univerzi v Heidelbergu. Na začetku je služboval kot odvetnik, vendar je pozneje postal 

profesor. Ravno tako kot pri Fayolu dolgo niso poznali njegovih del in idej. Širša javnost ga je 

spoznala po drugi svetovni vojni, ko je bila prevedena v angleščino in v ZDA tiskana njegova 

knjiga Teorija družbene in ekonomske organizacije. Glavni temi knjige sta bili birokracija in 

"birokratski model organizacije". Tako je tovrstni model "idealen tip organizacije", kot ga je 

sam poimenoval. (Vila 1994, 74) 

Do idej je prišel z opazovanjem hitre in močne rasti industrije, ki pa je zahtevala jasen 

komplet pravil, ki bi omogočila lažje upravljanje. Pristop k organizaciji je proučeval tudi 

skozi zgodovino na primerih vlad, vojske in religije. Njegova ideja je bila, da se iz 

"funkcioniranja organizacije izključi človeška nezanesljivost in se ob tem dajo jasna pravila, 

po katerih bi organizacija morala funkcionirati". Organizacija bi morala biti "jasno definirana, 

predpisana in zapisana v obliki pravil, postopkov in neodvisna od posameznika". Mislil je, da 

je najbolje, da se vse predpiše vnaprej, da ne bi prišlo do kakšne pomote, če bi se na nekem 

delovnem mestu nahajal nekdo drug. (Vila 1994, 74) 

Načela te organizacije naj bi bila (Vila 1994, 74): 

– delitev dela, 

– hierarhija avtoritete, 

– formalizacija organizacije, 

– pisani dokumenti in evidence, 

– selekcija osebja in napredovanje na osnovi tehničnih sposobnosti, 

– jasno ločevanje osebnega in organizacijskega življenja. 

 

http://www.biography.com/people/max-weber-9526066
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Za delitev dela je Weber uvajal močno delitev dela v organizaciji in po njegovem naj bi bila 

cela organizacija razdeljena na področja odgovornosti, nad katerimi imajo določeni oddelki 

vse pristojnosti, pravice in pa tudi odgovornosti. Oddelki se delijo z vrha hierarhije še na 

manjše dele. In ko se oblikuje nov oddelek, je zanj potrebno predvideti od pristojnosti, števila 

ljudi, proračuna, do načina dela in vse vnesti tudi v samo shemo. Pomembno je, da se vsak 

oddelek drži svojega dela in svojih pristojnosti ter se ne umešava v druge oddelke. (Vila 1994, 

75) 

Naprej sledi hierarhija avtoritete. Ta se gradi glede na položaj, ki ga ima zaposleni na 

hierarhični lestvici. Torej nižji na lestvici mora upoštevati višjega. Če komu ni kaj jasno, se 

sledeče rešuje na višji ravni, ki je za to pristojna. Sama avtoriteta tako temelji na treh 

postavkah, in sicer (Vila 1994, 75): 

– tradicionalna avtoriteta; 

– karizma osebne kakovosti človeka, na temelju katerih mu priznamo avtoriteto; 

– legitimno pravo, ki temelji na zakonu in je predpisano. 

Po mnenju nekaterih (Vila 1994, 76) naj bi bila najpomembnejša načela Webrove birokracije 

ravno predpisana pravila in procesi. Sam Weber je bil namreč mnenja, da naj bi vsak sledil 

nekim splošnim pravilom, ki so relativno stabilna, lahko učljiva in izčrpna. S takšnimi pravili 

se doseže brezosebnost organizacije in visoka racionalnost odločitev ter neodvisnost 

organizacije od posameznika (če nekdo zapusti podjetje, nima nobenega vpliva na samo 

poslovanje). Lahko rečemo, da  je znana povezava med vzrokom in posledico, ki sama po sebi 

daje rešitev. 

Pisani dokumenti in evidence so temelj poslovanja. Zapisano mora biti dovolj široko in 

razumljivo, da ne bi prišlo do nejasnosti. Tu je ponovno želel izpostaviti neodvisnost 

organizacije od posameznika. Če je nekaj dobro zabeleženo, je povsem nepomembno, kaj drži 

zaposleni v svoji glavi, ker ima v vsakem primeru zabeleženo. (Vila 1994, 76) 

Pri selekciji osebja in napredovanju na osnovi tehničnih sposobnosti je izpostavil poznavanje 

dela. Vsak vodja mora poznati in vedeti, kaj njegov podrejeni dela. Vodje se tehničnega 

znanja lahko naučijo in po tem načelu tudi napredujejo. Kot zadnje pa je opredelil jasno 

ločevanje osebnega in organizacijskega življenja. To se doseže z jasno zastavljenimi nalogami 

in pravili, ki se jih drži znotraj organizacije. Delo je naravnano tako, da življenje, ki ga živi 

zunaj organizacije, ne vpliva na delo znotraj podjetja, kar pa pozitivno deluje na 

organizacijsko uspešnost in učinkovitost. (Vila 1994, 77) 

Weber je organizacijske težave gledal dejansko z vidika znanosti in kot znanstvenik. Tako je 

poskušal definirati učinkovito organizacijo. Ne glede na prizvok birokracije, ki ga ta pojem 

povzroča, pa je Weber želel samo objektivnost pri pristopu k organizaciji in zaposlenim v 

njej. 
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Če končamo to klasično obdobje z Webrom, bi lahko rekli, da so misleci in teoretiki tistega 

časa pripravili dobre temelje današnjim avtorjem. Postavili so okvir, ki ga danes 

preoblikujemo in uporabljamo na različne načine. Weber je želel objektivnost pri organizaciji 

in njenemu delovanju, danes pa temu "telesu" (organizaciji) dajemo tudi dušo (večja 

vključenost človeka in njegovih čustev). Vsekakor je bilo dobro zastavljeno, čeprav z 

določenimi neupoštevanji. Pri tem nas moti predvsem razumevanje človeka kot nek stroj in ne 

kot duhovno bitje, kar v resnici tudi smo, ter premočno opiranje na dokumentacijo in 

uniformiranost; včasih nam le-ta podaljša neko reševanje problema.  

Na koncu tega poglavja lahko rečemo, da je s pojavom velikih podjetij prišlo do recimo temu 

"velikih" problemov. To niso bile več le neke delavnice, kjer se je lahko delalo kot v 

preteklosti, ampak je bilo potrebno zadeve urediti, zapisati, standardizirati, predvsem pa 

racionalizirati, saj nam to omogoča učinkovitost in dosego zastavljenega cilja. Poleg 

Taylorjevih delovnih postopkov, ki so premaknili delavce iz "prve prestave" v "peto" – z 

drugimi besedami, da so dali več od sebe, sta pozneje Fayol in Weber (in še nekateri drugi 

teoretiki) to nadgradila še iz socialnega vidika ter humanosti, ker zaposleni v podjetju le niso 

neki stroji, ampak kljub vsemu le in samo ljudje. Hkrati se je pojavila potreba po 

organiziranosti in delitvi poslovnega procesa ter več različnih "režijskih služb" 

(računovodstvo, logistika in drugo), ki so skupno pripeljale organizacijo do uspeha, tudi na 

Webrov birokratski način. 
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4 MANAGERSKA REVOLUCIJA 

4.1 Oris managerske revolucije in preoblikovanje družbe, kot so jo poznali 

Preden zastavimo še pomemben del pred sklepom, je potrebno razmisliti in osmisliti samo 

revolucijo in revolucionarnost, ki jo kot takšno ponuja management. Tu bi se obrnili na 

besede Primoža Turka (2013, 25), ki je dobro zastavil vprašanje – "je torej management 

revolucija ali evolucija?" Na začetku je treba razgrniti in osmisliti obe besedi, da naprej lahko 

sploh kaj mislimo. Torej, evolucija kot takšna naj bi bila nekaj "dolgotrajnega, kontinuiranega 

in postopno spreminjajočega". V latinščini pomeni "evolutio" odvijanje, razvijanje. 

Management so zgodovinsko gledano velikokrat označili kot evolucijo. To bi potemtakem 

management umestilo v zelo, ampak res zelo oddaljeno preteklost – skoraj na začetek vsega. 

Torej to nekako ne gre, ker razvoj managementa časovno gledano opredelimo v tisoč letih (pa 

tudi to ni nujno, odvisno, iz katerega zornega kota gledamo) in ne milijonih, kot na primer 

razvoj človeštva. Torej gre kvečjemu lahko le za revolucijo. In kot takšno jo je označil tudi 

James Burnham, vendar o njem in njegovi teoriji malo pozneje. 

Kaj pa je potemtakem revolucija? Revolucija, kot navaja avtor (Turk 2013, 26), pomeni 

izpeljano iz latinske besede "revolutio" obrat, obračanje. Torej tu najdemo prvo razliko med 

evolucijo in revolucijo – odvijanje, razvijanje je drugače kot obrat, obračanje. Seveda je izraz 

revolucija bolj smiseln vsaj glede interpretacije zgodovine managementa. "Revolucija tako 

pomeni radikalno spremembo, ki nastane v relativno kratkem času." (Turk 2013, 26) 

Ta revolucionarnost managementa pomeni hiter prehod, ki se nam zgodi pred očmi, to 

spremembo zaznamo in jo občutimo v svetu. Pomeni revolucijo ali prehod managementa v 

novo "paradigmo". (Turk 2013, 27–28)  

To pa sigurno ni vsa zgodovina, kar pomeni, da je potrebno ujeti trenutek oziroma obdobje, ki 

se ga lahko oprimemo in ga poimenujemo kot čas, ko je management največ pridobil in 

vzpostavil. Avtorji si časovni okvir zamišljajo različno, vendar, kot že omenjeno, to ni kar 

celotna zgodovina človeštva, kot je morda videti. 

Kot pravi Kuzmanić (2013, 42), "vidimo, da pri revoluciji ne gre za nekaj majhnega, delnega, 

temveč za nekaj usodnega, gledano s stališča moderne ali, natančneje, s stališča Zahoda na 

splošno", a tudi in predvsem za "naravo samo ter za Svet vobče". Poleg tega Kuzmanić (2013, 

48) razlaga, da ta managerska revolucija "združuje dobesedno vse moderno v pomenu nešteto 

mikro revolucij v neko novo celoto: torej naravoslovje, humanizem in družboslovje v novo, 

nekakšno postbaconovsko združbo, ki pa ni več nikakršna science, temveč je to zdaj 

knowledge". 
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Torej revolucija pomeni nekaj velikega, poudarjenega, predvsem pa usodnega s tega stališča. 

Tudi ta managerska revolucija je bila takšna, kar sledi v nadaljevanju, kjer bodo predstaviljeni 

še trije pomembni avtorji managementa. Prvi je James Burnham, oseba, ki je povzdignila 

managerje in jih opredelila skozi managersko revolucijo oziroma tako poimenovani vzpon 

managerjev. Drugi je Peter F. Drucker, oče sodobnega managementa, kot mu tudi mnogi 

pripisujejo. Drucker je podal podobno mišljenje kot Burnham in verjel v revolucijo 

managementa. Kot zadnji v tem sklopu pa se pridruži zgodovinar in teoretik Daniela A. 

Wrena in njegova knjiga o managerski misli. Predstavljeno bo, kako so sami doživljali 

management, njegovo upodobitev in vključitev v družbo, v novo nastalo managersko družbo. 

Če se nam zdi danes management nekaj vsakdanjega in samoumevnega, v tistem času to 

sigurno ni bil. Glede na hiter vzpon managementa v  tedanjem obdobju so ta hiter vzpon 

poimenovali managerska revolucija. 

4.2 James Burnham in njegova teorija managerske revolucije 

 

Slika 6: James Burnham 

Vir: Wikimedia Foundation Inc. 2015. 

James Burnham se je rodil 22. 11. 1905 v Chicagu, Illinois. Njegov oče, Claude George 

Burnham, je bil direktor v podjetju Berlington Railroad. V mladostniških letih je bil James 

katolik, vendar se je v času srednje šole spreobrnil in postal ateist, vendar se je nekaj let pred 

smrtjo spreobrnil nazaj v katolika in tako je ostalo do leta 1987, natančneje do 28. 7. 1987, ko 

je umrl. Leta 1929 je doštudiral in postal profesor filozofije na newyorški univerzi. Nekaj let 

pozneje, leta 1933, se je pridružil ameriški delavski partiji. Bil je ameriški filozof in teoretik 

politike. Prav tako je bil tudi radikalni aktivist, marksist (pozneje pa na politični desnici) in 

član tako imenovane "Trotskyite organiozation". Burnham je napisal veliko knjig, med najbolj 

poznanimi je tako gotovo Managerska revolucija (angl. The managerial Revolution) iz leta 

1941. Med drugim pa je napisal še leta 1935 War and the workers, leta 1938 How to Fight 

War: Isolation, Collective Security, Relentiess Class Struggle?, potem The Machiavellians: 

Defenders of Freedom leta 1943 in mnoge druge knjige, predvsem v povezavi z vojno in s 

politiko. (Wikimedia Foundation Inc. 2015) 
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Leto 1941 je ravno čas druge svetovne vojne, ki je bila takrat že v polnem zamahu (z 

začetkom leta 1939). Ljudje so se takrat spraševali, za kaj gre v tej ponovni vojni. Okvirno 

rečeno se je šlo za svobodo, pravičnost, predvsem za prihodnost človeštva. Tu je najbrž 

najbolj do izraza nekako prišla Nemčija z nacizmom in s Hitlerjem. Pa če Hitlerja v tem delu 

pustimo ob strani, je šlo v vojni, kot pravi tudi Burnham, predvsem za družbeno revolucijo. 

