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POVZETEK 

Temeljni namen magistrske naloge je predstavitev pomena ključnih aktivnosti ter elementov 

človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja. Glede na teoretične in empirične 

ugotovitve povzemamo, da je management človeškega kapitala pomemben za vpeljevanje 

koncepta človeškega kapitala v organizacije javnega sektorja. Elementi človeškega kapitala, 

ki smo jih proučevali v nalogi, so zelo prisotni v organizacijah javnega sektorja, malo manj pa 

to velja za aktivnosti managementa v povezavi z njimi. Ugotovitve empirične analize so 

pokazale, da management človeškega kapitala pozitivno vpliva na elemente človeškega 

kapitala. Cilj managementa človeškega kapitala v javnem sektorju je, s pomočjo aktivnosti 

usmerjati zaposlene, da ti učinkovito ponotranjijo sisteme, politiko, procese, poslanstvo in 

cilje organizacije ter širše interese družbe.  

Ključne besede: management človeškega kapitala, aktivnosti managementa človeškega 

kapitala, elementi človeškega kapitala, javni sektor.  

SUMMARY 

The basic purpose of the master's thesis is to present the importance of key activities and 

elements of human capital in public sector organizations. According to the theoretical and 

empirical findings we concluded that the management of human capital is important for the 

introduction of the human capital concept into the public sector organizations. Elements of 

human capital, studied in this paper, are very present in public sector organizations, however, 

this does not apply so much to the activities of managing them. The findings of the empirical 

analysis have shown that the management of human capital has a positive impact on the 

elements of human capital. The objective of human capital management in the public sector is 

to help employees efficiently internalize systems, policies, processes, missions and goals of 

the organization, and wider interests of the society, with certain activities. 

Keywords: human capital management, activities of human capital management, elements of 

human capital, public sector. 

UDK: 331.1:35(043.3)  
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1 UVOD 

V uvodu magistrske naloge je predstavljena opredelitev obravnavanega problema in 

teoretičnih izhodišč, v kateri je opisan pomen javnega sektorja ter opredelitev, zakaj bi bil 

človeški kapital in z njim povezane aktivnosti managementa človeškega kapitala pomembne 

za organizacije javnega sektorja. Predstavljeni so namen, cilji ter hipoteze naloge, ki nas bodo 

usmerjali pri obravnavanju problema. V uvodu predstavimo metodologijo, ki jo bomo 

uporabili v empiričnem delu naloge in nam bo pomagala pri raziskovanju zastavljenih hipotez 

in ciljev. Opisali smo tudi omejitve in predpostavke, na katere lahko naletimo skozi naše 

raziskovanje.  

Jedro naloge predstavljata teoretični del z opisom pomena ključnih aktivnosti managementa in 

elementov človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja ter empirični del s 

predstavitvijo raziskave. V zaključku bomo predstavili predloge za izboljšanje, prispevek k 

znanosti ter predloge za nadaljnje raziskovanje.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

Javni sektor predstavlja družbeno koristno funkcijo, saj ščiti javni interes, podpira delovanje 

zasebnega sektorja, hkrati pa je regulator in nadzornik za tista področja, ki jih ni mogoče 

urediti s tržnimi mehanizmi (Tomaževič 2011, 26). Namen javnega sektorja je zagotavljanje 

javnih dobrin in služenje javnemu interesu. Zadovoljevanje potreb družbene skupnosti 

predstavlja vodilo organizacij v javnem sektorju (Kavčič in Smodej 2003, 12−13). Ker pa se 

javni sektor na trgu ne srečuje s konkurenco, se glavna kritika javnega sektorja nanaša na 

njegovo notranjo neučinkovitost in neproduktivnost. Zaradi financiranja iz državnega 

proračuna organizacije javnega sektorja ne tvegajo gospodarskega poloma in so njihovi 

uporabniki »prisiljeni«, da porabijo denar, tudi če je poraba nekoristna in neracionalna. 

Delovanje po pravilih in načelih je mnogokrat glavni motivator zaposlenih v javnem sektorju, 

saj kršenje teh lahko predstavlja izgubo službe. Posledično so storitve do uporabnikov 

nekakovostne in počasne (Kavčič in Smodej 2003, 68−72). Pomemben element procesa 

izboljšav in učinkovitejšega delovanja javne uprave predstavljajo zaposleni (Bogomil idr. 

2011, 101). Motivirani in usposobljeni zaposleni so največji kapital vsake organizacije in 

pogoj za njeno uspešno poslovanje. Pri storitveni dejavnosti predstavlja človek s svojimi 

zmožnostmi ključni proizvodni dejavnik (Andoljšek in Seljak 2005, 69). Zaposleni s svojimi 

zmožnostmi, odnosom in intelektualno prožnostjo predstavljajo t.i. človeški kapital v podjetju 

(Roos idr. 2000, 26).   

Uspeh javnega sektorja je tesno povezan z zaposlovanjem, razvojem in ohranjanjem  

posameznikov, ki so voljni razvijati svoje znanje in talente ter tako povečevati dodano 

vrednost pri storitvah javnega sektorja. Ključni cilj managementa človeškega kapitala je 

ustvariti zaposlene, ki bodo zmožni ponotranjiti človeški kapital, politiko in procese, tesno 
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povezane s strategijo organizacije javnega sektorja (Coleman-Selden 2009, 5−9). Pri 

managementu človeškega kapitala gre za načrtno vodenje ustrezno usposobljenih in 

kompetentnih zaposlenih, ki lahko uspešno in učinkovito vstopajo v management človeškega 

kapitala (Mihalič 2006, 24−52). Management mora pri zaposlenih ustvariti občutek 

zavezanosti organizaciji in vključenosti za dosego skupnih ciljev organizacije. Zaposleni s 

svojimi zmožnostmi so bistveni pogoj za obstoj in razvoj organizacij javnega sektorja (Colnar 

2006, 115). Predstavljajo ključno sredstvo organizacije, ki s svojimi znanji, izkušnjami, 

izobrazbo, strokovno usposobljenostjo, z ustvarjalnostjo in inovativnostjo ustvarjajo 

edinstveno vrednost v organizaciji. Za management je pomembno, da ustvari pogoje za 

ohranjanje, spodbujanje, motiviranje in nagrajevanje tistih zaposlenih, ki bodo v organizaciji 

ustvarjali uspeh in dodano vrednost (Mihalič 2006, 44). 

Da management vpelje aktivnosti človeškega kapitala v organizacijo, mora zgraditi osnovo, ki 

sloni na strategiji in strateških usmeritvah. Strategija v organizacijah javnega sektorja 

poudarja pomen učinkovitosti ter pomen kakovostno opravljenih storitev (Coleman−Selden 

2009, 5−9). Strateško načrtovanje  ima za javni sektor pomembno vlogo, saj kaže na smer 

razvoja in način, kako s svojimi notranjimi sredstvi dosegati dolgoročne cilje organizacije 

(Pečar 2004, 71).  

Javni sektor zaradi usmerjenosti v regulativo in hkratnega pomanjkanja vizije in strategije 

razvoja organizacije zmanjšuje organizacijsko učinkovitost, uspešnost in motiviranost 

zaposlenih (Dokl 2006, 5). Kot sistem deluje zaprto in samozadostno. Ne izkorišča svojih 

notranjih sredstev, razvitih spoznanj, pristopov in tehnik sodobnega managementa (Pečar 

2004, 16). Tako obstaja še mnogo neizkoriščenih priložnosti za razvoj in izboljšanje 

učinkovitega delovanja javnega sektorja, predvsem na področju sredstev, s katerimi 

razpolagajo organizacije.  

Človek kot najpomembnejši vir in zaposleni kot najpomembnejše premoženje lahko postanejo 

ključ do uspeha javnega sektorja (Možina idr. 1998, 7). Usmerjanje v doseganje strateških 

ciljev skupaj s svojimi zaposlenimi, ki ustvarjajo dodano vrednost v organizacijah, so vodilo 

aktivnosti managementa človeškega kapitala. 

1.2 Nameni in cilji naloge  

Namen naloge je proučiti vlogo in pomen človeškega kapitala v javnem sektorju, analizirati 

management človeškega kapitala in njegova orodja ter aktivnosti za razvoj človeškega 

kapitala v organizacijah javnega sektorja.   
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Cilji naloge so: 

1.) Proučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja človeškega kapitala, managementa 

človeškega kapitala v javnem sektorju in pomena managementa človeškega kapitala z 

vidika strategije organizacij javnega sektorja. 

2.) Izvesti empirično analizo o vplivu managementa človeškega kapitala na razvoj tega. 

3.) Na podlagi spoznanj oblikovati predloge za izboljšanje managementa človeškega kapitala 

v organizacijah javnega sektorja.  

1.3 Hipoteze 

Skladno z namenom in s cilji naloge so bile oblikovane naslednje hipoteze
1
: 

H1: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na razvijanje znanja zaposlenih v 

organizaciji. 

H2: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na zavezanost zaposlenih v 

organizaciji. 

H3: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na angažiranost zaposlenih v 

organizaciji. 

H4: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom.   

1.4 Metodologija 

Empirični del je zasnovan kot kvantitativna analiza. Primarne vire podatkov bomo pridobili s 

pomočjo ankete med zaposlenimi v javnem sektorju. Preučili bomo, kako aktivnosti 

managementa človeškega kapitala vplivajo na elemente človeškega kapitala. Aktivnosti 

managementa človeškega kapitala bomo merili z dimenzijami, ki jih v svojih raziskavah 

uporablja Agencija OPM (angl. Office of Personnel Management)
2
 za analiziranje človeškega 

kapitala v javnem sektorju v Združenih državah Amerike − dimenzijo vodstva, dimenzijo 

usposabljanja, razvijanja in ohranjanja zaposlenih ter dimenzijo managementa k usmerjenosti 

doseganja ciljev s svojimi zaposlenimi (vprašalnik Human Capital Assessment and 

Accountability Framework
3
). Ne glede na teoretične opredelitve bomo skušali ugotoviti, ali v 

slovenskih organizacijah javnega sektorja prevladuje neka posamezna aktivnost človeškega 

kapitala in kako so aktivnosti med seboj povezane. Za management človeškega kapitala bomo 

ugotavljali vpliv na elemente človeškega kapitala.  

                                                 
1
 Hipoteze so vsebinsko predstavljene v empiričnem delu naloge na straneh 56 in 57.  

2
 Agencija OPM je predstavljena na strani 19 pod podpoglavjem Pomen človeškega kapitala za javni 

sektor.  
3
 Vprašalnik Human Capital Assessment and Accountability Framework je prestavljen v empiričnem 

delu naloge na strani 58. 
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Reprezentativnost vzorca bomo zagotovili tako, da bomo v raziskavo vključili zaposlene v 

organizacijah javnega sektorja, ki pokrivajo vsa področja po standardni klasifikaciji 

dejavnosti za opredelitev javnega sektorja; ta področja so: javna uprava, izobraževanje, 

socialna varnost, zdravstvo in organizacije, ki pokrivajo druge javne storitve. Veljavnost 

anketnega vprašalnika bomo zagotovili tako, da bomo raziskavo naredili z že preverjenim 

anketnimi vprašalniki in z uporabo relevantne literature s področja človeškega kapitala v 

javnem sektorju. Zanesljivost anketnega vprašalnika bomo preverili s pomočjo 

Cronbachovega alfa koeficienta.  

Statistična analiza podatkov bo obsegala deskriptivno statistiko, faktorsko in regresijsko 

analizo. V ta namen bo uporabljen programski paket SPSS. S pomočjo faktorske analize 

bomo ugotavljali, ali indikatorji merijo eno ali več dimenzij managementa človeškega 

kapitala. S pomočjo Personovega koeficienta bomo analizirali povezanost med dimenzijami 

managementa človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja. Za potrditev hipotez, 

kako neodvisne spremenljivke (aktivnosti managementa človeškega kapitala) vplivajo na 

odvisne spremenljivke (elemente človeškega kapitala), bomo zaradi vpliva več neodvisnih 

spremenljivk uporabili multiplo linearno regresijo. 

1.5 Omejitve in predpostavke  

Anketni vprašalnik bo predstavljal pogled zaposlenih v javnem sektorju na aktivnosti 

managementa človeškega kapitala in na elemente, ki odražajo človeški kapital zaposlenih. 

Raziskava ne bo vključevala ocene managementa v organizacijah javnega sektorja, kakšen 

pomen in vlogo ti pripisujejo človeškemu kapitalu.  

Kakovost raziskave bo odvisna od pripravljenosti zaposlenih za sodelovanje pri anketiranju in 

njihove pripravljenosti za podajanje njihovih mnenj in stališč.  

Področje človeškega kapitala je v organizacijah javnega sektorja v Sloveniji dokaj malo 

raziskano, še manj pa o tem področju zasledimo v vsakdanji praksi teh organizacij. 

Ugotavljamo, da so prakse in priporočila, uporabna za raziskavo, razvita v tujini in je zato 

potrebno upoštevati celotno širše okolje poslovanja z zakonskimi omejitvami, ki veljajo za 

delovanje javnega sektorja v Sloveniji. Za proučevanje dimenzij managementa človeškega 

kapitala bomo v nalogi uporabili vprašalnik, kot ga za svoje proučevanje uporabljajo v 

organizacijah javnega sektorja v Združenih državah Amerike. Podobno orodje namenjeno za 

proučevanje človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja, po pregledu v dostopnih 

bazah podatkov in dosegljivih virov, nismo zasledili v Sloveniji ali drugih Evropskih državah, 

zato so v nalogi velikokrat povzete prakse in orodja iz organizacij javnega sektorja, kot jih 

uporabljajo v Združenih državah Amerike. 
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2 TEORETIČNI DEL 

V teoretičnem delu bomo s pomočjo strokovne domače in tuje strokovne literature opredelili 

javni sektor, namen, vloge in cilje javnega sektorja, vlogo managementa in zaposlenih v 

javnem sektorju ter strateško načrtovanje v organizacijah javnega sektorja. Predstavljen bo 

pojem človeškega kapitala, pomen človeškega kapitala in prakse, ki so jih uvedle nekatere 

organizacije javnega sektorja. V sklopu managementa človeškega kapitala bomo opredelili 

aktivnosti in elemente človeškega kapitala ter povezanost strategije organizacije z aktivnostmi 

managementa človeškega kapitala.  

2.1 Javni sektor 

Javni sektor ima pomembno vlogo v življenju državljanov, saj vpliva na gospodarski, 

socialni, kulturni razvoj družbe in s tem posledično na bivanje posameznika v družbi (Miglič 

2005, 11). Opredelimo ga kot zbir vseh javnih organizaciji, ki opravljajo družbene in 

gospodarske javne dejavnosti, preko katerih se zadovoljujejo potrebe po javnih dobrinah
4
, 

javne organizacije pa delujejo po netržnih načelih, kar se odraža v cilju, ki ne pomeni 

ustvarjanje dobička, in se financirajo s proračunskimi sredstvi (Tomaževič 2011, 125).  

V strokovni literaturi obstaja več definicij javnega sektorja in se kot termin uporablja zelo 

različno. Ena od definicij opredeljuje javni sektor po Standardni klasifikaciji dejavnosti ter 

vključuje področja: O (javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti), P 

(izobraževanja), Q (zdravstvo in socialna varnost) ter R (kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti) (SURS 2012). Širša opredelitev javnega sektorja je narejena na podlagi 

Standardne klasifikacije sektorjev (SKIS), po kateri v javni sektor uvrščamo: sektor država, 

javne nefinančne družbe, centralno banko, javne druge denarne finančne institucije, javne 

druge finančne posrednike razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov, javne izvajalce 

pomožnih finančnih dejavnosti, javne zavarovalne družbe in pokojninske sklade (Svetin in 

Lah 2012, 3).  

Javni sektor je definiran lahko tudi kot posredni uporabnik državnega proračuna ali proračuna 

lokalne skupnosti in zajema državne organe, organe samoupravne lokalne skupnosti, javne 

agencije, javne sklade, javne zavode, javne gospodarske zavode ter druge osebe javnega 

prava, ki so posredni uporabniki državnega ali lokalnega proračuna. V kolikor bi o javnem 

sektorju govorili kot o neposrednem uporabniku, bi definicija zajemala samo državne oz. 

občinske organe ali organizacije občinske uprave. Javni sektor torej predstavlja skupek 

dejavnosti javne uprave, političnega sistema, izobraževalnega sistema, zdravstva in socialne 

                                                 
4
 Značilnost javne dobrine predstavlja, da nikogar od potencialnih uporabnikov, ki potrebujejo 

določeno storitev, ne moremo izključiti iz uporabe in uporaba s strani enega uporabnika ne zmanjša 

možnosti za uporabo enake storitve drugega uporabnika (Miglič 2005, 11−12).   
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varnosti ter kulturne dejavnosti, ki z zasebnim sektorjem tvori celotno družbeno okolje  

(Bogomil idr. 2011, 95). 

Kriteriji, po katerih razvrščamo javni sektor, so finančna ureditev organizacij javnega 

sektorja, statusna oblika zaposlenih, statusno-pravna ureditev organizacij. Zakon o javnih 

uslužbencih (ZJU, Uradni list RS, št. 63/2007, 56/02, 110/02, 2/04, 23/05, 35/05, 62/05, 

75/05, 113/05, 32/06, 68/06, 131/06, 33/07, 65/08, 69/08, 40/12) v 1. členu loči javni sektor 

tako na posredne kot neposredne proračunske uporabnike. Zakon o sistemu plač v javnem 

sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/2009, 56/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 

68/06, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 49/08, 91/09) v 2. členu opredeljuje, da javna 

podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv 

država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu. Javni sektor sestavljajo 

državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in 

javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega 

proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. 

Statusno−pravna ureditev loči organizacije glede na profitnost in javnost. Po tem kriteriju 

spadajo v javni sektor organizacije, ki izvajajo državne funkcije, funkcije lokalne 

samouprave, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javna podjetja, zbornice, organizacije, 

pri katerih velja udeležba zasebnega kapitala in zasebnega podjetja s koncesijo, društva, 

zasebni zavodi, zadruge, politične stranke in verske skupnosti (Bogomil idr. 2011, 96). 

2.1.1 Namen, vloga in cilji javnega sektorja  

Namen javnega sektorja je zagotavljati javne dobrine za prebivalstvo in služiti javnemu 

interesu. Slednje pomeni vodilo, kaj želi večina in kaj država. Pomaga popravljati napake 

tržnega mehanizma, tako da zgradi infrastrukturo, ali če trg ni dovolj razvit, ustanovi javno 

organizacijo za produkcijo storitev, potrebnih za državljane. Prerazporeja javne dobrine, pri 

čemer je ključni namen, da je dobrina dosegljiva za vse uporabnike na trgu. Uresničuje 

makroekonomske in politične cilje države, tako da zaščiti določeno industrijo pred 

konkurenco od drugod, in prispeva k razvoju družbe (Kavčič in Smodej 2003, 12−98).  

Javni sektor ima informacijsko, stabilizacijsko in distribucijsko vlogo. Informacijska vloga 

pomeni, da obvešča prebivalstvo in deluje kot zaščitnik do svojih državljanov. S 

stabilizacijsko vlogo izboljšuje delovanje tržnega gospodarstva, zasleduje cilje polne 

zaposlenosti, uravnava cene, plačilne bilance in skrbi za stopnjo gospodarske rasti. 

Distribucijska vloga pomeni razdelitev dohodka in premoženja, da pomaga socialno šibkejšim 

in več davka pridobi od premožnejšega sloja prebivalstva (Bogomil idr. 2011, 39−45). Ima 

regulativno vlogo, tako da z zakoni in s pravili usmerja delovanje organizacij in države. Ima 

pospeševalno vlogo, da se določene dejavnosti hitreje razvijajo. Hkrati pa ima servisno vlogo, 
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da zagotavlja javne dobrine in storitve, potrebne za zagotavljanje potreb prebivalstva, in jih ni 

mogoče zagotoviti preko sistema tržne menjave (Kejžar 2014, 114−117).  

Ključni cilji javnega sektorja po Tomaževič (2011, 139) so: 

- zaščita javnega interesa in regulacija področij, kjer trg ne deluje, 

- načrtovanje in nadziranje izvedbe javnih politik, 

- ustvariti okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo in investiranje ter trajnostni družbeni 

razvoj.  

Kavčič in Smodej (2003, 104−108) poudarjata, da je splošni cilj javnega interesa povečevanje 

družbenega blagostanja. Ključni cilji javnega sektorja so razdeljeni v štiri skupine: 

1. Gospodarska učinkovitost: ključnega pomena sta managerska in tehnološka učinkovitost −  

kako s svojimi sredstvi opraviti čim bolje in čim več nalog za dosego ciljev. 

2. Dobičkonosnost države: organizacija pokriva stroške za vse svoje dejavnosti, ki jih izvaja, 

hkrati pa prispeva za razvoj in investicije v pomembne dejavnosti. 

3. Vpliv na prerazporeditev dohodkov: pomeni socialne transferje, subvencijo cen in storitev 

ter dosegljivost tudi za tiste, ki si določenih storitev ne morejo privoščiti.  

4. Povezanost z makroekonomsko politiko: uravnavanje ravni brezposelnosti, inflacije ter 

pospeševanje rasti bruto domačega proizvoda.   

Nobena država ne more uspešno delovati brez javnega sektorja. Vloga in pomen javnega 

sektorja se v zadnjem stoletju krepita in povečujeta. Smiselno je ukvarjanje z doseganjem 

optimalnega delovanja javnega sektorja (Bogomil idr. 2011, 95). Na kakovost in delovanje 

vpliva več dejavnikov in aktivnosti. Najpomembnejši vir, ki ga lahko uporabi organizacija za 

svoje delovanje, pa predstavljajo management in zaposleni (Pevcin in Setnikar−Cankar 2012, 

142).  

2.1.2 Vloga managementa in zaposlenih v javnem sektorju  

Dobri managerji so ključna temeljna zmožnost
5
 vsake organizacije. Naloge, ki jih  

management izvaja in se med seboj prepletajo, so (Tavčar 2006, 25-174):  

- Načrtovanje: gre za načrtovanje in snovanje ciljev organizacije.  

- Organiziranje: pomeni urejanje dela v organizaciji. 

- Usmerjanje: predstavlja vodenje poslovanja v organizaciji in vodenje zaposlenih. 

- Nadziranje: pomeni merjenje izidov delovanja in zaposlenih v organizaciji.  

                                                 
5
 Temeljna ali ključna zmožnost organizacije so cilji ali sestavine organizacije – struktura, procesi, 

dejavnosti in količina materialnih in nematerialnih sredstev, s katerimi razpolaga organizacija za svoje 

delovanje (Tavčar 2001, 77).  
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Management se v javnem sektorju prepogosto obravnava kot preveč odvisen od nadrejenih, 

poslušen, predan pravilom in zakonom. Merilo za njegovo delo je čas, ki ga preživi na 

delovnem mestu, in ne rezultati, ki jih ustvarja (Srića 2004, 208). Zaradi hitro 

spreminjajočega se okolja in prilagoditve se smernice na področju managementa v javnem 

sektorju vse bolj spreminjajo. Po skupini načel, ki uvaja pristope, da se je v javnem sektorju 

potrebno ravnati po tržnih mehanizmih, se je od konca 70–ih let prejšnjega stoletja oblikoval 

pojem »novi javni management«. Ključne značilnosti novega javnega managementa se 

nanašajo na ekonomiko poslovanja, delovne metode, tehnike, podjetniški način razmišljanja 

in delovanja, usmerjenost k ljudem, graditev kulture, poslanstva, strategije organizacije, 

odgovornost za rezultate in povečevanje avtonomije. Kljub temu pa je pri managementu 

javnega sektorja treba poudariti, da ima javni sektor drugačno poslanstvo kot zasebni sektor. 

Njegov cilj je zadovoljevanje javnega interesa, produkcija javnih dobrin in učinkovito 

delovanje, ne pa dobičkonosnost kot v zasebnem sektorju. Zato je bolj kot o novem javnem 

managementu smiselno govoriti o konceptu dobrega manageriranja, ki zagovarja tri 

usmeritve: učinkovitost, participativno strateško načrtovanje ter spremembo kulture politike, 

ki je ciljno usmerjena. Le vrhunsko usposobljeni managerji lahko razumejo in uporabljajo 

ustrezna orodja in aktivnosti ter tako prispevajo k odličnosti delovanja javnega sektorja 

(Tomaževič 2011, 38−42).  

Dosežki, ki se od managementa pričakujejo v javnem sektorju, so določeni s cilji. Cilj 

managementa je, da izvede vse naloge, kar predstavlja učinkovitost, velikokrat pa so ti 

zastavljeni na državni ravni ali jih zastavijo nadrejenih. Zato so ključne vedenjske navade 

managementa obvladovanje, osredotočanje, sposobnosti, postavljanje prioritet in učinkovito 

odločanje. V javnem sektorju ima management številne dodatne dimenzije na delovnem 

področju, kot so vključevanje širše družbene skupnosti, upoštevanje politike ter  zakonodaje. 

Jedro odgovornosti managementa predstavljajo funkcije: načrtovanje, organiziranje, 

usmerjanje in koordiniranje zaposlenih ter upravljanje s proračunskimi financami. Vloge 

managementa v javnem sektorju razdelimo na tri osnovne kategorije: medosebne vloge, vloge 

informiranja in vloga odločanja (Pečar 2004, 10−12).  

V preglednici 1 so podrobneje prikazani elementi posameznih vlog managementa javnega 

sektorja. 

Preglednica 1: Vloge managementa v javnem sektorju 

Medosebne vloge Vloga informiranja Vloga odločanja 

Vloga zastopanja in 

predstavljanja. 

Pridobivanje koristnih informacij 

za organizacijo. 

Izvaja spremembe. 

Motiviranje zaposlenih. Deli informacije svojim 

zaposlenim. 

Rešuje probleme. 

Doseganje ciljev organizacije.  V javnosti podpira organizacijo.  Odloča o razporeditvi sredstev. 

Sodelovanje z zunanjimi 

uporabniki. 

 V javnosti podpira potrebe 

zaposlenih. 

Usklajuje in vodi razgovore z 

notranjimi in zunanjimi uporabniki.  

Vir: Pečar 2004, 12. 
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Kompetence,
6
 ki naj bi jih razvili managerji v javnem sektorju, da lahko dosegajo cilje 

organizacije, so povezane z osredotočanjem na druge, kar pomeni tako na zunanje kot na 

notranje uporabnike. Vodenje, usmerjanje in vlaganje v svoje zaposlene predstavlja ključni 

pomen za doseganje ciljev organizacije (Pečar 2004, 13−15). Ločimo strokovne in vedenjske 

kompetence. Strokovne kompetence poudarjajo strokovno znanje in veščine, ki so potrebne za 

vodenje organizacije. Vedenjske kompetence se nanašajo na vedenje, znanja, spretnosti, 

stališča, sposobnosti in druge značilnosti, ki prispevajo k uspehu organizacij, npr. skupinsko 

delo, sodelovanje in komunikacije (Moti 2015, 3).  

Ključne kompetence, ki so povezane z zaposlenimi in naj bi jih razvili managerji v javnem 

sektorju, so (Moti 2015, 3−4):  

- Upravljanje uspešnosti zaposlenih: kompetenca, ki pomaga zagotoviti raven znanja, 

spretnosti in ravnanje, ki se pričakuje od zaposlenega. 

- Uspešno načrtovanje naslednikov: s tem iščejo zahtevane pristojnosti na položaju in  

kandidate, ki izpolnjujejo te zahteve. 

- Upravljanje znanja: izpolnjevanje zmogljivosti, razvoj kariere, vključevanje zaposlenih v 

izobraževanje, da dosegajo cilje organizacije. 

- Pridobivanje zaposlenih v podjetju: določiti prava pričakovanja za vsak položaj in 

zagotoviti opis delovnih mest za bolj učinkovita in uspešna prizadevanja za zaposlovanje. 

Vodenje kot del naloge managementa v javnem sektorju je pred številnimi izzivi in 

spremembami. Vedno bolj postaja pomembno demokratično in učinkovito javno vodenje, ki 

povezuje tako managerje kot zaposlene, da dosegajo zastavljene cilje. Za učinkovito vodenje 

so ključne vrednote in odločitve, podpora vodjem tako iz notranjega kot zunanjega okolja ter 

zaupanje, ki odraža, do katere stopnje vodja spoštuje odgovornosti, ki so pripisane njegovi 

vlogi (Brezovšek 2014, 211−212). Izzivi, s katerimi se sooča management v javnem sektorju, 

so skrb za globalno konkurenčnost, etiko, vpeljevanje informacijskih in telekomunikacijskih 

tehnologij, elektronsko poslovanje organizacije. Management mora vlagati v zaposlene, saj ti 

predstavljajo ključni kapital organizacije, omogočati jim mora priložnosti za razvijanje 

znanja,  osebni in strokovni razvoj (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2004, 8).  

Management v javnem sektorju skrbi za oblikovanje kompetenc za zaposlene in vpeljevanje 

samoocenjevanja pri zaposlenih, stremi k spremembam in izboljšavam dejavnosti, izboljšuje 

učinkovitost organizacije, gradi vrednote in kulturo, ki pomaga dosegati cilje organizacije ter 

zagotavlja in ohranja zaposlene, ki bodo v pomoč pri doseganju ciljev organizacije (Blundell 

in Murdock 1997, 70−72).  

                                                 

6 Kompetence so zmožnosti posameznika, da aktivira svoje znanje, da poleg kaj in zakaj, ve tudi, 

kako. Pomeni, da stvari, ki se jih nekdo nauči in zna, uporablja pri svojem delu v organizaciji (Kejžar 

2014, 52). Predstavljajo vedenjski zapis vlog, ki jih imajo zaposleni v delovnih procesih (Možina in 

Kovač 2006, 142).
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Management v javnem sektorju, je dolžan ustrezno pozornost nameniti upravnemu procesu, 

organizacijsko-tehničnim sredstvom, finančnim sredstvom, sodelovanju z ostalimi uporabniki 

ter ravnanju z zaposlenimi. Za ustrezen management je upravna akademija v Sloveniji razvila 

program usposabljanja za najvišje javne uslužbence z naslovom: »Vodenje in upravljanje v 

javni upravi«. Akademija razvija, nadgrajuje in spodbuja znanje ter razvija razumevanje 

temeljnih managerskih tem (Bogomil idr. 2011, 118−122). Ciljna skupina programa 

predstavlja vršni management javnega sektorja − generalne direktorje, generalne sekretarje, 

predstojnike organov ministrstva, predstojnike vladne službe in načelnike upravnih enot.  

Ključni cilji programa usposabljanja so razvoj voditeljskih in managerskih spretnosti ter 

njihova povezanost s strategijo, pristopi za manageriranje zaposlenih, osebni razvoj, razvoj 

zaposlenih in upravne organizacije, metode in tehnike za izboljševanje lastne učinkovitosti ter 

spodbujanje učinkovitosti svojih sodelavcev (Ministrstvo za javno upravo b.l.). Ne glede na 

raven managementa v javnem sektorju pa je vse bolj pomembno, da se ta ne usmerja samo k 

nadrejenim in politikom, ampak zaposlenim v organizaciji, ki so ključni za delovanje 

organizacije (Andoljšek in Seljak 2005, 23). 

Zaposlene v javnem sektorju imenujemo javni uslužbenci. Pri tem je potrebno ločiti, da 

politični funkcionarji ne sodijo med javne uslužbence. Politični funkcionar pride na položaj v 

državni organ ali organ lokalne skupnosti z neposredno ali s posredno izvolitvijo. Njihov 

mandat je omejen in je izvoljen s strani ljudstva, zaposleni javni uslužbenci pa so v službi na 

podlagi sklenjenega delovnega razmerja, ki je najpogosteje sklenjeno za nedoločen čas 

(Kavčič in Smodej 2003, 236). 

Zaposlovanje in delovanje javnih uslužbencev je opredeljeno z zakoni. Pravni okvir zajema 

naslednje zakone, ki so pomembni za zaposlene v javnem sektorju v Sloveniji: Zakon o javnih 

uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o državni upravi, Zakon o javnih 

agencijah, Zakon za uravnoteženje javnih financ in Zakon o dostopu do informacij javnega 

značaja (Bogomil idr. 2011, 117). Delodajalec mora pri sklenitvi pogodbe upoštevati še 

Zakon o delovnih razmerjih, ki opredeljuje pravice in dolžnosti delavca in delodajalca 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve b.l). 

Pri neposrednih uporabnikih proračuna se ZJU uporablja v celoti, pri posrednih uporabnikih 

se upoštevajo področni zakoni. Za ZJU je značilna prepletenost pogodbenega in 

javnopravnega urejanja delovnih razmerij. Za posamezno skupino zaposlenih (npr. za 

zaposlene, ki  delajo v policiji, zdravstvu, šolstvu  idr.) je položaj urejen s področnimi zakoni. 

Plačni sistem javnih uslužbencev v Sloveniji ureja ZSPJS in je enoten za ves javni sektor, 

dodatno pa je ocenjevanje, nagrajevanje in napredovanje urejeno s kolektivnimi pogodbami, 

določenimi za posamezne dele javnega sektorja. Tudi v večini držav članic EU so delovna 

razmerja v javnem sektorju urejena z javnim pravom, npr. v Franciji s Splošnim statutom, v 

Nemčiji z Zakonom o javnih uslužbencih v zvezni državi, na Hrvaškem z Zakonom o 

državnih uslužbencih, v Italiji za javne uslužbence položaj ni enotno urejen, za uslužbence v 
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državnih organih velja Zakon za javne uslužbence, drugače se njihov položaj določa 

avtonomno glede na regijo s posebnimi predpisi (Hero 2012, 75−104). Od maja 2012 v 

Sloveniji velja Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12, 96/12, 

104/12, 105/12, 25/13, 46/13, 56/13, 63/13, 63,13, 99/13, 99/13, 101/13, 101/13, 107/13, 

85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15), ki v 1. členu opredeljuje ukrepe za zagotovitev vzdržnih 

javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov,  tako se je z uveljavitvijo tega zakona 

zmanjšala in omejila poraba finančnih sredstev za javne uslužbence. 

Vzroki za omejitve zaposlenih in njihovo delovanje z zakoni so povezani na eni strani s 

pravično dostopnostjo do služb, strokovnim izvajanjem službe, z zmanjševanjem korupcije in 

preprečitvijo diskriminacije. Velikokrat pa je delovanje po zakonih in pravilih kritika 

zaposlenih v javnem sektorju. Storitve, ki jih izvajajo zaradi zakonskih okvirjev, postanejo 

zapletene, kompleksne in dolgotrajne. Zakonske omejitve so prepogosto glavni motivator 

zaposlenih v javnem sektorju. Značilnosti, ki so oblikovane za zaposlene v javnem sektorju, 

so povezane z negativnim ugledom, da se zaposleni zaradi proračunskega financiranja ne 

trudijo dovolj in so do uporabnikov neprijazni. Zaposleni so plačani po vloženem delu in ne 

po opravljenem delu, njihova samostojnost je majhna, vladajo hierarhični odnosi ter majhne 

možnosti za napredovanja (Kavčič in Smodej 2003, 234−235).  

Na področju kariernega sistema za javne uslužbence ločimo karierni in pozicijski sistem. 

Karierni sistem za javne uslužbence uporabljajo na primer na Japonskem, kjer gre za 

hierarhični sistem karier, na delovnem mestu se napreduje postopoma. Novozaposleni začnejo 

z najnižjim delovnim mestom in napredujejo, če izpolnijo določene kriterije. Pri pozicijskem 

sistemu pa je vstop na delovno mesto možen kadarkoli in vsi zaposleni imajo enako možnost 

napredovanja. V Sloveniji se za napredovanje zaposlenih uporablja kombinirani sistem, kjer 

veljajo značilnosti obeh sistemov (Kavčič in Smodej 2003, 234−237). 

Osrednja institucija za usposabljanje javnih uslužbencev je Upravna akademija, ki opravlja 

naloge na področju usposabljanja in izpopolnjevanja. Program usposabljanja načrtno spodbuja 

razvoj, kompetence in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. Ključne kompetence, ki naj bi 

jih razvili zaposleni v javnem sektorju, so (Ministrstvo za javno upravo b.l.): 

- poštenost zaposlenih, 

- upoštevanje zakonodaje in sistemskih novosti ter vpeljevanje teh v procese dela,  

- odločanje zaposlenih, ki zagotavlja odgovornost kakovosti pri delu,  

- znanje zaposlenih, tako da se samoiniciativno učijo ter spodbujajo in prenašajo znanje,  

- komuniciranje s sodelavci in z zunanjimi uporabniki, sposobnost timskega dela in 

uporabe informacij za kakovostno delovanje. 

Načrtovanje zaposlenih je izhodišče za obvladovanje organizacijskega usposabljanja, ki je 

usmerjeno k strateškim odločitvam (Miglič 2000, 69−70). Strateško načrtovanje je pomembno 
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tudi za organizacije javnega sektorja, saj predstavlja sredstvo za usmerjanje, oblikovanje 

vsebine delovanja in doseganje strateških ciljev (Pečar 2004, 84). 

2.1.3 Strateško načrtovanje v organizacijah javnega sektorja  

Strategija definira dolgoročne cilje organizacije in pomeni izbiro ključnih sredstev za 

realizacijo zastavljenih ciljev. Je naloga vodstva, ki usmerja vse zaposlene. K oblikovanju 

strategije lahko pristopimo na dva načina: z načrtovanjem ali evolutivno. S prvim pristopom 

imamo cilje in način za dosego teh ciljev natančno definirane, predstavljajo načrte za več let 

vnaprej, evolutivni pristop pa nastane na podlagi notranjih odločitev in zunanjih dogodkov. V 

javnem sektorju si ne moremo predstavljati pravilne smeri razvoja brez ustrezne strateške 

usmeritve (Colnar 2006, 115). Da lahko dosežemo odličnost in uspešnost organizacije, je 

nujno strateško načrtovanje. Analizirati je potrebno trenutno situacijo, zastaviti poslanstvo, 

vizijo ter cilje, kako bomo s strategijo dosegli cilje organizacije (Tomaževič 2011, 95).   

Namen strateškega načrtovanja v javnem sektorju predstavlja (Blundell in Murdock 1997, 

203): 

- usmeritev, vrednote in prioritete udeležencev, 

- pomoč pri doseganju zavezanosti organizaciji in poudarjanje procesa učenja, 

- ustvarjanje sredstev in komunikacijske poti, ki vpeljujejo strategijo v poslovanje, 

- pomoč pri sprejemanju dnevnih odločitev in v nepredvidljivih situacijah.  

Za snovanje strategije in njeno izvajanje je po Brysonu povzeto strateško načrtovanje v 

naslednjih korakih (Blundell in Murdock 1997, 204−218; Konrad 2003, 32−33):  

1. Dogovor o organizaciji strateškega načrtovanja. Namen prve faze je ugotavljanje 

vrednosti in pomena strateškega načrtovanja za vse udeležence, ki so potrebni pri 

oblikovanju strategije organizacije. Načrtujejo se sredstva, terminski roki in faze za 

oblikovanje strategije.   

2. Opredelitev mandata organizacije. V tej fazi se določajo namen in cilji organizacije. 

Mandat je poverjen s strani lastnikov in zunanjih udeležencev . 

3. Pojasnitev poslanstva organizacije in vrednot. Ovrednoti se namen organizacije, razlogi 

za obstoj organizacije, ugotavljanje vseh ključnih udeležencev po pomenu in vplivu.  

4. Analiza zunanjega in notranjega okolja organizacije. Pri analizi okolja si lahko 

pomagamo s PESTeL analizo. Slednja analizira politične, ekonomske, socialne, 

tehnološke vplive in pravno zakonodajo, ki jo je potrebno upoštevati pri poslovanju 

organizacije. Uporabimo lahko tudi klasično SPIN analizo, s katero analiziramo notranje 

prednosti in slabosti ter zunanje izzive in nevarnosti za organizacijo, ali pa ostale metode 

in modele, primerne za analizo okolja. 

5. Identifikacija strateških zadev. Faza zajema definiranje ciljev organizacije, torej kako bo 

organizacija s pomočjo strategije dosegla zastavljene cilje. S pomočjo strateških vprašanj 

se oblikuje vizija za uspeh organizacije.  
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6. Sprejetje strateškega načrta. Oblikuje se osnutek, ki ga management objavi v pisni obliki. 

Zapišejo se alternative, ovire, predlogi in kriteriji za odpravljanje slabosti. Management 

zapiše, kaj želi doseči v naslednjih letih, v pol leta in takoj.  

7. Vzpostavitev vizije uspeha. Vizija uspeha mora vključevati: poslanstvo, vrednote, cilje, 

strategije organizacije, kriterije uspešnosti, etični kodeks za zaposlene in pomembna 

pravila odločanja.   

Vizija predstavlja načrt organizacije v prihodnosti in njen položaj vplivnih udeležencev v 

organizaciji. Oblikuje strateško načrtovanje konkretnih ciljev, usmerja, je most med 

sedanjostjo in prihodnostjo, spodbuja občutek pripadnosti ter združuje zaposlene za skupni 

ideal. Je vrh ledene gore, ki ga želimo doseči. Za primernost vizije je potrebno upoštevati 

naslednja merila: jasnost, usklajenost, sporočilno moč, časovni okvir in fleksibilnost vizije, ki 

pomeni odgovor na spreminjajoče okolje. Poslanstvo organizacije pa nam pove, zakaj 

organizacija obstaja, za koga organizacija dejavnost izvaja in na kakšen način (Biloslavo 

2006, 105−108).  

Strateški ali temeljni cilji so osnovna povezovalna sila med udeleženci v organizaciji. Dajejo 

usmeritve celotnemu poslovanju, so okvir za odločanje, določajo področja, kjer lahko 

organizacija dosega uspehe v prihodnosti, omogoča vrednotenje uspešnosti posameznih 

članov organizacije. Definirati morajo rezultate, ki jih želi organizacija doseči, biti morajo 

merljivi, pozitivni, konkretni, jedrnati, jasni, poudarjati morajo prioritete, označiti morajo 

dejavnike tveganja in konkretizirati sredstva, s katerimi organizacije razpolagajo (Colnar 

2006, 115). Opredelitev ciljev mora vplivati na notranjo strukturo ter odnose med različnimi 

skupinami v podjetju. To pomeni, da dosežemo zadovoljstvo interesov pri več različnih 

skupinah v organizaciji (Pevcin 2011, 49−50).  

Strateško načrtovanje skupaj z izvajanjem strateških načrtov predstavlja strateški management 

(Tavčar 1999, 13). Lastnosti, ki so bolj značilne za strateški management v javnem sektorju, 

so (Kavčič in Smodej 2003, 171−173; Blundell idr. 1997, 203): 

- management je odgovoren tudi za javnost, 

- management uporablja različne vire in sredstva, hkrati tudi družbeno moč, 

- managerji lahko uporabljajo raznolike produkcijske možnosti,  

- okolje je zaradi menjavanja vlade in njenih ukrepov bolj nepredvidljivo, zato je 

postavljanje dolgoročnih ciljev težje in manj gotovo, 

- pozicioniranje organizacije je velikokrat odvisno od političnih ocen in zunanjih interesov, 

- management mora znati sprožiti procese spreminjanja po storitvah, predstaviti mora, kaj 

je zaželeno in kaj je mogoče s tem doseči, 

- poslanstvo organizacije je opredeljeno z vidika vrednosti za uporabnike, ampak še zmeraj 

mora biti dovolj ustrezna tistim, ki jim namenjajo sredstva,  

- na oblikovanje vplivata politika in proračunsko financiranje, 

- na trgu za organizacije obstaja monopol, 
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- konkurenca bolj kot na trgu obstaja pri pridobivanju sredstev in virov organizacije. 

Management v javnem sektorju mora pri snovanju strategije upoštevati interese, ki so 

povezani z uporabniki in udeleženci na vseh ravneh poslovanja organizacije. Ključni trendi, ki 

vplivajo na strateški management v javnem sektorju, so (Prowle 2000, 31−33): 

- Odnos ponudnik˗uporabnik: organizacije javnega sektorja se poleg zagotavljanja javnih 

dobrin ukvarjajo tudi z nakupom javnih dobrin. 