Tako so nekateri tudi vojno poimenovali. Kljub temu poimenovanju pa nihče ni znal nekako 

definirati, za kakšno revolucijo gre, iz česa sestoji, kam pelje in kaj, predvsem pa kakšna 

družba bo iz nje nastala. (Burnham 2013, 73–74) 

James Burnham je tako opredelil glavne tri sestavine, ki opredeljujejo to družbeno revolucijo, 

in sicer (Burnham 2013, 74): 

– Dogajajo se spremembe v najpomembnejših družbenih institucijah – tako ekonomskih, 

kot tudi političnih. Vse se izrazito spremeni, od sistema lastninskih razmerij, oblik 

ekonomske produkcije, pravnega ustroja, režima … Skozi revolucijo pride do razkroja 

marsikaterega razvoja novih organizacij, ki pa v novonastali družbi opravljajo podobno 

funkcijo. 

– Vzporedno z zgoraj omenjenimi spremembami pa prihaja tudi do sprememb v kulturnih 

institucijah ter prepričanju ljudi o univerzumu in kje je človek oziroma bitje na tem 

mestu. Tu avtor omenja predvsem kulturni premik, ki je jasno viden pri prehodu iz 

fevdalne v moderno in kapitalistično družbo, saj pride do sprememb pri reorganizaciji 

oblik in prostora tovrstnih organizacij, na primer šola in cerkev, kot tudi na popolnem 

premiku videnja sveta, življenja in človeka splošno (kot recimo v renesansi). 

– Sprememba pa se opaža tudi v samem vrhu, torej v skupini ljudi, ki zasedajo najvišje 

položaje, ki imajo v oblasti največji del moči (oblasti) in privilegiranosti v družbi. Vendar 

so te fevdalce in fevdalno družbo zamenjali nova družbena dominacija z industrialci, 

bankirji, vsem denarjem, s tovarnami ter tudi z delavci. 

V času revolucije torej vedno pride do sprememb. Dejstvo je, da se spremenijo mišljenje 

ljudi, razmerja, prepričanja, razmerja moči v družbi in drugo. In kar je pomembno pri tem 

omeniti, je dejstvo, ki ga ponudi Burnham. Ni pomembno dejstvo spremembe kot takšne, 

ampak stopnja te spremembe. To avtor pojasnjuje skozi zelo dober primer. Torej, oblika 

družbe, ki je bila predhodna, je drugačna od te, v kateri smo zdaj. Včasih določeni 

zgodovinarji težko opredelijo, kdaj se je neko obdobje začelo, vendar so vsi na koncu 

poenoteni z dejstvom, da je nova družba drugačna od prejšnje oziroma tista prejšnja oblika 

družbe je drugačna od novonastale.  

To zgoraj omenjeno misel zelo dobro razloži Burnham, ki pravi: "Reči, da družbena 

revolucija poteka v sedanjem času, je torej enakovredno kot reči, da je sedanji čas 

zaznamovan z zelo hitro stopnjo družbene spremembe, da je to obdobje prehoda (transition) 

od ene vrste družbe – te vrste, ki je prevladovala od približno 15. stoletja do zgodnjega 20. – v 

novo in drugačno vrsto družbe. Stoletja so ljudje opravljali dejavnosti v danem, bolj ali manj 
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nespremenljivem ogrodju družbenih in kulturnih institucij; spremembe so se dogajale, vendar 

ne do te mere, da bi spremenili osnovno ogrodje. Občasno pa se spremembe v človeški 

zgodovini odvijajo tako hitro in so tako izrazite v obsegu, da se razleti samo ogrodje in na 

njegovo mesto je postavljeno novo." (Burnham 2013, 75) 

V knjigi Managerska revolucija je Burnham predstavil to prej omenjeno družbeno revolucijo, 

ki jo sam poimenuje managerska revolucija. Predpostavil je splošno poimenovanje družbene 

revolucije, ki se je dogajala, in prehod iz ene družbe v drugo. Predstavil je teorijo managerske 

revolucije, ki je zmožna pojasniti prehod in napoveduje družbo, v katero se izteče. Vendar si 

Burnham na nek način ne lasti tega poimenovanja in opredeljevanja, saj je menil, da njegove 

misli poseduje tudi marsikdo drug. O managerski revoluciji je predaval tudi kot profesor in 

mnogokrat je naletel na pozitiven odziv. Kljub temu pa je knjigo napisal zaradi opredelitve 

družbe, predvsem pa kot temo, ki bo sprejeta, kritizirana ali pa preprosto modificirana, 

odvisno od dokazov za ali proti. (Burnham 2013, 76) 

Njega je torej zanimala družba, predvsem in samo družba v smislu družbene organizacije na 

neposrednem zgodovinskem področju. Teorija managerske revolucije se tako izpelje iz dveh 

delov teorij. Prva teorija pravi, da se bo kapitalizem nadaljeval zelo dolgo, če ne kar večno, 

kar pomeni, da do nekih radikalnih sprememb znotraj te kapitalistične družbe sploh ne bo 

prišlo. Druga teorija pa pravi, da bo kapitalistična družba zamenjala socialistično. Torej 

teorija managerske revolucije pravi, da bo kapitalistična družba nadomeščena s tako 

imenovano managersko družbo in da je čas preoblikovanja že v polnem zamahu. (Burnham 

2013, 76) 

Takrat je bila ta izjava, vsaj po mnenju mnogih, zelo radikalna. Zanimivo je dejstvo, kako so 

teoretiki to radikalnost znali tudi ubesediti in prikazati. Še bolj pa je po navadi zanimivo 

dejstvo, da do večine odkritij teh teorij pridemo šele po njihovi smrti (seveda ne pri vseh, pa 

kljub temu pri mnogih). 

Katera dejstva torej nasprotujejo kapitalizmu in njegovi večnosti v ne tako zelo dolgo 

večnost? Burnham je v svoji knjigi Managerska revolucija opredelil kar nekaj dejstev, ki 

govorijo o tem, da bo kapitalizma konec oziroma bo nadomeščen z managerji in njihovim 

managementom. V prvem delu je opredelil dve napačni predpostavki, da kapitalizem kot 

takšen obstaja že od nekdaj. To seveda ne drži. Navedel je naslednjih nekaj dejstev, ki 

govorijo o razpadu kapitalizma, in sicer (Burnham 2013, 77–79): 

– Nenehna prisotnost množične brezposelnosti in neuspele preizkušnje za njeno 

premagovanje, predvsem tudi brezposelnosti mladih, ki se v delo šele podajajo. Sicer to 

stanje, brezposelnost z vidika zgodovine, ne predstavlja neke novosti, vendar pa pomeni, 

da z družbeno ureditvijo nekaj ni v redu oziroma da nekaj več kot očitno delajo narobe. 

To pomeni, da se neka družbena organizacija zlomi in ne more svojim ljudem zagotoviti 

dela ter preživetja. 
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– Ekonomske krize, upad in tudi rast, pa vendar na drugi strani še neobvladovanje lastnih 

virov. 

– Javni in zasebni dolgovi, ki so dosegli točko neobvladljivosti, stečaji in inflacija. 

– Upad kmetijstva. To je pomemben del družbe, vendar pa zaradi revščine ne zmore 

pridelati zadostne količine hrane, hkrati pa se na drugi strani dovolj hrane ne razdeli. 

Kljub velikim subvencijam države kmetijstvu, je upad tega dela prebivalstva zelo slabo 

vplival na družbeno ureditev. 

– Druga dejstva. 

Če se vrnemo nazaj na managersko revolucijo in njeno teorijo, v začetni fazi predpostavlja, da 

časovno gledano pomeni prehod družbe v obdobju, za katerega je značilna nenavadno hitra 

stopnja spremembe najpomembnejših ekonomskih, družbenih, političnih in kulturnih 

institutov družbe. Torej, to je prehod iz kapitalistične ali "buržoazne družbe" v družbo, ki jo je 

sam avtor poimenoval managerska. Predpostavil je tudi časovni okvir tega prehoda družb, in 

sicer od prve svetovne vojne do nekako petdesetih let, morda malo prej. (Burnham 2013, 80) 

Ta prehod, ki ga sam imenuje tudi "boj za oblast" oziroma angleško "struggle for power", 

pomeni boj za oblast, dominacijo in moč ter privilegije. Dodal je še, da se je ta boj že začel, 

ponekod se je že dodobra utrdil. Kot ekonomsko orodje, ki je managerjem omogočilo uspeh, 

je navedel glavna produkcijska sredstva v državni lasti. Tu se postavi vprašanje, kako je 

managerjem uspelo dobiti vsa ta sredstva, če niso v njihovi lasti. Razumljivo je, kako so do 

tega prišli kapitalisti, saj so bili lastniki teh sredstev. Odgovor na to vprašanje je podal tudi 

avtor, ki je bil že takrat mnenja, da bodo imeli managerji nadzor nad državo prek določenih 

političnih institucij, ki jim bodo seveda to omogočile. Najbolj preprosto rečeno pa 

managerska revolucija oziroma teorija managerske revolucije trdi naslednje: 

"Moderna družba je bila organizirana s pomočjo določenega niza pomembnejših ekonomskih, 

družbenih ter političnih institucij, ki jih imenujemo kapitalistične, in je predstavljala določena 

poglavitna družbena prepričanja ali ideologije. Znotraj te družbene strukture opazimo, da je 

posebna skupina ali razred ljudi – kapitalisti ali buržuji – dominanten ali vladajoči razred v 

pomenu, kot smo ga definirali. V sedanjem času doživljajo te institucije in prepričanja hitro 

transformacijo. Ob koncu tega obdobja transformacije, ki ga lahko pričakujemo v sorazmerno 

bližnji prihodnosti, bo družba organizirana s pomočjo popolnoma drugačnih nizov pomembnejših 

ekonomskih, družbenih ter političnih institucij in bo predstavljala popolnoma drugačna poglavitna 

družbena prepričanja ali ideologije. V novi družbeni strukturi bo drugačna družbena skupina ali 

razred – managerji – dominantni ali vladajoči razred." (Burnham 1962, 75–76) 

"Naj bo poudarjeno in videlo se bo v nekaterih podrobnostih, da teorija managerske revolucije ne 

predvideva zgolj, kaj bi se lahko zgodilo v hipotetični prihodnosti. Teorija začenja z interpretacijo 

tega, kar se je že zgodilo in se zdaj dogaja. Njena napoved je preprosto ta, da se bo proces, ki se je 

že začel in ki je šel že zelo daleč, nadaljeval in bo dosegel dovršitev. Managerska revolucija ni 

komaj za vogalom, tistim vogalom, za katerega se zdi, da ga ne bomo nikoli popolnoma dosegli. 

Vogal managerske revolucije je bil dosežen že pred nekaj časa. Sama revolucija ni nekaj, kar bi 
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morali mi ali naši otroci čakati; če želimo, lahko z lastnimi očmi opazujemo njene stopnje. Prav 

tako kot se redkokdaj zavedamo, da se staramo, dokler nismo že stari, prav tako se sodobni 

akterji, vključeni v večjo družbeno spremembo, redkokdaj zavejo, da se družba spreminja, vse 

dokler se sprememba ne zgodi. Stare besede in prepričanja vztrajajo še dolgo zatem, ko se je 

družbena realnost, ki jim je dala življenje, že dodobra posušila. Naša modrost v družbenih 

vprašanjih je skoraj vedno samo retrospektivna. To je ali bi vsaj morala biti ponižujoča izkušnja 

človeških bitij; če je pravičnost onstran nas, imamo pravico zahtevati vsaj vednost." (Burnham 

1962, 77) 

Če na kratko povzamemo knjigo Jamesa Burnhama o managerski revoluciji, lahko rečemo, da 

kapitalizem izginja, sam socializem ga ni nadomestil oziroma ga ni niti mogel, hkrati pa smo 

zdaj več kot očitno ne ravno kapitalistični ali demokratični. In po mnenju Burnhama nam 

vladajo managerji, osebe, kot so direktorji, birokrati, tehniki, vojaki. Sam je namreč vse prej 

omenjene vrgel v koš managerjev. Po besedah Burnhama naj bi ti ljudje odmaknili 

kapitalistični in delavski razred ter vso oblast vzeli v svoje roke. V svojem delu želi prikazati, 

da demokracija in demokratična družba kot takšna nista nikoli obstajali in kot vse kaže, tudi 

ne bosta. Hkrati poudarja oligarhijo, ki pa temelji na "sili in prevari". Poudarja, da je govor o 

demokraciji, bratstvu in enakosti utopičen in neuresničljiv, označi ga celo za sleparstvo, s 

pomočjo katerega si nekateri s prikritimi ambicijami želijo utreti svojo pot. Oblast lahko 

pridobiš v nekaterih primerih brez boja, vendar, kot pravi sam, nikoli brez prevare. (Orwell 

2013, 133–134) 

Od večine drugih piscev in teoretikov se Burnham razlikuje po tem, da managersko revolucijo 

gleda na ravni sveta in predvideva, da je pot do totalitarizma neustavljiva, da je ni mogoče 

ustaviti, ampak le usmerjati. Njen začetek podaja v Sovjetsko zvezo, Nemčijo in tudi v 

Združene države Amerike. (Orwell 2013, 135) 

Določene napovedi so se seveda uresničile in tok njegovih misli je dejansko pravi, vendar 

seveda ni vse skupaj samo in izključno tako. V končni fazi ni vprašanje, kdo se bo preživljal 

na naš račun oziroma nas imel za sužnje, vprašanje je, kdo bo prevladal po propadu 

kapitalizma. Oligarhija ali demokracija? 

Orwell je Burnhama opazoval in opredelil v svojem delu iz neke recimo temu kritične 

perspektive, kjer Američana opiše kot osebo, ki verjetno bolj pravilno opredeljuje današnji 

čas in ne tako oddaljeno preteklost, kjer bi lahko rekli, da je zadnjih petdeset let tok 

usmerjenosti dejansko osredinjen na oligarhijo. Vse več je koncentracije moči, ki je tako 

finančna in industrijska, dejansko je manj pomemben posameznikov kapital, predvsem pa 

imamo poplavo "novega managerskega razreda znanstvenikov, tehnikov in birokratov". Prav 

tako nam je tudi znano, da je posameznik šibek nasproti centralizirani državi. Srečujemo se z 

vse večjim deležem šibkih držav, ki težko kljubujejo velikim in razvitim državam. (Orwell 

2013, 142)  
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Nekaj malega je že bilo povedano, kdo naj bi bili ti managerji, ki nekako zasedajo naš prestol 

in so odrinili tako imenovane kapitaliste. Pa vendar je tej temi Burnham v svoji knjigi 

Managerska revolucija posvetil celo poglavje. Tega se je lotil na način, ki ne vključuje 

posameznega managerja ali managerke, ampak managerje na splošno in ne kot individualiste. 

Tu je treba razmisliti in osmisliti funkcijo, ki jo ta opravlja. Na podlagi tega se določi, kdo 

sploh manager je. Te funkcije so pomembne v smislu moči in privilegijev v družbi. Prvi del 

odgovora je precej splošen. Funkcija, ki jo manager opravlja, je funkcija upravljanja. Če 

dobro pomislimo, so to nalogo opravljali prej kapitalisti, ki so imeli v lasti oblast in 

proizvodnjo. Tu se potrdi predpostavka Burnhama, da kapitalistom moč uhaja iz rok in gre 

moč v roke managerjem.  

V knjigi omenja več tipov nalog, ki naj bi se jih opravljalo v neki organizaciji. Ena izmed njih 

je tudi naloga tehničnega usmerjanja in koordiniranja v samem produkcijskem procesu, ker se 

v končni fazi delo ne opravi samo, delavci pa sami po sebi ne vedo, kaj morajo narediti, zato 

potrebujejo nadzor in koordiniranje, da se delo ter zaposlene usmeri, material in orodje 

pravilno uporabi – skratka, da se vse to uporabi ob pravem času, kraju ter v primernih 

količinah. Ta naloga koordiniranja in usmerjanja je zelo specifična funkcija. Tu gre za 

vodenje, administracijo in organiziranje procesa produkcije. In vse te funkcije "ustvarijo" 

managerja, kot si ga predstavlja Burnham. (Burnham 1962, 80) 

Burnham loči več managerjev oziroma funkcijsko loči managerje na več različnih. Tako jih 

razdeli na produkcijske managerje, direktorje, administrativne inženirje, administratorje, 

komisionarje in še nekatere druge. Po njegovem mnenju je torej manager nekdo, ki 

managerira in suportira produkcijo ne glede na to, ali to počne za posameznike, organizacijo 

ali za vlado. Poudarja pa še nekaj pomembnega. Managerji kot takšni niso nova "iznajdba", 

ampak so prisotni že iz preteklosti, samo pomena niso imeli takšnega. (Burnham 1962, 81) 

Pa vendar včasih ni bilo potrebe po tem. Delalo se je preprosteje, z veliko manj stroji, tudi 

delavcev v preteklosti ni bilo toliko (prevladovali so kmetje in samostojne male obrti), 

predvsem pa ni bilo potrebe po tem znanju in usposobljenosti, ki jo danes managerji ponujajo. 

Z razvojem industrije, velikih strojev, večjega števila delavcev in potreb po novem znanju, 

predvsem tehničnem, pa so managerji prišli na svoj račun, če lahko tako rečemo. Prav tako so 

bili v preteklosti tudi managerji samo delavci; lastništvo, predvsem pa upravljanje tega 

lastništva je bilo v domeni kapitalistov, ki so imeli vse vajeti v rokah. 

V prejšnjih odstavkih je bila predstavljena neka splošna razdelitev managerjev. V svojem delu 

pa je managerje Burnham razdelil na štiri dele, ki so v bistvu štiri različne funkcije 

managerstva, in sicer (Burnham 1962, 82): 

– managerji (angl. managers), 

– vodilno osebje (angl. executives), 

– finančni kapitalisti (angl. finance-capitalists) in 

– deležniki (angl. stockholders). 
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Burnham pri tem poudarja, da gre tu za delitev na funkcije, ki pa ni nujno potrebno, da se 

razdelijo po tej logiki med več oseb, ampak lahko neka oseba opravlja v bistvu vse te štiri 

funkcije, pač odvisno od primera do primera. (Burnham 1962, 82) 

Prvi od štirih so posamezniki, ki jih Burnham poimenuje "managerji". To so osebe, ki 

zasedajo mesta proizvodnih direktorjev in proizvodnih managerjev, skratka osebe, ki se 

ukvarjajo s tehničnim delom produkcije. Njihova naloga je organiziranje materiala, orodja, 

strojev, obratov in preostale opreme, potrebne za delo. To delo je predvideno za tovarne, 

vendar se lahko ti "managerji" prilagodijo tudi drugim strukturam. (Burnham 1962, 82–83) 

V drugo skupino uvršča vodilno osebje oziroma "executives", kot jih poimenuje Burnham. To 

so posamezniki, ki vodijo podjetje do dobička. Ti morajo znati prodati izdelke po takšni ceni, 

ki prinaša dobiček, hkrati pa nakupovati surovine po ceni, ki je čim nižja. Prav tako pa morajo 

urediti najboljše plačilne pogoje, ki prav tako poskrbijo za dobrobit podjetja. (Burnham 1962, 

83) 

V tretjo skupino pa umešča finančne kapitaliste, ki jih sam poimenuje "finance-capitalists". 

To so posamezniki, ki pa niso podobni ne prvim in ne drugim, pravzaprav jim ni toliko mar, 

kako in kaj se dogaja znotraj podjetja, pa tudi organiziranost jih ne zanima. To so v bistvu 

neke vrste posredniki in finančniki, ki želijo trgovati z delnicami in vrednostnimi listinami ter 

jih prodati neki drugi osebi, seveda za lasten dobiček. (Burnham 1962, 84) 

In kot zadnji so tu še deležniki oziroma "stockholders". To so posamezniki, ki so z svojimi 

denarnimi vložki postali lastniki oziroma delničarji v podjetju. Ti prejemajo plačilo v obliki 

dividend. Torej imajo pravico do izplačila in še neke druge pravice, nimajo pa neposredne 

veze s produkcijo v nekem podjetju. (Burnham 1962, 84) 

Pri tem pa ne gre zanemariti še dveh pomembnih delitev, ki jih poudarja Burnham. To sta 

lastništvo in nadzor ter njuna razdelitev. Tu po prvi svetovni vojni igra pomembno vlogo 

novo nastal družben razred managerjev, ki so ta dva pojma razdelili. Po prvi svetovni vojni je 

bil namreč nadzor nad delovanjem pogosto v rokah managerjev (ti so bili takrat samo 

manjšinski lastniki) in ne več lastnikov. Upravljanje organizacije je tako postala glavna 

domena managerjev in ne lastnikov kot v preteklosti. Hitro sta naraščala njihov vpliv in 

nadzor nad proizvodnjo. Tako se je začel zaton kapitalistov. In če se država v preteklosti ni 

vključevala v podjetja, se je z dvigom managerjev prisotnost države v ekonomijo in tržno 

delovanje povečala. Država je tako začela financirati javne službe, omejevati prodajo, izvoz in 

uvoz, ustanovili so se pokojninski sklad in drugi procesi, ki so povečali vključitev države. 

(Burnham 1962, 85–93)   

Če sledimo tej Burnhamovi razlagi managerske revolucije, lahko razumemo ta čas kot vzpon 

managerjev in zaton kapitalistov, ki so prej "vladali". Pri tem je potrebno poudariti, da so se 

preobrazile številne druge družbene strukture in tako omogočile prihod te managerske družbe, 
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v kateri smo se danes znašli. In če je bil management pred prvo svetovno vojno še v 

"povojih", se mu je nekje med obema vojnama uspelo razviti in osvojiti svoj delež na tem 

našem planetu. Tu, kot že velikokrat poudarjeno, ne gre samo za vzpon nekih posameznikov, 

ampak gre za vzpon managerske družbe, ki se razvija še danes in bo uspela delovati še lep 

čas, najbrž pa ne vedno, kot si je morda to zamislil Burnham sam. Ko se pojavijo neki novi 

tako imenovani "nad-managerji", bodo zasedli mesto zdajšnjih managerjev. Je pa težko 

predvideti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, čeprav delno lahko predvidimo ali vsaj poskušamo 

predvidevati in misliti.  

In kot je zapisal Burnham, se te zadeve niso začele šele dogajati, ampak so se zgodile že v 

preteklosti. V tem primeru se lahko na podlagi preteklosti naučimo (če se seveda želimo), kaj 

se dogaja zdaj in kaj se bo še zgodilo. (Burnham 1962, 107) 

4.3 Peter Ferdinand Drucker in njegova teorija revolucije managementa 

 

Slika 7: Peter Ferdinand Drucker 

Vir: Wikimedia Foundation Inc. 2015. 

Peter F. Drucker se je rodil leta 1909 na Dunaju v Avstriji. Odraščal je v krogu ljudi, ki so se 

zanimali za politiko, družbo, umetnost in tudi zgodovino. Študiral je klasične vede in pravo, 

vendar je njegova prava izobrazba prišla od ljudi, ki jih je na svoji poti srečeval. Na začetku 

svoje kariere se je ukvarjal z novinarstvom (bil je novinar in urednik v Franfurktu), pozneje je 

bil bančnik v Londonu, potem pa višješolski učitelj v Združenih državah Amerike. V 

Kaliforniji je postal tudi profesor managementa; njegova predavanja so sledila vse do njegove 

smrti leta 2005. Čeprav je v življenju napisal več knjig in člankov ter sodeloval pri marsičem, 

je najpomembnejše to, da je svoje življenje posvetil managementu in njegovemu 

raziskovanju. (Kovač 1996, 193–194) 

Drucker je imel določene izstopajoče značilnosti pisanja. Kot navaja Kuzmanić (2008, 29–

34), je bil glavni poudarek na ekonomiji, iz katere naj bi se dalo bolj ali manj vse pojasniti. 

Na začetku delovanja je imel ekonomijo za "Znanost znanosti", pozneje pa je opustil to misel 

in presedlal na management (sledil je Taylorju), nato na "new knowledge". To Kuzmanić 
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navaja kot "revolucionarno vrsto vednosti, natančneje znanja", kjer je omogočen ogromen 

manevrski prostor "samokreacije". Bil je tudi človek "umetniških nagnjen", ki pa jih ni nikoli 

v popolnosti razkril, delno le v svojem kratkem delu. Kot naslednje Kuzmanić navaja 

novinarski pristop pisanja, bil je tudi človekoljub in je deloval precej tudi humanitarno. Bil je 

človek poslanstva in dejanj, zavračal pa je teorijo kot znanost, pa kljub temu revolucionar, 

predvsem managementa. Njegova dela in on na splošno so bili prej sprejeti v ZDA in na 

Japonskem kot pa v Evropi. (Kuzmanić 2008, 29–34) 

Dunajčan Peter Drucker je legenda sodobne managerske revolucije in velja tudi za očeta 

managerske teorije ter za vodilnega guruja sodobnega managementa. Napisal je mnogo del, 

med drugim tudi The End of Economic Man (1993), Post-capitalist Society (1993), Concept 

of the Corporation (1946), The Practice of Management (1954), Managing for Results (1964), 

The New Realities (1989) in mnoge druge. V njegovi biografiji je zapisanih prek štirideset 

strani njegovih del. Je človek velikih idej in teorij. Drucker je postavil tudi idejo o 

manageriranju poslovnih ciljev – MBO, ki jo je pozneje poimenoval "managerska filozofija" 

(Kovač 1996, 193–194). 