- Pritisk na povečanje produktivnosti: prepričanje, da je v javnem sektorju potrebno meriti 

produktivnost. 

- Delegiranje odločanja na nižjih ravneh v organizaciji: sposobnost in pristojnost 

nižjimravnem managementa, da se prilagodijo potrebam uporabnikom.   

V prilogi 8 so v preglednici Poslanstvo, cilji, vizija in strategija razvoja v treh izbranih 

slovenskih organizacijah javnega sektorja prikazani primeri vizije, poslanstva, ciljev in 

strategij, ki jih imajo zapisane slovenske organizacije javnega sektorja na svojih spletnih 

straneh in v letnih poročilih. Organizacije spadajo v področje obvezne socialne varnosti, 

zdravstvene dejavnosti  in javne uprave. Izmed vseh dejavnosti, ki smo jih proučevali, smo za 

primer izbrali organizacije, ki po velikosti glede na število zaposlenih spadajo med večje 

organizacije. Ugotavljamo, da imajo vse tri organizacije
7
 opredeljene poslanstvo, vizijo, cilje 

in strategijo razvoja.   

Poslanstvo v vseh treh organizacijah opisuje namen obstoja (kupovati programe, ki bodo 

omogočali kakovostno zdravstveno oskrbo prebivalcev, postati ustanova, ki bo z vseh vidikov 

omogočala najzahtevnejše zdravljenje, izvajanje upravnih nalog) in poudarja pomen oskrbe 

javnih dobrin in storitev za uporabnike (omogočati enake možnosti zdravstvenih storitev in 

pravic iz obveznega zavarovanja, izvajanje varne zdravstvene oskrbe, izvajanje upravnih del v 

korist strank).  

Pri viziji je organizacija, ki izvaja dejavnost socialne varnosti, osredotočena predvsem na 

primerljivost z organizacijami v ostalih članicah EU, učinkovitost, etičnost, odgovornost, 

varnost in kakovostno izvedene storitve za uporabnike. Vse tri organizacije pri svoji viziji 

poudarjajo pomen kakovosti (omogočanje dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev, 

kakovostno mesto za bolnike, izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov za izvajanje 

kakovostnih zdravstvenih storitev). Na zaposlene, kako v prihodnosti z njihovo motiviranostjo 

in izobraževanjem ohranjati in krepiti dejavnosti poudarjata organizaciji zdravstvene 

dejavnosti in upravne enote (motivirajoče delovno okolje za zaposlene, privlačno mesto za 

strokovnjake in ohranjati le te, ustvarjati spodbude, ustvarjati izzive in možnosti za strokovni 

                                                 

7
 Ugotovitve za organizacije so povzete po literaturi: ZZZS 2014; UKC 2014; Upravna enota 

Ljubljana 2014. 

 



 

15 

in osebnosti razvoj, izobraževati in motivirati zaposlene za doseganje boljših aktivnosti ter 

medosebnih odnosov).  

Pri zastavljenih ciljih sta si organizaciji socialne varnosti in zdravstvene dejavnosti podobni, 

obe imata zastavljene cilje z vidika udeležencev (nemoten dostop do kakovostnih 

zdravstvenih storitev, hitrejši dostop s pomočjo elektronskega poslovanja, varna zdravstvena 

oskrba za bolnike), financ (učinkovita in pregledna raba finančnih sredstev, uravnoteženo 

poslovanje, obvladovanje prihodkov in odhodkov), poslovnih procesov (optimizacija 

poslovnih procesov, učinkovita zdravstvena oskrba) in zaposlenih (usposabljanje, motiviranje 

in vlaganje v svoje zaposlene, razvoj in uvajanje novega znanja pri zaposlenih). Tudi 

organizacija, ki izvaja dejavnost javne uprave, pri ciljih poudarja pomen strank (obveščanje 

strank, izboljševanje poslovanja, hitro in uspešno reševanje upravnih zadev), svojih 

zaposlenih, poslovnih procesov, vizije in poslanstva, ni pa zaslediti pomena finančnega vidika 

organizacije. Vse organizacije imajo tudi zapisane kriterije, merila, časovni okvir za 

doseganje ciljev.  

Organizacija javne uprave mora delovati skladno z razvojno strategijo, ki jo je zapisala Vlada 

RS za obdobje od leta 2014 do 2020. V razvojni strategiji so opredeljeno: ocena trenutnega 

stanja, ocena okolja s pomočjo izvedbe SPIN analize, zasnova strategije, trenutno stanje in 

ocena s področja celotnega poslovanja, načrt za uresničitev strategije, komu je namenjena in 

kateri dejavniki tveganja obstajajo (temeljni namen strategije razvoja je prenova in 

posodobitev javne uprave). V dejavnosti socialne varnosti je razvojna strategija opredeljena z 

razvojnimi projekti in nalogami, ki so pomembni za organizacijo (primerljivost z drugimi 

mednarodnimi institucijami, izboljšanje storitev za vse udeležnce poslovanja, pospešitev 

promocije zdravja). V zdravstveni organizaciji poleg procesnih izboljšav in kakovostne 

izvedbe zdravstvenih storitev poudarjajo pomen motiviranja in usposabljanja zaposlenih. 

Ključni dejavniki, ki vplivajo pri proučevanih organizacijah na razvoj v javnem sektorju, so 

kakovost, mednarodna primerljivost, etičnost, procesi dela, finančni vidik, skrb za uporabnike 

in zaposlene. 

Management pri snovanju strategije in ciljev organizacije ne sme pozabiti na zaposlene. Ti so 

največje bogastvo, s katerimi razpolaga organizacija, glavni prispevek k doseganju ciljev in 

uspešnosti organizacije (Colnar 2006, 115). 

2.2 Človeški kapital  

V teoriji obstajajo različne opredelitve za človeški kapital. Mihaličeva (2006, 44−45) definira 

človeški kapital kot vrednost podjetja, ki izhaja iz znanj, izkušenj, izobrazbe, usposobljenosti, 

spoznanj, tihega znanja, motiviranosti, inovativnosti, zadovoljstva, prilagoditve zaposlenih. 

Človeški kapital so zmožnosti in sposobnosti zaposlenih, ki so potrebne za inovativnost 

organizacije. Organizacije si njegovo vrednost izposodijo, človeški kapital in njegova 
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vrednost ni v lasti podjetja. Je del intelektualnega kapitala in predstavlja neotipljivo sredstvo v 

organizaciji. Bahum in Rojc (2006, 12) dodajata lastnosti zaposlenih še pomen vlaganja v 

človeški kapital, da organizacija ustvari vrednost, ki jo zaposleni ustvarjajo in vplivajo na 

učinkovitost poslovanja organizacije. Organizacija in management vlagata z rastjo, 

izobraževanjem, usposabljanjem, motiviranjem in nagrajevanjem svojih ključnih zaposlenih.  

Poleg človeškega kapitala ustvarja intelektualni kapital še strukturni kapital. Intelektualni 

kapital predstavljajo nevidna sredstva, procesi ter znanje zaposlenih. Delimo ga na 

razmišljujoči in nerazmišljujoči del. Nerazmišljujoči ali strukturni kapital izhaja iz odnosov in 

organizacijske vrednosti podjetja. Slednja predstavlja infrastrukturo, kulturo, procese in je v 

lasti podjetja. Relacijski kapital se deli na socialni in organizacijski kapital, slednji pa na 

procesni in inovacijski, ki ga sestavljajo intelektualna lastnina in neotipljiva sredstva. 

Razmišljujoči del ustvarjajo zaposleni s svojimi zmožnostmi, z odnosom in intelektualno 

prožnostjo. Slednje sestavine tvorijo človeški kapital, ki pa ne ostaja v lasti podjetja. 

Zmožnosti zaposlenih predstavljajo znanje in veščine zaposlenih. Odnos zaposlenih 

predstavljajo motivacija, vedenje in drža. Intelektualno prožnost predstavljajo inovacije, 

imitacije, prilagoditve ter opredmetenje zaposlenih v podjetju (Roos idr. 2000, 20−42).  

Razvoj človeškega kapitala predpostavlja naložbe, aktivnosti in procese, ki proizvajajo 

znanje, veščine, vrednote, inovacije, utelešene v zaposlenih. To pomeni izgradnjo ustreznega 

ravnotežja in kritično maso osnovnih človeških virov v organizaciji, ki zagotavlja ugodno 

okolje za vse posameznike, voljne prispevati k ciljem organizacije. Razvijanje pripadnosti, 

angažiranosti ter zadovoljstva zaposlenih posledično povečuje znanje, izboljšuje spretnost, 

produktivnost in spodbuja iznajdljivost posameznikov v prizadevanju, da dosegajo boljše 

rezultate v organizaciji (Moti 2015, 3).    

Management človeškega kapitala pomeni načrtno vodenje, načrtovanje, spodbujanje, 

ohranjanje zaposlenih, ki v podjetju ustvarjajo vrednost v organizaciji. Funkcija managementa 

človeškega kapitala pomeni celostno nadgradnjo na vseh ravneh poslovanja. Zajema celotno 

organizacijo, njene funkcije in usmeritve. Za povečanje in uvedbo človeškega kapitala v 

organizacije management uporablja številna orodja in tehnike, ki ustrezajo dejavnosti in 

usmeritvam poslovanja, prav tako mora management upoštevati zakonske okvire poslovanja 

(Mihalič 2006, 24−284). Management človeškega kapitala odraža bolj strateško usmerjeno 

naravo oddelka. Predstavlja skupek praks, povezanih z manageriranjem zaposlenih, še posebej 

v pridobivanju, upravljanju in optimizaciji zaposlovanja. Poleg tradicionalnih nalog, 

povezanih z zaposlenimi, management človeškega kapitala vključuje vodenje, načrtovanje, 

razvijanje, ohranjanje zaposlenih, strategijo zaposlovanja, usposabljanje zaposlenih ter 

poročanje in merjenje rezultatov zaposlenih (Fallon 2015). 

Kar želimo managerirati, moramo izmeriti, in kar lahko izmerimo, lahko tudi manageriramo 

(Mihalič 2009, 43). Da  organizacija lahko meri človeški kapital, mora poznati celotno sliko 



 

17 

organizacije, njeno strategijo, vizijo, cilje ter upoštevanje prepletenosti s sestavinami 

intelektualnega kapitala. Največkrat organizacije uporabljajo kazalnike, ki kažejo pravo smer 

razvoja, zato morajo biti natančni in relevantni. Izraženi so lahko v različnih merskih enotah: 

številu, urah, številu zaposlenih, z novo nastalimi storitvami ali izdelki, indeksi ipd. (Roos idr. 

2000, 43−57). Standard za merjenje človeškega kapitala razdelimo v tri dele: vložek, strošek 

in rezultat. Pri tem lahko s kazalniki opredelimo posamezni del. Na primer za merjenje znanja 

v organizaciji bi vložek lahko merili s stopnjo vpisa v šole, pismenostjo odraslih, s 

povprečnim številom let šolanja, s stroškom plačila izobraževanja za posameznike, z 

rezultatom z indeksom pridobljenih naložb v izobraževanje in usposabljanje (Kwon 2009, 6).   

Človeški kapital v organizacijah predstavlja dve dimenziji vrednosti: produktivnost in 

kreativnost. H kreativnosti se nagibajo organizacije, ki kreirajo novo znanje in povečujejo 

svoje inovacije. Organizacije, ki so storitveno naravnane, pa se osredotočajo na produktivnost 

človeškega kapitala, saj tako neposredno izvajajo kakovostne storitve za uporabnike (Sullivan 

2000, 191−205). Ustvarjanje vrednosti s strani zaposlenih pomeni več kot le vsoto znanj in 

sposobnosti, ta vpliva na dolgoročno ustvarjanje vrednosti, uspešnost, donosnost, finančno 

uspešnost, pospešuje ostale elemente dodajanja vrednosti, procese dela, izboljšuje storitve, 

izdelke in interese vseh udeležencev v organizaciji (Pahor 2011). Organizacije lahko razvoj 

novih izdelkov, tehnologij, pristope brez težav posnemajo. Ne morejo pa hitro posnemati 

usposobljenosti, znanja, izkušenj, sposobnosti, motiviranosti zaposlenih, ki so vir 

konkurenčne prednosti in ključno sredstvo za doseganje ciljev organizacije (Bahum in Rojc 

2006, 12).  

2.3 Pomen človeškega kapitala za javni sektor  

Javni sektor je nedvomno pomemben dejavnik kakovosti življenja državljanov in pomemben 

dejavnik za razvoj konkurenčnosti gospodarstva. Nastopa kot regulator, dejavnik nacionalne 

konkurenčnosti in razvoja na lokalnih ter nacionalnih ravneh. Njegova vloga je delovati v 

korist uporabnikov, zato mora biti v svojem delovanju uspešen in učinkovit (Setnikar˗Cankar 

in Klun 2006, 1). Države se, ne glede na organiziranost javnega sektorja morajo osredotočati 

na zaposlene v svojih organizacijah (Department of Economic and Social Affairs 2005, 99). 

Zaposleni kot najkakovostnejši vir pomagajo dosegati zastavljene cilje, ustvarjati novo 

vrednost v organizaciji, doprinašajo k boljšemu poslovanju organizacije in predstavljajo 

ključno sredstvo, ki ga organizacija uporabljajo za učinkovitejše poslovanje (Ivanuša-Bezjak 

2006, 51). Organizacije se na spremembe in izzive odzovejo s svojim človeškim kapitalom, 

zato v ospredje organizacij stopa človek, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in kompetencami 

inovativno rešuje in se spoprijema z izzivi in s spremembami v organizaciji (Pezdirc 2005, 

51). Tudi za organizacije javnega sektorja je smiselno, da zaposleni postanejo ključno 

sredstvo za izboljšanje, kakovostnejše in učinkovitejše poslovanje (Coleman-Selden 2009, 3). 
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Pomen, vpeljevanje ter obvladovanje človeškega kapitala pri poslovanju v organizacijah 

javnega sektorja ima vpliv na različne ravni. Vpliv dosega celotno gospodarstvo, 

organizacijsko raven in osebno raven zaposlenih
8
:  

- Pomen človeškega kapitala za gospodarstvo predstavlja večjo zaposljivost prebivalstva, 

pozitiven vpliv na gospodarsko rast, večjo učinkovitost celotnega javnega sektorja, 

proizvodnjo boljših vrednostnih storitev za družbo in izboljšuje produktivnost države. 

- Pomen človeškega kapitala za organizacijsko raven predstavlja izboljšanje učinkovitosti 

poslovanja, lažje doseganje poslanstva, strategije zastavljenih ciljev organizacije. 

Izboljšujejo dodano vrednost v izvedenih storitvah, višjo stopnjo ugleda organizacije, 

zmanjšuje pritožbe na delovanje organizacije javnega sektorja, predstavlja pogon za 

obvladovanje sprememb ter nenadnih situacij. Predstavlja podporo pri procesu znanja, 

izboljšuje poslovanje, skrajšuje čas zaposlovanja. Slednje postaja bolj transparentno, 

objektivno in skladno za vse zaposlene, organizacija ima večjo sposobnost razvijanja in 

izkoriščanja novih tehnologij, procesov in aktivnosti, izboljšuje poslovno uspešnost, 

povečuje usklajenost med delodajalci in zaposlenimi.   

- Pomen človeškega kapitala za zaposlene vpliva na njihov razvoj, izboljšuje veščine 

zaposlenih, izboljšuje karierne možnosti, zmanjšuje nedisciplino zaposlenih. Povečuje 

možnosti izzivov, zaposleni lažje dosegajo osebne cilje in krepijo osebnosti razvoj. Pri 

zaposlenih se z vlaganjem v človeški kapital zmanjšuje absentizem in fluktuacija, 

ravnanje delodajalcev je bolj humano in učinkovitejše. 

Vzroki in razlogi za vpeljevanje človeškega kapitala v organizacije javnega sektorja so 

povzeti po orodjih in aktivnosti, ki jih vpeljuje management v svoje poslovanje. Nekaj praks 

vpeljevanja človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja je prikazanih v nadaljevanju. 

Izbrali smo organizacije, ki delujejo v javnem sektorju v Zahodni Avstraliji in nekaterih 

zveznih državah Združenih držav Amerike, saj imajo prikazane prakse in načine, kako 

vpeljati človeški kapital v svojem poslovanju in katera izboljšanja prinašajo aktivnosti 

managementa človeškega kapitala v njihove organizacije.    

V organizacijah javnega sektorja v Zahodni Avstraliji vpeljujejo človeški kapital v svoje 

poslovanje tako, da oblikujejo veščine in zmogljivosti zaposlenih, ki jih ti potrebujejo za 

zasedanje določenega delovnega mesta. Zaposlene vključujejo v procese strateškega 

načrtovanja, celovito in stalno pregledujejo kadrovske politike, merijo, analizirajo ter 

pripravljajo ukrepe za delovno uspešnost zaposlenih. Cilje za vpeljevanje človeškega kapitala 

v svoje poslovanje merijo glede na trenutno uspešnost in usposobljenost zaposlenih. Na ravni 

države imajo vzpostavljeno »Komisijo za javni sektor«, ki zagotavlja in vpeljuje človeški 

                                                 
8
 Povzeto po literaturi: Center for public service inovation 2007, 49−70; Coleman-Selden 2009, 

1−178; Werher in Davis 1989, 6; Government of Western Australia Public Sector Commission 2009, 

4−20; International Personnel Management Association 2002, 3; Mihalič 2006, 15 in 12; Žiberna  

2013, 24. 
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kapital v poslovanje organizacij javnega sektorja. Komisija določa cilje, nasvete in ukrepe v 

zvezi s poslovanjem človeškega kapitala v organizaciji, pripravlja poročila, izvaja primerjalne 

analize med organizacijami javnega sektorja, pospešuje delitev dobre prakse, tako da olajšuje 

lažji pretok informacij in pobud preko ustanovljene posvetovalne skupine. Človeški kapital v 

organizacijah merijo po stopnji angažiranosti zaposlenih, njihovi zavezanosti, vzpostavljene 

imajo kazalnike, s pomočjo katerih merijo odhod zaposlenih, vplive vodenja na kulturo 

poslovanja, dostop do razvojnih priložnosti in drugih vzvodov zaposlitve za ključne 

zaposlene. Vzpostavitev človeškega kapitala v poslovanju jim omogoča lažje doseganje ciljev 

in izboljšuje poslovanje. Rezultati manageriranja človeškega kapitala v organizaciji se kažejo 

v boljši produktivnosti, učinkovitosti izvajanju storitev in zadovoljstvu zaposlenih v 

organizaciji (Government of Western Australia Public Sector Commission 2009, 4−32).  

Tudi v Združenih državah Amerike imajo posamezne zvezne države in mesta vzpostavljene 

prakse vpeljevanja človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja (Coleman˗Selden 

2009, 2−3). Ključno vlogo v javnem sektorju v Združenih državah Amerike ima zvezna 

oblast, ki podaja smernice za delovanje posamezne zvezne države. Z vpeljevanjem človeškega 

kapitala v organizacije javnega sektoja skrbi Agencija OPM, ki se nahaja v Washingtonu. 

Agencija OPM deluje za kongres, predsednika države, agencije in oddelke vseh zveznih držav 

ter pomaga usposabljati, razvijati motivirati zaposlene, da dosežejo največji potencial v 

organizacijah. Razvija sisteme, programe in materiale za krepitev človeškega kapitala v 

organizacijah javnega sektorja (United States of America 2006, 7˗˗11) .  

V preglednici 2 so predstavljene aktivnosti in pomen človeškega kapitala po posameznih 

zveznih državah v Združenih državah Amerike . 

Preglednica 2: Aktivnosti in pomen človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja 

v zveznih državah ZDA 

 Aktivnosti za vzpostavitev človeškega kapitala Pomen človeškega kapitala 

Chicago - Model za lažje zaposlovanje in analizo delovnih 

mest. 

- Elektronski portal za zaposlovanje in analizo potreb. 

- Kompetenčni model poslovanja – po delovnih 

mestih in kandidatih. 

- Vzpostavitev kompetenc za zaposlene. 

- Zaposlovalni program, ki se osredotoča na 

nematerialno motiviranje, oblikovanje vrednot in 

veščin. 

- Etični, odgovorni in predani 

zaposleni. 

- Izboljševanje delovanja javnega 

sektorja. 

- Doseganje napredka in ciljev 

organizacije. 

Virginija - Vzpostavitev oddelka "management človeškega 

kapitala". 

- V oddelku vpeljujejo strategije v organizacijo, ki 

poudarja razvoj človeškega kapitala. 

- Načrt človeškega kapitala, ki poudarja strategije in 

plačilne načrte zaposlenih. 

- Doseganje strategije, poslanstva 

in ciljev organizacije. 

- Usmerjanje organizacije v 

prihodnosti. 

- Lažje izvajanje operacijskih in 

strateških načrtov organizacije. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 2 – nadaljevanje 

 Aktivnosti za vzpostavitev človeškega kapitala Pomen človeškega kapitala 

Washington - Program zaposlovanja, ki podpira učinkovitost 

in kulturo delovanja organizacije. 

- Oddelek za merjenje človeškega kapitala 

merjenje zadovoljstva zaposlenih. 

- Na podlagi meritev oblikujejo priložnosti za 

izvajanje aktivnosti v organizaciji. 

- Razvijajo sisteme nagrajevanja in motiviranja 

za boljše delovanje organizacij. 

- Zadovoljni, odgovorni, motivirani 

zaposleni. 

- Povečuje ugled organizacije. 

- Produktivnejše delovanje 

organizacije. 

- Lažje dosegajo cilje organizacije. 

Louisiana - Karierni sistem usposabljanja in 

izpopolnjevanja zaposlenih. 

- Načrt usposabljanja vključuje cilje, strategije in 

kazalnike uspešnosti. 

- Usposabljanje managementa po ravneh. 

- Pri nižji ravni managementa so ključni cilji 

usposabljanja: nagrajevanje zaposlenih, 

ureditev delovnih razmerij, prepoznavanje 

ključnih zaposlenih. 

- Pri srednji ravni managementa so ključni cilji 

usposabljanja: razvoj zaposlenih, izboljšava 

delovnih  procesov, iskanje rešitev za reševanje 

problemov. 

- Pri vršnem managementu so ključni cilji 

usposabljanja: vpeljevanje odgovornosti,  

izboljševanje delovnih procesov, iskanje rešitev 

za reševanje problemov. 

- Izobraženi in usposobljeni 

zaposleni, predvsem vodilni 

zaposleni, ki motivirajo ostale 

zaposlene, da povečujejo vrednost 

in znanje v organizaciji. 

- Izboljševanje poslovanja in 

uspešnosti. 

Vir: Coleman-Selden 2009, 1−179. 

Ugotavljamo, da pomen vpeljevanja človeškega kapitala v svoje poslovanje predstavljajo 

angažirani, zadovoljni, motivirani, odgovorni in predani zaposleni, ki pomagajo uresničevati 

strateške cilje v organizaciji, izboljšujejo poslovanje, povečujejo učinkovitost, produktivnost, 

znanje in ugled organizacij javnega sektorja. Ključne metode za vpeljevanje človeškega 

kapitala po opisanih praksah so povezane z usposabljanjem in izpopolnjevanjem zaposlenih. 

V organizacijah javnega sektorja oblikujejo kompetenčne modele, izoblikovane imajo 

zaposlovalne programe, ukrepe za delovno uspešnost zaposlenih ter oblikovanje veščin in 

zmogljivosti, ki so potrebne za zasedenje delovnega mesta. Da lahko obvladujejo človeški 

kapital, oblikujejo predloge za izboljšavo in iščejo primerne programe za izboljšanje. 

Vzpostavljene imajo meritvene sisteme, človeški kapital merijo s pomočjo kazalnikov, 

analizirajo delovno uspešnost zaposlenih, pripravljajo analize zaposlovanja in omogočajo 

povratne informacije za zaposlene. Znanje kot ključni element organizacije pospešujejo s 

programi izobraževanja, kjer imajo vzpostavljene tako individualne načrte za zaposlene, 

nivojsko izobraževanje in usposabljanje managerjev. Management človeškega kapitala 

načrtujejo s pomočjo orodij in aktivnosti skladno s strategijo podjetja, ki podpira cilje 

organizacije.  
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2.4 Management človeškega kapitala v javnem sektorju  

Management človeškega kapitala v javnem sektorju upravlja sistem, ki vsebuje strateško 

načrtovanje, vodenje in upravljanje znanja v organizaciji, razvijanje ključnih zaposlenih, 

poudarja pomen odgovornosti vseh zaposlenih ter gradi kulturo, ki podpira doseganje ciljev. 

Aktivnosti morajo biti med seboj povezane, organizaciji pa pomagajo, da dosega učinkovitost, 

vizijo, poslanstvo in zastavljene cilje. Aktivnosti managementa povečujejo kakovostne 

storitve za uporabnike in možnost hitrega prilagajanja spremembam in oviram v okolju 

(Opm.gov b.l.). Management človeškega kapitala zajema organizacijski vidik (pridobivanje 

kvalitetnih sredstev in vodenje v okolju sprememb), vidik načrtovanja zaposlenih, strateško 

usposabljanje in vlaganje v zaposlene (grajenje talentov, veščin, kompetenc zaposlenih) in 

ohranjanje ključnih zaposlenih (Nelson 2004, 14).  

Ključni cilj managementa človeškega kapitala v javnem sektorju je oblikovanje zaposlenih, ki 

bodo učinkovito ponotranjili sisteme, politiko, procese in aktivnosti, ki podpirajo 

organizacijsko poslanstvo, cilje in širše interese organizacije. Za management to predstavlja 

naslednje aktivnosti, povezane z zaposlenimi, ki so ključne in ustvarjajo vrednost v 

organizaciji (Coleman˗Selden 2009, 3): 

- uvedbo strategije človeškega kapitala, ki podpira cilje organizacije,  

- načrtovanje zaposlitev, 

- usposabljanje ključnih zaposlenih, 

- izbor ključnih zaposlenih in vodij v organizaciji,  

- izobraževanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih, 

- manageriranje nagrajevanja, motiviranje in prepoznavanje uspešnosti zaposlenih, 

- ocenjevanje in analiziranje delovne uspešnost zaposlenih, 

- ustvarjanje pozitivnega in varnega delovnega okolja. 

2.4.1 Orodja in aktivnosti managementa v javnem sektorju  

Ključne aktivnosti managementa človeškega kapitala v javnem sektorju delimo na 

načrtovanje človeškega kapitala, uvajanje, izbiranje ključnih zaposlenih, razvijanje, 

usposabljanje, ohranjanje ključnih zaposlenih, ustvarjanje kulture organizacije, ki podpira in 

usmerja k njenim ciljem, manageriranje, merjenje in nagrajevanje delovne uspešnosti 

zaposlenih. Vse aktivnosti managementa človeškega kapitala so med seboj povezane in 

stremijo k doseganju strateških ciljev organizacije (Coleman˗Selden 2009, 8).  

Načrtovanje človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja 

Strateško načrtovanje človeškega kapitala pomeni sposobnosti in potrebe, ki jih organizacija 

ima in potrebuje za doseganje svojih ciljev. Sposobnosti izhajajo iz posameznikovega in 

kolektivnega obnašanja zaposlenih (Coleman˗Selden 2009, 30). Načrtovanje človeškega 
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kapitala določa število zaposlenih, ki jih potrebujemo v organizaciji, in analizira delovna 

mesta, ki jih potrebujemo za doseganje ciljev organizacije (Werther in Davis 1989, 91). 

Načrtovanje pomeni tudi iskanje tipa zaposlenih, ki bodo sprejeli določeno mesto v 

organizaciji, njihove veščine in zmožnosti, ki jih morajo imeti zaposleni za doseganje 

delovnega mesta (Blundell in Murdock 1997, 77). Načrtovanje človeških zmožnosti poteka 

skladno s strategijo, cilji in z vizijo organizacije (Lipičnik 1998, 93). Načrtovanje predstavlja 

kritično analizo obstoječe strukture zaposlenih, pomeni spremljanje in izpopolnjevanje 

zaposlenih. Je aktivnost, ki pomaga managementu pri izhodiščih za izdelavo načrtov 

izobraževanj in napredovanj v organizaciji (Florjančič 1994, 14).   

Načrtovanje zaposlenih, njihov potreb, veščin in zmožnosti je v organizaciji uspešno, če 

(Možina idr. 1998, 32): 

- uravnava in predstavlja varnost zaposlitve, 

- prepreči odhod ključnih zaposlenih v organizaciji, 

- vodilni zaposleni zapustijo organizacijo in to za organizacijo ne predstavlja problemov,  

- finančni načrt podpira vse oddelke, da zaposleni nemoteno dosegajo cilje organizacije.  

Načrtovanje človeškega kapitala zajema pet korakov (Coleman˗Selden 2009, 24−25):  

1. Analiza obstoječe ponudbe zaposlenih in njihovih zmožnosti, veščin in potreb. Gre za 

analizo notranjega okolja organizacije njenega trenutnega stanja, pozicij in kompetenc 

zaposlenih in pomeni to, kar organizacija ima in kako je oskrbljena z obstoječim 

človeškim kapitalom.  

2. Analiza povpraševanja pomeni, kakšne veščine, kompetence in zmožnosti zaposlenih 

potrebuje organizacija za doseganja ciljev, kakšne zaposlene potrebujemo in vprašanje, ali 

jih je možno iskati v notranjem ali v zunanjem okolju organizacije.  

3. Analiza vrzeli med ponudbo in povpraševanjem med trenutnim in želenim stanjem 

človeškega kapitala. Pomeni načrt za prihodnost, katere potrebe so potrebne za 

zaposlovanje. Management lahko uporabi tri pristope: pristop zaposlenih, potreb in 

kompetenc. Pri pristopu zaposlenih analizira trenutna delovna mesta in napoveduje, 

kolikšno število zaposlenih je potrebnih v določenem času. Pri pristopu potreb analizira 

potrebe za dosego strateškega načrta, načrtuje sredstva, veščine in zaposlene, ki jih 

organizacija potrebuje. Pri pristopu kompetenc analizira za prihodnost potrebne 

kompetence, določa in oblikuje kompetence, s katerimi organizacija lažje dosega vizijo in 

cilje.  

4. Rešitve, strateška izvedba in načrt za uvedbo človeškega kapitala v organizacijo. V tej 

fazi je potrebna strateška presoja in aktivnosti, ki opredeljujejo, kako se mora spremeniti 

politika zaposlovanja. Načrtovanje človeškega kapitala mora vsebovati terminske roke, 

finančne načrte, odgovornosti vseh zaposlenih. Uvedba človeškega kapitala v organizacijo 

vsebuje matrike, ki so pomembne za vpeljevanje človeškega kapitala v organizacijo.  

5. Povratna analiza. Pridobivanje potrebnih povratnih informacij o procesu načrtovanja. 

Proučevanje načrtov, matrik človeškega kapitala in iskanje rešitve za izboljšanje. 
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Ugotoviti, ali je načrt zaposlovanja človeškega kapitala uresničil dejanske potrebe v 

organizaciji.  

V preglednici 3 je prikazan primer orodja, ki ga uporabljajo v zvezni državi Georgia v ZDA 

za doseganje strateškega cilja in načrtovanja zaposlenih v javnem sektorju.  

Preglednica 3: Sistem za doseganje strateških ciljev v zvezi z načrtovanjem zaposlenih  

Opredelitev strateških izidov 

- Pravočasno strateško zaposlovanje usposobljenih kandidatov v organizacijah javnega sektorja 

za zapolnitev prostih delovnih mest. 

- Državni organi bodo uporabili načrtovanje zaposlenih za ugotavljanje sedanje in prihodnje 

potrebe po zaposlenih in razvijali konkurenčne strategije zaposlovanja za zadovoljitev teh 

potreb. 

- Organizacijam in managementu javnega sektorja zagotoviti orodja in tehnike, da bodo hitreje in 

lažje izbirali usposobljene kandidate. 

- Zagotavljati privlačno nagrajevanje za zaposlene. 
Strateški cilji 

- Do zastavljenega roka (do julija 2016) implementirati učinkovit elektronski zaposlovalni proces 

in načrtovanje zaposlenih. 

Ključni dejavniki uspeha 

- Podatki, ki jih pridobijo za načrtovanje zaposlenih, morajo biti izkoriščeni za pomoč 

organizacijam pri zaposlovanju najboljših zaposlenih. 

- Zadostna sredstva, tehnologija, usposobljeni zaposleni so vedno na voljo v organizaciji. 

- Strateško in učinkovito financiranje, ustvariti tržno kampanjo za zaposlovanje v organizacijah 

javnega sektorja. 
Zaviralci uspeha 

- Za trženje v organizacijah javnega sektorja mora biti namenjenih več denarnih sredstev. 

- Vsi podatki morajo biti na voljo pri procesu zaposlovanja. 

- Država nima vzpostavljenega učinkovitega programa za usposabljanje managerjev in 

začetnikov. 

Vir: Coleman-Selden 2009, 29. 

V preglednici je prikazano orodje, ki ga uporabljajo v zvezni državi Georgia za strateško 

načrtovanje človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja. Opredeljeni so strateški 

izidi, ki jih želijo doseči. V njihovem primeru so se osredotočili na pravočasnost, 

vzpostavljanje orodij in nagrajevanja zaposlenih. V strateških ciljih imajo opredeljene 

konkretne terminske roke. Analizirali pa so tudi dejavnike uspeha, v njihovem primeru gre za 

analizo podatkov, vzpostavitev tržne kampanje za pridobivanje zaposlenih in zadostnih 

sredstev, ki zagotavljajo zaposlovanje ključnih zaposlenih. Analiza vsebuje tudi zaviralce 

uspeha, pasti, na katere morajo biti pozorni pri doseganju strateških ciljev.  

Za realizacijo načrtovanja zaposlenih lahko management uporabi kazalec realizacije načrta, ki 

ugotavlja, kakšen je odnos med dejanskim in načrtovanim številom zaposlenih. Pri tem je 

možno izhajati iz števila dejansko zaposlenih, povprečnega števila zaposlenih in iz števila 

zaposlenih na podlagi efektivnih ur, ki jih opravijo zaposleni v organizaciji. Kazalec za 

izračun realizacije načrta zaposlenih se izračuna (Možina idr. 1998, 43): 



 

24 

 

Kazalec realizacije načrtovanja zaposlenih =     dejansko število zaposlenih * 100 

                                                                             načrtovano  število zaposlenih  

Načrt in realizacijo števila zaposlenih v javnem sektorju v Sloveniji je potrebno načrtovati in 

poročati glede na vire financiranja organizacije. Z  Uredbo o načinu priprave kadrovskih 

načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za 

leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14, 52/14) je določeno, kaj se pri načrtovanju in 

realizaciji zaposlenih v javnem sektorju upošteva in kaj ne.  

Management mora načrtovati dovoljeno število zaposlenih v organizaciji in oceno 

predvidenega števila zaposlenih v organizacijah javnega sektorja glede na naslednje vire 

financiranja: finančni viri iz  državnega proračuna, finančni viri iz proračuna občin, prispevki 

iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, finančna sredstva Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna, finančna sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu, druga javna 

sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, RTV prispevek), nejavna sredstva 

za opravljanje javne službe, sredstva za financiranje javnih del in namenska sredstva, iz 

katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov 

in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih (Kraljič 

2014). 

Pri pripravi načrtovanja zaposlenih je smiselno narediti letne in dolgoročne načrte, ki 

pomagajo pri doseganju strateških ciljev. Management pri načrtovanju ključnih zaposlenih 

poleg analize delovnih mest, števila zaposlenih, finančnih možnosti upošteva tudi zakonodajo, 

zunanje in notranje okolje, ki vpliva na poslovanje  organizacije (Blundell in Murdock 1997, 

78).   

Izbiranje in uvajanje človeškega kapitala  

Proces izbora zaposlenih je ključnega pomena za uspeh organizacije. Za management je nujna 

pravilna izbira kandidatov, saj izbor pravih ljudi pomeni boljše in lažje prilagajanje izzivom, 

spremembam in delovnim nalogam organizacije v prihodnosti (Tracy 2006, 17). Izbira novih 

kandidatov za delovno mesto je smiselna in učinkovita, če so vsi rezultati preverjanja, 

zmožnosti, sposobnosti kandidatov podrejeni ciljem organizacije, ki definirajo njeno 

strategijo (Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovki razvoj 1997, 88). O 

ključnih zaposlenih govorimo, ko organizacija najde zaposlene, ki s svojimi znanji, 

izkušnjami, veščinami, odgovornostjo in s svojimi kompetencami ustrezajo delovnemu mestu. 

Pomemben del pa je prav tako najti zaposlene, ki s svojimi vrednotami sovpadajo k načelom 

organizacije. Managerjem je pri iskanju ključnih zaposlenih v pomoč (Coleman-Selden 2009, 

36−38): 
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- oblikovanje strategije trženja za oblikovanje »pozitivne zunanje podobe organizacije 

javnega sektorja«, 

- vpeljevanje pozitivnih ponudb za delovno mesto,  

- meritveni sistemi, ki ocenjujejo učinkovitost izbiranja in usposabljanja zaposlenih.  

V preglednici 4 je prikazan primer orodja, ki ga managerji uporabljajo za izbiro in uvajanje 

kandidatov. Prikazuje potrebne korake za izbiro in časovni okvir. Meritveni sistem za izbiro 

izboljša učinkovitost in čas izbire kandidatov, pa tudi možnost, da managerji človeškega 

kapitala izboljšajo korake tam, kjer se dejanski čas pri izbiri razlikuje od postavljenih 

standardov. Meritveni sistem je vzpostavila Agencija OPM, ki v Združenih državah Amerike 

pomaga pri usposabljanju, razvijanju in ohranjanju najboljših zaposlenih v organizacijah 

javnega sektorja (Opm.gov b.l.). 

 Preglednica 4: Orodje za časovni okvir izbire ključnih kandidatov 

Koraki zaposlovanja Priporočeni čas  

procesa zaposlovanja 

Dejanski čas procesa 

zaposlovanja 

Dovoljenje za odobritev zapolnitve prostega delovnega mesta.  7 dni   

Pregled analize zaposlenih. 3 dni   

Pregled pozicije delovnega mesta, ki se sklada z značilnostmi 

poslanstva organizacije.  

2 dni   

Analizira delovnega mesta. 6 dni   

Ustvarjanje orodja za ocenitev kandidatov. 5 dni   

Izbira razvrstitvenih metod za kandidate. 1 dan   

Priprava in odobritev delovnega mesta. 2 dni   

Objava prostega delovnega mesta. 2 dni   

Izvedba ustrezne aktivnosti za zaposlovanje. ni priporočila  ni priporočila 

Zaprtje objave o prostem delovnem mestu. 1 dan   

Pregled prijavljenih kandidatov, ki ustrezajo kvalifikacijam 

delovnega mesta. 

5 dni   

Ocenjevanje kvalificiranih kandidatov. 5 dni   

Razvrstitev kvalificiranih kandidatov. 5 dni   

Končna ocena vseh vlog kandidatov.  5 dni   

Intervju s kandidati. 15 dni   

Preverjanje referenc. 5 dni   

Izbor  kandidata. 2 dni   

Predstavitev ponudbe za delo. 3 dni   

Preverjanje informacij o izbiri in kandidatu. 5 dni    

Vir: Coleman-Selden 2009, 54−55.  

V preglednici so prikazani potrebni koraki in predvideni čas za izvajanje teh korakov, ki 

managementu človeškega kapitala pomagajo, da v predvidenem časovnem okviru opravijo 

celoten proces izbire ključnih zaposlenih v organizaciji.  

Za izbiro ključnih zaposlenih se morajo boriti tudi organizacije javnega sektorja in vpeljevati 

v svoje poslovanje strategijo trženja, ki pomaga ustvarjati pozitivno zunanjo podobo 
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organizacije, kar lahko pomaga k pridobitvi ključnih zaposlenih. Organizacije javnega 

sektorja so prepogosto premalo tržno naravnane in lahko izgubljajo pomembne kandidate. 

Glavno sporočilo za ustvarjanje pozitivne zunanje podobe je, s čim se organizacija ukvarja, 

njeno poslanstvo in ugodnosti, ki jih ponuja v svojem delovanju za zaposlene (Coleman-

Selden 2009, 48). Management se lahko osredotoča na zanimive in privlačne ugodnosti − 

ponuja možnosti finančnega svetovanja, programe zdravega načina življenja, zagotavlja 

različne družinske ugodnosti, kot je organiziranje varstva otrok, nudi finančno pomoč pri 

izobraževanju, pomaga pri reševanju stanovanjskega problema …(Lipičnik 1998, 240−253).  

Nefinančne ugodnosti, kot so prilagodljiv delovni čas, letni dopust, sklenitve pogodbe za 

nedoločen čas idr., kar je značilno za organizacijo, prouči management in oblikuje pozitivno 

javno podobo organizacije. Za strategijo trženja so pomembna zadostna sredstva, ki jih je 

potrebno vnaprej predvideti. Na strategijo trženja vpliva več dejavnikov, zlasti pa 

demografsko in gospodarsko-družbeno, družbeno-politično, kulturno, tehnično, tehnološko 

okolje, plačilna sposobnost organizacije ter strokovnjaki, ki so zmožni ustvarjati pozitivni 

ugled organizacije (Devetak in Vučkovič 2002, 185). Tako lahko management s pravilno 

strategijo trženja predstavi pozitivne ponudbe za delovno mesto in privabi v organizacijo 

ključne zaposlene. 

Pridobivanje kandidatov lahko poteka iz zunanjega ali notranjega okolja organizacije. Pri 

zaposlitvi kandidatov iz notranjega okolja ima organizacija pozitivne in negativne vplive. 

Prednosti zaposlitve kandidata iz organizacije predstavljajo večjo lojalnost kandidatov, 

manjšo možnost odhoda, izbranega kandidata spodbujajo moralno in za delovno uspešnost. 

Zaradi poznavanja organizacije gre pri izbiri kandidata znotraj organizacije za boljšo oceno in 

krajši čas uvajanja v novo delovno okolje. Hkrati pa se mora management zavedati, da z 

zaposlitvijo kandidata znotraj organizacije tvega manjšo možnost drugačnega pogleda, 

inovacij, sprememb, tudi slabše uveljavljanje avtoritete, saj ga sodelavci lahko še zmeraj 

sprejemajo kot del svoje ekipe, hkrati pa ostali zaposleni, ki niso bili izbrani, lahko postanejo 

nezadovoljni (Možina idr. 1998, 109−110). Tudi pridobivanje zaposlenih iz zunanjega okolja 

ima prednosti in slabosti. Ključna prednost pri izbiri zunanjega kandidata so nove ideje, nov 

pogled na procese dela in organizacijo. Še posebej je drugačen pogled dobrodošel pri 

zaposlitvi vodilnih zaposlenih v organizaciji. Slabost zunanjega iskanja zaposlenih je strošek 

in čas uvajanja kandidatov. Hkrati pa nikoli ne vemo, ali smo dejansko zaposlili kandidata, ki 

ima sposobnosti, kot jih je izkazoval med procesom izbiranja. Pri procesu izbiranja 

kandidatov ocenjujemo veščine, znanja, kompetence in osebnost. Metod za izbor zaposlenih 

je lahko več, management pa se odloči za tisto, s katero bo najbolje ocenil bodočega 

zaposlenega. Izbiranje zaposlenih je dvosmerni proces, ki poteka med organizacijo in 

bodočimi kandidati. Metode izbiranja kandidatov so lahko testiranja (splošni testi inteligence, 

splošni testi sposobnosti, splošni testi osebnosti), razgovori ali intervjuji (telefonski, 

strukturirani intervju, nestrukturirani intervju, individualni, skupinski, panelni, zaporedni) 
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izbira s pomočjo strokovnjakov (zunanji svetovalci, zaposlitvene agencije, strokovnjaki s 

področja zaposlovanja) (Vukovič in Miglič 2006, 87−101). 