Prvo knjigo je izdal leta 1939; od tridesetih knjig je managementu posvečenih petnajst, 

trinajst jih obravnava družbo, ekonomijo in politiko, ena je biografija in dva romana. Objavil 

je tudi več kot 30 člankov v Harvard Business Review. Zanje je prejel tudi McKinsey 

nagrado. Pisal je tudi za revije, od leta 1975 do leta 1995 je bil kolumnist za Wall Street 

Journal. (Drucker 2004, 203) 

V knjigi Managemenet: Tasks, Responsibility, Practices (Drucker 1974) mora manager 

izpolnjevati pet temeljnih funkcij, in sicer (Kovač 1996, 194): 

– "Manager postavlja temeljne cilje in odloča o načinih njihovega ustvarjanja." 

– "Manager organizira vse poslovne funkcije v podjetju in ustvarja organizacijsko strukturo 

podjetja." 

– "Manager spodbuja in združuje ljudi v skupine, usmerja njihovo odgovornost, njihovo 

promocijo in nagrajevanje." 

– "Manager nadzira in meri poslovne dejavnosti." 

– "Manager razvija podjetniške sposobnosti ljudi." 

Prav tako Drucker postavlja tri zanj pomembne osrednje ideje, in sicer (Kovač 1996, 195): 

– "Sodobna organizacija zamenjuje poslovno moč z družbeno odgovornostjo." 

– "Management postaja centralna institucija zdajšnje družbe, ki vedno bolj nadomešča 

klasični politični sloj." 

– "Pri manageriranju veljajo skupne metode in tehnike, zato med upravljanjem podjetij, 

države in civilnih institucij ni nikakršne razlike." 

 



 

50 

Poleg teh omenimo še (Kovač 1996, 195): 

– Glavni cilj je zadovoljevanje potreb potrošnika. 

– Manager je glavna točka podjetja. 

– Organizacija brez strategije ne more preživeti. 

– Izhodiščna strategija je "manageriranje poslovnih ciljev". 

– Moč sodobne organizacije se zamenjuje z družbeno odgovornostjo. 

– Management postaja najpomembnejši proizvodni dejavnik informacijske družbe. 

– Manager je "dirigent poslovnega orkestra".  

In prav s temi idejami je Drucker postal oseba, ki je največ prispevala, da je "poslovna 

filozofija" postala "družbeno izročilo 21. stoletja", managerji pa "osrednji nosilci sprememb v 

prihodnosti", kot navaja Kovač (1996, 195). 

Kot pravi Drucker je v zgodovini človeštva le redko kakšna institucija "vzniknila" tako hitro 

kot management oziroma tako hitro dosegla tako velik vpliv. Kot sam pravi, je v manj kot 150 

letih management spremenil družbeno in ekonomsko "tkivo" razvitih držav po celotnem 

svetu. Management je ustvaril svetovno gospodarstvo in nova pravila za vse države, ki želijo 

enakopravno sodelovati v tem gospodarstvu. Spremembe pa je doživel tudi sam management 

v smislu naloge, ki jo opravlja, saj je zaradi delovanja managementa delovna sila prešla iz 

nekvalificirane v kvalificirano in izobraženo delovno silo (umski delavci). Meni, da se 

vodstveni delavci premalo zavedajo tega neznanskega vpliva managementa oziroma se komaj 

zavedajo, da izvajajo management. To jim povzroča velike težave, ko se srečajo s strateškimi 

izzivi. Drucker poudarja, da težave, s katerimi se srečujejo managerji, ne prihajajo iz vrst 

tehnologije ali politike, ampak iz uspeha managementa. (Drucker 2004, 170) 

Torej, če iščemo odgovor na zastavljeno vprašanje, kako hitro, kako in zakaj se je v tem 

obdobju management razvijal tako imenovano "revolucionarno",  imamo tu nek delni odgovor 

s strani Druckerja, ki pravi, da so na začetku prve svetovne vojne (takrat se je nekako bolj 

začelo zavedanje managementa) obstajali v grobem trije poklici: kmet, služabnik in fizični 

delavec. Služabniki so na primer v Veliki Britaniji predstavljali dobro tretjino vseh zaposlenih 

(pa tudi drugje), kmetje so imeli kmetije predvsem v domači lasti in nazadnje še fizični 

delavci, ki so postali najhitrejši rastoči poklic, ki je na primer leta 1925 zajemal skoraj 40 

odstotkov vse ameriške delovne sile. Danes lahko rečemo, da služabnikov (kot so bili mišljeni 

v preteklosti, danes je to nekaj drugega) praktično ni, kmetijstvo je tudi v upadu (če 

primerjamo s preteklostjo, je čutiti porast kmetijstva), fizični delavci se manjšajo v odstotkih 

(kljub porastu proizvodnje). Kar pa je drugače od ne tako davne preteklosti, so vodstveni in 

strokovni uslužbenci, ki v Združenih državah Amerike predstavljajo kar dvetretinjski delež. In 

kdo je zaslužen za to? Seveda management in njegov razvoj. Ta management namreč 

pojasnjuje, zakaj lahko, prvič v človeški zgodovini, zaposlujemo toliko umskih delavcev. Do 

takrat to ni uspelo v nobeni družbi. Drucker navaja, da pač nihče ni vedel, kako podpreti te 

ljudi, ki imajo različne sposobnosti in znanja, ter vse skupaj združiti v skupno doseganje 
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znanja. Drucker (2004, 171) pravi: "Znanje, zlasti izpopolnjeno znanje, je vedno zelo 

specializirano. Samo po sebi ne proizvaja ničesar. Vendar pa moderno veliko podjetje lahko 

koristno zaposli do 10.000 zelo izobraženih ljudi, ki obvladujejo do 60 različnih področij 

znanja. Vsakovrstni inženirji, oblikovalci, strokovnjaki za trženje, računovodje, strokovnjaki 

za človeške vire – vsi sodelujejo v skupnem podjetju in nihče ne bi bil učinkovit brez 

upravljanega poslovanja, ki mu pravimo podjetje. In kdo nastopi tu prvi, znanje ali 

management? Drucker dodaja, da "moderni management in podjetništvo ne bi mogla obstajati 

brez znanja, ki so ga ustvarile razvite družbe." Prav tako pa je "management in zgolj 

management ta, ki vse to znanje in izobražene ljudi pripravi k učinkovitosti. Pojav 

managementa je znanje iz družbenega okrasa in razkošja spremenil v to, kar danes pojmujemo 

kot pravi kapital vsakega gospodarstva … V moderni družbi podjetništva in managementa je 

znanje osnovni vir in pravo bogastvo družbe." (Drucker 2004, 171–172) 

Torej, če je veljalo skoraj sto let hierarhično pravilo z redkimi na vrhu lestvice in veliko 

množico ubogljivih na dnu, potem se to spremeni, ko začne v podjetja prihajati specializirano 

znanje vseh vrst. Kot navaja Drucker, so prvega univerzitetno izobraženega inženirja zaposlili 

v proizvodni panogi leta 1867 v Nemčiji. Ta inženir je v petih letih ustanovil raziskovalni 

oddelek. Temu je sledilo še drugo in ob prvi svetovni vojni smo tako poznali že danes dobro 

poznane funkcije: raziskovanje, planiranje, prodajo, finance in pozneje še kadrovanje. 

(Drucker 2004, 172) 

Na poti k managementu, ki se je takrat zgodil, pa je še nekaj vplivalo na podjetništvo, in sicer 

usposabljanje, ki se je razvilo iz vojnih potreb. To je gnalo preobrazbo svetovnega 

gospodarstva in še več. Državam, ki so imele nizke plače, je uspelo (kljub tradicionalni 

ekonomski teoriji neizvedljivega), da so postale učinkoviti tekmeci. (Drucker 2004, 172–173) 

Do prve svetovne vojne je veljalo dejstvo, da dolgo traja, da država in religija razvijeta 

tradicijo dela ter strokovno znanje pri vseh spretnostih, potrebnih za proizvodnjo ter trženje 

nekega proizvoda. Med prvo svetovno vojno se je tako pokazala potreba po spremembi 

nekvalificiranih delavcev v proizvodne delavce. Tako so uvedli Taylorjevo načelo o 

znanstvenem managementu za sistematično usposabljanje večjega števila fizičnih delavcev. 

Naloge so analizirali in prilagodili tako, da so bile hitro priučljive. To usposabljanje se je nato 

razvilo še med drugo svetovno vojno, še bolj pa se je razvilo z Japonci in pozneje še z Južnimi 

Korejci, ki pa so ga prevzeli kot osnovo fenomenalnega razvoja svojih držav. (Drucker 2004, 

173) 

Management se je nato v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja razširil še na mnoga druga 

področja in vidike proizvodnje. Pojavila se je decentralizacija, računovodstvo se razširilo v 

analizo in nadzor, planiranje, logiko, statistiko, diagnoze in drugo. Managerji so trženje razvili 

kot koncept v distribuciji in prodaji. Po ugotovitvah nekaterih teoretikov so ugotovili, da delo 

za tekočim trakom ne prinaša produktivnosti na dolgi rok. To je privedlo do avtomatizacije pri 
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organizaciji proizvodnega procesa, timskega dela po teoriji Y ter do informacije, temelječe na 

organizaciji kot načinu za upravljanje s človeškimi viri. (Drucker 2004, 173) 

Vsaka izmed teh managerskih inovacij je pomenila "uporabo znanja pri delu, zamenjavo 

mišične mase in garanja s sistemom in z informacijami". Če se izrazimo s Taylorjevimi 

besedami, "se je napornejše delo zamenjalo s pametnejšim delom". Kot pravi Drucker, se je 

management v drugi svetovni vojni pojavil kot "prepoznavno drugačna vrsta dela, ki se lahko 

proučuje in razvije v disciplino, kot se je zgodilo v vsaki od držav, ki so v povojnem obdobju 

izvajale ekonomsko vodenje". Tako ugotovimo, da po drugi svetovni vojni management ni 

samo poslovni management, ampak se nanaša na vsako človeško prizadevanje, ki pripelje 

skupaj v organizacijo ljudi z različnimi znanji in s spretnostmi. Njegova uporabnost je 

primerna v bolnišnicah, na univerzah, v cerkvi in na različnih uradih. Tretji sektor je po drugi 

svetovni vojni rasel hitreje, kot so rasla podjetja. Management in znanje sta temelj 

spektakularne rasti svetovnih razsežnosti, ki traja vse od leta 1950 – za države v razvoju in za 

razvite države. In danes je to znanje deloma zastarelo, vendar je zastarelo predvsem zaradi 

dejstva – lastnega uspeha pri pospešitvi prehoda s fizičnega dela na umsko. (Drucker 2004, 

174–175) 

Management se pojavlja predvsem v razvitih državah. Kako pa pride do njegovega vzpona v 

manj razvitih? Z dejstvom, da management in velika podjetja z novim komuniciranjem 

ustvarjajo resnično svetovno gospodarstvo – recimo temu globalno gospodarstvo. Torej, če so 

se nekoč (še ne tako davno nazaj) kazala glavna svetovna gospodarstva s tehnološkimi 

inovacijami, parni stroj, tekstil, železnice, inovacije v kemiji, elektriki, optiki, jeklarstvu in 

drugih, se danes meri gospodarska veličina na področju managementa (recimo Japonska). Če 

vzamemo Japonsko za primer, je bila to pred vojno centralizirana država, vendar so z 

razumevanjem ameriških managerskih dosežkov "spilili" svoje veščine do te mere, da so 

danes vodilni na področju managementa, saj je Japonska prva razumela, da sta management in 

tehnologija najprej spremenila gospodarsko podobo sveta. (Drucker 2004, 176) 

Enega najpomembnejših izzivov za management v razvitih državah pa predstavljajo zunanje 

spremembe, ki jih je Drucker v svoji knjigi
9
 (Neopažena revolucija: kako je socializem 

pokojninskih skladov prišel v Ameriko) opredelil kot "socializem pokojninskih skladov". 