Tudi za kandidata je opis delovnega mesta in ponudbe organizacije pomemben dejavnik 

odločitve za prijavo. V zvezni državi Washington imajo za kandidate, ki se prijavljajo za višje 

delovne pozicije in strokovnjake, izoblikovane kompetence, ki naj bi jih management imel za 

zasedanje vodilnega delovnega mesta. Pomembni kompetenci, ki so jih izpostavili, se 

nanašata na razumevanje raznolikosti pri zaposlenih in organizacijsko zavest. V 

predstavitvenem oglasu za delo ključne kompetence izpostavijo. Tako tudi kandidati razumejo 

potrebe in pričakovanja organizacije (Coleman-Selden 2009, 42−44).   

V preglednici 5 so prikazani primeri kompetenc, ki jih potrebujejo kandidati za prijavo za 

višje delovno mesto.  

Preglednica 5: Izoblikovane kompetence, potrebne pri zaposlovanju strokovnjakov 

Zavedanje raznolikosti  

pri zaposlenih 
- prepoznavanje vrednosti kulture, etičnosti, spola in ostalih razlik pri 

zaposlenih, 

- skušati razumeti perspektivo drugih, ki so drugačnega mnenja, 

- spodbujati vključenost zaposlenih v poslovanje. 

Organizacijska zavest  - razumeti vizijo, poslanstvo, strategije in strukturo organizacije, 

- proizvajati procese in sredstva, ki razvijajo cilje in načrte organizacije, 

- spoštovati ustrezno stopnjo zaupanja, 

- razumeti zakonodajne okvire za zaposlovanje. 
Vir: Coleman-Selden 2009, 43. 

V državah Evropske unije so se v javnem sektorju izoblikovali različni modeli kompetenc, 

npr. na Nizozemskem razvrstitev kompetenc, ki temeljijo na skupinah − osebne značilnosti, 

sposobnosti in znanje. Na Irskem delijo kompetence glede na specifične vloge − osebna 

učinkovitost, razmišljanje v smeri reševanje problemov, manageriranje za dosego rezultatov, 

skupinska in medosebnostna učinkovitost. Evropska komisija je uvedla kompetenčni model, 

ki poudarja temeljne kompetence za vse zaposlene (delo z drugimi, motivacija, storitvena 

kultura, komunikativnost, dovzetnost za rezultate ter reševanje problemov in presoja) ter za 

tiste, ki opravljajo managerske naloge (vodenje, manageriranje z zaposlenimi, upravljanje s 

finančnimi viri ter specifične kompetence, ki jih zahteva delo) (Švalj 2005, 30−36). Stare 

(2007, 8−10) v raziskovalnem projektu določi sedem kompetenc, ki bi bile primerne za 

vodenje v državni upravi, te so: delovna prožnost (izvedba postopkov, komuniciranje in 

odpornost proti stresu), ustvarjalnost (strateško mišljenje, sprejemanje novosti, uporaba 

učinkovitih metod) vodenje (odgovornost in spodbujanje), organizacijsko vzdušje (medosebni 

odnosi, poslovanje s strankami), organiziranje (poznavanje procesov in sistema javnega 

sektorja), mreženje in vplivanje (odnos z javnostjo, nastopanje pred občinstvom) ter 

realizatorske sposobnosti (usmerjenost k doseganju ciljev).  
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Organizacije javnega sektorja morajo privabljati ključne zaposlene v svoje delovno okolje. 

Investicija v učinkovit sistem uvajanja zaposlenih, da se hitro prilagodijo in čim prej pridobijo 

potrebne informacije za delo, se pri zaposlenih prikaže v naslednjih izidih: izboljšuje njihovo 

učinkovitost, povečuje njihovo pripadnost in njihov obstanek v organizaciji. Celovit in 

strukturiran sistem uvajanja novih zaposlenih vključuje pomembne lastnosti (Coleman-Selden 

2009, 41−43): 

- osredotoča se na strategijo in cilje organizacije,  

- sestavljen je za dobo enega leta,  

- vključuje uvajanje in spoznavanje s ključnimi oddelki, funkcijami in posamezniki, 

- naslavlja vse potrebe novo zaposlenih: informacije, opremo, preglede usposabljanja, 

- novo zaposleni so aktivni člani pri doseganju uspehov organizacije, 

- dober načrt uvajanja povečuje pripadnost in ohranjanje ključnih zaposlenih.  

V preglednici 6 je prikazan strateški model uvajanja zaposlenih. Model se lahko uporablja za 

uvajanje višjih vodij, kritičnih poklicnih skupinah zaposlenih, zaposlenih na vseh funkcijah, 

za ugotavljanje potreb zaposlenih in učenja zaposlenih. Model je sestavljen po časovnem 

terminu in ključnih komponentah uvajanja: načelih, vlogah, procesnih fazah, aktivnostih in 

izidih uvajanja (Booz 2008, 1−6). 

Preglednica 6: Strateški model uvajanja zaposlenih 

Načela 

- Zavezanost k viziji in poslanstvu, 

- povezanost s kulturo organizacije, 

- povezanost s strateškimi cilji in prioritetami, 

- integrira procese in velja za vse zaposlene. 

Vloge 

- Vloga managementa, 

- nadrejenih in mentorjev, 

- zaposlenih pri procesu uvajanja. 

Procesne faze in aktivnosti pri uvajanju 

Pred dnevom 

uvajanja: 

- pripraviti novo 

zaposlenega, 

- pripraviti 

dobrodošlico, 

- sporočiti in 

poslati 

program 

uvajanja za 

zaposlene-ga. 

Prvi dan uvajanja: 

- posredovati in 

obrazložiti 

poslanstvo ter 

vrednote 

organizacije, 

- predstaviti 

organizacijo in 

norme, 

 

Prvi teden uvajanja: 

- zagotoviti 

direktno 

vpletenost 

managementa 

pri uvajanju, 

- zastaviti 

pričakovanja 

pri doseganju 

učinkovitosti 

in  določiti 

obseg dela, 

 

Uvajanje po 3 

mesecih: 

- zagotavljati 

bistvene 

treninge, 

spremljati, 

ocenjevati 

novo 

zaposlenega 

in podajati 

povratne 

informacije, 

Uvajanje po letu dni: 

- prepoznati 

pozitivne 

prispevke 

zaposlenega za 

organizacijo, 

podajati 

formalno in 

neformalno 

informacije 

glede 

učinkovitosti za 

novo zaposlene, 

Se nadaljuje  
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Procesne faze in aktivnosti pri uvajanju 

 - predstaviti 

mentorja, 

nadrejenih in 

ostalih 

ključnih 

zaposlenih, 

- spoznati 

zahteve 

zaposlenega. 

- določiti 

sredstva, ki so 

potrebna za 

delo. 

- pridobiti 

povratne 

informacije 

od 

zaposlenega. 

- izdelati razvojni 

načrt za 

zaposlenega. 

Izidi 

- Zadovoljstvo z delom, 

- ohranjanje zaposlenih, 

- pripadnost in angažiranost zaposlenih, 

- povečanje produktivnosti. 

 Vir: Booz 2008, 1−6. 

Značilnost modela je, da poudarja pomen seznanitve in predstavitve strategije, poslanstva 

vizije in ciljev novo zaposlenim v organizaciji. Skrbnik, ki je odgovoren za uvajanje novih 

zaposlenih, lahko pripravi različne tehnike in orodja za seznanitev s strategijo, z vizijo in s 

poslanstvom npr.: kopije vizije organizacije pripravi na delovni mizi  zaposlenega ob začetku 

uvajanja, pripravi video, kjer management opiše zgodovino in smer razvoja v organizaciji, 

organizira predstavitveno predavanje za novo zaposlene. Pri uvajanju ključnih zaposlenih 

morajo aktivno sodelovati vse strani, tako management, mentorji, neposredni vodje, kot tudi 

sami zaposleni (Booz 2008, 7-10).  

Management človeškega kapitala je pri uvajanju zaposlenih odgovoren za (Booz 2008, 7−13):  

- postavljanje ciljev in razvoja programov uvajanja, 

- pregled dokumentacije novo zaposlenega in ugotavljanje prednosti kandidata, 

- razvijanje in nadziranje usmeritev in usposabljanje, 

- trening in usposabljanje zaposlenih, 

- zagotavljanje učinkovitosti in enostavnosti postopka, 

- spremljanje rezultate po procesu uvajanja zaposlenih.  

Usposabljanje, razvijanje, učenje in ohranjanje človeškega kapitala 

Usposabljanje ključnih zaposlenih pomeni investicijo v človeški kapital. Zato je usposabljanje 

smiselno obravnavati enako zavzeto kot ostala organizacijska sredstva ter z merjenjem 

ugotavljati njegove koristi glede na vložek v organizacijo. Usposabljanje pomeni sistematični 

proces, ki ocenjuje uspešnost zaposlenih in jo pomaga izboljšati. Nanaša se na spreminjanje 

konceptov, spretnosti ali odnosov zaposlenih. Proces usposabljanja pomaga izboljšati trenutno 

in prihodnjo delovno uspešnost zaposlenih. Njegov namen je povečati znanje, sposobnosti in 

delovne spretnosti zaposlenih ter oblikovati vedenje in stališča skladno z organizacijskimi 
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strateškimi cilji (Miglič 2005, 32−38 in 349).  Je trofazni proces, ki zajema ocenitev potreb 

organizacije in zaposlenih, izvedbo ter ocenjevanje usposabljanja (Blundell in Murdock 1997, 

92−95). Ugotavljanje potreb poteka v treh fazah organizacij javnega sektorja. Prva faza je 

usmeritev in strategija celotnega javnega sektorja v posamezni državi. Druga faza pri 

ugotavljanju potreb je organizacijska raven, kjer so značilne specifične zahteve dela in 

potrebne kvalifikacije. Tretja je individualna raven, pri kateri je optimalno, da se sklada s 

potrebami prve in druge faze ter dopušča možnost za individualni razvoj (Miglič 2005, 335).  

Načinov usposabljanja za delo je več, management izbira glede na vrsto udeležencev in 

potreb po usposabljanju
9
:  

- Predavanja, pripovedovanja, opisovanja, pojasnjevanja, inštruktažni sestanki, poročanja.  

- Rotiranje zaposlenih: zaposleni opravljajo različno delo in si s tem pridobijo več znanja 

in izkušenj. 

- Programirane inštrukcije: gre za individualno učenje, zaposleni dobijo takojšnje povratne 

informacije. 

- Videostimulacije: preko videa se zaposlenim omogoča ustrezne informacije za večjo 

skupino ljudi. 

- Igranje vlog: zaposleni se seznanijo z različnim delom s poudarkom na medosebnih 

zmožnostih; primerna metoda za zaposlene, ki imajo pri svojem delu opravka z ljudmi.  

- Študije primerov: zaposleni se usposabljajo na dejanskih primerih, ki so bistveni za 

organizacijo, usposabljanje pomaga razvijati veščine za odločanje. 

- Metoda vaj: uporablja se za preoblikovanje teoretičnih znanj v veščine in praktično 

uporabnost; je sestavni del strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 

- Metoda dogodka: je podobna metodi primerov, razlika je, da primer določene situacije ni 

dokončno opredeljen in opisan. 

- Projektna metoda: projekti so lahko realni ali abstraktni, metoda je primerna za strokovno 

usposabljanje ter reševanje kompleksnih nalog. 

- Študijski sestanki: izbrane skupine sodelavcev obravnavajo določene aktualne teme in 

probleme, udeležencem so posredovane nove informacije, tuje izkušnje in praktični 

nasveti. 

- Senzitivni skupinski treningi: izboljšajo medosebne odnose med zaposlenimi, vaje 

potekajo zunaj organizacije.  

- Metoda opazovanja in posnemanja: posameznik se postopoma nauči dela s pomočjo 

posnemanja; zaposleni, ki pomaga usposabljati, mora obvladati metode prenosa znanja, 

poučevanje dela ter imeti delovne izkušnje. 

V preglednici 7 so prikazani modeli usposabljanja v organizaciji. Kateri model management 

uporablja, je odvisno od organizacijske strategije in strategije usposabljanja. Usposabljanje je 

                                                 
9
 Povzeto po literaturi: Lipičnik 1998, 112−113; Možina idr. 1998, 186−193; Werther in Davis 1989, 

252−260. 
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uspešno, če sodelujemo z zaposlenimi, ki imajo izkušnje in poznajo tehnike prenosa znanja; 

pomaga pri izboljšanju spretnostni posameznika. Uporaba modelov je odvisna od potreb 

organizacije, zaposlenih. Modeli se med seboj lahko tudi prepletajo in so so reaktivni, to je 

namenjeni trenutnim reševanju problemov, in proaktivni, kjer gre za razvoj kompetenc, za 

usposabljanje in večanje vloge v daljšem obdobju ter zadovoljevanje potreb organizacije. Za 

management pa je priporočljivo, da vključi zaposlene v procese načrtovanja potreb po 

usposabljanju, jih motivira pri usposabljanju, podaja sprotne informacije zaposlenim o 

usposabljanju in doseženih ciljih, vključuje potrebe in dosežke pri usposabljanju v letni 

razgovor (Vukovič in Miglič 2006, 61−79).  

Preglednica 7: Modeli usposabljanja zaposlenih v organizaciji   

Individualno usposabljanje 

Vajenski model: 

- "vajenec" poskuša posnemati "mojstra", 

- poudarek je na posamezniku in ne celotni organizaciji. 

Model povečanja uspešnosti: 

- temelji na spreminjanju uspešnosti in ne le na izobraževanju in usposabljanju, 

- primeren za zaposlene, ki imajo večjo sposobnost odločanja. 

Modeli organizacijskega usposabljanja 

Model učenja z odkrivanjem: 

- primeren za organizacije z visoko kvalificiranimi zaposlenimi, 

- do usposabljanja prihaja na delovnem mestu, 

- prevzemajo se standardi in rutina. 

Izobraževalni model: 

- organizacija spodbuja in podpira vključevanje zaposlenih v formalno izobraževanje za pridobivanje 

strokovne izobrazbe in stopnje. 

Modeli organizacijskega usposabljanja 

Model usmerjanja k problemom: 

- gre za reševanje kratkoročnih potreb, 

- je spontan in priložnosten, 

- gre za uporabo namenskih sredstev za operativne potrebe, ki jih določi višje vodstvo. 

Model dejavnega učenja: 

- je študij stvarnih problemov in iskanje rešitev znotraj organizacijskega okolja, 

- namen modela je »naučiti se učiti«, 

- reševanje konkretnih problemov. 

Analitični model: 

- gre za statistično metodo usposabljanja in je povezana z organizacijskimi potrebami, 

- temelji na značilnostih dela, 

- vključuje sodelovanje poznavalcev posameznih del in nalog, 

- uporaben je za sodelovanje več zaposlenih za predstavitev veljavnih pravil in novega načina dela. 

Sistemski model: 

- daje prednost celotnemu sistemu, 

- nanaša se na procese usposabljanja, 

- vključuje ocenjevanje vpliva strategije usposabljanja, 

- potrjevanje in izpodbijanje kakovosti podatkov, 

- vpeljuje nov način evalvacije, 

- primerja različne metode usposabljanja. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje  

Modeli organizacijskega usposabljanja 

Sistematični model: 

- obravnava usposabljanje in razvoj kot proces, 

- bistvo je izvajanje logičnih zaporednih korakov: analiza potreb po usposabljanju, oblikovanje načrtov 

usposabljanja, udejanjanje načrtov in ocenjevanje, 

- sprejema posege usposabljanja kot redne pojave v organizacijskem življenju, ki jih vodijo usposobljeni 

oddelki ali strokovnjaki. 

Tranzicijski model: 

- gre za sistematični model usposabljanja in povezavo med organizacijsko strategijo in učenjem. 

Model najboljše prakse: 

- temelji na sistematičnem modelu usposabljanja, 

- izhaja iz potreb po ugotavljanju in presojanju h konkretnim izboljšavam in organizacijski uspešnosti, 

- bistvo modela je prepoznavanje nujnosti povezanih ciljev usposabljanja z zahtevami organizacije, 

- je domena celotne organizacije, še posebej pa managementa. 

Model stalnega razvoja: 

- poudarja pomen vloge stalnega razvoja v daljšem obdobju in zadovoljevanje prihodnjih potreb, 

- usposabljanje se umešča v širše organizacijske okoliščine in proučuje povezave z drugimi razvojnimi 

dejavnostmi, 

- stremi k stalnemu nadzoru, testiranju, investiranju v razvoj, 

- podpira koncept učeče se organizacije. 

Vir:  Vukovič in Miglič 2006, 61−79. 

Namen in cilji ocenitve rezultatov usposabljanja so združevanje podatkov, primerjanje 

podatkov, preučevanje odnosov med podatki ter izpostavljanje specifičnih ali problematičnih 

področij usposabljanja. Zbrane podatke lahko predstavimo na več načinov, govorimo o 

diagramskem pristopu (prikaz diagramov in slik) in numeričnem pristopu (prikaz s pomočjo 

številk: korelacija, regresija podatkov, vzorci …). Predstavitev mora biti enostavna, jasna in 

razumljiva vsem udeležencem. Sistem ocenitve zajema stalno preverjanje koristnosti, 

uporabnosti, ugotavljanje načinov delovanja sistemov usposabljanja, preverjanje vpliva na 

učinke izpopolnjevanja glavnih strateških ciljev, spodbuja vse udeležence k uporabi novih 

znanj in veščin (Miglič 2000, 76−92). 

Samo zaposleni z novimi znanji so lahko vir novih idej, razmišljanj in postopkov. 

Izobraževanje in razvijanje zaposlenih je načrtno in sistematično, poteka lahko v različnih 

oblikah: dokvalifikaciji, prekvalifikaciji, nadaljevanju šolanja in študija, kot obisk krajših in 

daljših seminarjev, delavnic (Ivanuša-Bezjak 2006, 75−77). Razvoj zaposlenih mora biti 

vpeljan v sistem organizacije, kjer je potrebno upoštevati kulturo podjetja, razvojne cilje in 

strategijo podjetja (Društvo za vrednotenje dela, organizacijski in kadrovki razvoj 1997, 

82−83).   

Programi pri razvijanju zaposlenih v organizacijah javnega sektorja morajo v organizacijah 

upoštevati trende pri zaposlovanju, fleksibilnost in kreativnost. Pri programih, ki razvijajo 

vodje in ključne zaposlene, se management usmerja na veščine, kvalifikacije, kreativno 

razmišljanje, povezovanje, skupinsko delovanje ter vodstvo, ki je usmerjeno k ciljem 

organizacije. Ključne kvalifikacije, ki naj bi jih razvili vodje, so vodenje v okolju, ki se  

spreminja, vodenje ljudi, doseganje zastavljenih rezultatov, znati dobro presojati, ustvarjati 
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zavezništvo v podjetju in ustvarjati pozitivno komunikacijo. Razvoj veščin pri vodjih in 

ostalih zaposlenih mora vsebovati individualni načrt razvoja. Organizacija razvije 

organizacijski načrt razvoja uspešnosti. Pozornost je potrebno usmerjati na ključne 

kompetence, razvoj vodij na vseh ravneh in oblikovanje razvojnega programa s cilji 

organizacije. Management, ki ima pod sabo zaposlene, jih mora znati s svojimi znanji in 

sposobnostmi motivirati, da bodo sodelavci dosegali cilje organizacije. Ključne veščine 

vodilnih in ključnih zaposlenih predstavljajo samozavedanje, komunikacija, razumevanje 

posameznikov in skupine. Vodilni zaposleni imajo visoko razvite stopnje doseganja 

rezultatov, dosežkov, dominantnosti, pripadnosti, samostojnosti samokontrole in samozavesti 

(Mani 2009, 93−94).  

Proces za razvoj ključnih zaposlenih, ki bodo postali vodilni v organizaciji, zajema faze (Mani 

2009, 93−96):  

1. Spoznavalni program; kandidatom so predstavljena kariera in pričakovanja. 

2. Samoocenitveni program; vključuje ocenitev vrednot, vodstvene stile, odnose in 

zanimanje za nadaljnjo kariero. Kandidati svoje rezultate delijo med ostale udeležence, ti 

kasneje podajajo povratno informacijo. Vsak kandidat izbira področje dela, ki je skladno z 

njegovimi nalogami in interesi ter postavi realne cilje za razvoj kariere.  

3. Razvoj individualnega načrta za uspešnost; v načrtu  se določijo potrebe za doseganje 

ciljev organizacije, načrtovane aktivnosti za potrebne kvalifikacije in časovni okvir za 

doseganje ciljev.   

Ključna aktivnost managementa je razvoj talentov v organizaciji. Ti predstavljajo ključne 

zaposlene, saj imajo potrebna znanja, spretnosti in kompetence za doseganje nalog in ciljev v 

organizaciji (Opm.gov b.l.). Razvoj talentov temelji najprej na identifikaciji, kdo v 

organizaciji predstavlja ključne zaposlene, jim zagotoviti ustrezno usposobljenost, 

izobraževanje ti ter omogočati karierni napredek. Najpogostejša razvojna aktivnost za razvoj 

ključnih zaposlenih v organizaciji je načrtovanje njihove kariere in načrtovanje nasledstva 

(Australian Public Service Commission 2013, 6−7).   

Da organizacija razvija svoje nasledstvo, mora management človeškega kapitala oblikovati 

karierne načrte za svoje zaposlene. Organizacije za razvoj pravilnega nasledstva skrbijo za 

izpopolnjevanje svojih potreb, nasledstvo lahko načrtujejo z različnimi kariernimi pristopi; 

eden od pristopov je lahko vertikalno načrtovanje kariere, kjer zaposleni napreduje po 

korakih in se razume kot premik navzgor; imenujemo ga karierni »model lestev«. Z uspešnim 

poslovanjem in obvladovanjem spretnosti management človeškega kapitala gradi kompetence 

s pomočjo usposabljanja, izobraževanja, razvoja in tako zaposlenim pripravlja korake po 

karierni lestvici. Gradnja ključnih zaposlenih in vodilnih ne zahteva samo vloženega časa, 

ampak izkaz njihovih kompetenc in volje do prevzemanja odgovornosti. Novejši pristop 

gradnje kariere je razvoj »kariernih rešetk«. V takšni karierni obliki so omogočeni stranski 

koraki, ki jih posameznik lahko doseže z novimi izzivi in dolžnostmi. Zaposlenemu se 
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zagotavljajo izzivi za njegov prispevek k organizaciji, hkrati pa gradijo kompetence, ki 

morajo biti pregledne za vse zaposlene. Z vidika zaposlenega razvoj kariere pomeni 

poznavanje delovnih priložnosti in izbire; identifikacija kariernih ciljev, sodelovanje, možnost 

izobraževanja in delovnih izkušenj, da lahko doseže karierne cilje (Coleman-Selden 2009, 

100−105).  

Primeri kariernih načrtov, ki jih v organizacijah javnega sektorja uveljavljajo v zveznih 

državah v ZDA, so prikazani v nadaljevanju (Coleman-Selden 2009, 105): 

- V zvezni državi Virginiji zaposlenim poleg poklicnega profila oblikujejo načrt za osebni 

razvoj kariere. Zaposlene karierni načrt vodi skozi njihovo poklicno kariero skupaj z 

njegovim managementom. Predstavlja pomoč zaposlenim, da ocenjujejo svoje 

pridobljeno znanje in izkušnje ter jih primerjajo z vsako od delovnih mest med seboj v 

celotni državi. Na ravni države imajo oddelek, ki skrbi za karierni center javnih 

uslužbencev. Oddelek nosi odgovornost za zagotavljanje standardov, oceno in razvoj 

karier zaposlenih, pomaga pri iskanju zaposlitve, predstavlja delo svetovalne službe za 

tisti kader, ki bi se želel zaposliti v njihovem javnem sektorju.  

- V nekaterih zveznih državah imajo zraven ocenitve delovne uspešnosti vključen 

individualni karierni razvoj posameznikov, ki se razlikuje od kratkoročnih (do 1 leta) do 

dolgoročnih načrtov razvoja posameznika (3−5 let). 

- V polovici zveznih držav izvajajo managerji formalno mentorstvo za razvijanje kariere 

zaposlenih.  

Zaradi kakovostnih povratnih informacij, katere potrebe so za doseganje ciljev še potrebne in 

v katere organizacija še mora vlagati, je ključni sistem ocenjevanja usposabljanja in 

razvijanja. Proces ocenjevanja vsebuje: učenje (ocenitev, do katere mere je udeleženec 

povečal svoje znanje, izboljšal veščine in kompetence), reakcijo udeležencev (kaj so 

udeleženci občutili in kakšno je njihovo mnenje glede usposabljanja, razvoja in 

izobraževanja), vedenje udeležencev (v kolikšni meri se je spremenilo vedenje udeležencev) 

in rezultati (kakšni so ključni in končni rezultati za doseganje ciljev organizacije) (Coleman-

Selden 2009, 100−101). 

Ohranjanje zaposlenih se pri zaposlenih izraža v odnosu in vedenju zaposlenih. Pri odnosu 

govorimo o visokem zadovoljstvu z delom, o zavezanosti in angažiranosti zaposlenih. 

Vedenje zaposlenih se prikazuje v izostanku od dela, pritožbah, stopnji diskriminacije, 

zamujanju zaposlenih pri delovnih nalogah (Coleman-Selden 2009, 70).  

Priporočila, ki vsebujejo strategijo ohranjanja zaposlenih, so (Australian Public Service 

Commission 2013, 6): 

- Povečevanje vodilnih v usposabljanju v veščinah komunikacije, medosebnih odnosov ter 

skupinskem delu s svojimi zaposlenimi. 
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- Sprotno pregledovanje podatkov neuspeha, da se lažje opredelijo izzivi, dolgoročne 

strategije za izboljšavo.  

- Vodenje ključnih zaposlenih in priprava ankete za zaposlene za ugotavljanje vzrokov 

odhoda in priprava predlogov za izboljševanje za ohranjanje zaposlenih. 

- Znatno razširiti nabor kandidatov, primernih za vodstvene položaje, da se ustvari možnost 

za hitro zamenjavo vodilnih in ključnih zaposlenih ob upokojitvi. 

- Širjenja mentorstva pri usposabljanju zaposlenih kot ključno sredstvo ohranitve. 

- Razviti nabor metrik, ki jih je mogoče uporabljati pri ocenjevanju učinkovitosti 

usposabljanja in ohranjanja zaposlenih.    

V preglednici 8 je prikazan anketni vprašalnik, ki ga lahko uporabi management ob odhodu 

zaposlenih iz organizacije. Zaposleni  označijo tri razloge za odhod, pri tem vsakega od treh 

označenih razvrstijo z lestvico od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni najbolj pomemben razlog za 

odhod, 2 in 3 sta pomembna vendar, pa manj kot 1. 

Preglednica 8: Anketni vprašalnik za spremljanje razlogov za odhod organizacije 

  - menjavanje kariere 

  - vrnitev v šolo 

  - selitev 

  - upokojitev 

  - ne potrebujem dela 

  - družinske razmere 

  - zdravstveni razlogi 

  - veščin in zmožnosti, ki jih imam, ne morem dobro izrabiti 

  - zaposlovalni pogoji (urnik, lokacija ...) 

  - plača in denarno nagrajevanje 

  - prevelike obremenitve 

  - omejeno napredovanje 

  - delovne naloge se ne ujemajo s kariernimi cilji in z interesi 

  - delovni pogoji (orodja, okolje, sredstva) 

  - konflikt s sodelavci 

  - konflikt z managementom  

  - ni občutka cenjenosti in vrednosti 

  - prakse managementa 

  - preveč birokratskih postopkov  

  - ni dovolj izziva na delovnem mestu 

  - ostalo  

Vir: Coleman-Selden 2009, 71.  

Če se zaposleni odločijo za odhod iz organizacije iz osebnih razlogov, na primer zaradi 

selitve, ima management malo možnosti, da ohrani ključne zaposlene, tudi kontrola takšnih 

odhodov je nepredvidljiva in management nanj nima vpliva. Če zaposleni odhajajo zaradi 

odnosov, okolja dela, plače, lahko management in organizacija vplivata, na ohranitev ključnih 

zaposlenih v organizaciji. V raziskavi, ki je bila izvedena v organizacijah javnega sektorja v 
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zvezni državi Connecticut, so zaposleni kot ključni vzrok za odhod iz organizacije navedli 

pomanjkanje napredovanja v lastni organizaciji (Coleman-Selden 2009, 73). Po raziskavah 

Linkedln
10

 je med več kot deset tisoč njihovih uporabnikov z vsega sveta, ki so v zadnjem 

času menjali službo, organizacija izvedla raziskavo o vzrokih za menjavo službe. 

Najpogostejši razlog, ki so ga navedli za menjavo organizacije, je neustrezno karierno 

napredovanje, skoraj več kot polovica vprašanih je odgovorila, da v podjetju niso videli več 

možnosti napredovanja (Rupar 2015).  

Management lahko, na podlagi odkrivanja vzrokov za odhod, ustvarja okolje, kjer se bodo 

zaposleni počutili sprejete, in jih primerno spodbuja za doseganje večje uspešnosti 

organizacije. To je mogoče storiti z natančnim načrtovanjem, ki zagotavlja vodstvu, da bo 

znalo managerirati talente in se osredotočati na strateške potrebe organizacije. S proaktivnim 

pristopom management izbira posameznike, ki čutijo pripadnost organizaciji, čutijo priložnost 

za razvoj ter angažiranost za doseganje ciljev organizacije. Management se v prizadevanju, da 

bi povečal svojo konkurenčno prednost v zadrževanju ključnih zaposlenih, obrača na nove 

ugodnosti, kot je iskanje ravnovesja med službenim in osebnim življenjem zaposlenih 

(omogočanje prilagodljivega delovnega časa, nudenje obiskov na športnih aktivnosti, 

kulturnih prireditvah …) ter izbira motivacijskih prijemov, ki povečujejo in ohranjajo 

človeški kapital v organizacijah javnega sektorja (Roberts idr. 2013, 15−16). Delovanje po 

poštenosti, pravičnosti ter uporaba komunikacije, ki bo dvosmerna in bo zagotavljala 

konstruktivne povratne informacije, bo v organizaciji ustvarjalo pozitivno delovno okolje 

(Milanovski in Kimball 2009, 8).    

Motiviranje in nagrajevanje človeškega kapitala  

Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje. S pomočjo motivacije 

se poveča delovanje energije, vztrajnost, moč, učinkovitost, spreminja vedenje in usmerja k 

zastavljenim ciljem (Kobal-Grum in Musek 2009, 16). Za delo v javnem sektorju je za 

doseganje učinkovitosti potrebna motivacija; ta predstavlja osredotočenost zaposlenih na 

motive in dejanja, ki so namenjeni, da delajo dobro za dobro drugih ter pomagajo soustvarjati 

blaginjo družbe (Kim idr. 2010, 2−3). Zaposleni, ki bodo v podjetju dovolj motivirani, lahko 

povečujejo delovne dosežke in dosegajo cilje organizacije (Šeškar-Kastelic in Klun-Peternelj 

2010, 108). Kritična masa dovolj motiviranih zaposlenih deluje na organizacijo tako, da jo 

poganja, omogoča razvoj, napredek, rast in uspešnost. Management mora poznati učinkovite 

pristope motiviranja in vanj vlagati več časa in energije, prav tako pa pravočasno ukinjati tiste 

elemente, ki uničujejo motiviranost ljudi (Mihalič 2010, 6−10). Za motivacijo so se razvile 

različne teorije, ki poudarjajo različne potrebe za uspešno in motivirano delovanje zaposlenih. 

                                                 
10

 Linkedln je poslovno orientirano spletno socialno omrežje. Omrežje uporablja za mreženje v 

poslovnem svetu pri iskalcih zaposlitve in delodajalcih po vsem svetu.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Spletno_socialno_omre%C5%BEje
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Organizacije oblikujejo sistem motivacije in nagrajevanja, da bi z njim dosegle svoje cilje 

(Černetič 2007, 224-225) . 

 V preglednici 9 so prikazane motivacijske teorije. Med seboj se razlikujejo po različnih 

dejavnikih in prioritetah, ki  motivirajo zaposlene. 

Preglednica 9: Motivacijske teorije 

Motivacijska teorija Značilnosti 

Teorija ekonomske motivacije Temeljno izhodišče teorije je zaslužek zaposlenih kot glavni 

motivator.  

Motivacijska teorija Maslowa Temelji na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb. Potreba, ki 

je zadovoljena, ne motivira več, ampak se ob tem pojavi nova 

potreba (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti in zaščiti, socialne 

potrebe, potrebe po spoštovanju, ugledu, potrebe po 

samouresničevanju, samopotrjevanju). 

Herzbergova motivacijska teorija Temelji na dveh vrstah dejavnikov. Motivatorji (uspeh pri delu, 

prepoznavnost, vrsta dela, odgovornost, napredovanje, razvoj), ki 

vplivajo na zadovoljstvo, higieniki (politika podjetja, nadzor, odnos 

nadrejenih in sodelavcev, plača, osebno življenje na 

nezadovoljstvo, status, varnost) pa odpravljajo nezadovoljstvo.   

Vroomova motivacijska teorija  Temeljno izhodišče je teza o nasprotujočih si ciljih organizacije in 

zaposlenih v organizaciji. Teorija razlikuje individualne in 

posameznikove cilje.  

Hackman - Oldhamov model  Temeljno izhodišče te teorije je, da ljudje delajo dobro samo, če so 

zadovoljni z delom. Zaposleni morajo poznati rezultate svojega 

dela, imeti odgovornost in občutek pomembnosti.  

Skinnerjeva teorija okrepitve  Temelji na predpostavki, da vedenje usmerjajo posledice. Lahko so 

kazen ali pa nagrada za določeno vedenje.  

Adleferjeva teorija ali ERG teorija Temelji na predpostavki tristopenjske lestvice potreb. Hierarhija ni 

absolutna, saj bi osebe lahko motivirale istočasno potrebe na 

različnih ravneh. 

McGregorjeva teorija X in teorija Y Teorija temelji na prepričanju, da je za uspešnost ključna 

motivacija vseh zaposlenih, na katero imajo vpliv vodilni zaposleni. 

Teorija X predpostavlja, da je zaposleni len in se delu izgone. 

Teorija Y predvideva, da so zaposleni popolnoma zainteresirani za 

delo.  

Likertova teorija  Temeljna ideje te teorije so, da je produktivnost odvisna od načina 

vodenja in od stališč vseh zaposlenih.  

Frommova teorija  Temeljni na tem, da bi ljudje radi nekaj imeli (motivirajo jih 

materialne dobrine) in bi radi nekaj bili (motivira jih ugled v 

družbi). 

Problemsko-motivacijska teorija          Temelji na situaciji, ki predstavlja problem in jo zaposleni želijo 

spremeniti, rešitev problema predstavlja motivacijo.  

Novejše teorije motiviranja Temeljijo na raziskavah, da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno od 

zmožnosti, vrednot in življenjskih interesov. Ugotovitve te teorije 

poudarjajo pomen življenjskega interesa na poslovnem področju 

(uporaba tehnologij, abstraktno razmišljanje, ustvarjalno delo, 

odnosi, vodenje, vpliv besed in idej). 

Vir: Černetič 2007, 224−236; Kalčič 2005, 12−25; Lipičnik 1998, 170; Uhan 2000, 199. 

Poznavanje motivacijskih teorij služi kot mehanizem, da pri zaposlenih izzovemo aktivnost, 

ki pripomore k doseganju ciljev organizacije. Če pa želimo, da bodo zaposleni aktivnosti 
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uporabljali, je potrebno oblikovati vzorec vedenja pri zaposlenih. S pomočjo motivacijskih 

modelov se doseže, da zaposleni ponavljajo želeno vedenje. Lastnosti motivacijskih modelov 

so pričakovanje, pravičnost, enakost. Pričakovanje je izpolnjeno takrat, ko smo zadovoljni in 

nezadovoljstvo na drugi strani, ko ni izpolnjen motiv. Zaposlenim management ne bi smel 

buditi napačnih pričakovanj ali jim obljubljati nekaj, česar ne zmore izpolniti. Osnovno 

načelo ravnanja z zaposlenimi, ki so največji vir bogastva organizacije, predstavlja enakost. 

Zaposleni pričakujejo, da bodo od organizacije dobili vrednost, kolikšno so dali. Zaposleni 

glede na vložke občutijo radodarnost (občutek, da organizaciji dajejo več, kot organizacija 

daje njim), enakost (vložek in izid sta enakovredna) ter pridobljeno pravico (zaposleni dobi 

več, kot si je zaslužil). Občutek neenakosti lahko povzroči težave pri produktivnosti. 

Management lahko občutek neenakosti zmanjša na naslednje načine: poslušanje zaposlenih, 

da bi razumeli osnovne primerjave, poročanje zaposlenim o prispevku drugih, opisovanje 

dobitkov glede na različne ravni uspešnosti, primerjanje trenutnih in preteklih dosežkov 

zaposlenih. Občutek pravičnosti zaposleni enačijo z vložki v organizacijo. Če zaposleni za 

enako delo dobijo različno, imajo občutek nepravičnosti. Vedenje zaposlenih se prikazuje v 

zapuščanju delodajalcev, zmanjševanju ali povečanju svojih vložkov v organizacijo, iskanju 

zakonitih poti za zapuščanje dela (Lipičnik 1998, 171−177).  

Človeški kapital predstavljajo zaposleni s svojimi znanji, z odnosom in inovativnostjo. Da 

lahko organizacije pridobivajo, ohranjajo, povečujejo človeški kapital, management 

človeškega kapitala lahko uporabi različna orodja in aktivnosti
11

: 

- Investiranje v izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje in razvijanje zaposlenih.  

- Omogočanje odgovornejšega in zahtevnejšega dela, večji izzivi pri delu.  

- Javno izpostavljanje dosežkov pred sodelavci, pisne in ustne pohvale za uspehe in 

dosežke, čestitke, hvaljenje in spodbujanje, priznanja za uspeh in dobre rezultate, 

izdelava kartic vzpodbud in pohval, podarjanje certifikatov pohval (npr. podaritev 

večerje, organiziranje izletov za najbolje ocenjene zaposlene …).  

- Izkazovanje zaupanja. Možnost samostojnega odločanja in soodločanja, prenos lastnih 

odgovornosti, ne nadzorovanje.  

- Spodbujanje, opogumljanje, navdihovanje zaposlenih. Zagotavljanje lastnega pozitivnega 

zgleda za zaposlene, informiranje zaposlenih, omogočanje kvalitetnih znanj in izkušenj.  

- Nudenje možnosti napredovanja. Oblikovanje kariernih načrtov za zaposlene. 

- Zagotovitev boljših delovnih pogojev (fleksibilen prihod na delo in z dela, možnost dela 

na domu).  

- Oblikovanje načrtov za priznavanje sposobnosti zaposlenih.  

Velik vir motiviranja predstavlja finančna nagrada zaposlenim. Finančne spodbude se lahko 

prikazujejo v plači, dodatkih ali bonitetah, ki jih dobijo zaposleni. V okviru denarnega 

                                                 
11

 Povzeto po literaturi: Coleman-Selden 2009, 155−156; Černetič 2007, 241−246; Ivanuša-Bezjak 

2006, 89−92; Mihalič 2006, 213−217; Mihalič 2010, 4−48; Wayne idr. 1999, 579−580. 
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nagrajevanja je za ohranjanje in spodbujanje zaposlenih primeren sistem plačila za dosežke, 

znanja, veščine in kompetence (Mihalič 2010, 34−35). Plačni sistem v javnem sektorju v  

Sloveniji temelji na podlagi zakonskih določil. Temeljni zakon, ki ureja področje plačnega 

sistema, je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/2009, 

56/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 68/06, 57/07, 17/08, 58/08, 69/08, 80/08, 49/08, 

91/09), ki v 7. in 8. členu določa plačne skupine in plačne podskupine,  tarifne  razrede od I. 

do IX., ki predstavljajo neko vrsto osnovne členitve javnih uslužbencev in funkcionarjev v 

javnem sektorju.  

Napredovanje, ki ima za zaposlene v javnem sektorju finančne posledice, opredeljuje poleg 

ZSPJS še Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 

51/08, 91/08, 113/09) ter področni predpisi, ki urejajo napredovanje, so razdeljeni po 

dejavnostih javnega sektorja in opredeljujejo napredovanje v nazive. Skladno z zakonskim 

omejitvami lahko zaposleni napreduje v plačilne razrede za največ 10 plačilnih razredov, na 

delovnih mestih, kjer je mogoče tudi napredovanje v višji naziv, lahko v posameznem nazivu 

napredujejo največ za pet plačnih razredov. Napredovanje javnih uslužbencev je zakonsko 

omejeno določeno glede na celoten javni sektor, premalo pa poudarja fleksibilnost in dejansko 

nagrajevanje uspešnih in njihovih dosežkov na delovnem mestu (SVIZ 2015).  

Glede na trenutno obstoječi sistem plačnega sistema je Vlada Republike Slovenije v 

pogajanjih z reprezentativnimi sindikati podala predloge za prihodnost, ki se navezujejo na 

odpravo avtomatizma, deregulacijo ter večjo  prožnost določanja plače na individualni ravni 

(Vlada Republike Slovenije 2015). 

Obstoječi sistem predvideva napredovanje v višje razrede na podlagi stalnih ocen delovne 

uspešnosti, delovne dobe in napredovanje ter prenos plačilnih sistem ob prehodu na drugo 

delovno mesto. S pomočjo deregulacije plačilnega sistema bi povečali samostojnost subjektov 

javnega sektorja pri določanju plač, vendar na osnovi vnaprej dogovorjenih temeljnih načel za 

merjenje uspešnosti. V prihodnosti bi želeli vzpostaviti ustrezne mehanizme spodbujanja in 

sankcioniranja odgovornosti odgovornih oseb. Določanje plače na individualni ravni bi 

pomenilo ocenjevanje posameznikov glede na rezultate dela, možnost odzivanja vodstva na 

slabo delo, mobilnega manageriranja zaposlenih in povišanje plače nadpovprečnim javnim 

uslužbencem, hkrati pa zmanjšanje avtomatizma (Vlada Republike Slovenije 2015). Coleman-

Selden (2009, 154−155) poudarja vzpostavitev plačilnega sistema, ki bo temeljil na 

podpiranju človeškega kapitala, strategiji in njenih ciljih. Ključen je premik iz tradicionalnega 

plačilnega sistema na možnost širokopasovnega financiranja javnih uslužbencev.  

Orodje, ki pomaga k motivaciji zaposlenih, je formalni program priznanja uspešnosti 

zaposlenih v organizaciji. Pomembno je, da so programi skladni s strategijo organizacije. 

Opisujejo sisteme nagrajevanja in spodbud, ki so vpeljani v organizacijo. Programi so 

zapisani, lahko objavljeni tudi na spletnih straneh za privabljanje ključnih zaposlenih. Poleg 
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motivacijskega orodja povečujejo zvestobo, produktivnost, uspeh, moralo in ohranjanje 

zaposlenih v organizaciji. Pred razvojem programa je za nagrajevanje priporočljivo upoštevati 

število zaposlenih, izračun skupnega zneska za nagrajevanje in priznanja za posameznike in 

vse zaposlene v organizaciji. Ob razvoju programa je upoštevati naslednje faze (Whitney in 

Bombard 2007, 2−7): 

1. Določanje ciljev programa. Nujno je, da ima delodajalec jasno predstavo o ciljih. Cilji 

predstavljajo, kaj morajo zaposleni storiti, kakšne posebne dosežke zaposlenih je potrebno 

izpostaviti, in priznanja, kakšni rezultati so potrebni za doseganje uspešnosti ter katere 

politike in prakse bo opredeljeval program. 

2. Skrbnike programa. Določiti osebe, odgovorne za programe priznavanja.   

3. Komunikacija. Uspešen program je tisti, ki omogoča zaposlenim, da lažje sodelujejo. 

Zaposleni bolj verjetno sodelujejo v programu priznavanja, če so seznanjeni z obstojem 

programa na začetku. Management bi moral program oglaševati na vidnih mestih in 

spodbujati  zaposlene, da se vključujejo v razlago pravil in postopkov.  