Knjiga govori seveda o pokojninskih skladih in premiku lastništva delniških družb na 

institucionalne pooblaščence zaposlenih, v glavnem prek teh skladov. Kot pravi sam, je to 

družbeno najbolj pozitiven korak naprej v 20. stoletju, ker rešuje problem iz 19. stoletja – 

"konflikt med kapitalom in delovno silo – z njuno združitvijo". Pokojninski skladi so skrajni 

razlog za sovražne prevzeme v zadnjih nekaj letih in to managerjev ni zmotilo ali 

"demoraliziralo". (Drucker 2004, 177–178) 

                                                 

9
Knjiga iz leta 1976 z izvirnim naslovom The Unseen Revolution: How Pension Fund Communism 

Come to America. 
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Kaj naj bi bil management po tem takem? Po Druckerjevih besedah je management skupek 

nekih bistvenih načel. Kot navaja (Drucker 2004, 173–185): 

– Management je povezan z ljudmi. Njegova naloga je ljudi "narediti sposobne za skupno 

delovanje, narediti njihove prednosti učinkovite in njihove slabosti nepomembne." Smisel 

organizacije je prav to in zato je management ključni oz. odločilni dejavnik. "Dandanes 

smo tako rekoč vsi zaposleni v upravljalnih institucijah, majhnih in velikih, poslovnih in 

neposlovnih, kar še zlasti velja za izobražene ljudi. Od managementa sta odvisna naš 

vsakdanji kruh in naša sposobnost, da prispevamo in dosegamo. V resnici je naša 

sposobnost prispevka k družbi navadno prav toliko odvisna od managementa podjetij, v 

katerih delamo, kot od naših lastnih spretnosti, predanosti in prizadevanj." 

– Ker se management ukvarja s povezovanjem ljudi v skupni podvig, je globoko 

zakoreninjen v kulturo. V zahodni Nemčiji, v Veliki Britaniji, v ZDA, na Japonskem ali v 

Braziliji managerji počnejo popolnoma isto. Precej pa se lahko razlikuje način, kako to 

počnejo. "Zatorej je eden od osnovnih izzivov, s katerimi se srečujejo managerji v državi v 

razvoju, najti in prepoznati tiste dele svoje lastne tradicije, zgodovine in kulture, ki se 

lahko uporabijo kot gradniki. Razliko denimo med japonskim gospodarskim uspehom in 

indijsko relativno zaostalostjo je mogoče pojasniti z dejstvom, da so bili japonski 

managerji zmožni posaditi uvožene managerske principe v svojo lastno kulturno prst in jih 

pripraviti k rasti …" 

– Vsako podjetje zahteva preproste, jasne in združljive cilje. Njegovo poslanstvo mora biti 

dovolj jasno in pomembno, da zagotavlja skupno vizijo. Cilji, ki ga poosebljajo, morajo 

biti jasni, javni in pogosto potrjeni. Danes se veliko govori o kulturi organizacije. Toda s 

tem v resnici mislimo predanost vseh v podjetju nekaterim skupnim ciljem in skupnim 

vrednostim. "Brez take predanosti ni podjetja; je zgolj množica. Naloga managementa je 

pretehtati, določiti in ponazoriti te cilje in vrednote." 

– Naloga managementa je tudi omogočiti podjetju in vsakemu od njegovih članov, da raste 

in se razvija, ko se spreminjajo potrebe in priložnosti. To pomeni, da je vsako podjetje 

"institucija za učenje in proučevanje. Usposabljanje in razvoj morata biti vanjo vključena 

na vseh ravneh – usposabljanje in razvoj, ki se nikoli ne prekineta." 

– Vsako podjetje je sestavljeno iz ljudi z različnimi spretnostmi in znanjem, ki počnejo 

veliko različnih del. Prav zato mora biti zgrajeno na komunikaciji in posamični 

odgovornosti. 

– "Niti količina rezultatov niti bilanca sama po sebi nista ustrezno merilo za uspešnost 

managementa in podjetja. Tržni položaj, inovacije, produktivnost, razvoj ljudi, kakovost, 

finančni rezultati – vsi so ključni za uspešnost podjetja in celo za njegovo preživetje …" 

– In nazadnje, najpomembnejša stvar je, "da si o vsakem podjetju zapomniš, da znotraj 

njegovih zidov ni rezultatov. Rezultat podjetja je zadovoljen kupec." 

Drucker je menil, da je v času post-kapitalistične družbe pomembno, da se managerji 

zavedajo, da danes ni več čas ukazovanja, kot ga poznamo iz preteklosti. Po njegovem 

učbeniki še vedno preveč omenjajo upravljanje podrejenih, vendar na podlagi tega ne moremo 
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več ocenjevati managerja, ampak ga lahko po njegovi kompleksnosti dela, ki ga opravlja in 

informacij, ki jih uporablja. Če so včasih podjetja rasla s prevzemi in iz osnovnih "celic", je 

danes polno nekih povezav, nevarnih razmerij in naložb, ki jih le malokdo razume. Danes 

nimamo več toliko "redno" zaposlenih, saj za marsikaj najamejo podizvajalce. In tega naj bi 

bilo vse več, saj nam ti omogočajo kakovost. Če pogledamo še eno stran managerstva – 

napredovanje. Če je nekoč veljalo, da napreduješ po neki hierarhični lestvici, danes temu ni 

več tako. Po njegovem mnenju je pomembno, da se posameznik pozna in ve, kaj si v življenju 

želi, da se zaveda, da je nekoč veljalo, da se pride do upokojitve v enem samem podjetju, in 

da danes temu absolutno ni več tako. To zavedanje je pomembno. Tako je čas za mnoge 

spremembe – predvsem v razmišljanju. Danes ni dovolj le izobraženost. Po njegovem mnenju 

je pomembnejša sposobnost. Torej, ali je nekdo sposoben biti v stresnih situacijah ali delati po 

pritiskom in podobno. Glede organizacij misli, da bodo podjetja postajala vse manj plastna, da 

ne bo potrebnih več toliko ljudi na vodilnih položajih, ampak jim bosta ritem narekovala 

pretočnost informacij in odgovornost. Druckerju beseda manager ni ravno všeč, zamenjuje jo 

z besedo vodja, saj ta ne predstavlja podrejenosti, ampak odgovornost za neko področje. In če 

sta v preteklih stotih letih v organizacijah veljala predvsem položaj in vpliv, naj bi v 

"porajoči" se organizaciji to zamenjala medsebojno razumevanje in odgovornost. (Drucker 

2004, 188–200) 

Drucker managerje opredeljuje kot "eno izmed najuspešnejših vodstvenih oblik v zgodovini". 

S tem, ko se ljudem ni več dalo ukvarjati z zapletenimi ekonomskimi procesi, so vodenje 

svojega kapitala prepustili drugim, torej managerjem. (Kosovel 2008, 61) 

Sam Drucker je zagovarjal svobodno in svetovno družbo – globalno družbo. Z globalizacijo je 

mogoče ustvarjanje mrež organizacij, kjer politična institucija izgubi moč – ostanejo le družba 

in organizacije, ki so skupnosti organizacij in ne več skupnosti držav. Vsekakor je bil človek 

velikih ideologij. In kot navaja avtor (Kosovel 2008, 66), je bil velika osebnost. Znal je 

marsikaj predvideti in je svaril pred drugo svetovno vojno in po njej. Velik del njegovih 

napovedi se je uresničil. Poleg tega je zastavil veliko število konceptov, nekateri med njimi se 

razvijajo šele danes.  

Pa poglejmo še en pogled Druckerjeve razlage managerja. Managerja Drucker največkrat 

omenja kot vodjo (angleško leader). Ta vodja pa po njegovih besedah največkrat opisuje 

oddelčnega vodjo, ki odgovarja osrednjemu managementu. Pri tem naj bi imela vsaka velika 

organizacija razdrobljeno organizacijo na oddelke. Odgovornost se delegira po hierarhiji. 

Vodja kot tak v Druckerjevemu smislu pomeni "družbeno vlogo". Nižje od managerja je na 

lestvici delavec, za katerega pa Drucker predvideva zgolj opravljanje njegovega dela in 

nevmešavanje v managerja, vendar kljub vsemu pa "bo zmožen videti svoje opravilo z 

managerskega gledišča". Manager je tako odigral vlogo vodje, in sicer "z mesta, s katerega je 

edino mogoče uzreti njegovo vlogo v organizaciji in ji podeliti nek smisel". Vodja potem 
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takem pomeni "neko točko identifikacije, ki organizacijo združi v doseganju zastavljenih 

ciljev. (Krašovec 2008, 83–86) 

Druckerjev vidik znanja ni le znanje, ampak je Znanje z veliko začetnico. Prav tako je menil, 

da tisto znanje z današnjim "knowledge" nima nič. Izobraženec je po njegovem mnenju 

nekdo, ki "zna govoriti in pisati o mnogih stvareh, toda narediti ni sposoben ničesar". Prav rad 

bi ga imel na večerji, vendar se z njim ne bi želel znajti na samotnem otoku ravno iz razloga 

sposobnosti, ki je ti izobraženci nimajo. (Marković 2008, 122)  

Da zatorej neko znanje postane Znanje, se mora dokazati v "akciji, praksi, nečem zunaj 

človeka, v rezultatih …, biti mora specializirano, produktivno in koristno". In tu skozi to 

specializiranost pridemo še do učinkovitosti. Znanje je po njegovem mnenju danes nujno, 

predvsem pa ekonomski dejavnik. In to je bistvo managerske revolucije oziroma kot jo 

poimenuje Drucker "tretja transformacija znanja" – na znanje gledamo kot na "essential 

resource" ali temeljno družbeno in ekonomsko sredstvo. (Marković 2008, 122) 

Kot navaja Marković, Drucker opredeljuje management kot (Marković 2008, 123) 

"odgovornost za aplikacijo in udejanjanje (angl. preformance) znanja". Tu lahko razumemo 

management kot "nekakšno nad-vednost, ki ima vednost o pravem upravljanju znanja". 

(Marković 2008, 123)  

Na tem mestu pride do zmede, saj glede na prebrano pri Druckerju ni moč razbrati, kdo je bil 

komu povod za razvoj oziroma ali se je management razvil zaradi znanja ali znanje zaradi 

managementa. Verjetno je bolj potrebno managementu znanje kot pa management znanju, 

čeprav tega Drucker ravno ne pojasni in ostane bolj kot eno in drugo, torej management in 

znanje ločeno – nista eno in isto. 

Drucker je mnenja, da je management kot tak prisoten na tem našem svetu že zelo dolgo, 

vendar je kljub tej "iznajdbi" pred toliko in toliko mnogimi leti prišel do izraza šele okoli 

druge svetovne vojne. In zakaj šele takrat? Razloga sta "izkušnja druge svetovne vojne" in pa 

vloga "ameriške industrije". Do izraza je management prišel tudi kot posledica "izgradnje 

družb" na Japonskem po drugi svetovni vojni in po korejski vojni. Po Druckerjevemu mnenju 

je torej management najbolj prišel do izraza v vojnem stanju, kjer "organizacija logistike in 

visoka produktivnost vojaških orodij, postopkov in produktov igrajo ključno vlogo, tam torej, 

kjer je cilj jasen in nedvoumen". (Marković 2008, 124) 

Drucker je trdil, da je začetek razvoja managementa z elementi, kot jih poznamo danes, čas 

okoli prve svetovne vojne. Od takrat do danes pa je bilo v svetu objavljenih nešteto 

strokovnih del in manager je postal eden najbolj zaželenih in plačanih poklicev. (Zupan 

Kramar 2009, 17) 
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Seveda pa se management izkaže tudi po vojni, predvsem na začetku v povojni gradnji 

porušenih držav in gospodarstev. Management se izkaže kot "velika družbena moč" v torej 

nekih "izrednih razmerah", kjer se pokažeta njegova učinkovitost in produktivnost. In to je 

tudi sprememba današnje družbe, kot neka velika družbena moč. Temeljito je spremenil 

celotno družbo, politično in družbeno ter ekonomsko ureditev, in poskrbel, da znanje postane 

Znanje in družbeno sredstvo. Kuzmanić pa v svoji razlagi dodaja še, da je bil človek prvotno 

pri managementu razumljen kot delovno bitje, po Druckerjevem pa management govori o 

človeku, ki ni zgolj delovno bitje, ampak oseba (angl. person). O osebi, ki znotraj sebe nosi to 

znanje ter samovoljnost posredovanja dela in znanja. Pri managementu po Druckerjevem 

mennju ne gre več samo za telo (fizično), ampak za "dušo". Te ljudi Drucker poimenuje 

"knowledge people" in "knowledge workers", ti pa morajo tako kot organizacija verjeti v to, 

kar delajo. In če je Taylor na eni strani odpravil nepotrebne gibe in lenobo za večjo 

produktivnost, na drugi strani Drucker odpravlja "katero koli aktivnost, ki ne prispeva k 

izvršitvi". (Marković 2008, 126) 

Tukaj se lahko vprašamo, kakšno mora biti naše znanje, da vse drugo ne postane brez smisla 

in nesmotrno ali celo nepotrebno. Po tej logiki se moramo učiti za znanja organizacij, pri tem 

pa morebiti pozabiti misliti na drugo. Upajmo, da ni tako, ker je za vsakega izmed nas 

pomembna širina znanja in več kot le neko "sodelovanje pri večerji". Kot razumemo 

Druckerja, ni več bistvo samo v uporabnosti znanja v delu in stvareh, ampak tudi širše, 

predvsem pa v mišljenju in miselnosti. 