4. Upravičenost programa in sodelovanje. Podajanje informacije o pravilih in postopkih pri 

sodelovanju programa za priznanje. 

5. Datumi programa. Določanje ciklov programa, kdaj se ocenjevalno obdobje prične in kdaj 

zaključi.    

6. Določanje nagrad. Določitev nagrad za zaposlene, tako denarnih kot nedenarnih spodbud. 

Bistveno je, da so nagrade dosledno in pravočasno razdeljene med uspešne zaposlene. 

7. Progam usposabljanja za managerje. Določanje nagrad za vodilne zaposlene.  

8. Vrednotenje programa. Merjenje uspešnosti programa, vzpostavitev meril in tehnik 

merjenja.   

Management mora ustvarjati tudi stimulativno delovno okolje, ki motivira zaposlene za 

doseganje ciljev organizacije (Stewart 2003, 101−103). Graditi mora sistem, ki spodbuja 

raznoliko, visoko učinkovite zaposlene, presojati, ocenjevati in meriti uspešnost zaposlenih, 

jim podajati povratne informacije, predloge za izboljšavo ter jih usmerjati k doseganju ciljev 

(Opm.gov b.l.). Zaposlovati morajo managerje, ki bodo s svojim znanjem spodbujali, 

motivirali ostale zaposlene. Stremeti je potrebno k pravičnosti in enakopravnosti do vseh 

zaposlenih in nagrajevati glede na dejansko delovno uspešnost človeškega kapitala v 

organizaciji (Coleman-Selden 2009, 23).  

Merjenje človeškega kapitala  

Merjenje človeškega kapitala skozi delovno uspešnost zaposlenih predstavlja učinkovitost 

zaposlenih, zavezanost organizaciji, njihovo angažiranost, stremenje k uspešnosti ter 

napredovanju, hkrati pa doseganje ciljev organizacije (Public Sector Commission 2009, 5).  

Strateški cilji naj bi zaposlenim predstavljali želene rezultate, zato je za management 

potrebno, da za merjenje uspešnosti človeškega kapitala pripravi aktivnosti, s katerimi bo 
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doseganje rezultatov lažje. Aktivnosti za merjenje uspešnosti zaposlenih vključujejo 

(Coleman-Selden 2009, 118−164): 

- razvijanje uporabnih veščin in kompetenc za zaposlene ter njihovo ocenjevanje, 

- obrazce za samoocenjevanje, razprave o samoocenitvah, 

- intervjuje o delovni uspešnosti, 

- izdelavo načrta delovne uspešnosti, 

- doseganje ciljev delovne uspešnosti, 

- zbiranje in razvoj baze podatkov za ključne zaposlene. 

Merjenje uspešnosti je učinkovito, če management podaja formalne povratne informacije 

zaposlenim; te vključujejo cilje zaposlenih, karierne načrte zaposlenih ter cilje organizacije. 

Management za merjenje človeškega kapitala vpelje različna orodja, metrike in faze. S 

pomočjo kazalnikov človeškega kapitala naredi primerjalne analize, ki jih za lažji in hitrejši 

prikaz pri doseganju ciljev lahko predstavi. Kazalniki se merijo v tabeli rezultatov in v 

preglednicah z različnimi grafičnimi prikazi (Coleman-Selden 2009, 118−164). Primerjalne 

analize so primerne med organizacijami z enakimi dejavnostmi, poslanstvom in s podobnimi 

cilji (Public Sector Commission 2009, 8). Preglednice in tabele rezultatov so pomembno 

orodje za merjenje človeškega kapitala in njegove uspešnosti. Dokumentiranje in sledenje je 

pomembno za manageriranje človeškega kapitala, odkrivanje pomanjkljivosti in iskanje 

priložnosti. Preglednice se lahko uporabljajo za hiter pregled odhodov zaposlenih iz 

organizacije ter njihove vzroke za odhod, kreiranje baz podatkov za odkrivanje in 

zaposlovanje ključnih zaposlenih, doseganje strateških ciljev, povezanih z manageriranjem 

človeškega kapitala (Lockwood 2006, 4−7).       

V preglednici 10 so prikazani primeri kazalnikov, ki pomagajo pri merjenju človeškega 

kapitala v javnem sektorju.  

Preglednica 10: Kazalniki merjenja človeškega kapitala v javnem sektorju 

Strateški izidi Primeri indikatorjev merjenja 

Zagotavljanje strateškega 

vodstva 
- Strategija zaposlovanja, ki je potrjena in vpletena v proces načrtovanja, 

- pregled celovitega nabora politik zaposlovanja, 

- raznolikost vodstvenih zaposlenih, 

- kontrola učinkovitosti vodstva. 

Privabljanje ključnih 

zaposlenih  
- Število prostih delovnih mest, 

- stroški zaposlovanja, 

- % imenovanja za ključna delovna mesta preko metod zaposlovanja, 

- povprečni čas za zapolnitev prostih delovnih mest, 

- število notranjih in zunanjih kandidatov za zaposlitev, 

- % napredovanj ključnih zaposlenih. 

Ohranjanje ključnih 

zaposlenih  
- % prostovoljne fluktuacije za ključne zaposlene, 

- % absentizma, 

- število opravljenih intervjuji z vodstvom in število predlogov za izboljšave, 

- % zadovoljstva z delovnim mestom, 

- %  pozitivne in negativne angažiranosti zaposlenih, 

- % zavezanosti zaposlenih. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 10 – nadaljevanje 

Strateški izidi Primeri indikatorjev merjenja 

Gradnja  talentov  v 

organizaciji  
- % uspešnosti in razvoja zaposlenih, 

- ocenjevanje kritičnih poklicnih skupin, 

- identifikacija in pregled znanja zaposlenih, 

- % ocen kandidatov za ključne vloge nasledstva za ključ, 

- število razvojnih načrtov za zaposlene, 

- indeks dostopa do razvojnih priložnostih v organizaciji, 

- indeks doseganja kompetenc. 

Zagotavljanje učinkovitega 

in prilagodljivega javnega 

sektorja  

- % izplačanih plač, 

- % doseženih strateških ciljev, 

- število pritožb na opravljene storitve, 

- % izdatkov za zaposlene glede na proračun organizacije, 

- efektivne ure dela zaposlenih, 

- količnik donosne naložbe. 

Vir: Abhishek 2014, 6-16; Coleman-Selden 2009, 165−168; Public Sector Commission 2009, 6; State 

Services Commission 1999, 15−19. 

Ugotavljmo, da se merjenje človeškega kapitala navezuje na politiko, procese in aktivnosti 

managementa človeškega kapitala. Slednje predstavlja privabljanje, ohranjanje in 

usposabljanje ključnih zaposlenih. Organizacija s pomočjo kazalnikov človeškega kapitala 

izboljšuje strateško vodenje, učinkovitost javnega sektorja in lažje doseganje ciljev.   

Kazalniki merjenja človeškega kapitala morajo biti definirani, razumljivi ter morajo podpirati  

cilje organizacije. Zaposlenim je potrebno predstaviti kazalnike in njihov namen merjenja. 

Ključne lastnosti kazalnikov so ciljna usmerjenost, merljivost, dosegljivost, relevantnost in 

terminska določenost (Public Sector Commission 2009, 7−8). Količnik donosne naložbe ali 

»ROI« (ang. Return on Investment) je primer kazalnika; organizacije ga uporabijo za  

analiziranje vrednosti svojih storitev tako dolgo, kot je mogoče določiti strošek. Če se na 

primer uvaja nov zdravstveno-varstveni delovni program, je njegovo učinkovitost mogoče 

meriti s povezanim zmanjšanjem stroškov zaradi poškodb pri delu (Benjamin 2015). Kazalnik 

človeškega kapitala kot indeks doseganja kompetenc je razlika med sedanjo usposobljenostjo 

in potrebno ravnjo usposobljenosti zaposlenih. Management določi ključne kompetence za 

posamezno delovno mesto in kazalnike za merjenje kompetenc v organizaciji (Abhishek 

2014, 11).       

Rezultati merjenja pomagajo managementu, da udeleženci lažje razumejo svojo odgovornost 

in podajajo povratne informacije, pomaga pri iskanju rešitve ter iskanju novih izzivov za 

izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti organizacije (Phillips 2008, 11). Meritve človeškega 

kapitala morajo podpirati dejavnosti in uspešnost same organizacije. Meritveni sistemi morajo 

potekati z veljavnimi politikami in postopki, hkrati pa morajo pritegniti in obdržati 

visokokakovostne zaposlene, ki bodo delovali moralno in učinkovito zagotavljali storitve za 

državljane (Bushfield 2013, 16).    
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2.4.2 Elementi človeškega kapitala v javnem sektorju 

Osnovni elementi človeškega kapitala predstavljajo zmožnosti, odnos ter intelektualno 

prožnost zaposlenih (Roos idr. 2000, 26−29). Zmožnosti so znanje, veščine in sposobnosti. So 

poglavitna sila ter dajejo možnosti za doseganja uspeha v organizaciji (Lipičnik 1998, 28). 

Spremembe v javnem sektorju se nanašajo predvsem organiziranost, integracijski proces, ki 

predstavlja nov način dela ter prilagajanja spremembam v okolju. Znanje je edini dejavnik, ki 

ga zaposleni lahko prenašajo in nemoteno uporabljajo. Ustrezno usposobljeni in izobraženi 

zaposleni so pomemben proizvodni dejavnik učinkovitega in uspešnega javnega sektorja 

(Andoljšek in Seljak 2005, 69−72). Odnos zaposlenih je rezultat njihove angažiranosti, 

zavezanosti in zadovoljstva v organizacijah javnega sektorja (Coleman-Selden 2009, 65). 

Angažiranost zaposlenih se pozitivno povečuje v izboljšanju storitev javnega sektorja, 

kariernih napredkov zaposlenih, modernizaciji, zaupanju javnosti javnemu sektorju, izboljšuje 

produktivnost zaposlenih in pomaga pri doseganju ciljev ter nalog organizacije (Scottish 

Executive Social Research 2007, 27−43). Zavezanost organizacije pomeni stopnjo 

navezanosti in lojalnosti organizaciji, zavezani in predani zaposleni v organizaciji so na 

delovnem mestu pripravljeni vložiti ves trud za doseganje ciljev, pripravljeni so trdo delati in 

imajo namen ostajati v organizaciji (Rainaye 2012, 65). Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega 

pomena za zagotavljanje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti organizacij javnega sektorja 

(Setnikar-Cankar idr. 2014, 54). Organizacija je uspešna, če ima veliko zadovoljnih 

zaposlenih. Zaposleni, ki so zadovoljni, delajo uspešno in učinkovito. Veselijo se novih 

delovnih izzivov, delo jim predstavlja veselje ter motivacijo za reševanje nalog in doseganje 

zastavljenih ciljev (Mihalič 2008, 266). Angažiranost zaposlenih, pripadnost in zadovoljstvo 

so ključni elementi za ohranjanje zaposlenih v organizaciji (Coleman-Selden 2009, 65). 

Ključni lastnosti za uvajanje sprememb in možnost prilagajanju sprememb sta tudi 

inovativnost in ustvarjalnost (Likar 2001, 16−17). Če želijo organizacije postati uspešen 

inovator, morajo podpirati in načrtno uvajati inovativnost v svoje poslovanje. Načrtna 

inovativnost spodbuja celotno organizacijo k napredku in razvoju. Organizacije se hitreje 

prilagajo spremembam, iščejo  priložnosti, izzive ter izboljšujejo procese poslovanja (Drucker 

2004, 75−86).   

Inovativnost človeškega kapitala v javnem sektorju  

Inovacije prinašajo novosti in pomenijo spremembo v organizaciji. V organizacijah javnega 

sektorja se spremembe nanašajo na storitve, poslovne procese, organizacijske metode, načine 

komuniciranja z notranjimi in zunanjimi  uporabniki. Nastanejo zaradi lastnih odločitev in 

iskanja rešitev oz. so odgovor novih predpisov in ukrepov politike. Cilji inovativnosti 

zaposlenih se nanašajo na izboljšanje učinkovitosti, kakovosti in zadovoljstva uporabnikov. 

Inovativnost predstavlja tudi reševanje družbenih izzivov, ki izpolnjujejo nove predpise, 

izboljšujejo spletne storitve in delovne pogoje v organizaciji (Bloch 2011, 13−2). Inovacija v 

javnem sektorju lahko predstavlja tudi nove načine organiziranja, nagrajevanja zaposlenih in 
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nove načine komuniciranja. Inovativnost predstavlja celoten sklop aktivnosti, ki uvajajo nekaj 

novega. Nekateri avtorji pa zagovarjajo, da je za organizacijo inovacija tudi, če aktivnost 

izvajajo druge organizacije in pomeni novost za njeno poslovanje. Inovacije v javnem 

sektorju so bolj razvite, če ima organizacija zaposlene z znanji, veščinami in s kompetencami, 

ki pomagajo pri izboljšanju poslovanja v organizaciji (Sartori, Favretto in Ceschi 2013, 2−6). 

Razvoj kompetenc, pridobivanje povratnih informacij od zaposlenih, spodbujanje, 

nagrajevanje, usposabljanje zaposlenih in izmenjava informacij od zaposlenih so ukrepi, ki 

managementu pomagajo pri doseganju inovativnega okolja in razvoja novih inovacij v 

organizaciji (McGuirk in Lenihan 2014, 7).     

Poleg zaposlenih, njihovih individualnih značilnosti, izobraževalnega sistema v organizaciji je 

pomembna kultura, v kateri organizacija posluje (Bavec 2011, 351). Inovacijsko okolje 

predstavlja za management poseben izziv, spremembe in inovacije se lažje razvijajo v okolju, 

kjer so se zaposleni pripravljeni hitro učiti, se veseliti napredka, prevzemati odgovornost in se 

soočati z napakami. Management mora ustvarjati okolje, ki bo dajalo podporo, spodbujalo 

napredek; gre za ustvarjanje kulture, ki bo  motivirala zaposlene ter pripomogla k  inovacijam 

in spremembam (Nemec 2007, 203−205). Spodbude lahko management črpa iz organizacije, 

v javnem sektorju pa se mora osredotočati tudi na zunanje okolje. Zunanje spodbude, ki so 

odvisne od zahtev centralne države in management nanje ne more vplivati, so na primer v 

sistematizaciji delovnega mesta, uvedbi zakona o plačilnem sistemu. Lahko pa se osredotoča 

na notranje spodbude za inovativnost – vzpostavi nagrade za inovativnost, v organizaciji 

ustanovi sklad za inovativnost, spodbuja učenje zunaj organizacije (Borins 2002, 467−470).  

Znanje človeškega kapitala v javnem sektorju  

Znanje za organizacije pomeni orodje, s katerim lahko dosega svoje cilje. Je ključ do 

ustvarjalnosti in novih idej. Zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi prispevajo, da se 

organizacija učinkovito na vseh področjih prilagaja spremembam v okolju. Za uspešno 

poslovanje je vlaganje v znanje in usposabljanje najzanesljivejša in najbolj varna naložba z 

vidika posameznika in organizacije (Gomezelj-Omerzel 2010, 65).  

Znanje v organizacijah je lahko obstoječe znanje in znanje, ki ga pridobivamo in odkrivamo. 

Obstoječe znanje predstavlja zanje, ki ga že posedujemo,  novo znanje pa lahko v organizaciji 

odkrivamo s pomočjo že ustaljenih dobrih praks ali z iskanjem kreativnih načinov 

povečevanja znanja (Winkelen in McKenzie 2011, 2). Znanje se lahko deli tudi po lastništvu, 

poleg organizacijskega znanja ločimo tudi individualno znanje (Podobnik 2009, 12). 

Individualno znanje je vezano na posameznika, je specifično in specializirano ter odvisno od 

njegove avtonomije (Gomezelj-Omerzel 2008, 46). Management znanja postaja bistvena 

aktivnost za mnoge organizacije, saj so spoznale, da je konkurenčnost odvisna od 

učinkovitega upravljanja z njihovim znanjem. Za izboljšanje učinkovitosti človeškega 

kapitala pri odkrivanju znanja je potrebno aktivirati tudi tiho znanje zaposlenih, ga 
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ponotranjiti, spodbujati inovacije k večji učinkovitosti (Kejžar 2014, 145). Tiho ali implicitno 

znanje je oblika znanja, ki ga hrani posameznik v svojih glavah. Oseba pridobi tiho znanje iz 

neposrednih izkušenj na določenem področju in temelji na njenih pričakovanjih, vrednotah ter 

občutenjih (Možina 2004, 2).  

V organizacijah je potrebno spodbujati opredmeteno znanje, ki se prikaže v dokumentih, 

programih, procesih, in tudi tiho znanje. Organizacije, ki spodbujajo učenje in različne 

metode izobraževanja, imenujemo učeče se organizacije. Za pospeševanje in promoviranje 

znanja pripomorejo k organizaciji naslednje aktivnosti managementa (Coleman-Selden 2009, 

109−110): 

- razvoj strategije managementa znanja, 

- prepoznati, kdaj je znanja premalo, ter določiti načine, kako prodreti do zaposlenih, 

- oblikovati sistem management znanja, ki vključuje podporo tehnologije, 

- oblikovati kulturo, ki podpira znanje, 

- managerirati, okrepiti in spodbujati znanje, 

- učinkovito komunicirati strategije upravljanja znanja, 

- razviti kriterije za določanje učinkovitosti managementa znanja, iniciative in cilje.  

Management, ki podpira organizacijo, ki temelji na znanju, mora pri preverjanju uspešnosti 

vlaganja v znanje (Možina in Kovač 2006, 143): 

- Izbrati kazalnike naložb v znanje in ugotavljanje ravni organizacije, timov 

inposameznikov teh naložb v organizaciji. 

- Uporabljati metode ovrednotenja za povezavo med novo pridobljenimi znanji, 

izkušnjami, spretnostjo, kakovostjo dela, zadovoljstvom zaposlenih ter drugimi izbranimi 

dejavniki.  

- Pokazati, da se učinki novo pridobljenih in preteklih znanj kažejo v večji učinkovitosti in 

uspešnosti.  

 Strategije za ustvarjanje učeče organizacije in povečevanje potencialnih zaposlenih so 

(International Personnel Management Association 2002, 33): 

- vpeljevanja različnih načinov usposabljanja in mentorstva za zaposlene, 

- on–line usposabljanje na delovnih mestih, 

- tehnično in razvojno usposabljanje, 

- individualni razvojni načrt, 

- karierno svetovanje,  

- oblikovanje primernih veščin in kompetenc.  

Pri spodbujanju znanja v organizaciji pomagajo tudi individualni načrti za ključne zaposlene 

in vodilne zaposlene v organizaciji. Individualni načrt, ki ga lahko uporabljajo organizacije za 

razvoj izobraževanja zaposlenih, vključuje cilje izobraževanja (kratkoročne, srednjeročne in 

dolgoročne cilje), vsak cilj bi moral povečati znanje, izboljšati kompetence in spremeniti 
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obnašanje. Individualni načrt vključuje izobraževalne aktivnosti in terminske načrte za 

aktivnosti izobraževanja (Coleman-Selden 2009, 106).  

Zavezanost, angažiranost in zadovoljstvo človeškega kapitala v javnem sektorju 

Zavezanost organizaciji pomeni, kako se zaposleni poistovetijo z organizacijo, njenimi cilji in 

vrednotami (Coleman-Selden 2009, 68). Opredelimo jo s stavkom »dati vse od sebe, ko smo 

na delovnem mestu«, pomeni navezanost in lojalnost zaposlenih do organizacije. Zaposleni s 

svojimi dejanji podpirajo aktivnosti, da dosegajo cilje organizacije. Poleg lažjega doseganja 

ciljev organizacije se v organizaciji z zavezanostjo človeškega kapitala povečuje zadovoljstvo 

na delovnem mestu, delovna uspešnost, zmanjšuje fluktuacija, absentizem in odhodi iz 

organizacije. Management s svojim vodenjem vpliva na mišljenje, vedenje, ustvarja 

organizacijsko okolje, usmerja tako individualne kot organizacijske vrednote, skrbi za interese 

ključnih zaposlenih (Rainaye 2012, 65−66).  

Obstaja več modelov zavezanosti zaposlenih v organizaciji. V preglednici 11 so prikazani 

modeli in njihov pomen, zakaj so zaposleni zavezani k organizaciji.  

Preglednica 11: Modeli zavezanosti zaposlenih    

Angel in Perry (1981) model 

vrednost - zavezanost k podpori ciljem organizacije 

članstvo v organizaciji - zaveza, da je član organizacije 

O’Reilly and Chatman (1986) model 

skladnost - zavezanost za ektrinzične motivatorje, pričakovanje vzajemnosti 

identifikacija - vez, ki temelji na namenu, da je zaposleni član organizacije 

ponotranjenje - vpletenost, ki je osnova med usklajevanjem posameznikov in 

organizacijske vrednosti 

Meyer and Allen (1991) model 

afektivna  - predstavlja čustveno vez v organizaciji, stopnjo samo-identifikacije z 

organizacijo in sodelovanje v organizaciji 

normativna - čustveno stanje, ki zavezuje nekoga, da ostane na delu za organizacijo 

nadaljevanje dela v organizaciji  - posebna pozornost je namenjena bremenu zaposlenih in 

posledičnoodločitvi, da zapustijo organizacijo  

Jaros et al. (1993) model 

afektivna  - psihološka raven veže, da so zvesti organizaciji, počutijo se pripadni 

in delujejo, kot da jim je všeč  

nadaljevanje dela v organizaciji - občutek, vezan odhode v organizaciji, ker ti predstavljajo visoke 

stroške za organizacijo 

moralna - psihološka raven veže na cilje, vrednost in poslanstvo organizacije 

Balfour and Wechsler (1996) model 

pripadnost - psihološka vez, ki izhaja iz družbenega odnosa v organizaciji 

identifikacijska  - psihološka vez, ki jo povzroča samoidentifikacija posameznika do 

poslanstev in ciljev organizacije 

vzajemna - psihološka vez, ki se razvije iz vzajemnega odnosa med 

posameznikom in organizacijo  

Vir: Lizamul, Firhana in Santoso  2013, 3. 
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Model zavezanosti v organizacijah javnega sektorja sta leta 1996 zasnovala Balfour in 

Wechsler. Model je formuliran za tri ravni zavezanosti zaposlenih v organizacijah javnega 

sektorja, obsega organizacijsko identifikacijsko zavezanost, pripadnost zaposlenih in 

vzajemno zavezanost zaposlenih. Organizacijska identifikacijska zavezanost zaposlenih je 

povezana s procesom zaposlenega in pomeni poenotenje s cilji, poslanstvom in z dosežki 

organizacije. Zaposlenim predstavlja zadovoljen občutek dela za organizacijo, in to kljub 

dejstvu, da se občutek oblikuje na podlagi javnega mnenja (Lizamul, Fihrana in Santoso 2013, 

12−13). Je temeljni pogoj za ustvarjanje pripadnosti, zadovoljstva zaposlenih, večje 

motiviranosti zaposlenih, pomaga pri obvladovanju notranjih konfliktov in povečuje poslovno 

uspešnost. Višjo stopnjo organizacijske identifikacije dosežemo z vključevanjem in s 

sodelovanjem zaposlenih pri odločanju in procesih organizacije (Podnar 2004, 1). Pripadnost 

zaposlenih je dojemanje zaposlenih o skrbi in občutku pripadanja organizaciji. Izhaja iz 

psiholoških občutkov zaposlenih in vpliva na odnose, ki se odvijajo v organizaciji (Lizamul, 

Fihrana in Santoso 2013, 13). Zaposleni, ki čutijo pripadnost v organizaciji so ponosni, da so 

člani organizacije, verjamejo v njene cilje, vrednosti, so učinkovitejši, produktivni in po 

nepotrebnem ne izostajajo z dela. So lojalni in predstavljajo napredek v organizaciji. 

Pripadnost je dvosmerna, izhajati mora tako iz zaposlenega kot iz organizacije. Management 

mora nenehno stremeti k ustvarjanju okolja in izvajati aktivnosti, ki pomagajo pri doseganju 

pripadnosti zaposlenih (Bakotić in Bušić 2014, 224). Vzajemna zavezanost zaposlenih 

predstavlja vzajemen odnos med zaposlenimi in organizacijo. Gre za vložek zaposlenih na eni 

strani in nagrajevanjem, usposabljanjem ter spodbujanjem zaposlenih s strani managementa 

na drugi strani. Pomembno je priznanje prispevka zaposlenega v organizaciji ter zagotavljanje 

podpore (Lizamul, Fihrana in Santoso 2013, 13).  

Angažiranost pomeni čustveno in intelektualno zavezo zaposlenih v organizaciji. Zaposleni, 

ki so v organizaciji angažirani, ostajajo v njej dlje, so produktivnejši in bolj kakovostno 

izvajajo storitve kot zaposleni, ki v organizaciji niso angažirani. Obstajajo trije tipi 

zaposlenih, ki izražajo svojo angažiranost, in sicer (Coleman-Selden 2009, 66−68):  

- Angažirani zaposleni (to so zaposleni, ki so ponosni, da delajo v organizaciji, so vir 

inovativnosti in napredka).  

- Zaposleni, ki niso angažirani (zaposleni, ki prihajajo na delo, ampak zanj niso 

motivirani). 

- Aktivno neangažirani zaposleni (zaposleni niso samo nesrečni, ampak tudi aktivno 

izražajo svojo nesrečo v organizaciji ter spodkopavajo dosežke svojih sodelavcev). 

Angažirani zaposleni se zavedajo poslovnega koncepta njihove organizacije, dela s svojimi 

sodelavci, izboljšujejo učinkovitost dela za korist celotne organizacije in doseganje ciljev v 

organizaciji. Organizacija in management si morata prizadevati za razvoj in vpeljevanje 

angažiranosti v svoje poslovanje, zato je potreben dvosmerni odnos tako na strani delodajalca 

kot zaposlenega (Winkelen in McKenzie 2011, 5).  
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Za proučevanje angažiranosti zaposlenih v javnem sektorju se uporabljajo različni modeli. V 

preglednici 12 so prikazani modeli in dejavniki, ki vplivajo na proučevanja angažiranosti v 

podjetju. 

 Preglednica 12: Modeli angažiranosti v javnem sektorju 

Modeli angažiranosti Dejavniki angažiranosti 

Penna idr. model  Temelj modela sta predstavljala plača in bonitete za zaposlene, ampak sta se dejavnika 

za ohranjanje ključnih zaposlenih uvrstila na najnižji sezam. Vrednost in pomen za 

angažiranost predstavlja management in njegove aktivnosti, možnost učenja in razvoja 

zaposlenih.  

RBC model  Model poudarja, da je pri angažiranosti pomemben element sodelovanja, da je 

komunikacija bolj učinkovita, če poteka kot dvosmerni proces in vključuje tudi 

zaposlene, da lahko organizacija dosega cilje. 

CIPD model Model za pospeševanje angažiranosti in doseganje uspešnosti, učinkovitosti ter 

produktivnosti,  vključuje dejavnike širšega področja: dejavnik posameznika, okolje, 

managementa, odnosov v organizaciji.  

Vir: Scottish Executive Social Research 2007, 20−34.  

Vsak od modelov predstavlja različne dejavnike, ki vplivajo na angažiranost ter poudarja 

pomen za njegovo uporabnost. Management lahko vpliva na različne dejavnike, da dosega 

angažiranost pri ključnih zaposlenih v podjetju (Scottish Executive Social Research 2007, 20).  

CIPD model
12

 se osredotoča večdimenzionalno pomembnost za doseganje angažiranosti, 

poudarja dejavnik posameznika v organizaciji (spol, starost, etično pripadnost), življenja v 

organizaciji (delovni čas, delovanje procesov, plačilo, dobro počutje v delovnem okolju), 

odnosov v organizaciji (predstavlja dojemanje odnosov, kako se zaposleni počutijo v 

organizaciji, pripadnost, lojalnost, zadovoljstvo z delom in okoljem) in vpliva managementa 

(omogočanje zaposlenim, da sodelujejo pri odločanju in delovnih nalog, procesih v 

organizaciji, zaupanju, ki ga imajo zaposleni do managementa) na angažiranost (Scottish 

Executive Social Research 2007, 29).  

CIPD model je razvil Inštitut za razvoj kadrov za organizacije zasebnega in javnega sektorja 

(angl. Chartered Institute of Personnel and Development) in opredeljuje tri dimenzije 

angažiranosti zaposlenih: čustvene angažiranosti zaposlenih − zaposleni so čustveno vpleteni 

v organizacijo, kognitivna angažiranost − poudarja visoko skoncentriranost na delo ter fizična 

angažiranost zaposlenih − dimenzija poudarja, da so zaposleni pripravljeni za organizacijo 

narediti nekaj več od pričakovanega. Model poudarja vpliv managementa na svoje zaposlene, 

saj je spodbujanje, vključevanje zaposlenih v poslovanje odvisno od metod, aktivnosti in 

                                                 
12

 CIPD je inštitut ustanovljen s sedežem v Londonu, poleg Anglije deluje tudi na območju Irske, 

Bližnjega Vzhoda in jugovzhodne Azije. Njegov namen je ukvarjanje z upravljanjem človeškega 

kapitala in razvojem zaposlenih. Ima več kot 140.000 članov. Namen inštituta je izboljšanje dela in 

delovnega življenja preko izboljšanja in preučevanja praks za razvoj zaposlenih v korist posameznika, 

organizacije, gospodarstva in družbe (Cpid.co.uk b.l.).  



 

49 

orodij, ki jih uporabljajo pri svojem poslovanju (Scottish Executive Social Research 2007, 

10).  

Zadovoljstvo pri delu je pozitivno čustveno stanje, ki izhaja iz ocenjevanja izkušenj 

zaposlenih. Na zadovoljstvo vpliva več dejavnikov, od plačila, bonitet, možnosti kariernih 

napredovanj, managementa, okolja, sodelavcev, pridobivanje informacij od managementa, 

vpletenost zaposlenih v odločitve, možnost napredovanja, usposabljanja, prepoznavanja 

talentov, zadovoljstva s politiko ter procesi managementa in priložnostmi zaposlenih 

(Coleman-Selden 2009, 67−68).  

V raziskavi, ki so jo naredili v Kanadskem javnem sektorju, so za zadovoljstvo pri delu 

opredelili štiri dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu (Scottish Executive Social 

Research 2007, 24):  

1. Poklicna pot, ki ponuja možnost za napredovanje. 

2. Pošteno plačilo in bonitete. 

3. Prepričanje, da organizacija nudi dobre vrednosti javnih storitev – pozitivna javna podoba 

organizacije. 

4. Zadovoljivo delovno okolje, ki je opredeljeno kot pravično in razumno obremenjeno z 

delovnimi nalogami, dobrimi odnosi. Zadovoljstvo z managementom, neposrednim 

vodjem in s sodelavci, z učinkovitim internim komuniciranjem ter delujočimi delovnimi 

procesi. 

 

Kumari in Pandey (2011, 222) menita, da so ukrepi, ki vplivajo na povečanje zadovoljstva na 

delovnem mestu: rotacija zaposlenih, obogatitev delovnih mest, kultura organizacije, 

samostojnost na delovnem mestu,  vključenost zaposlenih v odločanje in procese organizacije. 

V raziskavi nemškega javnega sektorja (Kaiser 2014, 14) so ugotovitve pokazale, da pri 

zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu prevladujejo intrinzični motivatorji, kot so 

vsebina dela, samostojnost na delovnem mestu, vrsta dela, delovno okolje, kot pa ektrinzični 

motivatorji, ki se predvsem vežejo na plačilo in plačilo delovne uspešnosti.  

Notranji ali intrinzični motivatorji zadovoljujejo zaposlene z delom samim, z željo po 

dosežkih, samouresničevanju, samostojnosti, da smejo pri delu uporabljati sposobnosti, se 

lahko razvijajo, napredujejo, dobijo potrditev o vrednosti njihovega dela. Zunanji ali 

ektrinzični motivatorji vplivajo na zadovoljstvo pri delu, predstavljajo zanimivo delovno 

mesto, dobro plačilo in spodbude za uspeh, inovativno, zahtevno delo, zadostna pomoč pri 

opremi in informiranost (Halloran 1986, 236 v Drobež 2013, 4). 

Management za ocenjevanje zadovoljstva pri zaposlenih uporablja ocenjevalne lestvice za 

merjenje zadovoljstva pri zaposlenih, kjer zaposleni najpogosteje poročajo o reakcijah na 

njihovo delovno mesto (Kaiser 2014, 14). Management za raziskavo zadovoljstva pri delu pri 



 

50 

svojih zaposlenih lahko uporabi enostavna vprašanja, ki jih potem ovrednoti s stopenjskimi 

lestvicami (Coleman-Selden 2009, 66): 

- Delo, ki ga opravljam, naredi učinek in razliko. 

- Sodelavci, s katerimi delam so ponosni, da so v organizaciji. 

- Povratne informacije, kako delam, so skrbne, pravočasne in v pomoč. 

- Veselim se službe. 

- Moje delo je odgovorno. 

- Delo, ki ga opravljam, mi predstavlja izziv. 

Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena pri zagotavljanju dolgoročne uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja javnega sektorja. Nasprotno pa nezadovoljstvo vodi v fluktuacijo 

zaposlenih, brezbrižnost, zanemarjanje delovnih nalog, zamujanje, veliko število napak, 

absentizem, majhno motivacijo in zavezanost. Posledično so takšni zaposleni brezvoljni, 

imajo zdravstvene težave, muči jih izgorelost na delovnem mestu. Vse navedeno 

delodajalcem povzroča dodatne stroške, porabo časa in slabšo možnost razvoja organizacije. 

Zadovoljstvo zaposlenih z delom in v delovnem okolju pomembno prispeva k blaginji 

organizacije in  posledično družbe kot celote (Setnikar-Cankar idr. 2014, 53−55). 

2.4.3 Povezanost strategije organizacije z aktivnostmi managementa človeškega kapitala  

Strateško načrtovanje človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja je proces, v 

katerem organizacije javnega sektorja usmerjajo svoje ključne zaposlene in aktivnosti 

managementa k doseganju strateških ciljev. Uspešen načrt za vzdrževanje, krepitev in 

ohranjanje ključnih zaposlenih je ključna aktivnost managementa, katerega cilj je sistematično 

poslovno načrtovanje in doseganje zastavljenih ciljev ter poslanstva organizacije (Partnership 

for Public Service 2006, 3). Pomemben del managementa človeškega kapitala je, da razume, 

kdo so njihovi ključni zaposleni. Za  zaposlene, ki podjetju prinašajo vrednost, predstavljajo 

vir inovativnosti ter razvijajo visoko kakovostne storitve, mora management oblikovati 

strategije, ki so najboljše za ohranitev ključnih zaposlenih. Tako se ključne aktivnosti 

managementa, ki temeljijo na spodbujanju, motiviranju, nagrajevanju in usposabljanju 

zaposlenih trudijo ustvarjati učinkovite strategije zaposlovanja, da organizacija pritegne 

visoko usposobljene zaposlene tako iz zunanjega kot notranjega okolja (Harvard Business 

Review 2014, 7−8). Merila, ki jih organizacije lahko upoštevajo pri uvedbi strategije, so 

lahko: povečanje števila usposobljenih prosilcev za delovna mesta, ki so ključna v 

organizaciji, ustvarjanje primerjalne analize med kandidati, zmanjševanje števila delovnih 

mest, ki so nepotrebna (Department of the treasury 2015, 14−17). Management pri 

načrtovanju novo zaposlenih vzpostavi strateške usmeritve organizacije, opravi pregled 

zunanjega in notranjega okolja, pregleda vzorec trenutno zaposlenih v organizaciji, oceni 

prihodnje potrebe zaposlenih, ugotovi vrzeli in pripravi strategije za razvoj zaposlenih. Po 
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izvedbi oceni učinkovitost in opravi pregled strategije, vezane na načrtovanje zaposlenih 

(Cotten 2007, 14−21). 

Načrt strategije za vpeljevanje, spodbujanje in ohranjanje človeškega kapitala v javnem 

sektorju zajema pet faz (Partnership for Public Service 2006, 3−6; Department of the Interior 

2002): 

1. Sestava projektne skupine, ki bo skrbela za človeški kapital v organizaciji. Načrt 

človeškega kapitala je domena aktivnosti managementa. V sestavo projektne skupine, ki 

bo oblikovala in skrbela za izvajanje strategije človeškega kapitala, je smiselno vključiti 

tako kadrovske strokovnjake kot predstavnike managementa v organizaciji. Pri sestavi 

skupine je potrebno določiti odgovornost nosilcev za posamezne naloge in časovne okvire 

za izvajanje strategije človeškega kapitala. Organizacije javnega sektorja usklajujejo 

načrte strategije človeškega kapitala z vlado in ministrstvi, ki so odgovorni za izvajanje 

strategije države in postavljajo zakonske okvire delovanja.  

2. Pregled ustreznih vnosov podatkov o ključnih zaposlenih in vzpostavljanju človeškega 

kapitala v organizaciji. Pomeni zbiranje in analiziranje podatkov o ključnih zaposlenih in 

zajema naslednje aktivnosti: strateški načrt organizacije, pregled trenutnih načrtov, 

povezanih s človeškim kapitalom in ključnimi zaposlenimi v podjetju, zbiranje specifičnih 

podatkov o upokojevanju, izbiranju in uvajanju ključnih zaposlenih, programov in 

procesov človeškega kapitala v prihodnosti, oblikovanje kadrovskih in zaposlitvenih 

načrtov, upoštevanje zunanjih vplivov, procesov, politik, spremljanje sistemov 

nagrajevanja, motiviranja, zaposlovanj, razvijanje in oblikovanje modelov za uspeh 

zaposlenih.  

3. Zavezanost managementa v organizaciji. Management predstavlja vir dragocenih 

spoznanj o poslanstvu in izzivih organizacije. Ključno je zaposlovanje, izbiranje in 

ohranjanje vodilnih in ključnih zaposlenih v organizaciji, ki s svojimi aktivnostmi lahko 

ustvarjajo vrednost in napredek iz lastnega delovanja.  

4. Prepoznavanje izzivov in iskanje rešitev. Management človeškega kapitala poleg ključnih 

aktivnosti za vzpostavljanje sistema človeškega kapitala analizira kvantitativne podatke 

zaposlenih (načrtovanje zaposlenih, povratne informacije zaposlenih, programi 

upokojevanja), kvalitativne informacije o strateških ciljih in prednostne naloge, ki so 

potrebni za doseganje ciljev podjetja s človeškim kapitalom, izdelava uspešnih modelov 

za načrtovanje, pobude in upravljanje človeškega kapitala.   

5. Osnutek načrta. Priprava celotnega orisa, kako naj bi načrt izgledal, katere elemente in 

aktivnosti bo vključeval. Končni načrt mora biti napisan tako, da je razumljiv vsem 

zaposlenim v organizaciji. Vsebovati mora natančne preglede poslanstva organizacije ter 

ključne osnovne informacije za celoten sistem managementa človeškega kapitala.   

Primer oblikovanja strateškega načrta za aktivnosti managementa človeškega kapitala je 

prikazan v preglednici 13.  
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Preglednica 13: Strateški načrt za aktivnosti managementa človeškega kapitala 

Cilji Strateški načrt Merila 

Management talentov: 

- Razvijati in implementirati 

načrt zaposlovanja, ki se 

osredotoča na izkušene 

strokovnjake, 

- razvoj in krepitev kariere, 

- usposabljanje in vpeljevanje 

mentorstva, izboljšanje 

odnosov in komunikacije med 

zaposlenimi in vodstvom, 

- opraviti analizo povratnih 

informacij od zaposlenih  in 

razvijati strategijo za iskanje 

priložnosti za izboljšanje. 

- Strateški cilj I: optimiziranje 

načrta zaposlovanja - izvedba 

kakovostna in pravočasna, 

- strateški cilj II: optimizacija 

javne podobe - izvedba mora 

biti kakovostna in pravočasna, 

cilj je razviti blagovno znamko 

managementa, 

- cilj managementa: uspešnost 

organizacije, izboljšati 

učinkovitost zaposlenih in 

odnose med njimi. 

- Izpolnjeni cilji zaposlovanja, 

skladnost dela s smernicami 

razvoja, 

- povečanje uporabe 

avtomatizirane aplikacije za 

zaposlovanje zaposlenih, 

- %  vzpostavljenih kompetenc 

in veščin za ključne zaposlene, 

ocena prednostnih potreb po 

usposabljanju in opredelitev 

ustreznih tečajev za 

usposabljanje. 

Kultura, ki podpira cilje organizacije: 

- Izboljšanje upravljanja 

uspešnosti zaposlenih in 

njihovo nagrajevanje, 

- določitev merljivih  ciljev za 

procese ocenjevanja uspešnosti 

zaposlenih, 

- prepoznavanje najboljše prakse 

za izboljšanje strategije, 

- ohranjanje ključnih zaposlenih, 

krepitev izmenjave dobrih 

praks za ohranjanje zaposlenih, 

- spodbujati sodelovanje med 

zaposlenimi. 

- Zagotavljanje visoko 

usposobljenih zaposlenih, 

- cilj managementa: doseganje 

uspešnosti organizacije, 

izboljšati učinkovitost 

zaposlenih in odnose med 

managementom in zaposlenimi. 

- % izvedenih načrtov, ki so 

skladni s strateškimi cilji, 

- % zaposlenih, ki so ocenjeni 

za delovno uspešnost, 

- vzpostavitev načrta, ki je 

usklajen s strateškimi cilji 

organizacije, 

- % zaposlenih z individualnim 

načrtom človeškega kapitala, 

- frekvenca zamenjav najboljše 

prakse, 

- izboljšanje javnih informacij 

za zaposlene, 

- vzpostavljanje forumov. 

Vodilni zaposleni in management znanja: 

- Ocenjevanje sedanje in 

predvidenih kompetenc za 

management, 

- oblikovanje in implementacija 

managementa, ki bo znala 

upravljati strategije, 

- vzpostavljajo programe za 

uspešne vodstvene zaposlene, 

- podpreti prizadevanja 

človeškega kapitala v 

oblikovanju in izvajanju 

strategije upravljanja znanja. 

- Strateški cilj I: optimiziranje 

načrta zaposlovanja - izvedba 

mora biti kakovostna in 

pravočasna, 

- strateški cilj II: optimizacija 

javne podobe  − izvedba mora 

biti kakovostna in pravočasna, 

cilj je razviti blagovno znamko 

managementa, 

- cilj managementa: uspešnost 

organizacije, izboljšati 

učinkovitost zaposlenih in 

odnose med managementom in 

zaposlenimi. 

- % managementa, ki imajo 

vzpostavljene kompetence, 

število zaposlenih vključenih 

v razvojne programe, 

zmanjševanje nezadovoljstva 

zaposlenih na podlagi 

opravljenih raziskav, 

- povečanje programov 

izmenjave znanja in podpornih 

sistemov, 

- spremljanje patentov 

inovativnosti, 

- % kandidatov za nasledstva 

managementa in ključnih 

zaposlenih. 

Vir: United States Patent and Trademark Office 2016, 15−20.  

Primer strateškega načrta za vpeljevanje človeškega kapitala uporabljajo v Združenih državah 

Amerike v javnem sektorju v Agenciji za patente in blagovne znamke, ki deluje v sklopu 

državnega oddelka za trgovino. Vsaki od želenih aktivnosti managementa človeškega kapitala 

so označili cilje, strateške cilje in merila za doseganje ciljev za vzpostavljanje sistema 
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človeškega kapitala. Ključne aktivnosti, ki so jih izpostavili, so management talentov, 

usposabljanja za vodilne zaposlene, management znanja ter vzpostavljanje kulture, ki je 

usmerjena v doseganje ciljev organizacije. Strateški cilji so usmerjeni v optimizacijo načrta 

zaposlovanja, ustvarjanje javne podobe – obe nalogi imata cilj kakovostne in pravočasne 

izvedbe. Managementu ključni cilj predstavlja učinkovitost zaposlenih, izboljšanje odnosov in 

uspešnost organizacije. Za ugotavljanje doseženih ciljev imajo vzpostavljena tudi merila 

ciljev aktivnosti in strateških ciljev (United States Patent and Trademark Office 2016, 15−20).  