Pri razmišljanju Druckerja lahko povzamemo še eno dejstvo, in sicer to razumevanje 

managementa, ki ga v bistvu dojamemo kot osebo, ki o vsem ve vse. Skozi to vednost tudi 

integrira v naša življenja oziroma v družbeno, ekonomsko in politično okolje. To se zdi, da je 

managementu uspelo najprej s Taylorjem in z njegovo revolucijo, potem pa tudi Druckerju, ki 

je managerju dodal več, predvsem pa ogromno dostopnost do vsega. In ta transformacija 

znanja je pomenila po njegovem mnenju to managersko revolucijo, ki jo poskušamo 

opredeliti v tej nalogi. To znanje lahko razumemo tudi kot neko orodje, s katerim dosežemo 

cilj.  

Ali je torej management znanost oziroma ali sploh teži k znanosti? To je zelo pomembno 

vprašanje, ki osmisli managersko vednost v primerjavi z drugimi znanostmi. Najbližja 

znanost managementa je ekonomija. Avtor (Komel 2008, 150) pravi, da se "ne gre čuditi 

njegovemu vse bolj naraščajočemu vplivu v družbah današnjega sveta. Učinek managerske 

vednosti je celo tako učinkovit, da znanost presega v tem, v čemer je znanost dolgo veljala za 

nepremagljivo; pri definiranju realnosti, resničnosti, torej v tem, kar je v vsakdanjem življenju 

najbolj vzeto kot gotovo in jasno". Torej, opravka imamo z recimo temu obliko vednosti, ki 

ima iste učinke kot znanost, pa vendar prav nič znanstvene. Da je nekaj znanost, mora imeti 

tudi znanstveno metodo, s katero se lahko empirične raziskave preverijo v dejanskem okolju. 

Ekonomija ima v tej dejanskosti trg in njegove zakonitosti, ki dajejo ekonomiji pečat 
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znanosti. Medtem pa management za objekt proučevanja vzame podjetje, ta pa ni nekaj 

predvidljivega in ravno znotraj dometa znanosti. Drucker vsekakor management bolj postavlja 

kot znanje (angl. knowledge) kakor znanost (angl. science). Managerska vednost je torej 

"znanje oziroma veščina, ki za razliko od znanosti in njene vednosti ne teži k Resnici, ampak 

jo na neki način že pozna". (Komel 2008, 150) 

Danes nimamo več zgolj in samo zaposlenih, ki so v službi in vidijo predvsem svoje cilje, 

denar in avtoriteto, ampak imamo "knowledge workers", ki so "družabniki, prijatelji, 

bratovščina, ki so misijo organizacije ponotranjili", tako da je postala del njih samih do točke, 

ko se želje, cilji in hotenja poravnajo z organizacijskimi. (Bijuklič 2008, 180)   

Drucker zaznava današnji čas kot "relikt še vedno trajajočih ideoloških, verskih in političnih 

spopadov, ki so v praksi (za zgled jemlje predvsem 20. stoletje) pokazali, da ne morejo biti 

pot do (od)rešitve. Kar preostane, je vera v dejanje, v golo efektivnost, ki je po Druckerju 

transhistoričen pojem, ki po načelu naravne selekcije določa preživetje vseh načinov 

organiziranja človekovega bivanja, od ekonomskih od političnih. Posledično Drucker ne more 

managementa označiti kot revolucije v upravljanju s človeškimi zadevami ali človekom 

nasploh, ampak je to zgolj logična etapa v evoluciji (zgodi se sama po sebi). Kot se 

napoveduje, je ena izmed zadnjih. Vsa teža tega procesa torej ne obvisi na nekakšnem 

izumitelju, temveč jo nosijo "knowledge workerji", ki so na Delu, in managerji, ki so v stiku z 

realnostjo. Tudi oni so del evolucije". (Bijuklič 2008, 180–181) 

Management si na nek način vedno prilagaja, ustvarja in preoblikuje ožje in širše okolje. 

"Uvajanje globalne družbe in organizacij v imenu svobodne volje, predvsem pa ob 

upoštevanju globalnosti, mora biti Druckerjev svet organizacij urejen po pravilih 

managementa, predvsem pa usmerjen v skupno delovanje, skupne cilje, vrednote in v razvoj." 

Vse to pa potrebujemo na poti za izvedbo, predvsem pa kot odgovor na spremembe. 

Navsezadnje je naloga managementa povezana z učinkovito organizacijo, s prepoznavanjem 

priložnosti na trgu in z nenehnimi inovacijami. Vse to naj bi v primeru, da pride do raznih 

ekonomskih in družbenih težav, pomagalo usmerjati družbo na poti reševanja. Drucker vidi 

management kot "mediatorja", ki naj bi nefunkcionalne dele naredil "uporabne". Dodaja še, 

da "management razloži, zakaj lahko prvič v človeški zgodovini v produktivnem delu 

zaposlimo veliko število izobraženih, izučenih ljudi". Tega pa zgodnje družbe niso mogle. 

(Lampret 2008, 187–188) 
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4.4 Daniel A. Wren in management 

 

Slika 8: Daniel A. Wren 

Vir: Oklahoma Higher Education Heritage Society 2014. 

"Torej, dovolite nam razgrniti zgodovino, da bomo lahko pripravljeni na prihodnost." (Wren 

1994, viii) 

Daniel A. Wren se je rodil 8. 1. 1932 v Missouriju. Njegov oče je imel podeželsko prodajalno, 

kjer so prodajali praktično vse. Tu se je tudi najprej seznanil z managementom. Čeprav 

njegova družina ni nikoli študirala, pa je sam imel to priložnost in tudi podporo družine. Kljub 

temu, da so živeli na deželi in je imel slabše pogoje za šolanje (kot so nam poznani danes), je 

vseeno doštudiral. Ves čas ga je najbolj zanimala zgodovina. Mislil je, da se da iz zgodovine 

marsikaj naučiti, predvsem pa se na preteklih napakah izogniti novim v prihodnosti. Pri tem bi 

omenili še njegove besede, ki jih je povzel po Churchillu, in sicer "dlje kot gledamo v 

preteklost, dlje vidimo v prihodnost". Med študijem je poleg zgodovine rad igral bejzbol in 

kot urednik sodeloval pri časopisu. Bil je dober študent, vključen v veliko aktivnosti, 

predvsem pa preprost fant, ki je oboževal zgodovino. Ker je bil dober pisec, so mu v srednji 

šoli predlagali, naj postane novinar. Wren je bil najprej nad idejo navdušen, a ko je spoznal, 

kaj delajo novinarji v resnici (na primer se podijo za ljudmi samo, da bi dobili intervjuje in 

podobno), je misel opustil. Oče mu je nato predlagal poslovno šolo, saj je navsezadnje že od 

malega bil vključen v poslovanje. Tu si je izbral smer management. Zdel se mu je namreč 

zanimiv in všečen – bolj kot računovodstvo, ekonomija in finance, čeprav je bilo tudi to zanj 

v redu, pa vendar po njegovih besedah manj vključujoče materialno in denarno ter bolj 

"posvečeno" ljudem. Po koncu študija se je za štiri leta zaposlil pri vojnem letalstvu – Air 

Force ROTC, kjer je služboval tudi v Nemčiji. Študij je nato nadaljeval še na višji ravni, 

pozneje pa se je zaposlil  na Univerzi v Oklahomi, nato pa še na Univerzi v Floridi. Tam je 

tudi čez čas napredoval v profesorja. Kljub vsemu pa ga je vseskozi najbolj privlačila 

zgodovina managmenta in poslovanja (angl. business). (Stock 2009, 3–14) 

V intervjuju, ki ga je imel s Stockom leta 2009, je bilo povedano zanimivo in pa omembe 

vredno še dvoje. Izbira zgodovinskega obdobja in kdo bi bil, če bi bil lahko neka zgodovinska 
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oseba. Torej, pri vprašanju v katero zgodovinsko obdobje bi se vrnil, če bi imel to možnost, je 

izbral renesanso, Italijo v 15. in 14. stoletju. To obdobje se mu zdi izjemno fascinantno, saj se 

je iz obdobja, kjer je bil zaprt ekonomski sistem in je prevlada cerkve, kar naenkrat zgodil 

preporod (on poimenuje to z glagolom angl. reborn). Ljudje so začeli pisati, prevajati, 

predvsem pa so prerodili umetnost, glasbo in še marsikaj. Pri drugem vprašanju pa je izbral 

Fayola zato, ker je bil ta Francoz velik pisec in je po njegovem mnenju napisal najboljšo 

knjigo o managementu, knjigo z naslovom General and Industrial Managment. (Stock 2009, 

21) 

Po mnenju Wrena so najbolj vplivni ljudje, ki so oblikovali in sooblikovali zgodovino ter 

razvoj managmenta Frederick Taylor z znanstvenim managementom, Henry Fayol s svojo 

razgrnitvijo dela vodstva, dalje Mary Parker Follet, ki je raziskovala in pisala o skupinskemu 

delu ter kako te skupine naredijo več in boljše za organizacijo. Naslednji v vrsti je Chester 

Bernard, ki je bil sicer izvršni direktor, ampak je podal zanimivo misel "limited choices" –

omejena izbira. K njemu dodaja še Simona Herberta, ki je sledil Bernardu, ampak dodal 

prejšnji misli "bounded rationality" – omejena racionalnost. Smiselnost obeh misli v bistvu 

najdemo v dejstvu, da se pri neki izbiri oziroma odločitvi moramo zavedati, da nikoli ne 

prejmemo vseh informacij, ki bi nam pri tej odločitvi pomagale, torej pri odločitvi je potrebo 

upoštevati omejenost informiranosti. Vsak izmed nas se je že zalotil v položaju, kjer radi 

rečemo "če bi le tedaj vedel, kar vem danes …". Kot zadnjega izmed petih pa navaja Alfreda 

Chandlerja. (Stock 2009, 28–29) 

Med leti delovanja je napisal veliko knjig, člankov in drugih sestavkov, vendar je kljub vsemu 

najbolj poznan po svoji knjigi The History of Management Thought, ki je doživela več izdaj 

in pa tudi zamenjavo besede v naslovu, ki se danes glasi The Evolution of Management 

Thought. 

To je knjiga, ki daje zgodovini managementa več kot druge, vsaj po mnenju nekaterih 

avtorjev. Zavedati pa se moramo še enega dejstva, ki se dotika ravno naslova knjige, 

managerskih misli in njegovega spreminjanja. O managementu vemo veliko, vendar bomo 

skozi leta in leta izvedeli še več, morda opustili neko zamisel ter presedlali na nam bolj 

primerno, morda uporabnejšo.  

Pa kakor koli že, tukaj nas zanima predvsem managment in ta njegov preporod še skozi oči 

Wrena, saj je tudi on zgodovini dodal svojo lastno misel. Knjiga The Evolution of 

Management Thought nam da nek zanimiv zgodovinski okvir, pecejšen del te zgodovine pa je 

bil predstavljen že v prejšnjem poglavju. Na tem mestu bi raje omenili predvsem novejšo 

zgodovino oziroma "The Modern Era". Ta zadnji in ključni preporod managementa (če se 

držimo časa managerske revolucije) se tako nekako začne na točki s Taylorjevim znanstvenim 

managementom in se pozneje nadaljuje s Henryem Fayolom, ki je, kot je moč razbrati iz prej 

omenjenega intervjuja, tudi njegov "idol". 
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Če začnemo s Fayolom in z njegovimi idejami ter opazovanji o managerjih, je dejstvo, da je 

predstavil, kaj naj bi managerji počeli. To bistveno uspešnejše delo, ki so ga opravljali bolje 

kot drugi, je poimenoval "principles", ta pa so bila vodilo in delo managerjev. Ti elementi 

dela so v bistvu opisali, kaj manager dela – nek okvir nalog. Pozneje je Mintzberg opazoval 

pet izvršnih direktorjev in ob opazovanju dojel, da njihovega dela, kot si je zamislil Fayol, ne 

more uokviriti. Tako je Mintzberg zapisal deset vlog, ki pa naj bi managerje opisale v treh 

kategorijah, in sicer znotraj osebne ali "interpersonal", informacijske ali "informational" in 

odločitvene ali "decisional". Vendar tu omenja Wren tudi problem, kako je lahko Mintzberg 

posplošil delo petih ljudi na vse managerje. Drug pogled na delo managerjev sta ponudila še 

Rosemary Stewart in John Kotter. Slednji je raziskoval delo managerjev in ugotovil, da se 

managerjeva uspešnost kaže skozi osebne značilnosti ter vedenje, potem specialnost, ki 

ustreza določenemu delu, in ne nazadnje tudi znanje, ki ga ta manager ima. Nato so se pojavili 

še drugi teoretiki in avtorji, omenil pa je tudi Petra F. Druckerja. Tako kot Drucker tudi Wren 

nekako oriše kot najpomembnejši čas za razvoj managementa ravno čas svetovne vojne. Skozi 

vojno se namreč pokaže kar največ razlogov za ta  vzpon managerjev. (Wren 1994, 357–368) 

Tako nam 19. stoletje ponudi kar največ – od revolucije v transportu, do revolucije v 

komunikaciji, kjer se svet lahko poveže. Zavedati se moramo, da se je v zadnjih 150 letih 

zgodilo za nas prelomno veliko. Danes managerji delujejo in se odločajo na podlagi odprtega 

sistema ekonomije, družbe in politike, vse skupaj stremi h globalizaciji.  