Iz slednjega je sklepati, da je smiselno za vsako aktivnost določiti cilj za cilje strategije, ki 

bodo krepile sistem človeškega kapitala v organizaciji, hkrati pa podpirale temeljne cilje 

celotne organizacije in njenega poslanstva. Za ugotavljanje doseženih ciljev je potrebno 

vzpostaviti tudi merila.   

Bistveni element strateškega načrtovanja je tudi njegova izvedba. V načrtu je potrebno navesti 

akcijski načrt, naloge in odgovorne osebe za izvedbo. Zagotavljati je potrebno vizijo in 

poslanstvo organizacije, ki bo spodbujalo k doseganju strateških ciljev. Po vzpostavljenem 

načrtu in izvedbi sledi ocenjevanje in spremljanje rezultatov doseganja zastavljenih ciljev, 

pomeni opredelitev  kazalnikov za merjenje (Illinois Department of Transportation 2014, 24).  

2.5 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave  

Vloga javnega sektorja je delovati v korist uporabnikom, zato mora biti v svojem delovanju 

uspešen in učinkovit. Zaposleni predstavljajo največje bogastvo, s katerim razpolaga 

organizacija, in glavni prispevek k doseganju ciljev in uspešnosti organizacije. Zaposleni s 

svojimi znanji, zmožnostmi, sposobnostmi, inovacijami, intelekatualno prožnostjo tvorijo 

človeški kapital v organizaciji. Zadovoljni, angažirani, motivirani in odgovorni zaposleni 

pomagajo dosegati cilje, izboljšujejo poslovanje, povečujejo učinkovitost, produktivnost in 

ugled organizacije. Pomen človeškega kapitala za organizacije javnega sektorja vpliva na 

različne ravni poslovanja. Vpliv dosega celotno gospodarstvo, organizacijo in raven 

posameznika. Pospešuje gospodarsko rast, pomaga dosegati poslanstvo, strategije in 

zastavljene cilje v organizaciji. Predstavlja pogon za obvladovanje sprememb, izboljšuje 

veščine, znanje in karierne možnosti za zaposlene.  

Za povečanje in vpeljevanje človeškega kapitala v svoje poslovanje management gradi 

stimulativno okolje in spodbuja svoje zaposlene. Management z orodji in aktivnostmi 

usposablja, razvija, načrtuje ključne zaposlene, ki v podjetju ustvarjajo vrednost. Ključni cilj 

managementa človeškega kapitala v javnem sektorju je oblikovanje zaposlenih, ki bodo 

učinkovito ponotranjili sisteme, politiko, procese in aktivnosti, ki podpirajo organizacijsko 

poslanstvo, cilje in širše interese družbe. Ključne aktivnosti managementa človeškega kapitala 

zajemajo načrtovanje človeškega kapitala, uvajanje in izbiranje ključnih zaposlenih, 

razvijanje, usposabljanje in ohranjanje ključnih zaposlenih, ustvarjanje kulture organizacije, 
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ki podpira in usmerja k njenim ciljem, manageriranje, merjenje in nagrajevanje delovne 

uspešnosti zaposlenih. 

Aktivnosti managemetna človeškega kapitala se med seboj povezujejo, hkrati pa je potrebno, 

da sovpadajo s strategijo organizacije. Pri načrtovanju človeškega kapitala so ključne 

aktivnosti povezane z analizo notranjega okolja in trenutnega stanja kompetenc. Management 

določa veščine, kompetence in zmožnosti, ki jih organizacije potrebujejo za svoje poslovanje 

in doseganje ciljev. Oblikovati je potrebno načrt za prihodnost, ki vključuje pristop 

zaposlenih, potrebe in kompetence, ki jih je potrebno vzpostaviti (število zaposlenih v 

določenem času, sredstva, veščine in zaposlene, ki ustrezajo delovnemu mestu). Pri izbiranju 

in uvajanju človeškega kapitala govorimo o izbiri ključnih zaposlenih, ki bodo s svojimi 

znanji, izkušnjami, veščinami, odgovornostjo in kompetencam pomagali pri uresničevanju 

ciljev v organizaciji. Aktivnosti, ki so pri izbiranju ključnih zaposlenih v pomoč 

managementu, se nanašajo na oblikovanje pozitivne zunanje podobe organizacije, vpeljevanje 

pozitivnih ponudb za delovno mesto in oblikovanje meritvenih sistemov za ocenjevanje 

izbiranja in usposabljanja zaposlenih. Pri uvajanju novih zaposlenih, je ključna aktivnost 

uvedba strateškega modela uvajanja, ki poudarja predstavitev strategije, ciljev in razvoja 

skupaj z opredeljenimi aktivnostmi, vlogami in procesnimi fazami uvajanja novo zaposlenih. 

Pridobivanje ključnih zaposlenih lahko poteka iz zunanjega in notranjega okolja. Potrebna je 

tudi predstavitev delovnega mesta kandidatom, kjer lahko management vpelje kompetenče 

modele za zasedanje določenega delovnega mesta. Aktivnost, ki pomaga managementu pri 

razvoju ključnih zaposlenih, je oblikovanje individualnega načrta za uspešnost. V načrtu se 

določijo potrebe za doseganje ciljev organizacije, načrtovane aktivnosti za potrebne 

kvalifikacije in časovni okvir za doseganje ciljev. Za razvoj ključnih zaposlenih v organizaciji 

je potrebno načrtovanje njihove kariere in načrtovanje nasledstva. Management s pomočjo 

odkrivanja vzrokov odhoda ključnih zaposlenih iz organizacije ustvarja okolje, v katerem se 

zaposleni počutijo dobro sprejete, in jih zna spodbujati za uspešnost. Management človeškega 

kapitala mora poznati učinkovite pristope motiviranja in vanj vlagati več časa in energije, 

prav tako pa ukinjati tiste elemente, ki uničujejo motiviranost ljudi. Na motiviranje, kjer gre 

za pomemben vpliv zunanjih udeležencev (proračunska sredstva, predpisi in zakoni), ima 

management človeškega kapitala manj vpliva. Lahko se osredotoča na notranje spodbude, kot 

so izkazovanje zaupanja, spodbujanje, opogumljanje, navdihovanje zaposlenih, oblikovanje 

boljšega delovnega okolja, omogočanje odgovornejšega in zahtevnejšega dela za zaposlene, 

javno izpostavljanje dosežkov in izdelavo formalnega načrta priznanja uspešnosti za 

zaposlene. Da lahko človeški kapital manageriramo, ga moramo tudi meriti. S pomočjo 

kazalnikov organizacije merijo človeški kapital v organizaciji. Kazalniki merjenja človeškega 

kapitala morajo biti definirani, podpirati morajo cilje organizacije in priložnosti. Zaposleni 

morajo poznati kazalnike in njihov namen merjenja. 

Elementi človeškega kapitala predstavljajo znanje, odnos in intelektualno prožnost 

zaposlenih. S pomočjo elementov človeškega kapitala, organizacije javnega sektorja lažje 
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dosegajo uspehe, se lažje, hitreje prilagajajo spremembam, sprejemajo nove izzive, kar 

posledično izboljšuje učinkovitost, uspešnost in produktivnost v organizaciji. Človeški kapital 

izboljšuje storitve, napredek, razvoj in zaupanje v organizacije javnega sektorja. Zaposleni 

lažje, hitreje rešujejo naloge ter dosegajo cilje organizacije. Ključni elementi, ki predstavljajo 

človeški kapital v organizacijah javnega sektorja, so zaposleni s svojo zavezanostjo, 

angažiranostjo, zadovoljstvom, znanjem in inovativnostjo. Cilji inovativnosti se nanašajo na 

izboljšanje učinkovitosti, kakovosti, zadovoljstva uporabnikov, reševanje družbenih izzivov, 

ki izpolnjujejo nove predpise, izboljševanje spletnih storitev ter delovnih pogojev v 

organizaciji. Znanje za organizacije pomeni orodje, s katerim lahko dosega svoje cilje. Je 

ključ do ustvarjalnosti, pomoč pri reševanju znanih in neznanih problemov, pomaga pri 

pretoku informacij ter ustvarja dodano vrednost v organizaciji. Zavezanost, angažiranost in 

zadovoljstvo zaposlenih pomeni poistovetenje z organizacijo in s čustvenim stanjem 

zaposlenih, ki ga izražajo. Vsi trije elementi človeškega kapitala, ki odražajo odnos 

zaposlenih v organizaciji, pozitivno vplivajo na doseganje ciljev organizacije, povečujejo 

lojalnost in uspešnost na delovnem mestu. Pri spodbujanju takšnega odnosa zaposlenih 

prihaja do zmanjšanja odhodov ključnih zaposlenih iz organizacije, manjše fluktuacije in 

absentizma v organizaciji ter posledično večjega zadovoljstva zaposlenih.  

Ključne aktivnosti managementa človeškega kapitala morajo sovpadati z zastavljenimi cilji in 

s strategijo organizacije. Management v javnem sektorju mora pri snovanju strategije 

upoštevati interese, ki so povezani z uporabniki in udeleženci na vseh ravneh poslovanja 

organizacije. Aktivnost managementa je izdelava načrta strategije, kako vzpostaviti krepitev 

sistema človeškega kapitala, da bo organizacija dosegla zastavljene cilje. Zagotavljati je 

potrebno vizijo in poslanstvo organizacije, ki bo spodbujalo k doseganju strateških ciljev, in 

opredeliti kazalnike za merjenje po izvajanju strateškega načrta. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

Kot izhaja iz teoretičnih ugotovitev, se vloga in pomen javnega sektorja v zadnjem stoletju 

krepi in povečuje. Smiselno je ukvarjanje z vprašanjem, kako doseči optimalno delovanje 

javnega sektorja. Najpomembnejši vir, ki ga lahko uporabi organizacija za svoje delovanje, 

predstavljajo management in zaposleni v organizaciji. Management človeškega kapitala 

predstavlja pristop k manageriranju zaposlenih, ki zaznava ljudi kot sredstva, katerih sedanjo 

vrednost je mogoče izmeriti in katerih prihodnjo vrednost je mogoče izboljšati s pravilnimi 

naložbami in z aktivnostmi managementa (Techtarget 2015). Organizacije javnega sektorja 

morajo vzpostaviti meritve, ki bodo v pomoč pri manageriranju, identificiranju priložnosti in 

izzivov, ki jih ponuja človeški kapital v organizaciji (Coleman-Selden 2009, 3). V 

empiričnem delu smo za aktivnosti management človeškega kapitala uporabili meritveni 

sistem, kot ga uporabljajo v organizacijah javnega sektorja v Združenih državah Amerike. 

Aktivnosti managementa človeškega kapitala smo vključili v prvi del vprašalnika, s katerim 

smo ugotavljali vpliv na elemente človeškega kapitala. Empirični del je zasnovan kot 

kvantitativna analiza, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika skušali pridobiti odgovore 

zaposlenih v javnem sektorju v Sloveniji glede aktivnosti managementa človeškega kapitala 

in elementov človeškega kapitala. Namen empirične analize je proučevanje, kako aktivnosti 

managementa človeškega kapitala vplivajo na elemente človeškega kapitala. Na podlagi 

proučevane slovenske in tuje strokovne literature smo oblikovali štiri hipoteze, ki bodo vodilo 

naše empirične raziskave.  

H1: Management človeškega kapitala
13

 pozitivno vpliva na razvijanje znanja zaposlenih v 

organizaciji. 

Pomen elementa znanje zaposlenih omogoča organizaciji, da z znanimi rešitvami rešujemo 

probleme. S svojimi sposobnostmi lahko zaposleni znanja kombinira in rešuje tudi neznane 

probleme. Znanje pomaga, da lahko rešujemo probleme sistematično, omogoča pretok 

informacij med zaposlenimi ter pomaga ustvarjati dodano vrednost v organizaciji in 

posledično pomemben element pri doseganju človeškega kapitala (Černetič 2007, 371−372).  

                                                 

13
 Pri pojmu management človeškega kapitala smo proučevali vse ključne aktivnosti, ki opredeljujejo 

managementa človeškega kapitala. Coleman-Selden (2009, 8) navaja ključne aktivnosti managementa 

človeškega kapitala v javnem sektorju: izbiranje, usposabljanje, razvijanje, ohranjanje, motiviranje in 

nagrajevanje zaposlenih. Pomembne so lastnosti vodje, ki omogočajo, da zaposleni stremijo k 

doseganju strateških ciljev organizacije. Skupek aktivnosti, vodstvo ter merjenje in doseganje ciljev 

organizacije je predstavljeno kot proučevani pojem management človeškega kapitala. Management 

človeškega kapitala predstavlja neodvisno spremenljivko našega proučevanja. Vplive na elemente 

človeškega kapitala bomo proučili kot management človeškega kapitala in tudi s pomočjo posameznih 

dimenzij managementa človeškega kapitala, ki so vodstvo organizacije, izbiranje zaposlenih, 

usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih ter motiviranje in nagrajevanje zaposlenih.       
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H2: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na zavezanost zaposlenih v 

organizaciji.  

Izidi zavezanosti zaposlenih se prikazujejo v večji stabilnosti zaposlenih v organizaciji, 

zaposleni radi ostajajo in ne razmišljajo o odhodu iz nje. Zavezanost zaposlenih predstavlja 

večjo inovativnost, pospešuje družbeno kakovost in odnose v organizaciji, pripravljeni so 

storiti nekaj več za doseganje strateških ciljev organizacije (Lizamul, Fihrana in Santoso 

2013, 4−5). 

H3: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na angažiranost zaposlenih v 

organizaciji. 

Doseganje angažiranosti zaposlenih je nujna potreba vsake organizacije, saj so številne študije 

pokazale, da so organizacije, ki imajo angažirane zaposlene, učinkovitejše, nudijo 

visokokakovostne storitve, ohranjajo svoje ključne zaposlene in so produktivnejše na dolgi 

rok delovanja (Brown idr. 2015).  

H4: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom.  

Zadovoljni zaposleni delajo bolje in več, zaposleni so v organizaciji bolj zavezani in pripadni 

organizaciji. Zaposleni, ki pri svojem delu čutijo zadovoljstvo, manj izostajajo iz dela in bolj 

pogosto ostajajo v organizaciji. Zadovoljni zaposleni uspešneje in učinkoviteje opravlja svoje 

delo, s čimer prispeva k uspešnemu in učinkovitemu doseganju ciljev organizacije (Setnikar- 

Cankar idr. 2014, 53−55). 

3.1 Metodološki okvir raziskave  

Podatke in informacije o vplivu aktivnosti managementa človeškega kapitala smo zbrali z 

anketnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik je tipičen pripomoček kvantitativnih raziskav 

pomaga pri pridobitvi zanesljivih podatkov (Eastrby, Thorpe in Lowe 2007, 166−196). Zaradi 

hitrejšega in lažjega zbiranja podatkov v raziskavi smo uporabili spletno anketiranje.  

Priprava anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov. Prvi sklop je zajemal aktivnosti 

managementa človeškega kapitala, drugi sklop je zajemal elemente človeškega kapitala, 

zadnji sklop pa se je nanašal na demografske podatke zaposlenih v javnem sektorju. Pri 

slednjem sklopu nas je zanimala tudi opredelitev, v katero od organizacij po standardni 

klasifikaciji dejavnosti spada organizacija, v kateri je anketiranec zaposlen.  

Aktivnosti managementa človeškega kapitala, ki so predstavljale prvi del vprašalnika za 

zaposlene, so razdeljene na pet dimenzij, ki smo jih pri večini trditev povzeli po vprašalniku, 

ki ga v raziskavah uporablja ter razvija  Agencija OPM v Združenih državah Amerike za 
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analiziranje človeškega kapitala v javnem sektorju (Human Capital Assessment and 

Accountability Framework
14

). Anketni vprašalnik smo prevedli in ga na podlagi pilotnega 

anketiranja smiselno prilagodili za namen proučevanja. 

Ključni namen vprašalnika in merjenja managementa človeškega kapitala predstavlja 

izboljšanje sistema in praks človeškega kapitala, ki pomaga dosegati poslanstvo in strategijo 

organizacije, s pomočjo meritev pa izboljšanje rezultatov in uspešnosti organizacije (Opm.gov 

b.l.).  

S pomočjo teoretične osnove smo aktivnosti managementa človeškega kapitala razdelili na 

naslednje ključne aktivnosti: 

- vodstvo organizacije, 

- izbiranje zaposlenih, 

- usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih, 

- motiviranje in nagrajevanje, 

- merjenje in dosedanje ciljev organizacije.  

Za doseganje strateških ciljev organizacije je ključno, da se aktivnosti managementa 

človeškega kapitala med seboj prepletajo (Coleman-Selden 2009, 7−8). Ne glede na 

teoretične opredelitev smo skušali ugotoviti, ali v naših organizacijah javnega sektorja s 

pomočjo faktorske analize indikatorji merijo eno ali več aktivnosti managementa človeškega 

kapitala v slovenskih organizacijah javnega sektorja.  

V drugem delu vprašalnika smo proučevali elemente človeškega kapitala s pomočjo 

teoretičnih izhodišč in že uveljavljenih modelov, osredotočili smo se na razvoj znanja, 

angažiranost, zavezanost in zadovoljstvo zaposlenih.  

Proučevanje razvijanja znanja zaposlenih smo merili z elementi, ki poudarjajo razvoj 

kompetenc, priložnosti za razvoj in usposabljanje, delitev znanja med sodelavci in 

samoiniciativnim izobraževanjem (Coleman-Selden 2009, 114). Za proučevanje zavezanosti 

zaposlenih smo uporabili model, ki sta ga za zaposlene v javnem sektorju razvila Balfour in 

Wechsler, in smo ga predstavili teoretičnem delu naloge. Model predstavlja 3 dimenzije 

zavezanosti zaposlenih: »identifikacijska« zavezanost zaposlenih (zaposleni se poenotijo z 

organizacijo in njenimi cilji), »pripadnost« zaposlenih (predstavlja psihološki občutek 

zaposlenih, ki čutijo pripadnost organizaciji) in »vzajemna« zavezanost (predstavlja vzajemen 

odnos med zaposlenim in organizacijo) (Lizamul, Fihrana in Santoso 2013, 2−3). Za 

proučevanje angažiranosti zaposlenih bomo uporabili model, ki ga je razvil Inštitut za razvoj 

kadrov – model CIPD in je predstavljen v teoretičnem delu naloge. Pri zadovoljstvu 

                                                 
14

 The Human Capital Assessment and Accountability Framework je vprašalnik, ki ga je razvila 

Agencija OPM, pomaga pri ocenitvi človeškega kapitala in vzpostavlja smernice za manageriranje 

človeškega kapitala v organizacijah javnega sekotrja.  
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zaposlenih smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih z delom. Analiza vključuje elemente 

zadovoljstva zaposlenih z delom, in sicer pridobivanje informacij od managementa, 

vpletenost zaposlenih v odločitve, možnost napredovanja, usposabljanja, prepoznavanja 

talentov in zadovoljstva s politiko ter procesi managementa, priložnostmi in plačilom 

zaposlenih (Coleman-Selden 2009, 64−67). 

S pomočjo zgoraj opisanega anketnega vprašalnika, smo od zaposlenih poskušali pridobiti 

njihov pogled na aktivnosti in elemente človeškega kapitala. Anketni vprašalnik je zajemal 32 

trditev, ki so se nanašale na aktivnosti managementa, 32 trditev, ki so se nanašale na elemente 

človeškega kapitala in 5 demografskih opredelitev anketiranca. Vprašanja so bila zaprtega 

tipa in smo za njih uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico. Anketni vprašalnik je bil 

posredovan v elektronski obliki, preko spletne povezave izbranim anketirancem. Anketni 

vprašalnik je priložen v prilogi številka 1. Za potrditev naših hipotez kako aktivnosti 

managementa človeškega kapitala (neodvisna spremenljivka) vplivajo na elemente 

človeškega kapitala (odvisne spremenljivke), zaradi vpliva več neodvisnih spremenljivk 

uporabili multiplo linearno regresijo.  

Potek raziskave  

Anketiranje zaposlenih je potekalo v oktobru in novembru leta 2015. Preden smo poslali 

anketni vprašalnik anketirancem, smo izvedli pilotno anketiranje na 10 anketirancih iz vseh 

štirih ključnih dejavnosti po opredelitvi Standardne klasifikacije dejavnosti. Izbrali smo 3 

anketirance iz dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, 2 iz 

dejavnosti zdravstva, 4 iz dejavnosti šolstva in 1 iz dejavnosti kulturnih, razvedrilnih in 

rekreacijskih dejavnosti. Omejitve, ki smo jih zaznali pri anketnem vprašalniku, so se 

navezovale na pojem management. V začetni fazi je bilo pri posameznih trditvah pri 

managementu določen tudi raven managementa. Ker je pojem managementa dokaj 

neuporabljen termin v javnem sektorju, je bilo razumevanje slabše oziroma smo morali to 

definirati drugače. Pojem vodstva, ne glede na raven, smo določili kot management, kar 

kasneje ni predstavljalo nerazumevanja pri anketirancih. Ker je vprašalnik razen omenjenega 

termina bil razumljiv, smo se lotili anketiranja.   

Anketiranje je potekalo v dveh delih, prvotno smo imeli izbranih samo določeno število 

organizacij, ki so pokrivale dejavnosti skladno z definicijo standardne klasifikacije dejavnosti 

javnega sektorja. Prošnje za sodelovanje smo naslovili na generalne direktorje, direktorje ter 

ravnatelje. V prvi skupini anketiranih so sodelovale 4 organizacije, ki pokrivajo dejavnost 

javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, 6 organizacij s področja 

izobraževanja, 4 organizacije iz zdravstvenih dejavnosti in 2 organizaciji iz kulturnih, 

razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti. Glede na velik odziv anketirancev iz dejavnosti javne 

uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in zelo majhen odziv iz ostalih 

dejavnosti, predvsem s področja šolstva in kulturnih, rekreacijskih ter razvedrilnih dejavnosti, 
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smo dodatne prošnje za sodelovanje naslovili na kontaktne naslove, ki smo jih pridobili preko 

spletnega portala AJPES za organizacije s področja šolstva in kulturnih ter ostalih dejavnosti. 

Skupaj je bilo poslanih 1.138 anket, od tega je vodstvo pri 12 organizacijah samo posredovalo 

anketo svojim zaposlenim, pri 3 organizacijah smo pridobili kontakte zaposlenih in jim sami 

posredovali ankete, kar je vključevalo 963 poslanih anket. Pri dejavnosti javne uprave ima 

organizacija skupni naslov za zaposlene, tako je bilo pošiljanje enostavnejše. V drugem delu 

anketiranja smo spletne ankete posredovali še na 163 naslovov, 42 iz dejavnosti šolstva in 14 

iz kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti. Skupno je bilo poslanih 8.530 anket.  

Predstavitev populacije – vzorca  

V raziskavi nas je zanimal pogled zaposlenih v javnem sektorju tako na aktivnosti 

managementa človeškega kapitala kot tudi na elemente človeškega kapitala. Zanimalo nas je, 

kaj zaposleni menijo o managementu in organizaciji in o njihovem delu v organizaciji. 

Statistično populacijo predstavljajo zaposleni v javnem sektorju v Sloveniji, statistično enoto 

pa predstavlja posamezni zaposleni v javnem sektorju v Sloveniji. Zanimal nas je pogled vseh 

zaposlenih ne glede na raven opravljanja delovnega mesta. V teoretičnem delu naloge je 

predstavljeno, da obstaja več definicij in pojmovanj za javni sektor. Odločili smo se, da javni 

sektor proučujemo skozi definicijo, ki definira javni sektor glede na dejavnosti po Standardni 

klasifikaciji dejavnosti (SKD) in vključujejo področja (SURS 2012) : 

- O - Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti,  

- P -  Izobraževanje,  

- Q - Zdravstvo in socialno varstvo,  

- R -  Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. 

Število zaposlenih v javnem sektorju spremljamo na dva načina. En način spremljanja števila 

zaposlenih poteka preko AJPES-a, skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 

2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14, 52/14), se število zaposlenih spremlja glede na vire 

financiranja in so prikazani že v teoretičnem delu naloge. Glede na slednjo metodologijo je 

število zaposlenih v javnem sektorju v avgustu 2015 znašalo 158.150,25. Slednje število 

zaposlenih v javnem sektorju je spremljano skozi stroške dela zaposlenih v javnem sektorju 

glede na opravljene ure dela. Število zaposlenih po metodologiji AJPES se izračuna na 

podlagi plačanih ur v posameznem mesecu vključno z nadurami in dežurstvi. V število 

zaposlenih niso vključeni zaposleni (Nacionalni interoperabilnostni okvir 2015), ki so: 

- odsotni zaradi bolniškega dopusta, za kar prejemajo refundirana nadomestila, 

- vključeni v javna dela.  

 

Drugi način spremljanja števila zaposlenih v javnem sektorju se opravi preko Statističnega 

urada Republike Slovenije (SURS), kjer se spremlja podatke o izplačanih plačah in številu 

oseb, ki so prejele plačo ali nadomestilo plače v breme delodajalca, v okviru statistike na trgu 
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dela. Število zaposlenih po metodologiji SURS zajema osebe na porodniškem in bolniškem 

dopustu nad 30 dni, za kar prejemajo refundirana nadomestila. Podatki o številu zaposlenih, ki 

jih prikazujeta AJPES in SURS, so različni zaradi različnega namena zbiranja podatkov, 

različne metodologije štetja zaposlenih in zaradi  različne opredelitve javnega sektorja. Pri 

tem velja omeniti, da je za spremljanje števila zaposlenih preko SURSA značilna širša 

opredelitev javnega sektorja po SKIS - Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, 

kamor spadajo vsi subjekti, ki so pod javnim nadzorom in ki manj kot 50 % svojih 

proizvodnih stroškov pokrivajo s tržnimi prodajami (Kraljič 2014). Po podatkih SURS-a in 

opredelitvi javnega sektorja skladno s SKD je število zaposlenih v javnem sektorju v avgustu 

leta 2015 znašalo 177.570. V preglednici 14 je prikazano število zaposlenih v javnem sektorju 

po posameznih dejavnosti, skladno z definicijo po SKD za obdobje avgust leta 2015, tako po 

metodologiji AJPES-a kot SURS-a. 

Preglednica 14: Število zaposlenih v javnem sektorju po AJPES-u in SURS  

Javni sektor  - po definiciji 

SKD Št. zaposlenih po AJPES-u Št. zaposlenih po SURS 

DEJAVNOSTI Št. zaposlenih % št. zaposlenih Št. zaposlenih % št. zaposlenih 

O  46.101,13 29,15 48.238,00 27,17 

P  59.186,52 37,42 63.277,00 35,63 

Q  46.572,30 29,45 55.640,00 31,33 

R  6.290,30 3,98 10.415,00 5,87 

SKUPAJ  158.150,25 100,00 177.570,00 100 

Vir: Nacionalni interoperabilnostni okvir 2015; SURS 2015. 

Kot je razvidno iz tabele o številu zaposlenih po AJPES-u in SURS-u se deleži med 

dejavnosti malenkost razlikujejo. Največji delež zaposlenih pa pri obeh metodologijah 

zbiranja podatkov predstavlja dejavnost P – izobraževanje, po AJPES-u 37,42 % in po SURS-

u 35,63 %. V dejavnosti Q – zdravstvo, predstavlja delež zaposlenih po AJPES-u 29,45 % in 

po SURS-u 31,33 %. V dejavnosti O – javna uprava in obrambe, dejavnost socialne varnosti 

predstavlja delež števila zaposlenih po AJPES-u 29,15 % in po SURS-u 27,17 %. Najmanjši 

delež števila zaposlenih predstavlja dejavnost R - kulturne, razvedrilne in rekreacijske 

dejavnosti, in sicer po AJPES-u 3,98 % in po SURS-u 5,87 %. Ugotavljamo, da so dejavnosti, 

ki po definicij SKD definirajo javni sektor, po vrstnem redu števila zaposlenih po AJPES-u in 

po SURS-u skladne, ampak z majhnimi razlikovanji v deležih. Sami smo primerjali število 

zaposlenih, katerim naj bi bile ankete posredovane po metodologiji AJPES-a. Samo s slednjo 

metodologijo smo lahko prišli do izračuna o številu zaposlenih, vključenih v anketiranje, saj 

je spremljanje po SURS-u vezano na število zaposlenih za posamezno dejavnost, ne pa tudi 

organizacijo. Za dejavnost O – javna uprava in obramba, dejavnost obvezne socialne varnosti 

je bilo vključenih 2.109 zaposlenih, kar predstavlja 24,72 % poslanih anket za to dejavnost. 

Za dejavnost P je bilo vključenih največ anketiranih, in sicer je ankete prejelo 3.450 

zaposlenih, kar predstavlja 40,45 % zaposlenih, ki so bili vključeni v anketiranje. V 

dejavnosti Q – zdravstvo in socialna varnost je sodelovalo 2.546 zaposlenih, kar predstavlja 

29,85 % anketiranih. Najmanjši delež anketiranih pa je predstavljala dejavnost kulturnih, 
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razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, kjer je sodelovalo 425 zaposlenih, kar predstavlja 

4,98 % anketiranih.  

Na sliki 1 je prikaz števila prejetih anket po posameznih dejavnostih, ki so definirane glede na 

SKD. 

 

Slika 1: Število prejetih anket po posameznih dejavostih glede na SKD 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je na vprašalnik odgovorilo 420 zaposlenih v 

dejavnostih, ki so definirane glede na SKD, kar predstavlja 4,92 % odgovorov glede na 

posredovane ankete. Pri vsaki od demografskih spremenljivk smo upoštevali tudi opredelitev 

tistih, ki odgovora niso podali. 62,14 % smo prejeli odgovorov zaposlenih iz organizacij, ki 

spadajo v dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, 15 % smo 

prejeli iz organizacij, ki spadajo v dejavnosti izobraževanja, 15 % iz dejavnosti zdravstva in 

socialne varnosti, 6,90 % v dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, 0,96 % 

anketiranih ni podala odgovora 

V preglednici 15 je predstavljen opis vzorca zaposlenih v javnem sektorju, glede na 5 

demografskih spremenljivk: spol, starost, formalna izobrazba, tip organizacije ter delovno 

mesto, ki ga zaposleni zaseda v organizaciji.  

 

 

 

 

Javna uprava, 
obramba 
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62% 

Izobraževanje 
63 
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Zdravstvo / 
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63 
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razvedrilne in 
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dejavnosti 

29 
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4 
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Preglednica 15: Opis vzorca raziskave 

  Tip organizacije Skupaj 

  Javna uprava, 

obramba 

Izobraževanje Zdravstvo, 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

Spremenljivka Vrednost F F % F F % F F % F F % F F % 

Spol 

  

  

Moški 62 23,75 11 17,46 17 26,98 2 6,90 93 22,14 

Ženski 193 73,95 52 82,54 46 73,02 26 89,66 318 75,71 

Brez odgovora 6 2,30 0 0,00 0 0,00 1 3,45 9 2,14 

Starostna 

skupina 

  

  

  

  

  

Do 25 let 2 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,48 

Od 25 do 35 let 40 15,33 8 12,70 13 20,63 7 24,14 69 16,43 

Od 35 do 45 let 86 32,95 15 23,81 26 41,27 7 24,14 135 32,14 

Od 45 do 55 let 91 34,87 33 52,38 14 22,22 13 44,83 151 35,95 

Več kot 55 let 40 15,33 7 11,11 10 15,87 2 6,90 59 14,05 

Brez odgovora 2 0,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,95 

Formalna 

izobrazba 

(stopnja) 

 

 

II.-III.   4 1,53 1 1,59 0 0,00 0 0,00 5 1,19 

IV.-V.  60 22,99 1 1,59 12 19,05 1 3,45 75 17,86 

VI./1 -VI./2  83 31,80 20 31,75 20 31,75 9 31,03 132 31,43 

VII.  94 36,02 37 58,73 17 26,98 17 58,62 166 39,52 

VIII./1  17 6,51 3 4,76 12 19,05 2 6,90 34 8,10 

VIII./2  2 0,77 1 1,59 1 1,59 0 0,00 4 0,95 

Brez odgovora 1 0,38 0 0,00 1 1,59 0 0,00 4 0,95 

Delovno 

mesto, ki ga 

zasedate:  

  

  

  

  

Strokovni 

delavec 195 
74,71 59 93,65 35 55,56 23 79,31 313 74,52 

Srednji 

management 
23 8,81 2 3,17 6 9,52 1 3,45 33 7,86 

Vršni 

management 
6 2,30 0 0,00 1 1,59 0 0,00 7 1,67 

Neuvrščen naziv 

za delovno mesto 
8 3,07 1 1,59 5 7,94 0 0,00 14 3,33 

Brez odgovora 29 11,11 1 1,59 16 25,40 5 17,24 53 12,62 

  Skupaj 261 100 63 100 63 100 29 100 420 100 

F – število, F % – delež v % 

Iz preglednice je razvidno, da je pri vseh dejavnostih sodeloval večji odstotek ženskih 

predstavnic in strokovnih sodelavcev glede na delovno mesto, ki ga zasedajo v organizaciji. 

Pri izobrazbi in starostni skupini je pri vseh dejavnosti, razen pri zdravstveni dejavnosti, 

prevladovala starostna skupina od 45 do 55 let in VII. stopnja izobrazbe. V zdravstveni 

dejavnosti prevladuje največji % odgovorov zaposlenih v starostni skupini od 35 do 45 let in 

formalni izobrazbi VI./1−VI./2. stopnji.  

 

Število delovnih mest v javnem sektorju je opisanih v Katalogu funkcij, delovnih mest in 

nazivov v javnem sektorju, kjer je opredeljeno 3.705 nazivov delovnih mest (Ministrstvo za 

javno upravo 2015). Glede na številčnost delovnih nazivov smo v anketi pustili odprti tip 
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vprašanj, da so zaposleni sami zapisali naziv delovnega mesta in jih po opravljeni anketi 

šifrirali v 4 skupine:   

- Strokovni svetovalec. V to skupino so spadali nazivi, kot so: strokovni svetovalec, 

računovodja, muzejski kustos, programer, psiholog, zdravnik, dip. inž. rad., uradnik, 

knjižničar, tajnica direktorja, višji referent, profesor, tehnični delavec, vzgojitelj, 

programer, referent ... 

- Srednji management. V to skupino so spadali nazivi, kot so: vodja oddelkov, pomočnik 

ravnatelja, vodja območne enote, vodja, strokovni vodja … 

- Vršni management. V to skupino so spadali nazivi, kot so: direktor, direktor območne 

enote, ravnatelj, direktor področja, generalni direktor … 

- Neuvrščeni naziv delovnega mesta. Sem so spadali nazivi, ki jih ni bilo mogoče razvrstiti, 

kot so bili npr. odgovori: ekonomist, javni uslužbenec, ne želim odgovoriti … 

 

Kvantitativna metodologija  

Za potrditev hipotez, v našem primeru za ugotovitev vpliv aktivnosti na elemente človeškega 

kapitala, smo uporabili naslednje statistične metode: univariatno, bivariatno in multivariatno 

analizo. V raziskavi smo uporabili tudi faktorsko analizo, kjer  gre za pojasnitev podatkov z 

manjšim številom skupnih faktorjev in preskušanje domnev glede ustreznega števila skupnih 

faktorjev oziroma spremenljivk, ki naj bi bile pod vplivom skupnega faktorja (Kodrič 2007). 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, ali se glede na proučevan pojav 

izpostavijo specifični faktorji, ki odražajo aktivnosti managementa človeškega kapitala, 

neodvisno od teorije. 

Pri univariatni analizi smo uporabili povprečno stopnjo, standardni odklon in koeficient 

variabilnosti. Povprečna vrednost predstavlja srednjo vrednost, ki je izračunana iz vseh 

vrednosti številske spremenljivke (Košmelj idr. 2001, 100). Povprečno stopnjo smo izračunali 

pri vsaki od dimenzij ter za vsako posamezno spremenljivko v dimenziji managementa 

človeškega kapitala. Povprečno stopnjo smo računali tudi pri elementih človeškega kapitala in 

za vsako posamezno spremenljivko za elemente. Pri vseh aktivnostih in elementih, smo 

povprečno stopnjo računali glede na tip organizacije po SKD, izračune smo naredili po 

posameznem delovnem mestu zaposlenega. 

Pri bivariantni analizi smo uporabili analizo variance – ANOVA in Pearsonov koeficient. Pri 

analizi variance gre za metodo, ki preizkuša domnevo o vrednosti povprečja. Kadar 

primerjamo več povprečji med sabo, je ustrezen preizkus ANOVA. Natančna stopnja tveganja 

nam pove najmanjše tveganje, ki ga potrebujemo za zavrnitev ničelne domneve. Natančna 

stopnja tveganja je tisto tveganje, ki ga potrebujemo za zavrnitev ničelne hipoteze. V kolikor 

je stopnja tveganja t.i. sig. manjša ali enaka od 0,05, pomeni, da gre za sprejemljivo stopnjo 

tveganja (Kodrič 2007). Pearsonov koeficient predstavlja velikost linearne povezanosti 

spremenljivk x in y, merjenih na istem predmetu proučevanja. S pomočjo ANOVE izračuna 
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F-statistike, smo preverjali povprečja pri vseh štirih tipih skupinah organizacije, kjer smo 

preverjali razlike med organizacijami. S pomočjo Pearsonovega koeficienta smo preverili 

povezanost med posameznimi spremenljivkami. 

Pri multivariantni analizi smo s pomočjo regresijske analize proučevali vpliv neodvisne 

spremenljivke na odvisno. Zanimalo nas je, kako neodvisne spremenljivke (x-vzrok: v našem 

primeru aktivnosti managementa človeškega kapitala) vplivajo na odvisno spremenljivko (y-

posledice: elemente človeškega kapitala). S pomočjo koeficienta determinacije, ki izraža 

delež variance odvisne številske spremenljivke Y, ki je pojasnjena z eno ali več neodvisnimi 

spremenljivkami X smo proučevali vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisne (Košmelj 

idr. 2001, 55). Vpliv smo računali za management človeškega kapitala in za vsako od 

dimenzij managementa človeškega kapitala posebej.  

Veljavnost in zanesljivost vprašalnika 

Zanesljivost vprašalnika je lastnost, ki daje pri ponovnem merjenju iste lastnosti, pomeni, da 

pri istih anketiranih osebah dobimo enake rezultate in govorimo o konsistentnosti odgovorov. 

S pomočjo Cronbach alfa merimo zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med 

spremenljivkami, vrednost koeficienta je vedno med 0 in 1. Bolj kot se koeficient bliža 

vrednosti 1, večja je zanesljivost (Šifrer in Bren 2011, 34). Pri analizi pa smo najprej določili 

spremenljivke odvisne (elemente človeškega kapitala) in neodvisne (management človeškega 

kapitala). S pomočjo Cronbach alfa smo preverili zanesljivost posameznih dimenzij 

managementa človeškega kapitala in po posameznih elementih človeškega kapitala. V prilogi 

2 je prikazan izračun Cronbach alfa za vse posamezne spremenljivke, tako dimenzije kot 

elemente človeškega kapitala. Pri aktivnostih managementa človeškega kapitala ugotavljamo, 

da je Cronbach alfa pri vseh aktivnostih večji od 0,8 in lahko govorimo o visoki zanesljivosti. 

Tudi pri elementih človeškega kapitala ugotavljamo, da je Cronbach alfa pri elementu 

zadovoljstvu večji 0,8, pri ostalih elementih pa presega koeficient vrednost 0,7 in še zmeraj 

govorimo o zanesljivosti vključenih spremenljivk v anketni vprašalnik. Tudi s pomočjo 

faktorske analize lahko preverimo zanesljivost našega vprašalnika. Uporabimo jo lahko takrat, 

ko želimo zmanjšati število spremenljivk. Tako dobimo faktorje, ki odsevajo lastnosti 

obravnavnih spremenljivk. Faktorje potem lahko uporabimo pri nadaljnjih analizah. Pri 

določanju števila faktorjev se osredotočimo na kriterije, metode in na uporabnost dobljene 

rešitve, pomembno je, da faktorji predstavljajo vsebinsko rešitev (Šifrer 2013, 12). Kot je 

prestavljajo v nadaljevanju in prilogi 6 ugotavljamo, da so se pri našem merjenju izoblikovale 

aktivnosti, ki smo jih sami proučevali.  

 

Veljavnost pomeni lastnost merskega instrumenta, da pri meritvah zagotavlja skladnost z 

resničnostjo. To pomeni, da pri anketnem vprašalniku presojamo vprašanja po tem, v kolikšni 

meri se lahko z njimi pri opazovanem pojavu dejansko odkrijejo lastnosti, ki jih želimo meriti 

(Košmelj idr. 2001, 143). Ko gledamo vsebinsko komponento veljavnosti, se osredotočamo 
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na pregled teoretičnih konceptov, ki so jih uporabili drugi za proučevanje našega problema 

(Šifrer 2013, 16). Pri zasnovi našega anketnega vprašalnika smo uporabili za proučevanje 

aktivnosti managementa človeškega kapitala že veljavne anketne vprašalnike, ki jih 

uporabljajo organizacije v javnem sektorju v Združenih državah Amerike. Za proučevanje 

elementov človeškega kapitala smo za spremenljivke angažiranosti in zavezanosti zaposlenih 

uporabili že uveljavljene modele, ki jih proučujejo v javnem sektorju. Prav tako smo za vse 

vključene spremenljivke, tako aktivnosti managementa kot elemente človeškega kapitala, 

upoštevali teoretične koncepte za proučevanje našega problema.  

 

V kolikor zbrane enote v vzorcu dobro predstavljajo populacijo in je vzorec dovolj velik, 

pravimo, da je vzorec reprezentativen, kar nam omogoča testiranje hipotez (Šifrer in Bren 

2011, 5). V raziskavo smo vključili vse zaposlene, saj nas je zanimal pogled vseh zaposlenih, 

kako aktivnosti vplivajo na elemente človeškega kapitala. Proučevali smo povprečno stopnjo 

strinjanja po tipih organizacije in po delovnih mestih zaposlitve, ki smo jih oblikovali v štiri 

skupine. V raziskavo smo vključili vse dejavnosti, ki po definiciji SKD definirajo javni 

sektor. Rezultate naše raziskave lahko posplošujemo v smislu uporabe rezultatov, saj smo za 

ta namen uporabili že veljavna orodja, ki jih uporabljajo v tujini za merjenje aktivnosti in 

elementov človeškega kapitala v javnem sektorju.  

3.2 Analiza in interpretacija podatkov  

S pomočjo statistične obdelave podatkov pridobimo koristne informacije, ki jih smiselno 

prikazujemo s tabelami in z grafi. Statistična analiza nam pomaga pri potrjevanju hipotez, 

delamo zaključke in sprejemamo odločitve v zvezi s proučevanim problemov (Statistik.si  

2015). V nadaljevanju so prikazane statistične obdelave pridobljenih podatkov, in sicer 

spremenljivke, tako dimenzije managementa človeškega kapitala kot elementi človeškega 

kapitala, ki smo jih proučevali v naši raziskavi. S pomočjo opisne statistike smo iskali 

povprečno stopnjo strinjanja za posamezno dimenzijo in elemente človeškega kapitala glede 

na tip organizacije in glede na tip delovnega mesta. S Pearsonovim koeficientom smo 

proučevali povezanost, s pomočjo multiple linearne regresije pa smo proučevali vpliv 

dimenzij managementa človeškega kapitala na elemente človeškega kapitala. S faktorsko 

analizo smo proučevali ali se oblikujejo specifične faktorji, ki predstavljajo dimenzije 

managementa človeškega kapitala. Pridobljene podatke smo analizirali in interpretirali za 

vsako statistično metodo.  

3.2.1 Spremenljivke  

Spremenljivka kot lastnost proučevanega problema lahko zavzame katerokoli vrednost iz 

določene množice možnih vrednosti (Košmelj idr. 2001, 123). Pri našem raziskovalnem 

problemu smo proučevali demografske lastnosti anketirancev: spol, starost, izobrazbo, tip 
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organizacije in delovno mesto, ki ga zasedajo. Opis spremenljivk je prikazan na strani 63 pri 

opisu vzorca. Neodvisne spremenljivke proučevanega problema predstavljajo dimenzije 

človeškega kapitala, katerih oznake in opis so prikazane v preglednici 16, medtem, ko odvisne 

spremeljivke proučevanega problema predstavljajo elementi človeškega kapitala. 

Preglednica 16: Oznaka in opis spremenljivk, ki merijo dimenzije človeškega kapitala 

Oznaka Opis 

D11 Moj vodja mi vliva zaupanje. 

D12 Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. 

D13 Management dobro sodeluje z zaposlenimi. 

D14 Moj vodja mi določa primeren obseg dela. 

D1 Vodstvo organizacije 

D21 Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi. 

D22 Potrebne kompetence za zasedanje delovnega mesta so vnaprej jasno določene. 

D23 Izbiranje novih kandidatov za zasedanje delovnega mesta je transparentno. 

D24 Management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije. 

D25 Pri vstopu v organizacijo sem bil/-a seznanjen/-a s strategijo, z vizijo in s cilji naše organizacije. 

D26 V naši organizaciji imamo vzpostavljen učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. 

D2 Izbiranje zaposlenih 

D31 
Management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in sposobnosti za doseganje ciljev 

organizacije. 

D32 Management mi daje občutek pomembnosti pri delu. 

D33 Management podpira razvoj zaposlenih. 

D34 Management omogoča, da so sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu dobro uporabljene. 

D35 Management podpira sodelovanje med sodelavci. 

D36 V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem ovrednotenja znanja. 

D37 V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. 

D3 Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

D41 
V naši organizaciji management spodbuja visoko raven motivacije in predanosti svojih 

zaposlenih. 

D42 
Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna temperatura, razsvetljava, čistoča na delovnem 

mestu) so primerni za opravljanje dela. 

D43 V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si to zaslužijo. 

D44 Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta nagrajeni. 

D45 Management podpira potrebo po ravnovesju med službenim in zasebnim življenjem. 

D46 Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih. 

D47 V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo svoje delo. 

D4 Motiviranje in nagrajevanje 

D51 V naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane. 

D52 Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani. 

D53 V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. 

D54 Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so koristni. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 16 – nadaljevanje 

Oznaka Opis 

D55 
Management pregleduje in ocenjuje napredek organizacije v povezavi z doseganjem postavljenih 

ciljev. 

D56 Management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije. 

D57 
V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše delo prispeva k doseganju ciljev in prioritet 

organizacije. 

D58 
Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem razumel/-a kaj moram narediti za izboljšanje 

svojega dela. 

D5 Merjenje in doseganje ciljev organizacije 

Preglednica prikazuje dimenzije managementa človeškega kapitala in spremenljivke pri 

posamezni dimenziji. Proučevali smo skupino 5 dimenzij managementa človeška kapitala, in 

sicer je njihov pomen sledeči: 

- D1 predstavlja dimenzijo vodstva. Dimenzijo opisujejo spremenljivkami označenih od 

D11 do D14. 

- D2 predstavlja izbiranje zaposlenih in opisuje aktivnosti managementa človeškega 

kapitala s spremenljivkami, označenimi od D21 do D26. 

- D3 predstavlja usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih ter ga opisujejo 

spremenljivke od D31 do D37.  

- D4 predstavlja motiviranje in nagrajevanje zaposlenih, kot aktivnost managementa 

človeškega kapitala smo jo proučevali s spremenljivkami od D41 do D47. 

- D5 predstavlja motiviranje in doseganje ciljev organizacije. Dimenzija je predstavljena s 

spremenljivkami od D51 do D58 .  

V preglednici 17 so prikazane oznake in opis odvisnih spremenljivk, ki merijo elemente 

človeškega kapitala.  

Preglednica 17: Oznaka in opis spremenljivk, ki merijo elemente človeškega kapitala 

Oznaka Opis 

E11 S pomočjo usposabljanja in izkušenj dodatno razvijam svoje kompetence. 

E12 Po zaključenem izobraževanju uporabim na novo pridobljeno znanje pri svojem delu. 

E13 Svoje znanje delim med sodelavce. 

E14 Samoiniciativno se izobražujem, da izboljšujem svojo delovno uspešnost. 

E15 Zadovoljen/-na sem z izobraževanji, ki sem jih deležen/-a za svoje delovno mesto. 

E1 Razvoj znanja 

E21 Na delovnem mestu mi čas hitro teče. 

E22 (rekodirano) Med opravljanjem nalog velikokrat mislim na druge stvari. 

E23 Med opravljanjem nalog mi redko kaj odvrne pozornost. 

E24 Moje delo vpliva na moje čustveno stanje. 

E25 Na delovnem mestu poskušam dati vse od sebe. 

E26 Zelo sem zadovoljen/-na, če svoje delo dobro opravim. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 17 – nadaljevanje 

Oznaka Opis 

E27 Če je potrebno, na delovnem mestu ostanem, dokler delo ni opravljeno. 

E28 Za opravljanje svojih delovnih nalog porabim veliko energije. 

E29 Če je potrebno, si delo nesem domov. 

E2 Angažiranost zaposlenih 

E31 Zelo sem ponosen/-na, da lahko drugim povem, kje delam. 

E32 Pomembno mi je, za kaj se organizacija zavzema. 

E33 (rekodirano) Delam za organizacijo, ki je nesposobna doseči svoje cilje. 

E34 Čutim močno pripadnost organizaciji, v kateri sem zaposlen/-a. 

E35 V organizaciji se počutim kot »član družine«. 

E36 (rekodirano) Sodelavcem je vseeno, kaj se dogaja z mano. 

E37 Da bi me v organizaciji cenili, se trudim dosegati zastavljene cilje. 

E38 Da bi moje delo bilo zaznano, se trudim, da delo dobro opravljam. 

E39 (rekodirano) Ne trudim se, ker so moja prizadevanja na delovnem mestu spregledana. 

E3 Zavezanost zaposlenih 

E41 Delo mi daje občutek osebnega zadovoljstva in potrditve. 

E42 Rad/-a opravljam svoje delo. 

E43 Zadovoljen/-na sem s participacijo pri odločitvah, ki vplivajo na moje delo. 

E44 Zadovoljen/-na sem z možnostmi napredovanja. 

E45 Zadovoljen/-na sem z informacijami, ki jih prejmem od vodstva naše organizacije. 

E46 Zadovoljen/-na sem s priznanjem, ki ga prejmem za opravljeno delo. 

E47 Zadovoljen/-na sem s politiko in praksami managementa v naši organizaciji. 

E48 Na splošno sem zadovoljen/-na s svojim delom. 

E49 Zadovoljen/-na sem s svojo plačo. 

E4 Zadovoljstvo 

Preglednica prikazuje elemente človeškega kapitala in spremenljivke pri posameznem 

elementu. Proučevali smo skupino 4 elementov človeška kapitala, in sicer je njihov pomen 

sledeči: 

- E1 predstavlja element razvoj znanja. Element E1 smo opisali s spremenljivkami od E11 

do E15. 

- E2 predstavlja element angažiranost zaposlenih. Slednji element smo proučevali s 

spremenljivkami od E21 do E29.  

- E3 predstavlja element zavezanost zaposlenih, s spremenljivkami, označenimi od E31 do 

E39 smo proučevali ta element. 

- E4 predstavlja element zadovoljstvo zaposlenih in je opisan s spremenljivkami od 41 do 

E48.  

3.2.2 Opisna statistika  

Opisna statistika predstavlja nabor metod, s pomočjo katerih opišemo značilnosti vzorca ter 

predstavimo ostale rezultate (Šifrer in Bren 2011, 29). V nadaljevanju bomo s pomočjo opisne 
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statistike predstavili posamezne dimenzije managementa človeškega kapitala in elemente 

človeškega kapitala, ki smo jih proučevali glede na tip organizacije in glede na delovno 

mesto, ki ga zasedajo zaposleni v javnem sektorju. Proučevali smo povprečno stopnjo 

strinjanja s posameznimi spremenljivkami in naredili grafični prikaz povprečne stopnje 

strinjanja glede na dimenzije managementa človeškega kapitala glede na elemente človeškega 

kapitala.  

Dimenzije managementa človeškega kapitala  

V preglednici 18 so predstavljene opisne statistike posameznih dimenzij managementa 

človeškega kapitala, ki smo jih izračunali kot povprečje spremenljivk, ki merijo posamezno 

dimenzijo. Pri izračunu posamezne dimenzije smo upoštevali samo odgovore anketirancev, ki 

so odgovorili na vse spremenljivke posamezne dimenzije. Cronbach alfa pri vseh dimenzijah 

presega vrednost 0,7 kar pomeni, da lahko sklepamo, da je merski instrument zanesljiv.  

Preglednica 18: Opisne statistike dimenzij managementa človeškega kapitala 

Spremenljivka Dimenzija F MIN MAX PV SO 

D1 Vodstvo organizacije                               410 1,00 5,00 3,41 0,86 

D2 Izbiranje zaposlenih 412 1,00 5,00 3,38 0,73 

D3 Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 408 1,00 5,00 3,04 0,77 

D4 Motiviranje in nagrajevanje 410 1,00 5,00 2,76 0,70 

D5 Merjenje in doseganje ciljev organizacije 409 1,00 5,00 2,89 0,72 

F – število, MIN – minimum, MAX – maksimum, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

Iz preglednice je razvidno, da je najvišja povprečna vrednost dosežena pri dimenziji D1 – 

vodstvo organizacije in najnižja vrednost  pri D4 - motiviranju in  nagrajevanju zaposlenih. 

Dimenzije managementa človeškega kapitala glede na tip organizacije javnega sektorja po 

SKD 

Predstavljeni so rezultati dimenzij managementa človeškega kapitala in posameznih njihovih 

spremenljivk glede na proučevani tip organizacije javnega sektorja po SKD. Izračuni za 

dimenzijo in posameznih spremenljivko so prikazani v prilogi 3.  

V nadaljevanju je v preglednici 19 prikazana povprečna stopnja strinjanja pri posamezni 

dimenziji managementa človeškega kapitala glede na tip organizacije.  
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Preglednica 19: Povprečna stopnja strinjanja pri dimenzijah managementa človeškega 

kapitala glede na tip organizacije  

 Tip organizacije Skupaj  

 Javna uprava, 

obramba in 

dejavnost 

socialne 

varnosti 

Izobraževanje Zdravstvo, 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Dimenzije PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D1 3,48 23,57 3,59 23,28 3,04 28,78 3,28 27,27 3,41 25,17 0,001 

D2 3,39 19,63 3,79 21,06 2,98 22,61 3,29 26,18 3,38 21,72 0,000  

D3 3,02 24,05 3,47 21,98 2,68 30,93 3,04 23,88 3,04 25,5 0,000  

D4 2,79 23,37 3,06 23,91 2,4 28,81 2,67 26,89 2,76 25,2 0,000  

D5 2,9 22,69 3,11 28,2 2,67 25,61 2,74 28,84 2,89 24,81 0,005 

PV- povprečna vrednost, KV- koeficient variabilnosti, p – statistična značilnost (2. sm.) 

V preglednici 19 so predstavljene dimenzije managementa človeškega kapitala, označene od 

D1 do D5. Iz pridobljenih rezultatov izhaja, da je najvišjo stopnjo strinjanja pri vseh 

dimenzijah zaznati pri izobraževalni dejavnosti in najnižjo stopnjo  strinjanja pri zdravstveni 

dejavnosti. Nehomogenost vrednosti povprečnih stopenj strinjanja glede na koeficient 

variabilnosti (v %) je najvišja v zdravstveni dejavnosti, medtem ko je največja homogenost 

pri dimenzijah D2, D4 in D5 pri dejavnosti javne uprave, obrambe in dejavnosti socialne 

varnosti, pri dimenzijah D1 in D3 pa v izobraževalni dejavnosti. Na podlagi rezultatov analize 

variance (priloga 3) lahko trdimo, da obstajajo statistično značilne razlike glede na tip 

organizacije.  

Pri dejavnosti javne uprave, obrambe in dejavnosti socialne varnosti ugotavljamo najvišjo 

stopnjo strinjanja z vodstvom organizacije, najnižjo povprečno stopnjo strinjanja pa je 

zaslediti pri motiviranju in nagrajevanju zaposlenih. Pri izobraževalni dejavnosti je najvišjo 

povprečno stopnjo strinjanja zaslediti pri izbiranju zaposlenih, najnižjo pa pri motiviranju in 

nagrajevanju zaposlenih. Pri dejavnosti zdravstva in socialne varnosti so zaposleni najvišje 

povprečne stopnje strinjanja določili pri dimenziji vodstva organizacije in najnižje pri 

motiviranju in nagrajevanju zaposlenih. Pri kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti 

je najvišjo stopnjo strinjanja zaslediti pri dimenziji izbiranja zaposlenih, najnižjo pa pri 

motiviranju in nagrajevanju zaposlenih.  

Pri dimenziji vodstva je najvišjo stopnjo strinjanja dosegla spremenljivka D12 – moj vodja na 

splošno dobro opravlja svoje delo, najvišjo pri dejavnosti javne uprave, obrambe in dejavnosti 

obvezne socialne varnosti. Najnižjo stopnjo strinjanja pa pri spremenljivki D13 – 

management dobro sodeluje s svojimi zaposlenimi, najnižjo pri dejavnosti zdravstva. Pri 

dimenziji izbiranje zaposlenih je najvišjo stopnjo strinjanja dosegla spremenljivka D24 −  

management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije, najvišjo pri dejavnosti 

izobraževanja. Najnižjo stopnjo strinjanja pa je dosegla spremenljivka D21 − management 
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zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi, najnižjo pri zdravstveni dejavnosti. Pri dimenziji 

usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih je najvišjo stopnjo strinjanja skupno 

dosegala spremenljivka D31 − management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in 

sposobnosti za doseganje ciljev organizacije, najvišjo pri izobraževalni dejavnosti. Pri slednji 

dejavnosti je najvišjo stopnjo strinjanja dosegala spremenljivka D33 − management podpira 

razvoj zaposlenih. Najnižja stopnja strinjanja je pri spremenljivki D37 − v naši organizaciji 

imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. Pri spremenljivki D37 ugotavljamo, da je na 

podlagi izračuna analize variance ni mogoče potrditi, da obstajajo statistično značilne razlike 

pri različnih tipih organizacijah javnega sektorja, saj je stopnja značilnosti sig. večja od 

sprejemljive 0,05. Pri motiviranju in nagrajevanju zaposlenih je najvišjo stopnjo strinjanja 

skupno dosegla spremenljivka D42 − ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna 

temperatura, razsvetljava, čistoča na delovnem mestu) so primerni za opravljanje dela, 

najvišjo pri dejavnosti javne uprave, obrambe in dejavnosti socialne varnosti. Najnižjo 

stopnjo strinjanja pa spremenljivka D47 − v naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, 

kako dobro zaposleni opravljajo svoje delo ugotavljamo, da pri tej spremenljivki glede na 

analizo variance ni statistično pomembnih razlik. Povprečna stopnja strinjanja dosega 1,82, 

najnižja stopnja je pri dejavnosti zdravstvene dejavnosti. Pri dimenziji merjenje in doseganje 

ciljev organizacije ugotavljamo, da je najvišjo stopnjo strinjanja dosegla spremenljivka D56 − 

management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije, čeprav na podlagi analize 

variance ne moremo potrditi, da obstajajo statistične razlike pri tipih organizacij. Prav tako ni 

statistično značilnih razlik za spremenljivko, ki je dosegala najnižjo stopnjo strinjanja, to je 

D51 − v naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane. 

Izračuni povprečne stopnje strinjanja so prikazani v prilogi 7. 

Na podlagi rezultatov analize variance je mogoče potrditi, da obstajajo  statistično značilne 

razlike pri različnih tipih organizacijah javnega sektorja glede na proučevane dimenzije 

managementa človeškega kapitala. Statistične razlike ne obstajajo samo pri spremenljivkah 

D37, D45, D47, D51, D52, D54, D55, D56 in D58. Cronbach alfa pri vseh dimenzijah dosega 

vrednosti nad 0,8 in lahko govorimo o visoki zanesljivosti merskega instrumenta.  

Elementi človeškega kapitala 

V preglednici 20 so predstavljene opisne statistike posameznih elementov človeškega 

kapitala, izračunane kot povprečje spremenljivk, ki merijo posamezen element. Pri izračunu 

posameznega elementa smo upoštevali samo odgovore anketirancev, ki so odgovorili na vse 

indikatorje posameznega elementa. Cronbach alfa pri vseh elementih presega vrednost 0,7, 

kar pomeni, da lahko sklepamo, da je merski instrument zanesljiv.  
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Preglednica 20: Opisne statistike elementov človeškega kapitala 

Spremenljivka Element F MIN MAX PV SO 

E1 Razvoj znanja 410 1,20 5,00 3,84 0,62 

E2 Angažiranost zaposlenih 407 2,11 5,00 3,87 0,47 

E3 Zavezanost zaposlenih 410 1,22 5,00 3,65 0,50 

E4 Zadovoljstvo 413 1,22 5,00 3,28 0,65 

F – število, MIN – minimum, MAX – maksimum, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

Iz izračunov je razvidno, da je dosežena dokaj visoka stopnja strinjanja pri vseh elementih 

človeškega kapitala (vse nad povprečno stopnjo 3). Najvišja stopnja strinjanja je dosežena pri 

angažiranosti zaposlenih, najnižja pa pri zadovoljstvu zaposlenih.  

Elementi človeškega kapitala glede na tip organizacije javnega sektorja po SKD 

Predstavljeni so rezultati elementov človeškega kapitala in posameznih njihovih spremenljivk 

glede na proučevani tip organizacije javnega sektorja po SKD. Izračuni za dimenzijo in 

posamezno spremenljivko so prikazani v prilogi 7. V nadaljevanju je prikazana preglednica 

21, ki prikazuje povprečne stopnje strinjanja elementih človeškega kapitala glede na tip 

organizacije. 

Preglednica 21: Povprečna stopnja strinjanja pri elementih managementa človeškega 

kapitala glede na tip organizacije  

 Tip organizacije Skupaj  

 Javna uprava, 

obramba 

Izobraževanje Zdravstvo, 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Spremenljivka PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

E1 3,83 16,30 4,06 13,41 3,75 18,20 3,72 14,49 3,84 16,16 0,020 

E2 3,82 12,16 4,19 9,41 3,80 11,57 3,80 12,43 3,87 12,12 0,000 

E3 3,64 13,06 3,80 15,08 3,50 14,99 3,69 13,75 3,65 13,83 0,011 

E4 3,22 20,11 3,65 18,14 3,11 18,83 3,29 15,26 3,28 19,83 0,000 

PV- povprečna vrednost, KV- koeficient variabilnosti, p – statistična značilnost (2. sm.) 

V preglednici 21 so predstavljeni elementi managementa človeškega kapitala in so  označeni 

od E1 do E4. Iz pridobljenih rezultatov izhaja, da je najvišjo stopnjo strinjanja pri vseh 

elementih zaslediti pri izobraževalni dejavnosti, enako kot pri dimenzijah managementa 

človeškega kapitala. Najnižje stopnje strinjanja prevladuje pri zdravstveni dejavnosti, razen za 

element E1 – razvoj znanja, kjer je najnižja stopnja strinjanja pri kulturnih, razvedrilnih in 

rekreacijskih dejavnosti. Najnižja stopnja strinjanja pri elementu E2 – angažiranost 

zaposlenih je zaslediti pri zdravstveni in pri kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, 

čeprav o prav nizki stopnji strinjanja ne moremo govoriti (3,8). Nehomogenost vrednosti 

povprečnih stopenj strinjanja glede na koeficient variabilnosti (v %) je najvišja v zdravstveni 

dejavnosti, medtem ko je največja homogenost pri dimenzijah E1, E2 pri izobraževalni 
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dejavnosti, E3 pa pri dejavnosti javne uprave, obrambe in socialne varnosti  ter E4 pri 

kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih. Na podlagi rezultatov analize variance 

lahko trdimo, da obstajajo statistično značilne razlike glede na tip organizacije.  

 

Pri dejavnosti javne uprave, obrambe in dejavnosti socialne varnosti ugotavljamo najvišjo 

stopnjo strinjanja z razvojem znanjem, najnižjo povprečno stopnjo strinjanja pa je zaslediti pri 

elementu zadovoljstvo zaposlenih. Pri izobraževalni dejavnosti je najvišjo povprečno stopnjo 

strinjanja zaslediti pri angažiranosti zaposlenih, najnižjo pa pri zadovoljstvu zaposlenih. Pri 

dejavnosti zdravstva in socialne varnosti je najvišje povprečne stopnje strinjanja zaslediti pri 

razvoju znanja in najnižje pri zadovoljstvu  zaposlenih. Pri kulturnih, razvedrilnih in 

rekreacijskih dejavnosti je najvišjo stopnjo strinjanja zaslediti pri razvoju znanja, najnižjo pa 

pri zadovoljstvu zaposlenih. 

Pri elementu človeškega kapitala razvoj znanja je najvišjo skupno stopnjo strinjanja dosegla 

spremenljivka E13 – svoje znanje delim med sodelavce, najvišjo stopnjo strinjanja pri 

dejavnosti javne uprave, obrambe in socialne varnosti. Najvišjo stopnjo strinjanja pa je v 

izobraževanju dosegla spremenljivka E12 − po zaključenem izobraževanju uporabim na novo 

pridobljeno znanje pri svojem delu. Najnižjo stopnjo strinjanja je dosegla spremenljivka E15 

− zadovoljen/-na sem z izobraževanji, ki sem jih deležen/-a za svoje delovno mesto, najnižjo 

pa pri zdravstveni dejavnosti. Pri angažiranosti zaposlenih je najvišjo stopnjo strinjanja 

dosegla spremenljivka E26 -  zelo sem zadovoljen/-na, če svoje delo dobro opravim, najvišjo 

stopnjo pri dejavnosti izobraževanje, čeprav je potrebno upoštevati, da pri tej spremenljivki na 

podlagi izračuna analize variance ne moremo govoriti o značilnih statističnih razlikah. 

Najnižjo stopnjo strinjanja je dosegla spremenljivka E29 − če je potrebno, si delo nesem 

domov, najnižjo pri zdravstveni dejavnosti. Pri elementu človeškega kapitala zavezanost 

zaposlenih je najvišjo skupno stopnjo strinjanja dosegla spremenljivka E38 − da bi moje delo 

bilo zaznano, se trudim, da delo dobro opravljam, najvišjo pri dejavnosti javne uprave, 

obrambe in dejavnosti socialne varnosti. Pri tem je potrebno upoštevati, da pri tej 

spremenljivki na podlagi izračuna analize variance ne moremo govoriti o statistični značilnih 

razlikah. Najvišjo stopnjo strinjanja je pri izobraževalni dejavnosti dosegla spremenljivka E39 

- ne trudim se, ker so moja prizadevanja na delovnem mestu spregledana. Najnižjo skupno 

stopnjo strinjanja je dosegla spremenljivka E35 − v organizaciji se počutim kot »član družine. 

Pri tem je potrebno upoštevati za spremenljivko E35 na podlagi izračuna analize variance, ne 

obstajajo statistično značilne razlike po tipih organizacij. Najnižjo stopnjo strinjanja je 

dosegla spremenljivka pri zdravstveni dejavnosti E33 − delam za organizacijo, ki je 

nesposobna doseči svoje cilje. Pri zadovoljstvu zaposlenih je najvišjo stopnjo strinjanja imela 

spremenljivka E42 - rad/-a opravljam svoje delo, najvišjo pri izobraževalni dejavnosti. 

Najnižjo stopnjo strinjanja pa spremenljivka E49 − zadovoljen/na sem s svojo plačo, najnižjo 

stopnjo je spremenljivka imela pri zdravstveni dejavnosti, čeprav je potrebno upoštevati, da za 

to spremenljivko ni statistično značilnih razlik glede na tip organizacije. 
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Na podlagi rezultatov analize variance (priloga 3) je mogoče potrditi, da obstajajo  statistično 

značilne razlike pri različnih tipih organizacijah javnega sektorja glede na proučevane 

elemente človeškega kapitala. Statistične razlike ne obstajajo samo pri spremenljivkah E13, 

E22, E24, E26, E31, E32, E35, E37, E38, E39 in E49. Cronbach alfa pri vseh dimenzijah 

dosega vrednosti nad 0,7 in lahko govorimo o zanesljivosti merskega instrumenta.  

Povprečna stopnja strinjanja glede na tip delovnega mesta  

Povprečno stopnjo strinjanja smo izračunali tudi glede na tip delovnega mesta (priloga 7) za 

dimenzije managementa človeškega kapitala in elemente človeškega kapitala.  

Glede na dobljene rezultate analize variance ugotavljamo, da ni statistično značilni razlik niti 

pri posameznih dimenzijah niti pri spremenljivkah glede na posamezen tip delovnega mesta. 

Statistično značilno razliko smo ugotovili le pri spremenljivki D51 −  v naši organizaciji so 

razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane, kjer je najvišjo stopnjo strinjanja 

zaznati pri vršnem managementu in najnižjo stopnjo strinjanja (v kolikor ne upoštevamo 

neuvrščenih nazivov) pri strokovnih sodelavcih.  

Povprečno stopnjo strinjanja smo izračunali tudi glede na tip delovnega mesta za elemente 

človeškega kapitala. Glede na dobljene rezultate analize variance ugotavljamo, da ni 

statistično značilni razlik niti pri posameznih elementih človeškega kapitala niti pri 

spremenljivkah glede na posamezni tip delovnega mesta. Statistično značilno razliko smo 

ugotovili le pri spremenljivkah (pri tem smo upoštevali le tiste odgovore zaposlenih, ki so 

delovno mesto opredelili): 

- E21: na delovnem mestu mi čas hitro teče, kjer je najvišjo stopnjo strinjanja zaznati pri 

vršnih managerjih in najnižjo pri strokovnih sodelavcih. 

- E35: v organizaciji se počutim kot »član družine«, kjer je najvišjo stopnjo strinjanja 

zaznati pri srednjem managementu in najnižjo pri strokovnih sodelavcih. 

- E43: zadovoljen/na sem s participacijo pri odločitvah, ki vplivajo na moje delo, kjer je 

najvišjo stopnjo strinjanja zaznati pri srednjem managementu in najnižjo pri strokovnih 

sodelavcih. 

- E44: zadovoljen/na sem z možnostmi napredovanja, kjer je najvišja stopnjo strinjanja 

zaznati pri vršnih managerjih in najnižjo pri strokovnih sodelavcih.  

- E49: zadovoljen/na sem s svojo plačo, kjer je najvišja stopnjo strinjanja zaznati pri vršnih 

managerjih in najnižjo pri strokovnih sodelavcih.  

Slikovni prikaz povprečne stopnje strinjanja glede na dimenzije managementa človeškega 

kapitala in elementov človeškega kapitala  

Na slikah številka 2, 3, 4, 5 in 6 so prikazane primerjave povprečne stopnje strinjanja glede na 

elemente človeškega kapitala in posamezne dimenzije managementa človeškega kapitala.  
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Slika 2: Povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo vodstva organizacije glede na 

elemente človeškega kapitala 

Ugotavljamo, da je povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo vodstva organizacije nižja, kot 

če primerjamo elemente človeškega kapitala − zavezanost, angažiranost in razvoj znanja. V 

primerjavi z zadovoljstvom zaposlenih je stopnja strinjanja za malo višja pri dimenziji 

managementa človeškega kapitala vodstvo organizacije. 

 

Slika 3: Povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo izbiranja zaposlenih glede na 

elemente človeškega kapitala 

Ugotavljamo, da je povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo izbiranja zaposlenih nižja, kot 

če primerjamo elemente človeškega kapitala: zavezanost, angažiranost in razvoj znanja. V 

primerjavi z zadovoljstvom zaposlenih je stopnja strinjanja za malo manjša kot pri dimenziji 

managementa človeškega kapitala vodstvo organizacije. 
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Slika 4: Povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo usposabljanja, razvijanja in 

ohranjanja zaposlenih glede na elemente človeškega kapitala 

Ugotavljamo, da je povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo usposabljanja, razvijanja in 

ohranjanja zaposlenih nižja, kot če primerjamo povprečno stopnjo strinjanja za vse elemente 

človeškega kapitala. 

 

Slika 5: Povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo motiviranja in nagrajevanja     

zaposlenih glede na elemente človeškega kapitala 

Pri dimenziji managementa človeškega kapitala motiviranju in nagrajevanju zaposlenih  

ugotavljamo, da je povprečna stopnja strinjanja precej nižja, kot če primerjamo povprečno 

stopnjo strinjanja za vse elemente človeškega kapitala. 
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Slika 6: Povprečna stopnja strinjanja za dimenzijo merjenja in doseganje ciljev  glede 

na organizacije glede na elemente človeškega kapitala 

Povprečno stopnjo strinjanja za dimenzijo merjenja in doseganje ciljev ugotavljamo tako kot 

pri dimenziji motiviranju in nagrajevanju zaposlenih, da je povprečna stopnja strinjanja precej 

nižja, kot če primerjamo povprečno stopnjo strinjanja za vse elemente človeškega kapitala. 

3.2.3 Povezanost managementa človeškega kapitala na elemente človeškega kapitala 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo najprej preverili, kakšna je stopnja 

povezanosti med posameznimi dimenzijami managementa človeškega kapitala in 

posameznimi elementi človeškega kapitala. Rezultati Pearsonovega korelacijskega koeficienta 

so prikazani v preglednici 22.  

Preglednica 22: Povezanost med posameznimi dimenzijami managementa človeškega 

kapitala in posameznimi elementi človeškega kapitala 

Dimenzije managementa 

človeškega kapitala 
 Elementi človeškega kapitala 

 
Razvoj znanja 

Angažiranost 

zaposlenih 

Zavezanost 

zaposlenih 
Zadovoljstvo 

Vodstvo organizacije  

r ,368
**

 ,182
**

 ,513
**

 ,616
**

 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

F 402 399 402 404 

Izbiranje zaposlenih 

r ,436
**

 ,218
**

 ,549
**

 ,625
**

 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

F 404 402 404 407 

Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

r ,501
**

 ,253
**

 ,572
**

 ,712
**

 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

F 400 397 400 403 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

r ,473
**

 ,263
**

 ,524
**

 ,726
**

 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

F 403 400 403 406 

Se nadaljuje 
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Preglednica 22 – nadaljevanje 

Dimenzije managementa 

človeškega kapitala 
Elementi človeškega kapitala 

 

Merjenje in doseganje 

ciljev organizacije 

 
Razvoj znanja 

Angažiranost 

zaposlenih 

Zavezanost 

zaposlenih 
Zadovoljstvo 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

F 402 400 401 404 

r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.), F – število 

Iz preglednice je razvidno, da so prav vse dimenzije statistično značilno (sig. < 0,05) 

pozitivno povezane z vsemi elementi človeškega kapitala. Z dimenzijami managementa 

človeškega kapitala je najmanj (še vedno statistično značilno), povezan element 

»Angažiranost zaposlenih«.  

Z grafičnim prikazom bomo predstavili podatke, ki smo jih izračunali na podlagi 

Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Na sliki 7 je predstavljena povezanost z elementi 

človeškega kapitala glede na dimenzije managementa človeškega kapitala.  

 

Slika 7: Povezanost med elementi človeškega kapitala in dimenzijami managementa 

človeškega kapitala 

Najmočnejšo pozitivno povezanost ugotavljamo pri zadovoljstvu zaposlenih z dimenzijami 

managementa človeškega kapitala. Močno pozitivno povezanost pri zadovoljstvu zaposlenih 

je zaslediti pri dimenziji motiviranja in nagrajevanja zaposlenih ter dimenziji usposabljanja, 

razvijanja in ohranjanja zaposlenih.  

Zmerna pozitivna povezanost obstaja med zavezanostjo zaposlenih in dimenzijami 

managementa človeškega kapitala. Zavezanost zaposlenih je najmočnejše pozitivno zmerno 

povezana z dimenzijo usposabljanjem, razvijanjem in ohranjanjem zaposlenih.  
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Pozitivna šibka in zmerna povezanost obstaja med razvojem znanja in dimenzijami 

managementa človeškega kapitala. Najmočnejšo pozitivno zmerno povezanost je pri razvoju 

znanja zaslediti pri dimenziji usposabljanja, razvijanja in ohranjanja zaposlenih. Najmanjša 

pozitivno šibko povezanost pa je moč zaslediti pri vodstvu organizacije z razvojem znanja.  

3.2.4 Povezanost dimenzij managementa človeškega kapitala med seboj  

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo preverjali tudi, kakšna je stopnja povezanosti 

med posameznimi dimenzijami managementa človeškega kapitala. Rezultati izračuna  

Pearsonovega korelacijskega koeficienta so prikazani v preglednici  23.  

Preglednica 23: Povezanost med posameznimi dimenzijami managementa človeškega 

kapitala in posameznimi elementi človeškega kapitala 

Dimenzije 

managementa 

človeškega kapitala 

 Dimenzije managementa človeškega kapitala  

 

Vodstvo 

organizacije 

Izbiranje 

zaposlenih 

Usposabljanje 

razvijanje in 

ohranjanje 

zaposlenih 

Motiviranje 

in 

nagrajevanje 

Merjenje in 

doseganje 

ciljev 

organizacije 

Vodstvo organizacije  

r 1 ,660
**

 ,694
**

 ,649
**

 ,618** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

F 410 405 401 403 403 

Izbiranje zaposlenih 

r ,660
**

 1 ,776
**

 ,690
**

 ,673** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

F 405 412 405 407 406 

Usposabljanje, 

razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

r ,694
**

 ,776
**

 1 ,792
**

 ,712** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

F 401 405 408 402 401 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

r ,649
**

 ,690
**

 ,792
**

 1
**

 ,778** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

F 403 407 402 410 405 

Merjenje in doseganje 

ciljev organizacije 

r ,618
**

 ,673
**

 ,712
**

 ,778
**

 1 

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

F 403 406 401 405 409 

r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.), F – število 

Iz preglednice, ki prikazuje povezanost posameznih dimenzij managementa človeškega 

kapitala, je razvidno, da so vse dimenzije med seboj pozitivno povezane. Vse dimenzije so 

med seboj zmerno do močno povezane, najbolj med vsemi motiviranje in nagrajevanje ter 

usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih. Najmanjšo, čeprav še zmeraj zmerno 

povezanost, je zaslediti med vodstvom organizacije ter merjenjem in doseganjem ciljev 

organizacije.  
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3.2.5 Regresijska analiza  

Z multiplo linearno regresijo, metodo »Enter«, smo preverjali vpliv managementa človeškega 

kapitala na elemente človeškega kapitala. Vpliv smo preverjali tudi za vsako od  posameznih 

dimenzij managementa človeškega kapitala na elemente človeškega kapitala. Pri multi 

variantnem modelu smo s pomočjo korelacijske matrike ugotavljali povezanost z dimenzijami 

managementa človeškega kapitala in posameznimi elementi človeškega kapitala (priloga 5). 

V preglednici 24 sta prikazana korelacijski in determiniacijski koeficient variabilnosti 

managementa človeškega kapitala na posamezne elemente človeškega kapitala.  

Preglednica 24: Determinacijski in Korelacijski koeficient variabilnosti managementa 

človeškega kapitala na posamezne elemente človeškega kapitala 

Odvisna spremenljivka: elementi človeškega kapitala R R
2 p 

Razvoj znanja 0,536 0,287 0,000 

Angažiranost zaposlenih 0,307 0,094 0,000 

Zavezanost zaposlenih 0,609 0,371 0,000 

Zadovoljstvo 0,781 0,610 0,000 

R - korelacijski koeficient, R
2
 – determinacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.) 

S pomočjo korelacijske matrike smo preverjali, kako so med seboj korelirane posamezne 

spremenljivke dimenzije managementa človeškega kapitala in razvoj znanja. Najšibkejšo 

povezanost je opaziti med razvojem znanja in vodstvom organizacije (0,361), najmočnejšo pa 

pri dimenzijah motiviranju in nagrajevanju ter usposabljanju, razvijanju in ohranjanju 

zaposlenih. Pri analizi povezanosti elementa »razvoj znanja« z managementom človeškega 

kapitala smo ugotovili, da je povezanost med dimenzijami managementa človeškega kapitala 

pozitivna in zmerna (korelacijski koeficient R = 0,536).  

Vpliv dimenzij managementa človeškega kapitala na element človeškega kapitala »Razvoj 

znanja«, se je izkazal tako, da spremenljivke, ki merijo dimenzije managementa človeškega 

kapitala, statistično značilno napovedujejo vrednosti elementa »Razvoj znanja« 

(F(5, 377) = 30,394, p < 0,0005, R
2
 = 0,287). Na podlagi ocene popravljenega 

determinacijskega koeficienta lahko trdimo, da z managementom človeškega kapitala 

pojasnimo 28,7 % variabilnosti elementa človeškega kapitala razvoj znanja, preostalih 71,3 % 

variabilnosti pa povzročajo neznani oz. slučajni dejavniki.   

V korelacijski matriki, kjer smo med seboj primerjali koreliranje posameznih spremenljivk 

dimenzije managementa človeškega kapitala in angažiranost zaposlenih, smo najšibkejšo 

povezanost opazili med angažiranostjo in vodstvom organizacije (0,204), najmočnejšo pa pri 

dimenzijah motiviranje in nagrajevanje ter usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

(0,792). Pri analizi povezanosti elementa »angažiranost zaposlenih« z managementom 
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človeškega kapitala smo ugotovili, da je povezanost med dimenzijami managementa 

človeškega kapitala pozitivna in šibka (korelacijski koeficient R = 0,287).   

Vpliv vseh posameznih dimenzij managementa človeškega kapitala na element človeškega 

kapitala »Angažiranost zaposlenih« se je izkazal tako, da spremenljivke, ki merijo dimenzije 

managementa človeškega kapitala, statistično značilno napovedujejo vrednosti elementa 

»Angažiranost zaposlenih« (F(5, 377) = 7,864, p < 0,0005, R
2
 = 0,094). Na podlagi ocene 

popravljenega determinacijskega koeficienta lahko trdimo, da z managementom človeškega 

kapitala pojasnimo 9,4 % variabilnosti elementa človeškega kapitala angažiranosti 

zaposlenih, preostalih 90,6 % variabilnosti pa povzročajo neznani oziroma slučajni dejavniki.    

V korelacijski matriki, kjer smo med seboj primerjali koreliranje posameznih spremenljivk 

dimenzije managementa človeškega kapitala in zavezanost zaposlenih, smo najšibkejšo 

povezanost opazili med zavezanostjo zaposlenih in vodstvom organizacije (0,502), 

najmočnejšo pa pri dimenzijah motiviranju in nagrajevanju ter usposabljanju, razvijanju in 

ohranjanju zaposlenih (0,792). Pri analizi povezanosti elementa »angažiranost zaposlenih« z 

managementom človeškega kapitala smo ugotovili, da je povezanost med dimenzijami 

managementa človeškega kapitala pozitivna in zmerna (korelacijski koeficient R = 0,609).   

Z multiplo linearno regresijo smo preverili tudi, kakšen je vpliv vseh posameznih dimenzij 

managementa človeškega kapitala na element človeškega kapitala »Zavezanost zaposlenih«. 

Izkazalo se je, da spremenljivke, ki merijo dimenzije managementa človeškega kapitala, 

statistično značilno napovedujejo vrednosti elementa »Zavezanost zaposlenih« 

(F(5, 377) = 44,453, p < 0,0005, R
2
 = 0,371). Na podlagi ocene popravljenega 

determinacijskega koeficienta lahko trdimo, da z managementom človeškega kapitala 

pojasnimo 37,10 % variabilnosti elementa človeškega kapitala zavezanost zaposlenih, 

preostalih 62,90 % variabilnosti pa povzročajo neznani oziroma slučajni dejavniki.    

V korelacijski matriki, kjer smo med seboj primerjali koreliranje posameznih spremenljivk 

dimenzije managementa človeškega kapitala in zadovoljstvo zaposlenih, smo najšibkejšo 

povezanost opazili med zadovoljstvom zaposlenih in vodstvom organizacije (0,624), 

najmočnejšo pa pri dimenzijah motiviranju in nagrajevanju ter usposabljanju, razvijanju in 

ohranjanju zaposlenih (0,790). Pri analizi povezanosti elementa »angažiranost zaposlenih« z 

managementom človeškega kapitala smo ugotovili, da je povezanost med dimenzijami 

managementa človeškega kapitala visoka in pozitivna  (korelacijski koeficient R = 0,781).   

Multiplo linearno regresijo smo izvedli še enkrat, in sicer da preverimo vpliv vseh 

posameznih dimenzij managementa človeškega kapitala na element človeškega kapitala 

»Zadovoljstvo«. Izkazalo se je, da spremenljivke, ki merijo dimenzije managementa 

človeškega kapitala, statistično značilno napovedujejo vrednosti elementa »Zadovoljstvo« 

(F(5, 379) = 118,692, p < 0,0005, R
2
 = 0,610). Na podlagi ocene popravljenega 

determinacijskega koeficienta lahko trdimo, da z managementom človeškega kapitala 
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pojasnimo 61 % variabilnosti elementa človeškega kapitala zadovoljstva zaposlenih, 

preostalih 39 % variabilnosti pa povzročajo neznani oz. slučajni dejavniki.    

Pri vsakem elementu smo izračunali analizo variance (izračuni so prikazani v prilogi 5). Pri 

sprejemanju sklepov je potrebno upoštevanje, če je sig. > 0,05 ničelne hipoteze ne moremo 

zavrniti, in v kolikor je sig. ≤ 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo. V našem primeru vidimo, da 

na podlagi preizkusa vrednosti regresijskih koeficientov pri zanemerljivi stopnji za vsak 

element človeškega kapitala zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep:  

Da je vsaj en parcialni regresijski koeficient različen od 0, pomeni, da ima vsaj ena od 

predpostavljenih dimenzij managementa človeškega kapitala vpliv na elemente človeškega 

kapitala.   

Vpliv posameznih dimenzij managementa človeškega kapitala na elemente človeškega 

kapitala  

Vpliv na elemente človeškega kapitala smo preverili tudi po posamezni dimenzijah 

managementa človeškega kapitala. Najprej bomo preverili vrednost regresijskega koeficienta 

s  pomočjo regresijske enačbe za vsak element človeškega kapitala posebej. Nato bomo 

preverili še statistično značilnost za vsako od dimenzij managementa človeškega kapitala in 

moč vpliva posamezne dimenzije.  

Vrednosti regresijskega koeficienta posamezne dimenzije glede na elemente človeškega 

kapitala   

Razvoj znanja: 

RAZVOJ ZNANJA = 2,417 – 0,030*vodstvo organizacije + 0,008*izbiranje zaposlenih + 

0,269* usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih + 0,045*motiviranje in 

nagrajevanje + 0,195* merjenje in doseganje ciljev organizacije 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se razvoj znanja v javnem sektorju v povprečju 

zmanjša za 0,030 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja 

dimenzije managementa človeškega kapitala – vodstvo organizacije poveča za eno stopnjo, 

ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na 

podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se razvoj znanja v javnem sektorju v povprečju 

poveča za 0,008 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja 

dimenzije managementa človeškega kapitala – izbiranje zaposlenih poveča za eno stopnjo, 

ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na 

podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se razvoj znanja v javnem sektorju v povprečju 

poveča za 0,296 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja 

dimenzije managementa človeškega kapitala – usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri 
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tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se razvoj znanja v 

javnem sektorju v povprečju poveča za 0,045 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – motiviranje in 

nagrajevanje poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa 

pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se razvoj 

znanja v javnem sektorju v povprečju poveča za 0,195 povprečne stopnje strinjanja, če se 

ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – merjenje in 

doseganje ciljev organizacije poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa 

človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene.  