Tako se zdi, da smo na nek način dosegli bistvo naše evolucije ravno v teh nekaj letih, čeprav 

seveda temu ni tako, smo si pa bistveno spremenili življenja, tudi poenostavili (predvsem s 

tehnologijo), hkrati pa tudi zapletli. Management pa je s svojim revolucionarnim prihodom ali 

tako imenovano "vstajo" ter z vsem znanjem in razvojem dosegel nekaj več – dosegel je moč 

in pojavnost na vseh področjih naših življenj. Seveda pa se je razvijal skozi čas in ljudi. In kot 

je zapisal Wren (1994, 427), je zgodovina zgodba o odtisih, o odtisih ljudi, ki so jih pustili, in 

o časih, v katerih so živeli. Vsak je za tisti čas pokazal in dal prihodnosti tisto, kar je najbolj 

znal. In na zgodovino se ne sme pozabiti, ampak jo moramo razumeti kot vodilo in odtis, ki 

bo narejen v prihodnosti. 

Če za konec povzamemo še Wrenovo misel o managementu, ta pravi, da je management še 

vedno na dolgi poti oblikovanja, ampak je obravnavan kot aktivnost, ki je nujno potrebna na 

vseh področjih. Management ima osnove v ekonomiji in pa izrabi človeških ter materialnih 

virov za doseganje ciljev organizacije. Kljub temu pa je management več kot le ena 

ekonomska aktivnost, je konceptualna funkcija, ki mora sredstva ustrezno sooblikovati z 

ekonomskimi, družbenimi in s političnimi vidiki. Managerska misel tako izoblikuje obliko v 

funkcijo in idejo v prakso. Managerje čaka še veliko dela, saj je management nekaj 

spremenljivega in nedokončnega. Dejstvo je, da danes ni enako včeraj in da jutri ni enako 

danes, kljub temu pa je danes sinergija vseh včerajšnjih dni, prav tako bo tudi jutri. 



 

61 

Na sliki je prikazan Wrenov povzetek managerske misli v moderni dobi, ki sistematično in 

zgodovinsko opredeljuje pomembne gradnike managerske misli in teorije. 

 

Slika 9: Wrenov povzetek managerske misli v moderni dobi 

Vir: Wren 1994, 440. 
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5 DRUGI POMEMBNI TEORETIKI NOVEJŠEGA ČASA 

Definirati management ni enostavno, saj je zelo kompleksen pojav. Kot že prej predstavljeno, 

so managementu podali pomen mnogi zelo dobri teoretiki, ki so želeli tako ali drugače 

opredeliti in predstaviti management ter managersko revolucijo, ki je prav tako tema te 

magistrske naloge. 

V tem zadnjem delu pred sklepom pa bo na kratko predstavljeno še nekaj bolj ali manj znanih 

sodobnih teorij in avtorjev, ki jih opredeljujemo v čas po managerski revoluciji, čeprav se tu 

ne želimo omejiti na neko obdobje ali leta, saj se zdi omejevanje časovnega obdobja 

nepotrebno.  

Do zdaj omenjeni so management obravnavali kot pomembno dejavnost usklajevanja in 

usmerjanja ljudi. Pri tem pa so nekateri avtorji ljudi šteli kot izključno "neaktivna bitja", ki 

delujejo po navodilih kot nekakšni stroji. Niso se spraševali o čustvih in zadovoljstvu.  

Vendar se je začel tudi razvoj tega – proučevanja človeka v podjetju. Tu prideta na vrsto 

McGregor (1906–1964) in Likert (1903–1981), ki sta obravnavala teoriji X in Y. Teorija X se 

tako opira na dejstvo, da so ljudje leni in neodgovorni, da jih je kot takšne potrebno nadzirati 

ter spodbujati k delu. V teoriji Y pa so ljudje, ki so pridni, delavni in samostojni. Tako je 

McGregor menil, da ljudje preidejo iz teorije Y v X zaradi managementa, ker jim ti ne pustijo, 

da delajo samostojno, jih ne znajo spodbujati in jim dajati priznanj za opravljeno delo. Poleg 

pa lahko dodamo še Abrahama Maslowa in Fredericka Herzberga, ki pa sta znana zlasti po 

proučevanju motivacije. Prvi z vidika zadovoljevanja potreb, drugi z vidika ciljev zaposlenih. 

(Kovač in Rozman 2012, 113–114) 

In ta razvoj različnih črkovno poimenovanih teorij je nekaj, kar nas bo spremljajo 

najverjetneje še v prihodnje. Sicer se v tej nalogi posebej ne dotikamo organizacije, ampak bi 

vseeno omenili še dve teoriji. V končni fazi organizacijo sestavljajo ljudje. Organizacije imajo 

kot takšne danes vse večji pomen za družbo in človeka, saj prek njih zadovoljujemo večji del 

svojih potreb. In ravno managerji, ki jih obravnavamo, so tisti, ki te organizacije delajo 

uspešne ali pa tudi ne. In tu šteje odličnost in kakovost. Katere pa so te organizacije? To so 

tiste, ki se znajo hitro odzvati na dinamično okolje in organizirati svoje dejavnike v smeri 

ciljev – cilji pa so biti uspešen. Peters in Waterman (1982, 65–85) navajata naslednje 

pomembne značilnosti odličnih organizacij: 

– usmerjenost v akcijo; 

– odločitve morajo biti hitre in učinkovite; 

– tržna usmerjenost z dobrim prepoznavanjem in s poznavanjem potreb in kupcev; 

– produktivnost; 

– jasna predstava o lastni organizaciji; 

– osredotočenje na poslovna področja, ki jih v organizaciji dobro poznajo; 

– in druge. 
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Če pa tu preidemo na prej poimenovane črkovne teorije, je ena izmed bolj zanimivih teorija Z. 

To teorijo je poimenoval Japonec W. G. Ouchi, ki je želel fenomen Japonske približati 

zahodni civilizaciji. V tej teoriji si management prizadeva svoje zaposlene obdržati v 

organizaciji čim dlje. Napreduje se sicer počasi, vendar se na napredovanje ne čaka 10 let. 

Različni strokovnjaki različno delujejo po podjetju (oddelčna zamenjava) in se tako naučijo 

več različnih znanj. V takšnem podjetju obstaja sodoben informacijski sistem. Vodenje je 

sodobno in v prizadevanju za čim večji dobiček. Od zaposlenih se pričakujejo ustvarjalnost, 

izkušnje, modrosti ter sodelovanje in medsebojna pomoč. Tip Z je dejansko sodoben način, 

kjer zaposleni delujejo v timu. Potem je tu še teorija O, ki pomeni angl. ownership.  Ta teorija 

zajema notranje lastništvo ter z njim povezane oblike in postopke. Pri tem gre za lastništvo 

zaposlenih, kjer avtor pravi, da je tovrstno lastništvo pomembno v razvitem tržnem 

gospodarstvu in da predstavlja največji izziv managementu v smislu povečanja učinkovitosti 

ter uspešnosti samega poslovanja. (Kavčič in Kovač 1999, 20–25) 

Potem je tu še ena sodobna teorija iz sedemdesetih let, in sicer kaos teorija. Ta teorija
10

 pravi, 

da lahko vsak sistem obstaja in deluje brez kakršne koli posebne usmerjenosti in 

predvidljivosti. Tako lahko majhna sprememba v enem položaju pomembno vpliva na drugem 

mestu v organizaciji ali sistemu. (The Saylor Foundation 2013) 

Velja omeniti, da je predvsem pri novih teoretikih težko opredeliti, kam spadajo in h kateremu 

pristopu se nagibajo. Nasprotja se rešujejo s situacijskim gledanjem. Tako nekako nastaja 

nova veda o managementu, ki gradi na spoznanjih številnih znanosti in strok. Pojavljajo pa se 

tudi proučevanja, ki so ožje usmerjena, kot recimo strateški management, operativni 

management, inovacijski management, projektni management in tudi krizni management. Vse 

bolj pa sta seveda cenjeni hitrost in pa temeljitost ukrepanja. Pojavljajo se tudi posebni 

poudarki v managementu, kot so ravnanje celovite kakovosti, ki poudarja predanost kakovosti 

in nenehnemu izboljševanju delovnih procesov, kakovosti proizvodov ter storitev in 

zadovoljevanju potreb uporabnikov. (Zupan Kramar 2009, 105) 

Vse se je giblje v smeri največje učinkovitosti, ki bo podjetju prinesla uspeh. Tako obstajajo 

različni pristopi k preučevanju managementa. Danes bi bilo krivično, da bi obsojali ali 

kritizirali posamezne, t. i. klasične teoretike oziroma začetnike, ki so opredelili management, 

kot so ga poznali in čutili v svojem obdobju. Tako se je z rastjo podjetij ustvarila potreba po 

managerju. S poznejšim razvojem so se izdelki pocenili in tako ni bilo več vse usmerjeno v 

proizvodnjo in procese, ampak tudi v kupca, kako ga pridobiti in kako biti konkurenčen. Kot 

dobro vemo, pa so kupci, predvsem pa trg, zahtevni in od podjetij zahtevajo prilagajanje in 

                                                 

10
Chaos Theory states that any system can exist without any specific direction or predictability. A 

small change in one situation can have a significant impact elsewhere in an organization or system. 

(The Saylor Foundation 2013) 
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inovativnost. Tako se je management razvijal naprej v nove smeri. Tako moramo različne 

teorije razumeti skozi čas, v katerem so nastale. Večina teorij še obstaja, vendar so omejene 

na ožja področja in prilagojene novim razmeram. Poudariti bi bilo potrebno le še to, da zaradi 

"starih" teorij in teoretikov niso današnja dognanja nič slabša, so le prilagojena današnjemu 

času. 

Nova managerska paradigma zahteva, kot pravi Kovač (1996, 15–16), da mora v podjetju 

vsak od zaposlenih razmišljati in delovati kot manager. V času Taylorja in Forda pa je bilo to 

ostro ločeno. Managerji so tisti, ki razmišljajo in oblikujejo delovni proces, medtem ko 

delavec dela. V osemdesetih letih pa se je to spremenilo, domala čez noč se je priporočala 

decentralizacija upravljanja in vodenja. Gonilna sila je tako postalo notranje podjetništvo in 

"participativno upravljanje" (samoupravljanje). "Pri odločanju upoštevajte zaposlene kot 

svoje partnerje," sta svetovala Tom Peters in Robert Waterman (1982). Zaradi vse hitrejšega 

ritma in s pojavom tretjega vala managerskih reform pridejo do izraza tudi novi prijemi 

poslovne psihologije in informacijski poslovni sistemi. (Kovač 1996, 16) 

Kot je videti, sta stari taylorizem in klasično razslojevanje managementa postala preteklost. 

Vsaj zdi se tako. Zaposleni se ne razlikujejo več po barvah ovratnikov, ampak celo sodelujejo 

pri odločanju. Tako pridejo v ospredje načrtovanje poslovnih uspehov (odličnost), merjenje in 

nadzorovanje (standardizacija), večja prilagodljivost podjetja in hitro reševanje poslovnih 

težav (krizni management). Toda ni vse tako lepo, kot se sliši. Večkrat se dejansko srečamo s 

podjetji, ki paradoksalno vpeljujejo spremembe – kako ne spremeniti nič (so brez nekih želja 

in radikalnejših premikov, ki bi nakazovali spremembe). Spremembe pomenijo tudi 

razmišljanje podjetij na dolgi rok – z dolgoročnimi poslovnimi odločitvami, ki bi omogočile 

preživetje podjetja. Posebej čas globalnih sprememb zahteva od podjetij učinkovite globalne 

vizije sprememb in nove strateške načrte ter načrte za premagovanje notranjih ovir, 

spodbujanje poslovnih timov, vseskozi pa seveda stremljenje k skupnim ciljem in viziji 

podjetja. In kot navaja Kovač (1996, 17), je "za uspešno manageriranje sodobnega podjetja 

postalo odločilno, kako ljudje delajo skupaj in delijo skupno odgovornost za poslovno usodo 

podjetja". 