Angažiranost zaposlenih: 

ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH = 3,248 – 0,010*vodstvo organizacije + 0,010*izbiranje 

zaposlenih + 0,001* usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih + 0,086*motiviranje 

in nagrajevanje + 0,024* merjenje in doseganje ciljev organizacije 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se angažiranost zaposlenih v javnem sektorju v 

povprečju zmanjša za 0,010 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – vodstvo organizacije poveča za eno 

stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se angažiranost zaposlenih v 

javnem sektorju v povprečju poveča za 0,010 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – izbiranje 

zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri 

tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se angažiranost 

zaposlenih v javnem sektorju v povprečju poveča za 0,001 povprečne stopnje strinjanja, če se 

ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – 

usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije 

managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih 

podatkov ocenjujemo, da se angažiranost zaposlenih v javnem sektorju v povprečju poveča za 

0,086 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

managementa človeškega kapitala – motiviranje in nagrajevanje poveča za eno stopnjo, ostale 

dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se angažiranost zaposlenih v javnem sektorju v povprečju 

poveča za 0,024 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja 

dimenzije managementa človeškega kapitala – merjenje in doseganje ciljev organizacije 

poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo 

nespremenjene.  
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Zavezanost zaposlenih: 

ZAVEZANOST ZAPOSLENIH = 2,218 + 0,080*vodstvo organizacije + 0,117*izbiranje 

zaposlenih + 0,134* usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih + 0,065*motiviranje 

in nagrajevanje + 0,062* merjenje in doseganje ciljev organizacije 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zavezanost zaposlenih v javnem sektorju v 

povprečju poveča za 0,080 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – vodstvo organizacije poveča za eno 

stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zavezanost zaposlenih v 

javnem sektorju v povprečju poveča za 0,117 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – izbiranje 

zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri 

tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zavezanost 

zaposlenih v javnem sektorju v povprečju poveča za 0,134 povprečne stopnje strinjanja, če se 

ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – 

usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije 

managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih 

podatkov ocenjujemo, da se zavezanost zaposlenih v javnem sektorju v povprečju poveča za 

0,065 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

managementa človeškega kapitala – motiviranje in nagrajevanje poveča za eno stopnjo, ostale 

dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zavezanost zaposlenih v javnem sektorju v povprečju 

poveča za 0,062 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja 

dimenzije managementa človeškega kapitala – merjenje in doseganje ciljev organizacije 

poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo 

nespremenjene.  

Zadovoljstvo zaposlenih: 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH = 0,958 + 0,111*vodstvo organizacije + 0,035*izbiranje 

zaposlenih + 0,241* usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih + 0,247*motiviranje 

in nagrajevanje + 0,140* merjenje in doseganje ciljev organizacije 

Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju v 

povprečju poveča za 0,111 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje 

strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – vodstvo organizacije poveča za eno 

stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo 

nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih v 

javnem sektorju v povprečju poveča za 0,035 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena 

povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – izbiranje 
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zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri 

tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo 

zaposlenih v javnem sektorju v povprečju poveča za 0,241 povprečne stopnje strinjanja, če se 

ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije managementa človeškega kapitala – 

usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije 

managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi vzorčnih 

podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju v povprečju poveča za 

0,247 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja dimenzije 

managementa človeškega kapitala – motiviranje in nagrajevanje poveča za eno stopnjo, ostale 

dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo nespremenjene. Na podlagi 

vzorčnih podatkov ocenjujemo, da se zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju v povprečju 

poveča za 0,140 povprečne stopnje strinjanja, če se ocena povprečne stopnje strinjanja 

dimenzije managementa človeškega kapitala – merjenje in doseganje ciljev organizacije 

poveča za eno stopnjo, ostale dimenzije managementa človeškega kapitala pa pri tem ostanejo 

nespremenjene.  

Statistična značilnost in moč vpliva posamezne dimenzije managementa človeškega kapitala 

na elemente človeškega kapitala 

Pri vsaki od proučevanih petih dimenzij managementa človeškega kapitala smo ugotavljali 

statistično značilen vpliv in moč vpliva na posamezne elemente človeškega kapitala. 

Statistično značilnost vpliva dimenzij na elemente človeškega kapitala smo prikazali s 

slikami.  
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Slika 8: Statistični vpliv dimenzij managementa človeškega kapitala na razvoj znanja 

Na sliki 8 je razvidno, da je k napovedi vrednosti elementa »Razvoj znanja« statistično 

značilno pozitivno prispevala dimenzija »Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih« 

(β = 0,333, sig. < 0,0005) ter dimenzija »Merjenje in doseganje ciljev organizacije« 

(β = 0,221, p = 0,003), medtem ko preostale tri dimenzije nimajo statistično značilnega vpliva 
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na element »Razvoj znanja« (sig. > 0,05). Če primerjamo moč vpliva posameznih dimenzij na 

razvoj znanja, ugotovimo, da dimenzija usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

močneje vpliva na razvoj znanja, saj je vrednost njenega standardiziranega parcialnega 

regresijskega koeficienta po absolutni vrednosti večja od koeficienta dimenzije merjenje in 

doseganje ciljev organizacije.  
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Slika 9: Statistični vpliv dimenzij managementa človeškega kapitala na angažiranost 

zaposlenih 

Na sliki 9 je prikazano, da je k napovedi vrednosti elementa »Angažiranost zaposlenih«  

statistično značilno pozitivno prispevala samo dimenzija »Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije« (β = 0,171, sig. = 0,034), medtem ko preostale štiri dimenzije nimajo statistično 

značilnega vpliva na element »Angažiranost zaposlenih« (sig. > 0,05). 
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Slika 10: Statistični vpliv dimenzij managementa človeškega kapitala na zavezanost 

zaposlenih 

Na sliki 10 je prikazano, da je k napovedi vrednosti elementa »Zavezanost zaposlenih« 

statistično značilno pozitivno prispevala dimenzija »Vodstvo organizacije« (β = 0,135, 
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sig. = 0,024), dimenzija »Izbiranje zaposlenih« (β = 0,172, sig. = 0,012) ter dimenzija 

»Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih« (β = 0,208, sig. = 0,010), medtem ko 

preostali dve dimenziji nimata statistično značilnega vpliva na element »Zavezanost 

zaposlenih« (sig. > 0,05). Če primerjamo moč vpliva posameznih dimenzij na zavezanost 

zaposlenih, ugotovimo, da dimenzija usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

močneje vpliva na zavezanost zaposlenih kot ostali dve dimenziji vodstvo organizacije in 

izbiranje zaposlenih, saj je vrednost njenega standardiziranega parcialnega regresijskega 

koeficienta po absolutni vrednosti večja od koeficienta dimenzije ostalih dimenzij. Ostali dve 

dimenziji sta si po moči vpliva podobni, po absolutni vrednosti je malce večji vpliv pri 

dimenziji izbiranje zaposlenih, saj je vrednost njenega standardiziranega parcialnega 

regresijskega koeficienta po absolutni vrednosti večja od dimenzije vodstva. 
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Slika 11: Statistični vpliv dimenzij managementa človeškega kapitala na zadovoljstvo 

zaposlenih 

Na sliki 11 je razvidno, da je k napovedi vrednosti elementa »Zadovoljstvo« ni statistično 

značilno prispevala le dimenzija »Izbiranje zaposlenih« (sig. > 0,05), statistično značilen 

pozitiven vpliv na zadovoljstvo zaposlenih pa ima dimenzija »Vodstvo organizacije« 

(β = 0,144, sig. = 0,002), dimenzija »Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih« 

(β = 0,284, sig. < 0,0005), dimenzija »Motiviranje in nagrajevanje« (β = 0,260, sig. < 0,0005) 

ter dimenzija »Merjenje in doseganje ciljev organizacije« (β = 0,153, sig. = 0,005). Če 

primerjamo moč vpliva posameznih dimenzij na zadovoljstvo zaposlenih, ugotovimo, da 

dimenzija usposabljanja, razvijanja in ohranjanja zaposlenih močneje vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih kot ostale tri dimenzije, saj je vrednost njenega standardiziranega parcialnega 

regresijskega koeficienta po absolutni vrednosti večja od koeficienta ostalih dimenzij. Malo 

manjši vpliv od slednje dimenzije je zaslediti pri dimenziji motiviranja in nagrajevanja. Ostali 

dve dimenziji vodstvo organizacije in merjenje in doseganje ciljev organizacije sta si po moči 

vpliva podobni, vendar manjši od usposabljanja, razvijanja in ohranjanja, motiviranja in 



 

89 

nagrajevanja zaposlenih. Po absolutni vrednosti je večji vpliv pri dimenziji merjenje in 

doseganje ciljev organizacije, saj je vrednost njenega standardiziranega parcialnega 

regresijskega koeficienta po absolutni vrednosti večja od dimenzije vodstva organizacije.   

3.2.6 Faktorska analiza 

S pomočjo faktorske analize smo poskušali proučiti, ali so se glede na naš proučevani 

problem izoblikovali posebni indikatorji, ki odražajo dimenzije managementa človeškega 

kapitala v slovenskem javnem sektorju. Da so podatki primerni za faktorsko analizo, smo 

uporabili izračun KMO (Kaiser – Meyer – Olkinova) in Bartlettov test. KMO je mera 

primernosti vzorca in nam pokaže, ali so podatki ustrezni za faktorsko analizo. Višja kot je 

mera KMO, bolj so podatki ustrezni za analizo. S pomočjo Bartlettovega testa pa preverjamo 

ničelno hipotezo, da je originalna korelacijska matrika enotska. Ničelno hipotezo bomo 

zavrnili, če je vrednost značilnosti Bartlettovega testa (sig.) manjša od 0,05. (Šifrer in Bren 

2011, 41-49). Rezultati faktorske analize so razvidni v prilogi 6. Vrednost KMO znaša 0,957, 

vrednost sig. pa 0,000, kar pomeni, da je ustreznost vzorca optimalna, korelacijska matrika pa 

ni enotska. Torej lahko zaključimo, da so naši podatki primerni za faktorsko analizo. Želimo, 

da so naše komunalitete večje od 0,3 kar pomeni, da spremenljivka definira naš pojav (Šifrer 

in Bren 2011, 50). V tabeli komunalitete (izračuni v prilogi 6) je razvidno, da so vse naše 

spremenljivke večje od 0,3. Pri faktorski analizi smo uporabili metodo največjega verjetja 

(Maximum likelihood). V tabeli lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih faktorjev 

ugotavljamo, da se je izoblikovalo 5 specifičnih faktorjev. Skupno pojasnjeno varianco vseh 

petih izločenih faktorjev lahko pojasnimo s 56,23 %, ostalo varianco 43,77 % lahko pripišemo 

ostalim specifičnim faktorjem. V tabeli ne-rotirana faktorska rešitev smo s pomočjo metode 

največjega verjetja ugotovili, da so se vse spremenljivke  razvrstile v prvi faktor, zato smo 

opravili poševno rotacijo s pomočjo metode Oblim with Kaiser Normaization. V preglednici 

25 so prikazani izračuni poševne rotacije za spremenljivke managementa človeškega kapitala.  

Preglednica 25: Poševna rotacija spremenljivk managementa človeškega kapitala  

Spremenljivke managementa 

človeškega kapitala 

Faktor 

1 2 3 4 5 

D32 ,770     

D33 ,730     

D34 ,727     

D31 ,685     

D11                   -,897    

D12  -,864    

D13  -,724    

D14  -,671    

D46  -,596    

D56   ,827   

Se nadaljuje 
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Preglednica 25 – nadaljevanje 

Spremenljivke managementa 

človeškega kapitala 

Faktor 

1 2 3 4 5 

D57   ,793   

D55   ,781   

D58   ,555   

D54   ,542   

D25   ,523   

D42   ,449   

D53    -,802  

D44    -,768  

D51                             -,746  

D43    -,720  

D36    -,718  

D52    -,717  

D41                                      -,706  

D47    -,678  

D37    -,608  

D45    -,479  

D23     ,821 

D21                                                ,774 

D22     ,712 

D35     ,670 

D24     ,622 

D26     ,529 

Metoda največjega verjetja, poševna rotacija: Oblim with Kaiser Normalization 

Iz preglednice je razvidno, da so se vse spremenljivke razporedile v posamezen faktor. 

Najnižjo vrednost dosegata spremenljivki D42 – ergonomski pogoji so primerni za 

opravljanje dela in D45 – management podpira potrebno po ravnovesju med službenim in 

zasebnim življenjem. Kljub temu spremenljivki dosegata vrednost nad 0,4 in sta glede na 

teoretične koncepte primerni za proučevanje. Glede na rezultate faktorske analize izhaja, da 

so se oblikovale zelo podobne dimenzije managementa človeškega kapitala, kot smo jih sami 

proučevali glede na teoretične in že preverjene koncepte. V 1 faktor so se zvrstile 

spremenljivke, ki popolnoma vse ustrezajo dimenziji D3 − usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih. V 2 faktor so se zvrstile spremenljivke, ki ustrezajo dimenziji D1 −  

vodstvo organizacije, glede na teoretični koncept se je v faktor 2 razvrstila spremenljivka D46 

- zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih, kar je na nek način 

lahko smiselno, saj trditev odraža zaupanje in osebno prispevanje, h kateremu lahko 

pripomore tudi vodstvo organizacije. Pri 3 faktorju so se razvrstile spremenljivke, ki 

ponazarjajo dimenzijo D5 – merjenje in doseganje ciljev organizacije, dodatno sta ste v faktor 

3 razvrstili spremenljivki D42 – ergonomski pogoji so primerni za opravljanje dela in D25 − 

pri vstopu v organizacijo sem bil/-a seznanjen/-a s strategijo, z vizijo in s cilji naše 

organizacije. Tudi slednja spremenljivka je vsebinsko smiselna za dimenzijo merjenja in 
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doseganja ciljev organizacije. Pri faktorju 4 so se dodatno razvrstile spremenljivke iz 

dimenzije merjenja in doseganja ciljev organizacije, to so D51, D52 in D53: v naši 

organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane, sistemi merjenja 

delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani in v naši organizaciji je ocena 

delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. Faktor 4 bi po vsebini opredelili kot 

motiviranje, nagrajevanje in ocenjevanje. Slednje pojmovanje faktorjev, bi bilo smiselno 

zaradi dodatno vključenih spremenljivk, ki se navezujejo na spremljanje in ocenjevanje 

delovne uspešnosti. V faktor 5 so se razporedile spremenljivke, ki spadajo pod dimenzijo 

izbiranja zaposlenih, razen spremenljivka D35 – management podpira razvoj zaposlenih.  

3.3 Glavne ugotovitve raziskave in testiranje hipotez  

V tem poglavju so predstavljene ključne ugotovitve glede na posamezno statistično metodo. 

Predstavili bomo tudi potrditev ali zavrnitev naših zastavljenih hipotez.  

3.3.1 Ključne ugotovitve za povprečno strinjanje pri posameznih dimenzijah 

managementa človeškega kapitala in njihovih spremenljivkah ter pri elementih 

človeškega kapitala in njihovih spremenljivkah  

Stopnje strinjanja pri zaposlenih javnem sektorju so po večini višje pri elementih človeškega 

kapitala kot pa pri dimenzijah managementa človeškega kapitala. Pri dimenziji managementa 

človeškega kapitala vodstvo organizacije je moč zaslediti višjo stopnjo strinjanja za element 

človeškega kapitala zadovoljstvo zaposlenih. Tudi pri dimenziji izbiranje zaposlenih je moč 

zaslediti višjo stopnjo strinjanja pri elementu človeškega kapitala zadovoljstvo zaposlenih. Pri 

vseh ostalih dimenzijah managementa človeškega kapitala pa velja nižja stopnja strinjanja 

glede na elemente človeškega kapitala. Razpon stopnje strinjanja pri dimenzijah 

managementa človeškega kapitala sega od 2,76 (dimenzija motiviranja in nagrajevanja 

zaposlenih) do 3,41 (dimenzija vodstva). Pri elementih človeškega kapitala pa je najvišja 

stopnja strinjanja bila pri angažiranosti zaposlenih (3,87) in najnižja pri zavezanosti 

zadovoljstvu zaposlenih (3,28). Glede na tip dejavnosti javnega sektorja ugotavljamo, da je 

bilo najvišje stopnje strinjanja pri dimenzijah managementa človeškega kapitala zaslediti pri 

izobraževalni dejavnosti in najnižjo stopnjo strinjanja pri zdravstvenih dejavnosti. Pri 

elementih človeškega kapitala je prav tako najvišjo stopnjo strinjanja zaslediti pri 

izobraževalni dejavnosti. Najnižjo stopnjo strinjanja je tudi moč zaslediti pri zdravstveni 

dejavnosti pri elementih človeškega kapitala: zavezanost zaposlenih in zadovoljstvo 

zaposlenih. Nižjo stopnjo strinja je pri angažiranosti zaposlenih zaslediti pri zdravstveni 

dejavnosti in kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti. Pri kulturnih, razvedrilnih in 

rekreacijskih dejavnosti pa je nižjo povprečno stopnjo strinjanja zaslediti pri elementu 

človeškega kapitala razvoj znanja. S pomočjo analize variance ugotavljamo, da glede na tip 

organizacij v javnem sektorju obstajajo statistično značilne razlike, medtem ko na podlagi 
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izračuna analize variance glede na tip delovnega mesta, razen posameznih spremenljivk, tega 

ne moremo potrditi. Zaposleni so se pri dimenzijah managementa človeškega kapitala najbolj 

strinjali s trditvami, ki se nanašajo na splošno, da management opravlja svoje delo, dobro 

skrbi za pozitivno javno podobo, jasno sporoča cilje in naloge organizacije. Strinjali so se, da 

so ergonomski pogoji primerni za njihovo delo in da management skrbi, da pridobijo dovolj 

znanja in sposobnosti za dosego ciljev organizacije. Zaposleni so se pri elementih človeškega 

kapitala najbolj strinjali s trditvami, ki se nanašajo na opravljanje njihovega dela 

(zadovoljstvo, če je dobro opravljeno, da se trudijo, da je delo zaznano, in da delo, ki ga 

delajo, radi opravljajo) ter na deljenje svojega znanja med sodelavce. 

3.3.2 Ključne ugotovitve povezanosti dimenzij managementa človeškega kapitala in 

elementov človeškega kapitala 

Ugotavljamo, da so prav vse dimenzije statistično značilno (sig. < 0,05) pozitivno povezane z 

vsemi elementi človeškega kapitala. Najšibkejšo povezanost je zaslediti pri angažiranosti 

zaposlenih glede na dimenzije managementa človeškega kapitala in najmočnejšo pri 

zadovoljstvu zaposlenih glede na dimenzije managementa človeškega kapitala.  

Ugotavljamo, da so vse dimenzije managementa človeškega kapitala med seboj pozitivno 

povezane. Vse sestavine so med seboj močno do zmerno pozitivno povezane med seboj.  

3.3.3 Ključne ugotovitve regresijske analize in potrditev hipotez  

Kot smo že ugotovili s Personovim korelacijskim koeficientom, so vse dimenzije statistično 

značilno pozitivno povezane z vsemi elementi človeškega kapitala. Za potrditev naših hipotez 

smo z determinacijskim koeficientom preverjali vpliv managementa človeškega kapitala glede 

na elemente človeškega kapitala. Preverjali smo vrednost regresijskega koeficienta s  pomočjo 

regresijske enačbe za vsak element človeškega kapitala posebej. Preverili smo tudi statistično 

značilnost za vsako od dimenzij managementa človeškega kapitala in moč vpliva posamezne 

dimenzije. Na podlagi izračunov bomo preverjali naše hipoteze:  

H1: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na razvijanje znanja zaposlenih v 

organizacij. 

Na podlagi ocene popravljenega determinacijskega koeficienta (R
2
 = 0,287) lahko trdimo, da 

z managementom človeškega kapitala pojasnimo 28,7 % variabilnosti elementa človeškega 

kapitala razvoj znanja. 

Na podlagi izračuna analize variance lahko potrdimo, da ima vsaj ena od predpostavljenih 

dimenzij managementa človeškega kapitala vpliv na razvijanje znanja zaposlenih v 

organizaciji.  
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Ugotavljamo, da je statistično značilno pozitivno prispevala dimenzija usposabljanje, 

razvijanje in ohranjanje zaposlenih ter dimenzija merjenje in doseganje ciljev organizacije, 

medtem ko preostale tri dimenzije nimajo statistično značilnega vpliva. 

Na podlagi izračunov regresijske analize in Pearsonovega koeficienta potrjujemo hipotezo, da 

management človeškega kapitala pozitivno vpliva na razvoj znanja zaposlenih v organizaciji.  

H2: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na  zavezanost zaposlenih v 

organizaciji. 

Na podlagi ocene popravljenega determinacijskega koeficienta (R
2
 = 0,371) lahko trdimo, da 

z managementom človeškega kapitala pojasnimo 37,10 % variabilnosti elementa človeškega 

kapitala zavezanost zaposlenih v organizaciji.  

Na podlagi izračuna analize variance lahko potrdimo, da ima vsaj ena od predpostavljenih 

dimenzij managementa človeškega kapitala vpliv na zavezanost zaposlenih v organizaciji.  

Ugotavljamo, da je statistično značilno pozitivno prispevala dimenzija vodstvo organizacije, 

izbiranje zaposlenih in usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih, medtem ko 

preostali dve dimenziji nimata statistično značilnega vpliva. 

Na podlagi izračunov regresijske analize in Pearsnovega koeficienta potrjujemo hipotezo, da 

management človeškega pozitivno vpliva na zavezanost zaposlenih v organizaciji.  

H3: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na angažiranost zaposlenih v 

organizaciji. 

Na podlagi ocene popravljenega determinacijskega koeficienta (R
2
 = 0,094) lahko trdimo, da 

z managementom človeškega kapitala pojasnimo 9,40 % variabilnosti elementa človeškega 

kapitala angažiranosti  zaposlenih v organizaciji.  

Na podlagi izračuna analize variance lahko potrdimo, da ima vsaj ena od predpostavljenih 

dimenzij managementa človeškega kapitala vpliv na angažiranost zaposlenih v organizaciji.  

Ugotavljamo, da je statistično značilno pozitivno prispevala samo dimenzija merjenje in 

doseganje ciljev organizacije, medtem ko preostale štiri dimenzije nimajo statistično 

značilnega vpliva na element angažiranosti zaposlenih. 

Na podlagi izračunov regresijske analize in Pearsnovega koeficienta potrjujemo hipotezo, da 

management človeškega kapitala pozitivno vpliva na angažiranosti zaposlenih v organizaciji.  

H4: Management človeškega kapitala pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delom. 
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Na podlagi ocene popravljenega determinacijskega koeficienta (R
2
 = 0,610) lahko trdimo, da 

z managementom človeškega kapitala pojasnimo 61,10 % variabilnosti elementa človeškega 

kapitala zadovoljstvo  zaposlenih v organizaciji.  

Na podlagi izračuna analize variance lahko potrdimo, da ima vsaj ena od predpostavljenih 

dimenzij managementa človeškega kapitala vpliv na zadovoljstvo zaposlenih z delom.  

Ugotavljamo, da so statistično značilno pozitivno prispevale vse dimenzije managementa 

človeškega kapitala, razen dimenzije izbiranja zaposlenih.  

Na podlagi izračunov regresijske analize in Pearsonovega koeficienta potrjujemo hipotezo, da 

management človeškega pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji.  

Ključne ugotovitve pri potrjevanju hipotez  

Na podlagi teoretičnih konceptov je opredeljeno, da management človeškega kapitala v 

javnem sektorju predstavljajo različna orodja in aktivnosti, ki smo jih tudi sami proučevali 

skozi empirično analizo. Coleman-Selden (2009, 8) poudarja, da je povezanost aktivnosti in 

orodij managementa nujno za doseganje strateških ciljev organizacije. Povezanost neodvisnih 

spremenljivk (dimenzij managementa človeškega kapitala) smo preverjali s Pearsonovim 

koeficientom in na podlagi analize variance ugotavljamo, da so vse dimenzije managementa 

človeškega kapitala med seboj od zmerno do močno pozitivno povezane med seboj. 

Najmočnejšo pozitivno povezanost je zaslediti med dimenzijama motiviranje in nagrajevanje 

ter usposabljanje, razvijanje, ohranjanje zaposlenih.  

Glede na zastavljene hipoteze  na podlagi vzorčnih podatkov ugotavljamo, da je management 

človeškega kapitala imel vpliv na vse proučevane elemente človeškega kapitala. Kljub temu 

pa statistično značilnega vpliva pri posameznih dimenzijah managementa človeškega kapitala 

ni zmeraj zaslediti pri proučevanih elementih človeškega kapitala. Najvišji % variabilnosti 

glede na management človeškega kapitala zasledimo pri elementu človeškega kapitala 

zadovoljstvo zaposlenih, najnižji % variabilnosti pa pri elementu angažiranost zaposlenih v 

organizaciji.  

Na podlagi izračuna statistično značilnega vpliva pa ugotavljamo, da vsaka od dimenzij 

managementa človeškega kapitala vpliva vsaj na enega od elementov človeškega kapitala. 

Pomen človeškega kapitala glede na ugotovljene teoretične koncepte predstavlja izboljšanje, 

lažje in učinkovitejše poslovanje za organizacije javnega sektorja, zato nobena od aktivnosti 

managementa človeškega kapitala ni zanemarljiva pri vključevanju v poslovanje. 

Ugotavljamo pa, da se v naši raziskavi največkrat ponovi vpliv pri dimenziji merjenja in 

doseganja ciljev organizacije ter usposabljanju, razvijanju in ohranjanju zaposlenih.  
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3.3.4 Ključne ugotovitve faktorske analize 

S pomočjo faktorske analize smo ugotovili, da so se izoblikovale zelo podobne in smiselne 

dimenzije managementa človeškega kapitala, kot smo jih tudi sami proučevali glede na že 

ustaljene teoretične koncepte. Iz faktorske analize ugotavljamo, da se ni izoblikovala 

specifična dimenzija managementa človeškega kapitala oz. več njih. Edina razlika, ki smo jo 

opazili, je pri dimenziji motiviranja in nagrajevanja, kjer bi lahko dodali še ocenjevanje, saj so 

se v faktor vključile spremenljivke, ki merijo delovno uspešnost. Kljub temu pa so se v 

slednjem faktorju ohranile spremenljivke, ki smo jih proučevali pri motiviranju in 

nagrajevanju. Ostale faktorje bi poimenovali enako, kot so določene naše dimenzije 

managementa človeškega kapitala. 

3.4 Sklepi empirične analize  

Na podlagi izračunov povprečne stopnje strinjanja ugotavljamo, da so zaposleni v 

organizacijah javnega sektorja višjo stopnjo strinjanja določili elementom, ki izhajajo iz njih 

samih, kot pa aktivnostim managementa človeškega kapitala. Najvišjo stopnjo strinjanja tako 

z aktivnostmi kot elementi je zaslediti pri dejavnosti izobraževanja, medtem ko najnižjo pri 

zdravstveni dejavnosti. Najnižje stopnje strinjanja je bilo moč zaslediti za aktivnosti 

motiviranja in nagrajevanja zaposlenih, prav tako pa tudi za merjenje in doseganje ciljev 

organizacije (obe pod nižjo stopnjo strinjanja 3), kar pa za elemente človeškega kapitala ne 

ugotavljamo, saj so povprečne stopnje strinjanja zaposlenih zelo visoke. Tako lahko 

sklepamo, da so v organizacijah javnega sektorja prisotni elementi človeškega kapitala, tudi 

aktivnosti, vendar so te slabše zaznane in ocenjene s strani zaposlenih. 

S pomočjo Pearsonovega koeficienta smo ugotavljali povezanost med elementi in aktivnostmi 

človeškega kapitala, prav tako pa tudi povezanost med samimi aktivnostmi managementa 

človeškega kapitala. Na podlagi izračunov povezanosti sklepamo, da so aktivnosti in elementi 

človeškega kapitala pozitivno povezani, najmočnejšo povezanost smo ugotovili pri elementu 

zadovoljstvo zaposlenih, najšibkejšo pa pri angažiranost zaposlenih. Pozitivna povezanost pa 

obstaja tudi med posameznimi aktivnostmi managementa človeškega kapitala, najmočnejša 

med motiviranjem in nagrajevanjem ter usposabljanjem, razvijanjem in ohranjanjem 

zaposlenih.  

S pomočjo regresijske analize smo preučevali vpliv managementa človeškega kapitala na 

elemente človeškega kapitala. Ugotavljamo, da ima management človeškega kapitala vpliv na 

vse proučevane elemente človeškega kapitala, najmočnejša na zadovoljstvo zaposlenih in 

najšibkejši vpliv pri angažiranosti zaposlenih. Glede na rezultate analize podajamo sklep, da 

so aktivnosti managementa človeškega kapitala potrebne, da se razvija in vpeljuje človeški 

kapital v poslovanje. 
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Na podlagi izračuna faktorske analize ugotavljamo, da se glede na proučevane vzorčne 

podatke niso izoblikovale specifične dimenzije oz. aktivnosti managementa človeškega 

kapitala. Sklepamo, da smo za proučevanje uporabili smiselne dimenzije managementa 

človeškega kapitala, ki smo jih oblikovali na podlagi že oblikovanih anketnih vprašalnikov in 

teoretičnih konceptov obravnavanega problema.   
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4 ZAKLJUČEK 

V zaključku naloge so predstavljeni predlogi za izboljšanje managementa človeškega kapitala 

v javnem sektorju, ki smo jih oblikovali na podlagi teoretičnih konceptov in empirične 

analize. Opredelili bomo prispevek k znanosti ter podali predloge za nadaljnje raziskovanje na 

področju managementa človeškega kapitala v javnem sektorju.  

4.1 Predlogi za izboljšanje managementa človeškega kapitala v javnem sektorju  

Na podlagi vzorčnih podatkov v empirični analizi in izračunov povprečne stopnje strinjanja 

glede trditev managementa človeškega kapitala ter elementov človeškega kapitala 

ugotavljamo, da so bile najnižje stopnje strinjanja pri trditvah, ki so se navezovale na: 

- Management dobro sodeluje s svojimi zaposlenimi. 

- Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi. 

- V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. 

- V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo svoje 

delo. 

- Zadovoljen/-na sem z izobraževanji, ki sem jih deležen/-a za svoje delovno mesto. 

- Če je potrebno- si delo nesem domov. 

- V organizaciji se počutim kot »član družine«. 

- Zadovoljen/-na sem s svojo plačo. 

Glede na zgoraj zapisane trditve ugotavljamo, da so kritične aktivnosti managementa 

povezane s plačilom zaposlenih v javnem sektorju, z zbiranjem primernih in usposobljenih 

zaposlenih, sodelovanjem managementa, oblikovanjem kariernih načrtov ter vlaganjem v 

večjo pripadnost zaposlenih v javnem sektorju. Na podlagi zgornjih trditev smo oblikovali 

predloge za izboljšanje managementa človeškega kapitala v javnem sektorju:  

Vzpostavitev spodbudnega plačilnega sistema za javni sektor. 

Razvijanje nagrajevalnega sistema, ki bo slonel na strategiji podjetja, razvoju človeškega 

kapitala in ciljih organizacije. Coleman-Selden (2009, 154−155) poudarja premik iz 

tradicionalnega plačilnega financiranja države usmerjanje na sistem široko pasovnega 

financiranja, ki bo odvisen od posameznikov znanj, sposobnosti in spretnosti na delovnem 

mestu. 

Problem tradicionalnega sistema je v omejitvah, ko doseže delavec določeno število razredov 

in lahko napreduje samo v nazive, da se mu izboljšajo plačilni pogoji, kljub temu pa je 

njegova učinkovitost lahko večja kot od nekoga z enakim plačilnim razredom. Velikokrat je 

posledica nemotiviranega plačnega sistema kritična pri ohranjanju ključnih zaposlenih in 

učinkovitosti zaposlenih. Ključne značilnosti plačilnega sistema, ki poudarja razvoj 

človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja, so (Coleman-Selden 2009, 154−160): 
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- Uvedba široko pasovnega financiranja, ki bo organizacijam javnega sektorja nudilo 

fleksibilnost in omogočalo napredovanje glede na sposobnosti, znanje in kompetence 

zaposlenih. Čim širši je razpon med pasovi, tem večja je možna fleksibilnost organizacij. 

Delavcem z enakimi zmožnostmi, spretnostmi in znanji nudi enake možnosti 

napredovanja, hkrati pa lahko zaposlene usmeri na nove naloge, zadolžitve in 

odgovornosti.  

- Sprememba filozofije, da je potrebno nagrajevati javne uslužbence na podlagi 

dolgotrajnega ostajanja v organizaciji. Potrebno je zgraditi sistem, ki bo slonel na 

nagrajevanju zaposlenih po njihovih zmogljivosti in učinkovitosti za doseganje ciljev in 

smotrov organizacije. Za doseganje ciljev in smotrov pa je potrebno, da so ti definirani, 

merljivi in dosegljivi. Zaposleni jih morajo razumeti obenem pa je potrebno določiti 

odgovorne v organizaciji, ki bodo skrbeli za ustrezno stopnjo nadzora doseganja le teh.  

- Povišanje variabilnega dela plače za ohranjanje človeškega kapitala v organizaciji. 

Obstaja nekaj raziskav, ki so dokazale, da z večanjem variabilnega dela plače raste 

organizacijska uspešnost. Variabila je tista, ki predstavlja nagrajevanje sposobnosti, 

rezultate individualnega dela, medtem ko je fiksna plača kot plačilo osnovnega dela in 

definirana kot strošek za življenje.  

- Ocenjevanje delovnih mest in dodeljevanje točk v smislu: znanja, reševanje problemov, 

delovnih pogojih in sprejemanju odgovornosti. Spreminjanje plačilnega sistema, ki bo 

temeljil in spodbujal plačevanje na podlagi osebnih karakteristik, kot so posameznikovo 

znanje, spretnosti, kompetence. Uvedba plačilnega sistema, ki bo temeljil namesto na 

definiciji delovnih mest  in poudarjal osebne karakteristike, je praksa, ki se v 

organizacijah javnega sektorja še za razliko od gospodarstva ni razvila. Kljub temu pa je 

potrebno poudariti, da tak sistem spodbuja in krepi človeški kapital v organizaciji, saj 

zaposleni iščejo nova znanja in spretnosti za delo.  

Uvedba novega plačilnega sistema, ki bi temeljila na delovnih rezultatih in bi podpirala 

vrednost zaposlenih v organizacijah javnega sektorja, bi pripomogla tudi k večji motiviranosti 

zaposlenih. Predpogoj je uvedba vnaprej postavljenih meril, načel za doseganje delovnih 

uspešnosti, odgovornosti in kompetenc zaposlenih.  

Določitev ustreznih kompetenc pri zaposlovanju novih sodelavcev. 

Določitev ustreznih kompetenc predstavlja doseganje poslovne uspešnosti in obvladovanje 

trajne kakovosti za organizacijo. Določanje ključnih zmožnosti pomeni za posameznika 

doseganje nadpovprečnih izidov ter pot za doseganje zastavljenih ciljev (Svetlik idr. 2005, 

78).  

Preden organizacije vzpostavijo kompetenče modele za izbor zaposlenih je potrebno 

opredeliti kompetence kot merljive vzorce znanja, spretnosti, sposobnosti, vedenja, 

medsebojnega dela, timskega dela, ki jih potrebujejo kandidati za zasedanje določenega 
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delovnega mesta. Določanje profila je ključno tako z vidika delodajalca kot kandidata za 

zasedanje določenega delovnega mesta (Rodriguez idr. 2002, 310). Določanje kompetenc 

pomaga organizaciji ne samo pri izbiranju ustreznih kandidatov, ampak tudi pri ocenjevanju 

in manageriranju delovne uspešnosti, načrtovanju, usposabljanju in razvijanju zaposlenih v 

organizacijah. Določanje kompetenc, ki opredeljujejo skupne naloge, pristojnosti, 

odgovornosti, sposobnosti, mora biti jasno in model ovrednoten (Opm.gov b.l.). 

Poenostavljanje kompetenčnih modelov je ključno tako z vidika vodstva, da lažje razume 

vedenje zaposlenih, kot tudi kandidatov, ki se bodo prijavili na določeno delovno mesto. Z 

vnaprej določenimi kompetencami zaposleni razvijajo svoje talente, poznajo cilje za 

izboljšanje storitev, s tem pa povečujejo človeški kapital organizacije (Horton, Hodneghem in 

Farnham 2002, 179−180). Ključno pa je, da kompetence, ki jih za potrebo delovnega mesta 

potrebujejo kandidati, podpirajo cilije ter strategijo organizacije (Rodriguez idr. 2002, 322).  

Primer izoblikovanih kompetenc, ki jih potrebujejo kandidati v zvezni državi Washington za 

zasedanje višjega delovnega mesta,  je prikazan v preglednici 5. Na strani 27 so prikazani tudi 

primeri modeli kompetenc, ki so se oblikovali v državah Evropske unije. 

Oblikovanje kariernih načrtov za  zaposlene. 

Organizacije javnega sektorja morajo razvijati svoje talente in bodoče managerje, ki bodo 

prevzeli pomembne vodstvena delovna mesta, saj bodo le tako lahko dosegala svoje cilje.  

Karierni načrti morajo podpirati potrebe tako zaposlenih, ki lahko dosegajo bodočo 

učinkovitost in priložnosti za njih, kot tudi organizacije, ki tako razvija dinamične in 

učinkovite zaposlene. Za organizacijo je ključno, da identificira tiste zaposlene, ki bodo v 

prihodnosti lahko zapolnili nasledstva (Coleman-Selden 2009, 100−105).  

Primeri različnih pristopov oblikovanja kariere so prikazani na strani 33 in 34. Na podlagi 

kariernih načrtov, ki jih uporabljajo v Združeni državah Amerike, ugotavljamo, da 

organizacije lahko oblikujejo načrt za osebni razvoj kariere, ki ga oblikujejo za zaposlene 

skupaj s poklicnim profilom posameznika. Na ravni države imajo vzpostavljen oddelek, ki 

skrbi za standarde, oceno in razvoj zaposlenih. Karierne načrte oblikujejo kratkoročno in 

dolgoročno ocenjevanje delovne uspešnosti, izvajajo formalno mentorstvo za razvoj kariere. 

Primeri kariernih načrtov so napisani na strani 34.  

Razvijati znanja, zavezanost in angažiranosti zaposlenih 

Vse tri ključne lastnosti so del elementov človeškega kapitala in smo njihov pomen in načine 

njihovega pridobivanja predstavili v teoretičnem delu naloge. Povzemamo ključne aktivnosti 

managementa človeškega kapitala, ki pomagajo pri ustvarjanju elementov človeškega 

kapitala:  
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Usposobljen management, ki izvaja vse aktivnosti, povezane za doseganje razvitosti 

elementov človeškega kapitala s pomembnimi vrednotami, ki stimulirajo zaposlene. Z vsemi 

ključnimi aktivnostmi managementa poudarjamo še pravično in enakovredno vrednotenje 

svojih zaposlenih, zaupanje do zaposlenih, ustvarjanje in predstavljanje naprej močne vizije in 

ciljev organizacije, učinkovito komuniciranje, poznavanje pravil sistema delovanja. 

Ustvarjanje kulture, ki bo spodbujala k razvoju zaposlenih na vseh področjih.   

Ustvarjanje spodbudnega delovnega okolja. Nagrajevati, spodbujati omogočati razvoj 

zaposlenih, talentov in pripravljati karierne načrte. Ustvarjati delovne pogoje, ki bodo 

pomagali k boljšemu počutju zaposlenih. Omogočati avtonomijo in vključenost zaposlenih v 

odločanje in procese organizacije. 

Izvajanje tehnik za razvoj elementov človeškega kapitala. Iskanje zunanjih in notranjih 

spodbud za zaposlene, razvijanje kriterijev za določanje učinkovitosti, prepoznavanja 

pomanjkanja posameznih elementov človeškega kapitala, mreženje, rotiranje zaposlenih, 

ustvarjanje kompetenčnih modelov, spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih ter izvajanje 

vseh aktivnosti, povezanih z managementom človeškega kapitala.  

Oblikovanje ključnih aktivnosti managementa človeškega kapitala v javnem sektorju. 

Na podlagi teoretičnih konceptov in empirične analize je ugotovljen vpliv aktivnosti na 

elemente človeškega kapitala, prav tako pa tudi povezanost aktivnosti managementa 

človeškega kapitala med seboj. Poleg dolgoročne vrednosti, ki ga ustvarja človeški kapital v 

organizaciji, pomaga pri doseganju njenih ciljev, krepi finančno in poslovno uspešnost, 

produktivnost, učinkovitost, izboljšuje procese dela, storitve, izdelke ter povečuje 

konkurenčno prednost podjetja, zato je razvoj ključnih aktivnosti managementa ključen za 

razvoj elementov človeškega kapitala. Vse aktivnosti, njihov pomen in ključne značilnosti 

smo opredelili v teoretičnem delu naloge. Tudi v empiričnem delu smo proučevali aktivnosti 

managementa človeškega kapitala in poleg vpliva tudi preučili povprečno stopnjo strinjanja. 

Na podlagi vzorčnih podatkov pri empirični analizi ugotavljamo najnižjo stopnjo strinjanja pri 

motiviranju in nagrajevanju zaposlenih, prav tako pa tudi nižjo stopnjo strinjanja tudi za 

aktivnost merjenje in doseganje ciljev organizacije. Na podlagi teoretičnih konceptov pa 

ugotavljamo, da je pri motiviranju in nagrajevanju ključno, da managerji motivirajo 

zaposlene, da delajo tudi za dobro in blaginjo družbe. Poznavanje motivacijskih teorij je 

koristno, da lahko izzovemo aktivnost pri zaposlenih, če pa želimo aktivnost uporabljati, pa 

mora management oblikovati vzorec vedenja pri zaposlenih. Ključne lastnosti motivacijskih 

modelov slonijo na pričakovanjih, pravičnosti in enakosti managementa do zaposlenih. Poleg 

finančnih spodbud ima management na voljo tudi nefinančne spodbude. Orodje, ki ga lahko 

uporablja management, je vzpostavitev formalnega programa priznanja uspešnosti, za 

katerega pa je ključno, da sovpada s strategijo podjetja. Management naj ustvarja stimulativno 

delovno okolje ter ocenjuje in meri uspešnost zaposlenih. Merjenje uspešnosti pa je 
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učinkovito, če management daje zaposlenim povratne informacije o ciljih in kariernih načrtih 

zaposlenih ter ciljih organizacije. Tehnike in orodja, ki jih lahko uporablja management 

človeškega kapitala, so oblikovanje kazalnikov človeškega kapitala, primerjalne analize, 

tabele, grafi, ki pomagajo analizirati delovno uspešnost v organizacij. Hkrati pa morajo biti 

rezultati merjenja predstavljeni zaposlenim, njihov namen in sovpadati s strategijo 

organizacije. Slika 12 prikazuje še ostale ključne aktivnosti, ki so pomemben del 

managementa človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja.  

Načrtovanje 
človeškega kapitala

Razvijanje, 
usposabljanje in 
ohranjanje ČK

Doseganje 
strateških ciljev in 

vizije

Motiviranje in 
nagrajevanje ČK

Izbiranje in uvajanje 
ČK

Merjenje ČK

 

Slika 12: Aktivnosti managementa človeškega kapitala 

Vir: Coleman-Selden 2009, 9. 

Iz slike številka 12 so razvidne ključne aktivnosti managementa človeškega kapitala, ki 

prikazujejo medsebojno povezanost in strmenje k doseganju strateških ciljev in vizije 

organizacije.  