Čas osemdesetih let in seveda tudi devetdesetih let je od managerjev zahteval veliko. Kar 

naenkrat je prišlo do porasta velikih korporacij in organizacij, ki so bile tehnološko in 

informacijo močne. Tu lahko omenimo Apple, Microsoft in še nekatere druge, ki so dale 

poslovanju in delovanju na trgu nov pomen, predvsem pa nov pomen dela. Tako pride tudi do 

razvoja informacijske družbe. (Vila in Kovač 1999, 299) 

Leta 1982 je John Naisbitt (Vila in Kovač 1999, 300) objavil knjigo z naslovom Megatrendi 

(angl. Megatrends – Ten new directions transformating our lives), kjer je opredelil deset 

megatrendov oziroma prehodov, ki so zaznamovali naša življenja, med njimi glavni prehodi:  

– iz industrijske družbe v informacijsko; 

– iz klasične tehnologije na "high-tech" tehnologijo; 
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– iz nacionalnega na svetovni/globalni trg; 

– iz kratkoročnega na dolgoročno razmišljanje 

– in drugo. 

Skratka, management je doživel marsikaj in marsikatera zelo pomembna naloga ga še čaka v 

tem ne ravno predvidljivem obdobju in času. V času razvoja managementa je prišlo do 

mnogih sprememb, predvsem in tudi na družbenem, političnem in ekonomskem področju. Če 

je nekoč veljalo nekaj, danes preprosto velja nekaj drugega. In za konec še misel, ki jo vsi 

dobro poznamo in je ključna za razumevanje današnjega sodobnega časa – edina stalnica v 

današnjem času so spremembe. 
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6 SKLEP  

Na začetku sklepnega dela moramo še enkrat poudariti, da je management resnično 

kompleksen pojav, ki je vstopil v naša življenja, če smo to hoteli ali morebiti tudi ne. 

Management je sigurno pojav, ki nam bo, če se lahko tako izrazimo, "vladal" še precej let, saj 

je kot takšen pojem s pojavnostjo zadnjih dobrih 150 do 200 let še vedno v zagonu in z 

močjo, ki jo ima in nam jo kaže na vseh področjih: političnem, ekonomskem in predvsem 

družbenem. Če smo pred leti živeli v relativno precejšnji gotovosti in nekih recimo temu 

urejenih političnih razmerah, pri tem pa imeli še recimo redno plačo in redno zagotovljeno 

delo – je danes nasprotno, saj živimo v času negotovosti in nepredvidljive prihodnosti. 

Življenje danes, je precej kaotično (v poslovnem svetu in zasebno), vseskozi se hiti in vse se 

konstantno spreminja in obrača. Kot velikokrat slišimo, so največja stalnica današnjega časa 

ravno te spremembe, katere smo že večkrat tudi omenili skozi nalogo. Sicer paradoksalno in 

ne ravno logično, pa vendar je tako. Poslovanje je danes še večji izziv in predvsem "bojišče", 

kjer se za prevlado na trgu borijo podjetja – nekatera uspešno, spet druga manj uspešno. 

Seveda ni vse tako temačno in grozno, kot se morda zdi na prvi pogled. Morda so včasih 

ljudje res živeli drugače (ne morem reči bolje ali slabše, ker je to zelo relativno in različno od 

posameznika do posameznika), z manj tehnologije, pa kljub vsemu prav tako z radikalnimi 

spremembami in situacijami.  

Doživljanje časa je tisto, kar opredeljuje zgornje besede. Nekaj pa zagotovo drži, razmah med 

bogatimi in revnimi je bil manjši. Danes pa je tako, da bogatejši bogatijo, revni pa so še na 

slabšem. Če je nekoč obstajal še srednji razred, ki je ta prepad prikrival, ga danes preprosto 

skoraj že ni več, ker je s časom in spremembami že izginil. Živimo dlje, kot so živeli včasih – 

zahvaljujoč razvoju zdravstva, tehnologije in novih iznajdb, ki omogočajo razvoj določenih 

zdravil, ki pozdravijo bolezni zaradi katerih so včasih ljudje umirali. Te nove tehnologije pa 

imajo tudi "drugo plat zgodbe". Glede na razvoj, v katerem živimo, in glede na daljšo 

življenjsko dobo bi morali ljudje imeti več časa zase, lagodnejša, predvsem pa lepša življenja. 

Ampak v resnici ni ravno tako. Danes delamo po mnogo več ur, da so nekateri v službah tudi 

po 12 ur in več, ni nič več presenetljivo. Nekateri delajo, ker drugače ne zmorejo pokriti vseh 

življenjskih stroškov, drugi zato, ker imajo predvsem radi denar in razkošje, nekateri so 

preprosto rečeno deloholiki in jim ta način življenja seveda ugaja. Še ena stran razvoja 

tehnologije pa vodi do presežka delavcev, saj delavec postane takrat odveč in dražji kot robot, 

ki naredi več, hitreje in predvsem brez napak. To dejstvo privede do presežka delovne sile in 

novega socialnega problema – brezposelnosti in novega pomanjkanja, ki razmik med 

bogatimi in revnimi še dodatno poglobi. V vsakem sistemu najdemo nekaj dobrega in slabega. 

Tako je vedno bilo in po vsej verjetnosti bo tako tudi ostalo v prihodnje. Dejstvo je ravno v 

tem, da nič ni samo črno ali belo (imamo mnogo nians barv in več nians dogodkov ter 

možnosti in izbire razvoja teh dogodkov). 



 

67 

Management je danes sigurno že nekaj zelo domačega in poznanega. Včasih je prav 

presenetljivo in težko razumljivo, da njegova zgodovina ne sega ravno tako zelo daleč v 

preteklost. Lahko rečemo tudi, da je v prvi vrsti management tisti družbeni pojav, ki je zelo 

tesno povezan z družbenim dogajanjem. Management je na nek način posledica razvoja 

družbe, v kateri živimo, po drugi strani pa je management samostojni kreator tega razvoja. 

Pred industrijsko revolucijo o managementu ni bilo veliko knjig, ljudje, ki so bili na recimo 

temu podobnih delovnih mestih ali položajih, sebe morda niso videli kot managerje. Danes pa 

je zgodba precej drugačna. Skoraj na vsakem koraku najdemo knjige, različna izobraževanja 

ter šole na temo managementa in manageriranja. 

Seveda pa imamo tudi tu dve različni strani in tista slabša na temo izobraževanja pomeni 

izgubo kakovostnega učenja ter izobraževanja na račun masovnega izobraževanja, izguba 

znanstvenosti na račun managerske vednosti; vse je usmerjeno k dejstvu, da je bistvo znanje 

in vse teži k temu, da je množica kljub vsej svobodi obvladljiva in pokorna. Managerjem v 

sedanjosti in prihodnosti sigurno ni in ne bo lahko. Časi so polni kompleksnosti, 

turbolentnosti, negotovosti in tveganja, izginjajo vrednote, morala in etika. Delo z ljudmi je 

zelo kompleksno in zahtevno, ni lahko, predstavlja precejšen izziv glede na vse vrste ljudi in 

karakterje, ki jih srečamo skozi delo ter predvsem skozi življenje. 

Tema naloge pa ni bil samo management. Lotili smo se tudi časa managerske revolucije. Če 

časovno opredelimo pojavnost managementa, mu lahko pripišemo nekako zadnjih 150 do 200 

let. Seveda se vsi ne bi strinjali na tem mestu in bi management kaj hitro postavili še dlje, 

ampak res dlje v zgodovino. Vendar se zdi najprimernejše, predvsem pa je dobro časovno 

zaokroževanje (nekako so istega mnenja tudi nekateri drugi avtorji, ki podobno opredeljujejo 

to časovno obdobje). Management pred industrijsko revolucijo ni doživel nekih bistvenih 

sprememb in pretresov. Po tem obdobju pa se je vse zelo spremenilo. Začetnik sprememb je 

bil nekako Taylor, ki je kot prvi opredelil znanstveni management in mu postavil nove 

temelje. Taylorja tudi opredeljujemo kot očeta znanstvenega managementa. Njegov osnovni 

cilj je bil povečanje učinkovitosti skozi vpeljavo standardiziranih delovnih postopkov. 

Razmišljal je drugače in skozi to dobil drugačen in boljši rezultat (kljub kritikom in uporom). 

Pozneje se mu pridružita še Fayol in Weber. Oba sta dodala vsak svojo teorijo managementa 

in predvsem dela ter delovanja v podjetju. S tem prikazom temeljnih misli in idej teoretikov, 

ki so takrat delovali, je bilo jasno razvidno, da je prišlo do sprememb. Management je pridobil 

novo podobo, predvsem podobo izven meja same organizacije, kjer je bil na začetku. Še bolj 

pa se z managementom začnejo ukvarjati v nam ne tako oddaljeni preteklosti, in sicer v času 

pred in med obema svetovnima vojnama. Tu pride do izraza tudi managerska revolucija v 

času tridesetih, štiridesetih in petdesetih letih. Dobro opredelitev teme sta postavila predvsem 

dva zelo cenjena in dobra teoretika James Burnham in Peter F. Drucker. Vsak izmed njiju je 

predstavil management, predvsem pa sta se vsega lotila še nekoliko širše, in sicer z vidika 

družbe in njene transformacije, ki je poleg managementa tudi bistvena. Oba sta nazorno 

prikazala, da je v tem obdobju, torej času managerske revolucije, prišlo do ključnih in 
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bistvenih sprememb na področjih ekonomije, politike in družbe. Znanje ni več le znanje, 

ampak je Znanje oziroma angleško knowledge, družba ni več družba, ampak je Družba 

znanja, angleško knowledge society. Management tako postane glavna sestavina družbe, ki se 

je iz podjetja prestavil na raven družbe same, pozneje pa kar na raven države (politična 

vpetost). Tukaj pa preidemo še do enega pomembnega dejstva: kapitalizem se umakne 

managerjem oziroma kapitalistična družba in njen sistem toneta v pozabo ob vzponu novega 

razreda managerjev, ki so si moč krepili z vse večjim nadzorom in lastništvom ter z 

vpletenostjo tudi v politiko. Poudarjeno pa mora biti še slednje – znanje je glavna moč 

managerjev, ki omogoča prisotnost in vzpon managementa. Če sta bila nekoč bistvena delo in 

kapital, jima danes nadvlada znanje. Management tako postane skupek znanja in spretnosti, ki 

je nadgradnja ekonomije ter družbe same. 

Namen naloge seveda ni bila samo obnova literature, ampak predvsem pokazati eno izmed 

mogočih interpretacij managementa in njegove velike preobrazbe. Tu ni šlo samo za 

preobrazbo managementa, ampak predvsem za preobrazbo političnega, ekonomskega in 

družbenega področja. Praktično je ta čas pomenil prehod iz "ene dimenzije v drugo".  Skratka, 

v prvem delu naloge smo želeli predstaviti management in managerje skozi teorije in poglede 

različnih avtorjev, ki so management opredelili in predstavili, vsak na svoj način in s svojim 

videnjem. Pozneje smo se posvetili zgodovini, saj je izjemno pomembno, da poznamo 

zgodovino obravnavane teme. Pomembno pa je zato, ker se le tako lahko primerno odzovemo 

in predvidevamo, kaj se v sedanjosti dogaja in se bo tudi v prihodnosti dogajalo, predvsem pa 

samo skozi poznavanje zgodovine lahko razumemo, kako in zakaj se je nekaj razvilo v smeri, 

kot se je. In to za management še kako drži. 

Management, kot smo ga spoznali, je vse prej kot nek fiksen pojav. Je skupek teorij in praks, 

ki se je razvil zaradi družbe in hkrati razvil družbo v to dimenzijo, kot jo poznamo danes. 

Hkrati pa je potrebno razumeti tudi to, da sta preobrazba managementa in njegov vpliv na 

politiko, ekonomijo in predvsem na celotno družbo kot takšno večplastna in vzajemna. In 

ravno to obdobje tridesetih, štiridesetih in petdesetih let je dalo možnost razvoja managementa 

v teh dimenzijah in plasteh. Če tukaj odgovorimo še na raziskovalno vprašanje, ki nas je 

vodilo skozi nalogo - kako hitro, kako in zakaj se je v tem obdobju management razvijal tako 

imenovano revolucionarno, je to preprosto zaradi vsega, kar ga naredi revolucionarnega, 

drugačnega, predvsem pa usodnega, z vzponom ravno v pravem času, ko se je družba srečala 

z vojno (z njenim začetkom in koncem) in s krizo – finančno ter socialno-družbeno. In da je 

nekaj revolucionarno, mora biti resnično dobro izoblikovano, prilagodljivo in mora vplivati 

na naša življenja ter predstavljati moč. Da lahko razumemo pojem management, pa moramo, 

kot že omenjeno, poznati zgodovino in njegov razvoj skozi čas. Management je mnogo več 

kot le neka poslovna funkcija, je pojav, ki se je izoblikoval in je prisoten na ekonomskem, 

političnem ter na družbenem področju. Lahko mu dodamo tudi predznak – nujen pojav družbi. 

To pa predvsem zato, ker se je v vsa družbena področja tako zasidral, da brez managementa v 

bistvu sploh ne gre več. 
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