Management človeškega kapitala mora izvajati aktivnosti managementa človeškega kapitala, 

ki ustvarjajo strateško vrednost organizacije. Razvijati in implementirati mora sistem merjenja 

človeškega kapitala, da se lahko spremljajo rezultati povezani z vrednostjo človeškega 

kapitala. S pomočjo pridobljenih informacij organizacija lahko razvija znanje in jih pretvarja 

v strateške in operativne odločitve. Z razvojem svojih znanj o  managementu človeškega 

kapitala pa organizacija lažje dosega postavljene cilje in izvaja sprejeto strategijo (Coleaman 

Selden 2009, 179−180). 
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4.2 Prispevek k znanosti  

Znanstveni prispevek predstavlja nov pogled na organizacije javnega sektorja z vidika 

pomena človeškega kapitala tovrstnih organizacij. Predstavljene so aktivnosti managementa 

človeškega kapitala in elementi človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja. Glede 

na to, da ima javni sektor ključno vlogo v družbi zaradi ustvarjanja blaginje in storitev, ki so 

pomembne za državljane, nastopa kot regulator, predstavlja dejavnik nacionalne 

konkurenčnosti in razvoja na lokalnih ter nacionalnih ravneh. Ukvarjanje z vprašanjem, kako 

izboljšati poslovanje, učinkovitost organizacij, je smiselno in hkrati potrebno za razvoj 

celotne družbe. 

Predstavljen je nov pogled manageriranja zaposlenih, ki poudarja aktivnosti, s katerimi lahko 

v organizacijah pričnejo vrednotiti človeški kapital. To pomeni, da zaposleni v organizacijah 

javnega sektorja predstavljajo vrednost, s katero bi lahko ustvarjali boljše, učinkovitejše 

storitve. Pomen človeška kapitala za organizacije predstavlja tudi obvladovanje sprememb, 

prilagodljivost in učinkovitost pri poslovanju. Na podlagi teoretičnih konceptov smo:  

- Opredelili pomen človeškega kapitala za organizacije javnega sektorja.  

- Predstavili ključne aktivnosti človeškega kapitala v organizacijah, njihovo povezovanje s 

strategijo organizacije, predstavili modele, prakse, ki jih uporabljajo že ponekod v svetu 

za izvajanje aktivnosti managementa človeškega kapitala. 

- Preučili ključne elemente človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja, prav tako 

predstavili njihove modele, ki so se razvili v organizacijah javnega sektorja v praksi. 

S pomočjo empirične analize smo iskali vplive managementa človeškega kapitala na elemente 

človeškega kapitala, povezanost aktivnosti med seboj, oblikovanje posebnih ali specifičnih 

aktivnosti managementa človeškega kapitala. Proučili smo tudi povprečno stopnjo strinjanja z 

aktivnostmi managementa človeškega kapitala in elementi človeškega kapitala, glede na 

celoten javni sektor, definiran javni sektor glede na dejavnosti SKD in tudi po tipih delovnih 

mest. Oblikovali smo anketni vprašalniki, ki proučuje tako aktivnosti kot elemente človeškega 

kapitala in je oblikovan na podlagi že uveljavljenih anketnih vprašalnikov za merjenje 

aktivnosti managementa človeškega kapitala v organizacijah javnega sektorja v tujini. S 

pomočjo empirične analize smo tako raziskali: 

- Povprečne stopnje strinjanja za aktivnosti in elemente človeškega kapitala ter na podlagi 

ugotovitev pri najnižjih stopnjah strinjanja oblikovali predloge za izboljšanje aktivnosti 

managementa človeškega kapitala. 

- Dodali prispevek k razumevanju povezanosti elementov in aktivnosti managementa 

človeškega kapitala in povezanosti med samimi aktivnostmi managementa človeškega 

kapitala. 

- Dodali prispevek o vplivu aktivnosti na elemente človeškega kapitala.  

- Na podlagi vzorčnih podatkov smo s pomočjo faktorske analize ocenili, da so se 

izoblikovale zelo podobne aktivnosti, kot smo jih sami proučevali. 
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Potrdimo lahko, da je raziskava, ki smo jo naredili, uporabna, saj z njo podajamo predloge za 

prasko izvajanja aktivnosti managementa človeškega kapitala v organizacijah javnega 

sektorja. Povzemamo pa tudi primere, modele za aktivnosti in elemente managementa 

človeškega kapitala, ki so se že izoblikovali v praksah javnega sektorja. Nameni in cilji 

naloge so doseženi, saj smo preučili pomene človeškega kapitala za organizacije javnega 

sektorja, analizirali in podali predloge za vpeljevanje in izboljšanje aktivnosti managementa 

človeškega kapitala.  

Raziskava je tako na eni strani ponudila prispevek k teoretično-znanstvenemu razvoju 

obravnavanega področja, povezanega s proučevanjem sodobnih pristopov managementa 

človeškega kapitala, hkrati pa k aplikativnemu razvoju, saj podobnih raziskav v slovenskem 

prostoru ni zaslediti.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

V raziskavi smo se osredotočili na mnenje vseh zaposlenih v javnem sektorju. Pridobili smo 

pogled, kaj zaposleni menijo o aktivnostih in elementih človeškega kapitala v javnem 

sektorju. Osredotočili smo se, da so ankete prejele organizacije, ki javni sektor definirajo 

glede na SKD, in nas je zanimal pogled vseh zaposlenih. Najvišji odstotek odgovorov smo 

prejeli od zaposlenih, ki v organizacijah javnega sektorja predstavljajo strokovne delavce, ter 

na podlagi izračuna analize variance ugotovili, da razen pri posameznih spremenljivkah ne 

obstaja statistično značilnih razlik glede na delovno mesto v organizaciji, to bi lahko pripisali 

majhnemu številu odgovorov iz skupine srednjega in vršnega managementa.  

Nadaljnja raziskava, ki bi jo bilo smiselno izvesti, je pogled srednjega in vršnega 

managementa organizacije javnega sektorja tako na aktivnosti kot elemente človeškega 

kapitala. Ugotavljali bi lahko pomen aktivnosti in elementov človeškega kapitala z vidika 

managementa ter primerjali vplive, povprečna statistična strinjanja, povezanost elementov in 

aktivnosti ter ugotavljali, ali se spremeni rezultat glede specifičnih aktivnosti managementa 

človeškega kapitala.  

Glede na to, da anketni vprašalnik poudarja pomen tako aktivnosti kot elementov človeškega 

kapitala v organizacijah javnega sektorja, predlagamo nadaljnje letne raziskave na mikro 

ravni, in sicer posameznim organizacijam javnega sektorja, ki bi želele v svoje poslovanje 

bolj aktivno vključiti management človeškega kapitala. S pomočjo anketnega vprašalnika 

lahko organizacije analizirajo stanja na področju človeškega kapitala in na podlagi ugotovitev 

oblikujejo predloge za izboljšanje poslovanja in učinkovitejši razvoj človeškega kapitala. 

Predlagamo tudi raziskave na makro ravni, med organizacijami javnega sektorja v 

slovenskem prostoru, k bi jih opravila država oziroma z njene strani zadolžene institucije, saj 

je slednja odgovorna za razvoj in učinkovitost družbe. Na podlagi tega bi lahko primerjali 

stanje med posameznimi organizacijami, vpeljali izboljšave, izoblikovali standarde in 
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predloge, ki bi management človeškega kapitala pripeljali v ospredje delovanja organizacij 

javnega sektorja.   

4.4 Zaključek 

 Javni sektor je nujen za obstoj družbe in posameznika. Njegove dejavnosti so financirane iz 

državnega poračuna, njihov cilj pa ni dobiček, temveč ustvarjanje družbenega blagostanja. 

Ključne značilnosti so, da javni sektor zagotavlja javne dobrine, ki so na trgu dosegljive za 

vse uporabnike, ter služi javnemu interesu. Z zakoni usmerja, pospešuje delovanje tržnega 

gospodarstva, vpliva na gospodarsko rast, stopnjo brezposelnosti in dosega zastavljene cilje 

države. Doseganje njegove večje učinkovitosti in prilagoditve spremembam v širšem okolju je 

nujno. S pomočjo managementa človeškega kapitala lahko organizacije v javnem sektorju s 

svojimi zaposlenimi ustvarjajo višjo vrednost, dosegajo zastavljene cilje in izvajajo 

postavljene strategije.   

Management človeškega kapitala v organizacije prinaša prednosti v izboljšanju poslovanja, 

učinkovitosti ter prilagajanja spremembam na ravni organizacije in tudi posameznika. V 

empiričnem delu naloge je bilo ugotovljeno, da management človeškega kapitala pozitivno 

vpliva na elemente človeškega kapitala. Ključni cilj managementa je s svojimi aktivnosti in 

orodji, ki slonijo na  načrtovanju, izbiranju, uvajanju, usposabljanju, razvijanju, učenju, 

spodbujanju, ohranjanju, motiviranju, nagrajevanju in merjenju človeškega kapitala, dosegati 

zastavljene cilje, izvajati poslanstvo in strategijo organizacije. Zaposleni s svojo 

inovativnostjo, znanjem, zavezanostjo, angažiranostjo ter zadovoljstvom predstavljajo 

človeški kapital v organizacijah javnega sektorja. Za management pa je ključno, da zaposlene, 

ki ustvarjajo vrednost v organizacijah ohranja, motivira in spodbuja, saj le s pravilnimi 

pristopi, aktivnostmi in orodji ustvarja spodbudno okolje za ključne zaposlene.  

Teoretične in empirične ugotovitve kažejo, da so dimenzije, ki sestavljajo management 

človeškega kapitala, pozitivno povezane med seboj. Na podlagi analize ugotavljamo, da so 

zaposleni najnižje strinjanje pri managementu človeškega kapitala namenili za aktivnosti, ki 

spodbujata motiviranje in nagrajevanje zaposlenih ter merjenje in doseganje ciljev 

organizacije. Ugotavljamo pa visoko stopnjo strinjanja s samimi elementi človeškega kapitala. 

V prihodnosti predlagamo analizo, izvedeno s strani managementa, in njihove ocene 

prisotnosti elementov, aktivnosti in vpliva človeškega kapitala.    

Ukvarjanje s človeškim kapitalom bi morala postati pomembna aktivnost managementa v 

organizacijah javnega sektorja. Z zaposlenimi, ki izvajajo kakovostne storitve, izboljšujejo 

poslovanje, se prilagajajo družbenim spremembam, iščejo inovativne rešitve, rešujejo 

probleme ter stremijo k doseganju ciljev, ki so v korist organizacij in posredno celotne 

družbe, je potrebno delovati na način da se lahko razvijajo kot posamezniki in kot 

strokovnjaki na svojih področjih, da lahko izpolnijo svoje lastne interese in karierna 
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pričakovanja. Le tako bo lahko javni sektor tak kot si ga njegovi uporabniki, torej mi vsi, tudi 

želimo.   
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Anketni  vprašalnik – Management človeškega kapitala v javnem sektorju 

I. SKLOP  - Dimenzije managementa človeškega kapitala  

Vljudno vas prosimo, da trditve pozorno preberete in označite odgovor tako, da ocena odraža  

vaš pogled o vaši organizaciji. Stopnjo strinjanja s podano trditvijo označite z lestvico od 1 

do 5, pri čemer posamezna stopnja pomeni: 1 − močno se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 

−  se niti ne strinjam niti strinjam, 4 – se strinjam, 5 − močno se strinjam. 

VODSTVO ORGANIZACIJE: 

1. Moj vodja mi vliva zaupanje.  

1   2   3   4   5 

2. Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. 

1   2   3   4   5 

3. Management dobro sodeluje z zaposlenimi.  

1   2   3   4   5 

4. Moj vodja mi določa primeren obseg dela.  

1   2   3   4   5 

IZBIRANJE ZAPOSLENIH: 

5. Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi. 

1   2   3   4   5 

6. Potrebne kompetence za zasedanje delovnega mesta so vnaprej jasno določene. 

1   2   3   4   5 

7. Izbiranje novih kandidatov za zasedanje delovnega mesta je transparentno.  

1   2   3   4   5 

8. Management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije. 

1   2   3   4   5 

9. Pri vstopu v organizacijo sem bil/a seznanjen/a s strategijo, z vizijo in s cilji naše 

organizacije. 

1   2   3   4   5 

10.  V naši organizaciji imamo vzpostavljen učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih.  

1   2   3   4   5 

USPOSABLJANJE, RAZVIJANJE IN OHRANJANJE ZAPOSLENIH: 

11.  Management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in sposobnosti za doseganje 

ciljev organizacije.  

1   2   3   4   5 

12.  Management mi daje občutek pomembnosti pri delu.  

1   2   3   4   5 

13.  Management podpira razvoj zaposlenih.  

1   2   3   4   5 
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14. Management omogoča, da so sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu dobro 

uporabljene.  

1   2   3   4   5 

15.  Management podpira sodelovanje med sodelavci.   

1   2   3   4   5 

16. V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem ovrednotenja znanja.  

1   2   3   4   5 

17. V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt.  

1   2   3   4   5 

MOTIVIRANJE IN NAGRAJEVANJE: 

18.  V naši organizaciji management spodbuja visoko raven motivacije in predanosti svojih 

zaposlenih.  

1   2   3   4   5 

19.  Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna temperatura, razsvetljava, čistoča na 

delovnem mestu) so primerni za opravljanje dela. 

1   2   3   4   5 

20.  V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si to zaslužijo.  

1   2   3   4   5 

21.  Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta nagrajeni. 

1   2   3   4   5 

22.  Management podpira potrebo po ravnovesju med službenim in zasebnim življenjem. 

1   2   3   4   5 

23.  Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih.  

1   2   3   4   5 

24.  V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo 

svoje delo.  

1   2   3   4   5 

MERJENJE IN DOSEGANJE CILJEV ORGANIZACIJE: 

25. V naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane.  

1   2   3   4   5 

26.  Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani.  

1   2   3   4   5 

27.  V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. 

1   2   3   4   5 

28.  Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so koristni. 

1   2   3   4   5 

29.  Management pregleduje in ocenjuje napredek organizacije v povezavi z doseganjem 

postavljenih ciljev.  

1   2   3   4   5 

30.  Management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije.  

1   2   3   4   5 
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31.  V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše delo prispeva k doseganju ciljev in 

prioritet organizacije.  

1   2   3   4   5 

32.  Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem razumel/-a kaj moram narediti za 

izboljšanje svojega dela.  

1  2   3   4   5 

 

II. SKLOP  − Elementi človeškega kapitala  

Vljudno vas prosimo, da trditve pozorno preberete in označite odgovor tako, da ocena odraža  

vaš pogled z vašim delom v organizaciji. Stopnjo strinjanja s podano trditvijo označite z 

lestvico od 1 do 5, pri čemer posamezna stopnja pomeni: 1 − močno se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 − se niti ne strinjam niti strinjam, 4 – se strinjam, 5 − močno se strinjam. 

RAZVOJ ZNANJA: 

1. S pomočjo usposabljanja in izkušenj dodatno razvijam svoje kompetence. 

1   2   3   4   5 

2. Po zaključenem izobraževanju uporabim na novo pridobljeno znanje pri svojem delu.  

1   2   3   4   5 

3.  Svoje znanje delim med sodelavce. 

1   2   3   4   5 

4. Samoiniciativno se izobražujem, da izboljšujem svojo delovno uspešnost.  

1   2   3   4   5 

5. Zadovoljen/-na sem z izobraževanji, ki sem jih deležen/-a za svoje delovno mesto. 

1   2   3   4   5 

ANGAŽIRANOST ZAPOSLENIH: 

6. Na delovnem mestu mi čas hitro teče. 

1   2   3   4   5 

7. Med opravljanjem nalog velikokrat mislim na druge stvari. 

1   2   3   4   5 

8. Med opravljanjem nalog mi redko kaj odvrne pozornost. 

1   2   3   4   5 

9. Moje delo vpliva na moje čustveno stanje.  

1   2   3   4   5 

10.  Na delovnem mestu poskušam dati vse od sebe. 

1   2   3   4   5 

11.  Zelo sem zadovoljen/-na, če svoje delo dobro opravim. 

1   2   3   4   5 

12. Če je potrebno, na delovnem mestu ostanem, dokler delo ni opravljeno.  

1   2   3   4   5 

13. Za opravljanje svojih delovnih nalog porabim veliko energije. 

1   2   3   4   5 
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14.  Če je potrebno, si delo nesem domov. 

1   2   3   4   5 

ZAVEZANOST ZAPOSLENIH: 

15. Zelo sem ponosen/-na, da lahko drugim povem, kje delam. 

1   2   3   4   5 

16.  Pomembno mi je, za kaj se organizacija zavzema. 

1   2   3   4   5 

17.  Delam za organizacijo, ki je nesposobna doseči svoje cilje. 

1   2   3   4   5 

18. Čutim močno pripadnost organizaciji, v kateri sem zaposlen.  

1   2   3   4   5 

19.  V organizaciji se počutim kot »član družine«. 

1   2   3   4   5 

20.  Sodelavcem je vseeno, kaj se dogaja z mano. 

1   2   3   4   5 

21. Da bi me v organizaciji cenili, se trudim dosegati zastavljene cilje.  

1   2   3   4   5 

22.  Da bi moje delo bilo zaznano, se trudim, da delo dobro opravljam.  

1   2   3   4   5 

23.  Ne trudim se, ker so moja prizadevanja na delovnem mestu spregledana.   

1   2   3   4   5 

ZADOVOLJSTVO: 

24.  Delo mi daje občutek osebnega zadovoljstva in potrditve. 

1   2   3   4   5 

25.  Rad/-a opravljam svoje delo. 

1   2   3   4   5 

26.  Zadovoljen/-na sem s participacijo pri odločitvah, ki vplivajo na moje delo. 

1   2   3   4   5 

27.  Zadovoljen sem z možnostmi napredovanja.  

1   2   3   4   5 

28.  Zadovoljen/-na sem z informacijami, ki jih prejmem od vodstva naše organizacije.  

1   2   3   4   5 

29.  Zadovoljen/-na sem s priznanjem, ki ga prejmem za opravljeno delo. 

1   2   3   4   5 

30.  Zadovoljen/-na sem s politiko in praksami managementa v naši organizaciji. 

1   2   3   4   5 

31.  Na splošno sem zadovoljen/-na s svojim delom.  

1   2   3   4   5 

32.  Zadovoljen/-na sem s svojo plačo.  

1   2   3   4   5 
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III. Demografski podatki  

Spol (ustrezno označite): 

M  

Ž 

 

Starostna skupina (ustrezno označite): 

do 25 let 

od 25 do 35 let 

od 35 do 45 let 

od 45 do 55 let 

več kot 55 let 

 

FORMALNA IZOBRAZBA (ustrezno označite): 

A.) II.-III.  OŠ IN NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE  

B.) IV.-V. SREDNJE POKLICNO, SREDNJE STROKOVNO IN SPLOŠNO (GIMNAZIJSKO) 

IZOBRAŽEVANJE 

C.) VI./1 -VI./2 VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI, SPECIALIZACIJA PO VIŠJEŠOLSKIH PROGRAMIH 

(1.BOL.ST.), VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI (1.BOL.ST.),  

Č.)VII. UNIVERZITETNI PROGRAMI, SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKIH PROGRAMIH 

(2.BOL.ST.), MAGISTERIJ STROKE (2.BOL.ST.)  

E.) VIII./1 SPECIALIZACIJA PO UNIVERZITENIH PROGRAMIH, MAGISTERIJ ZNANOSTI 

F.) VIII./2 DOKTORAT ZNANOSTI, DOKTORAT ZNANOSTI (3.BOL.ST.) 

 

DELOVNO MESTO, KI GA ZASEDATE: 

………………………………………………………………………… 

 

ORGANIZACIJA KJER SEM ZAPOSLEN/-NA, SPADA MED:-  

A.) JAVNO UPRAVO (MINISTRSTVA, OBČINE …), OBVEZNO SOCIALNO VARNOST (ZZZS, 

ZPIZ, ZRSZ), OBRAMBO 

B.) IZOBRAŽEVANJE  

C.) ZDRAVSTVO/SOCIALNO VARNOST (ZDRAVSTVENI DOMOVI, BOLNIŠNICE, DSO …)  

D.) KULTURNE (DEJAVNOST MUZEJEV, KNJIŽNIC …), RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 

DEJAVNOSTI 

 

 

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 
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Predstavitev rezultatov raziskave – Izračun Cronbach alfa za dimenzije in elemente 

človeškega kapitala  

Vodstvo organizacije 

 

Povzetek 

  N % 

Cases Valid 410 97,6 

Excluded
a
 10 2,4 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk.  

 

Test zanesljivosti  

Cronbach's Alpha N of Items 

,871 4 

 

Skupna statistika po posamezni dimenziji vodstva 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Moj vodja mi vliva zaupanje. 10,16 6,328 ,804 ,801 

Moj vodja na splošno dobro 

opravlja svoje delo. 

10,01 6,814 ,780 ,813 

Management dobro sodeluje z 

zaposlenimi. 

10,60 7,066 ,682 ,852 

Moj vodja mi določa primeren 

obseg dela. 

10,20 7,520 ,637 ,868 

 

Izbiranje zaposlenih 

 

Povzetek 

  N % 

Cases Valid 412 98,1 

Excluded
a
 8 1,9 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti  

Cronbach's Alpha N of Items 

,841 6 
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Skupna statistika po posamezni dimenziji izbiranja zaposlenih 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Management zaposluje ljudi z 

ustreznimi sposobnostmi. 

17,12 13,544 ,690 ,800 

Potrebne kompetence za 

zasedanje delovnega mesta so 

vnaprej jasno določene. 

16,74 13,704 ,667 ,805 

Izbiranje novih kandidatov za 

zasedanje delovnega mesta je 

transparentno. 

17,08 13,295 ,674 ,803 

Management skrbi za pozitivno 

javno podobo naše organizacije. 

16,72 14,450 ,585 ,821 

Pri vstopu v organizacijo sem 

bil/a seznanjen/a s strategijo, 

vizijo in cilji naše organizacije. 

16,78 14,411 ,518 ,835 

V naši organizaciji imamo 

vzpostavljen učinkovit sistem 

uvajanja novo zaposlenih. 

17,07 14,188 ,578 ,822 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

 

Povzetek 

  N % 

Cases Valid 408 97,1 

Excluded
a
 12 2,9 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha N of Items 

,903 7 
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Skupna statistika po posamezni dimenziji usposabljanja, razvijanja in ohranjanja 

zaposlenih 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Management skrbi, da 

imamo zaposleni potrebna 

znanja in sposobnosti za 

doseganje ciljev 

organizacije. 

17,69 23,122  ,637 ,897 

Management mi daje 

občutek pomembnosti pri 

delu. 

18,20 21,128 ,782 ,881 

Management podpira razvoj 

zaposlenih. 

17,96 21,234 ,765 ,883 

Management omogoča, da so 

sposobnosti zaposlenih na 

delovnem mestu dobro 

uporabljene. 

18,13 21,388 ,789 ,880 

Management podpira 

sodelovanje med sodelavci. 

18,01 21,703 ,712 ,889 

V naši organizaciji obstaja 

učinkovit sistem 

ovrednotenja znanja. 

18,69 21,851 ,743 ,885 

V naši organizaciji imamo 

zaposleni oblikovan karierni 

načrt. 

18,88 23,146 ,566 ,905 

Motiviranje in nagrajevanje 

 

Povzetek  

  N % 

Cases Valid 410 97,6 

Excluded
a
 10 2,4 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha N of Items 

,845 7 
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Skupna statistika po posamezni dimenziji motiviranje in nagrajevanje zaposlenih 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

V naši organizaciji 

management spodbuja 

visoko raven motivacije in 

predanosti svojih zaposlenih. 

16,61 17,236 ,693 ,810 

Ergonomski pogoji (npr. 

raven hrupa, sobna 

temperatura, razsvetljava, 

čistoča na delovnem mestu), 

so primerni za opravljanje 

dela. 

15,62 18,637 ,425 ,853 

V naši organizaciji 

napredujejo zaposleni, ki si 

to zaslužijo. 

16,77 16,960 ,682 ,811 

Kreativnost in inovativnost 

zaposlenih sta nagrajeni. 

16,96 17,072 ,751 ,802 

Management podpira 

potrebo po ravnovesju med 

službenim in zasebnim 

življenjem. 

16,27 18,328 ,551 ,831 

Zaposleni imamo občutek 

osebnega prispevanja pri 

delovnih procesih. 

16,23 17,659 ,649 ,817 

V naši organizaciji je višja 

plača odvisna od tega, kako 

dobro zaposleni opravljajo 

svoje delo. 

17,51 19,258 ,493 ,839 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije 

 

 

  

 

Povzetek 

  N % 

Cases Valid 409 97,4 

Excluded
a
 11 2,6 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha N of Items 

,874 8 
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Skupna statistika po posamezni dimenziji merjenje in doseganje ciljev organiazcije 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

V naši organizaciji so razlike 

v uspešnosti opravljenega 

dela ustrezno zaznane. 

20,64 25,996 ,630 ,859 

Sistemi merjenja delovne 

uspešnosti so v naši 

organizaciji jasno definirani. 

20,59 25,866 ,594 ,863 

V naši organizaciji je ocena 

delovne uspešnosti pošten 

odraz truda posameznika. 

20,70 24,722 ,697 ,851 

Pogovori z managementom o 

delovni uspešnosti so 

koristni. 

20,02 25,379 ,594 ,863 

Management pregleduje in 

ocenjuje napredek 

organizacije v povezavi z 

doseganjem postavljenih 

ciljev. 

19,97 26,107 ,645 ,858 

Management jasno sporoča 

cilje in prednostne naloge 

organizacije. 

19,84 25,815 ,644 ,858 

V naši organizaciji zaposleni 

vemo, kako naše delo 

prispeva k doseganju ciljev 

in prioritet organizacije. 

19,99 25,262 ,691 ,853 

Ob moji zadnji ocenitvi 

delovne uspešnosti sem 

razumel/a kaj moram narediti 

za izboljšanje svojega dela. 

19,85 25,451 ,579 ,865 

Razvoj znanja 

 

Povzetek 

  N % 

Cases Valid 410 97,6 

Excluded
a
 10 2,4 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha N of Items 

,796 5 
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Skupna statistika po posameznem elementu razvoj znanja 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

S pomočjo usposabljanja in 

izkušenj dodatno razvijam 

svoje kompetence. 

15,34 5,864 ,714 ,711 

Po zaključenem 

izobraževanju uporabim na 

novo pridobljeno znanje pri 

svojem delu. 

15,34 5,921 ,756 ,699 

Svoje znanje delim med 

sodelavce. 

15,15 7,292 ,549 ,770 

Samoiniciativno se 

izobražujem, da izboljšujem 

svojo delovno uspešnost. 

15,23 7,271 ,445 ,795 

Zadovoljen/na sem z 

izobraževanji, ki sem jih 

deležen/a za svoje delovno 

mesto. 

15,83 6,088 ,489 ,800 

Angažiranost zaposlenih  

 

Povzetek 

  N % 

Cases Valid 407 96,9 

Excluded
a
 13 3,1 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti 

Cronbach's Alpha N of Items 

,702 9 
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Skupna statistika po posameznem elementu angažiranost zaposlenih 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Na delovnem mestu mi čas hitro teče. 30,66 14,703 ,478 ,662 

(rekodirano) Med opravljanjem nalog 

velikokrat mislim na druge stvari. 

31,13 16,176 ,149 ,716 

Med opravljanjem nalog mi redko kaj 

odvrne pozornost. 

31,44 15,405 ,219 ,708 

Moje delo vpliva na moje čustveno 

stanje. 

31,22 15,323 ,218 ,709 

Na delovnem mestu poskušam dati vse 

od sebe. 

30,60 14,925 ,503 ,661 

Zelo sem zadovoljen/na, če svoje delo 

dobro opravim. 

30,29 15,136 ,481 ,666 

Če je potrebno na delovnem mestu 

ostanem, dokler delo ni opravljeno. 

30,61 13,843 ,565 ,642 

Za opravljanje svojih delovnih nalog 

porabim veliko energije. 

31,09 14,091 ,492 ,655 

Če je potrebno si delo nesem domov. 31,63 11,760 ,481 ,660 

 

Zavezanost zaposlenih  

 

Povzetek  

  N % 

Cases Valid 410 97,6 

Excluded
a
 10 2,4 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti  

Cronbach's Alpha N of Items 

,778 9 
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Skupna statistika po posameznem elementu zavezanost zaposlenih 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Zelo sem ponosen/na, da lahko 

drugim povem kje delam. 

29,38 16,157 ,551 ,744 

Pomembno mi je, za kaj se 

organizacija zavzema. 

28,94 17,400 ,498 ,755 

(rekodirano) Delam za 

organizacijo, ki je nesposobna 

doseči svoje cilje. 

29,39 16,365 ,436 ,762 

Čutim močno pripadnost 

organizaciji v kateri sem 

zaposlen/a. 

29,25 15,878 ,586 ,739 

V organizaciji se počutim kot 

»član družine«. 

29,61 15,201 ,602 ,734 

(rekodirano)Sodelavcem je 

vseeno kaj se dogaja z mano. 

29,37 17,519 ,313 ,780 

Da bi me v organizaciji cenili, 

se trudim dosegati zastavljene 

cilje. 

29,08 17,791 ,368 ,770 

Da bi moje delo bilo zaznano se 

trudim, da delo dobro 

opravljam. 

28,85 17,661 ,411 ,764 

(rekodirano) Ne trudim se, ker 

so moja prizadevanja na 

delovnem mestu spregledana. 

28,91 16,930 ,420 ,764 

Zadovoljstvo zaposlenih  

 

Povzetek  

  N % 

Cases Valid 413 98,3 

Excluded
a
 7 1,7 

Total 420 100,0 

a. izbris na podlagi vseh spremenljivk. 

 

Test zanesljivosti  

Cronbach's Alpha N of Items 

,865 9 
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Skupna statistika po posameznem elementu zadovoljstvo zaposlenih 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Delo mi daje občutek 

osebnega zadovoljstva in 

potrditve. 

25,47 29,085 ,516 ,857 

Rad/a opravljam svoje delo. 25,34 29,560 ,517 ,858 

Zadovoljen/na sem s 

participacijo pri odločitvah, ki 

vplivajo na moje delo. 

26,08 27,282 ,635 ,847 

Zadovoljen/na sem z 

možnostmi napredovanja. 

26,95 25,651 ,643 ,846 

Zadovoljen/na sem z 

informacijami, ki jih prejmem 

od vodstva naše organizacije. 

26,46 26,079 ,669 ,843 

Zadovoljen/na sem s 

priznanjem, ki ga prejmem za 

opravljeno delo. 

26,46 25,885 ,688 ,841 

Zadovoljen/na sem s politiko 

in praksami managementa v 

naši organizaciji. 

26,71 26,905 ,684 ,842 

Na splošno sem zadovoljen/na 

s svojim delom. 

25,63 29,132 ,629 ,850 

Zadovoljen/na sem s svojo 

plačo. 

26,85 27,751 ,452 ,867 
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Predstavitev rezultatov raziskave – Izračun analize variance ANOVA 

Glede na tip organizacije 

ANOVA – Analiza variance 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Moj vodja mi vliva zaupanje. Between Groups 15,187 3 5,062 4,580 ,004 

Within Groups 452,062 409 1,105   

Total 467,249 412    

Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. Between Groups 13,110 3 4,370 4,693 ,003 

Within Groups 378,014 406 ,931   

Total 391,124 409    

Management dobro sodeluje z zaposlenimi. Between Groups 17,728 3 5,909 5,911 ,001 

Within Groups 404,863 405 1,000   

Total 422,592 408    

Moj vodja mi določa primeren obseg dela. Between Groups 14,276 3 4,759 5,370 ,001 

Within Groups 359,746 406 ,886   

Total 374,022 409    

Vodstvo organizacije Between Groups 12,090 3 4,030 5,755 ,001 

Within Groups 282,909 404 ,700   

Total 294,999 407    

Management zaposluje ljudi z ustreznimi 

sposobnostmi. 

Between Groups 36,194 3 12,065 13,790 ,000 

Within Groups 357,821 409 ,875   

Total 394,015 412    

Potrebne kompetence za zasedanje delovnega 

mesta so vnaprej jasno določene. 

Between Groups 22,336 3 7,445 8,354 ,000 

Within Groups 365,403 410 ,891   

Total 387,739 413    

Izbiranje novih kandidatov za zasedanje 

delovnega mesta je transparentno. 

Between Groups 34,159 3 11,386 11,453 ,000 

Within Groups 405,615 408 ,994   

Total 439,774 411    

Management skrbi za pozitivno javno podobo 

naše organizacije. 

Between Groups 22,626 3 7,542 9,364 ,000 

Within Groups 330,243 410 ,805   

Total 352,870 413    

Pri vstopu v organizacijo sem bil/a seznanjen/a 

s strategijo, vizijo in cilji naše organizacije. 

Between Groups 25,760 3 8,587 8,770 ,000 

Within Groups 401,448 410 ,979   

Total 427,208 413    

V naši organizaciji imamo vzpostavljen 

učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. 

Between Groups 17,556 3 5,852 6,229 ,000 

Within Groups 384,231 409 ,939   

Total 401,787 412    

Izbiranje zaposlenih Between Groups 20,884 3 6,961 14,070 ,000 

Within Groups 200,874 406 ,495   

Total 221,758 409    

Management skrbi, da imamo zaposleni 

potrebna znanja in sposobnosti za doseganje 

ciljev organizacije. 

Between Groups 14,353 3 4,784 6,169 ,000 

Within Groups 317,197 409 ,776   

Total 331,550 412    

Management mi daje občutek pomembnosti pri 

delu. 

Between Groups 19,574 3 6,525 6,575 ,000 

Within Groups 403,906 407 ,992   

Total 423,479 410    

Management podpira razvoj zaposlenih. Between Groups 32,239 3 10,746 11,331 ,000 

Within Groups 385,039 406 ,948   

Total 417,278 409    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Management omogoča, da so sposobnosti 

zaposlenih na delovnem mestu dobro 

uporabljene. 

Between Groups 33,995 3 11,332 12,984 ,000 

Within Groups 356,944 409 ,873   

Total 390,939 412    

Management podpira sodelovanje med 

sodelavci. 

Between Groups 36,370 3 12,123 12,948 ,000 

Within Groups 382,943 409 ,936   

Total 419,312 412    

V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem 

ovrednotenja znanja. 

Between Groups 18,565 3 6,188 6,973 ,000 

Within Groups 362,102 408 ,888   

Total 380,667 411    

V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan 

karierni načrt. 

Between Groups 2,421 3 ,807 ,846 ,469 

Within Groups 389,218 408 ,954   

Total 391,638 411    

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih 

Between Groups 19,183 3 6,394 11,434 ,000 

Within Groups 224,814 402 ,559   

Total 243,997 405    

V naši organizaciji management spodbuja 

visoko raven motivacije in predanosti svojih 

zaposlenih. 

Between Groups 12,946 3 4,315 4,748 ,003 

Within Groups 371,766 409 ,909   

Total 384,712 412    

Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna 

temperatura, razsvetljava, čistoča na delovnem 

mestu), so primerni za opravljanje dela. 

Between Groups 66,168 3 22,056 22,094 ,000 

Within Groups 407,295 408 ,998   

Total 473,464 411    

V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si 

to zaslužijo. 

Between Groups 35,116 3 11,705 12,020 ,000 

Within Groups 398,303 409 ,974   

Total 433,419 412    

Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta 

nagrajeni. 

Between Groups 19,598 3 6,533 7,894 ,000 

Within Groups 338,460 409 ,828   

Total 358,058 412    

Management podpira potrebo po ravnovesju 

med službenim in zasebnim življenjem. 

Between Groups 9,026 3 3,009 3,332 ,020 

Within Groups 370,213 410 ,903   

Total 379,239 413    

Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja 

pri delovnih procesih. 

Between Groups 17,096 3 5,699 6,588 ,000 

Within Groups 354,643 410 ,865   

Total 371,739 413    

V naši organizaciji je višja plača odvisna od 

tega, kako dobro zaposleni opravljajo svoje 

delo. 

Between Groups 2,087 3 ,696 ,940 ,421 

Within Groups 301,979 408 ,740   

Total 304,066 411    

Motiviranje in nagrajevanje Between Groups 13,929 3 4,643 10,194 ,000 

Within Groups 184,010 404 ,455   

Total 197,939 407    

V naši organizaciji so razlike v uspešnosti 

opravljenega dela ustrezno zaznane. 

Between Groups 8,385 3 2,795 3,293 ,021 

Within Groups 348,049 410 ,849   

Total 356,435 413    

Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši 

organizaciji jasno definirani. 

Between Groups 8,352 3 2,784 2,841 ,038 

Within Groups 400,868 409 ,980   

Total 409,220 412    

V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti 

pošten odraz truda posameznika. 

Between Groups 13,986 3 4,662 4,557 ,004 

Within Groups 419,453 410 1,023   

Total 433,440 413    

Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so 

koristni. 

Between Groups 4,371 3 1,457 1,299 ,274 

Within Groups 457,726 408 1,122   

Total 462,097 411    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Management pregleduje in ocenjuje napredek 

organizacije v povezavi z doseganjem 

postavljenih ciljev. 

Between Groups 9,533 3 3,178 4,019 ,008 

Within Groups 324,160 410 ,791   

Total 333,693 413    

Management jasno sporoča cilje in prednostne 

naloge organizacije. 

Between Groups 8,690 3 2,897 3,327 ,020 

Within Groups 356,104 409 ,871   

Total 364,794 412    

V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše 

delo prispeva k doseganju ciljev in prioritet 

organizacije. 

Between Groups 13,883 3 4,628 5,167 ,002 

Within Groups 365,418 408 ,896   

Total 379,301 411    

Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem 

razumel/a kaj moram narediti za izboljšanje 

svojega dela. 

Between Groups 7,564 3 2,521 2,251 ,082 

Within Groups 458,121 409 1,120   

Total 465,685 412    

Merjenje in doseganje ciljev organizacije Between Groups 6,539 3 2,180 4,337 ,005 

Within Groups 202,567 403 ,503   

Total 209,106 406    

S pomočjo usposabljanja in izkušenj dodatno 

razvijam svoje kompetence. 

Between Groups 12,055 3 4,018 5,423 ,001 

Within Groups 302,353 408 ,741   

Total 314,408 411    

Po zaključenem izobraževanju uporabim na 

novo pridobljeno znanje pri svojem delu. 

Between Groups 13,462 3 4,487 6,785 ,000 

Within Groups 269,839 408 ,661   

Total 283,301 411    

Svoje znanje delim med sodelavce. Between Groups 4,010 3 1,337 3,180 ,024 

Within Groups 171,505 408 ,420   

Total 175,515 411    

Samoiniciativno se izobražujem, da izboljšujem 

svojo delovno uspešnost. 

Between Groups 5,402 3 1,801 3,218 ,023 

Within Groups 226,598 405 ,560   

Total 232,000 408    

Zadovoljen/na sem z izobraževanji, ki sem jih 

deležen/a za svoje delovno mesto. 

Between Groups 10,935 3 3,645 3,457 ,017 

Within Groups 429,211 407 1,055   

Total 440,146 410    

Razvoj znanja Between Groups 3,812 3 1,271 3,334 ,020 

Within Groups 153,976 404 ,381   

Total 157,788 407    

Na delovnem mestu mi čas hitro teče. Between Groups 6,712 3 2,237 4,573 ,004 

Within Groups 200,082 409 ,489   

Total 206,794 412    

(rekodirano) Med opravljanjem nalog 

velikokrat mislim na druge stvari. 

Between Groups 4,679 3 1,560 2,419 ,066 

Within Groups 263,095 408 ,645   

Total 267,774 411    

Med opravljanjem nalog mi redko kaj odvrne 

pozornost. 

Between Groups 6,734 3 2,245 2,746 ,043 

Within Groups 333,567 408 ,818   

Total 340,301 411    

Moje delo vpliva na moje čustveno stanje. Between Groups 1,448 3 ,483 ,547 ,650 

Within Groups 361,007 409 ,883   

Total 362,455 412    

Na delovnem mestu poskušam dati vse od sebe. Between Groups 3,480 3 1,160 2,912 ,034 

Within Groups 163,321 410 ,398   

Total 166,802 413    

Zelo sem zadovoljen/na, če svoje delo dobro opravim. Between Groups 1,807 3 ,602 1,618 ,185 

Within Groups 152,628 410 ,372   

Total 154,435 413    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Če je potrebno na delovnem mestu ostanem, 

dokler delo ni opravljeno. 

Between Groups 6,616 3 2,205 3,587 ,014 

Within Groups 250,236 407 ,615   

Total 256,852 410    

Za opravljanje svojih delovnih nalog porabim 

veliko energije. 

Between Groups 6,735 3 2,245 3,346 ,019 

Within Groups 275,091 410 ,671   

Total 281,826 413    

Če je potrebno si delo nesem domov. Between Groups 118,817 3 39,606 27,148 ,000 

Within Groups 596,689 409 1,459   

Total 715,506 412    

Angažiranost zaposlenih Between Groups 7,171 3 2,390 11,717 ,000 

Within Groups 81,814 401 ,204   

Total 88,985 404    

Zelo sem ponosen/na, da lahko drugim povem 

kje delam. 

Between Groups 5,497 3 1,832 2,529 ,057 

Within Groups 297,746 411 ,724   

Total 303,243 414    

Pomembno mi je, za kaj se organizacija 

zavzema. 

Between Groups 2,008 3 ,669 1,474 ,221 

Within Groups 186,127 410 ,454   

Total 188,135 413    

(rekodirano) Delam za organizacijo, ki je 

nesposobna doseči svoje cilje. 

Between Groups 20,084 3 6,695 7,691 ,000 

Within Groups 356,872 410 ,870   

Total 376,957 413    

Čutim močno pripadnost organizaciji v kateri 

sem zaposlen/a. 

Between Groups 5,995 3 1,998 2,665 ,048 

Within Groups 308,183 411 ,750   

Total 314,178 414    

V organizaciji se počutim kot »član družine«. Between Groups 7,197 3 2,399 2,600 ,052 

Within Groups 378,358 410 ,923   

Total 385,556 413    

(rekodirano) Sodelavcem je vseeno kaj se 

dogaja z mano. 

Between Groups 10,444 3 3,481 4,431 ,004 

Within Groups 322,929 411 ,786   

Total 333,373 414    

Da bi me v organizaciji cenili, se trudim 

dosegati zastavljene cilje. 

Between Groups 2,465 3 ,822 1,495 ,215 

Within Groups 225,380 410 ,550   

Total 227,845 413    

Da bi moje delo bilo zaznano se trudim, da delo 

dobro opravljam. 

Between Groups 1,266 3 ,422 ,819 ,484 

Within Groups 210,724 409 ,515   

Total 211,990 412    

(rekodirano) Ne trudim se, ker so moja 

prizadevanja na delovnem mestu spregledana. 

Between Groups 2,435 3 ,812 1,100 ,349 

Within Groups 302,396 410 ,738   

Total 304,831 413    

Zavezanost zaposlenih Between Groups 2,807 3 ,936 3,729 ,011 

Within Groups 101,382 404 ,251   

Total 104,189 407    

Delo mi daje občutek osebnega zadovoljstva in 

potrditve. 

Between Groups 6,746 3 2,249 3,568 ,014 

Within Groups 259,013 411 ,630   

Total 265,759 414    

Rad/a opravljam svoje delo. Between Groups 10,268 3 3,423 6,659 ,000 

Within Groups 211,236 411 ,514   

Total 221,504 414    

Zadovoljen/na sem s participacijo pri odločitvah, ki 

vplivajo na moje delo. 

Between Groups 17,046 3 5,682 7,070 ,000 

Within Groups 329,495 410 ,804   

Total 346,541 413    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Zadovoljen/na sem z možnostmi napredovanja. Between Groups 27,089 3 9,030 7,485 ,000 

Within Groups 495,836 411 1,206   

Total 522,925 414    

Zadovoljen/na sem z informacijami, ki jih 

prejmem od vodstva naše organizacije. 

Between Groups 25,922 3 8,641 8,501 ,000 

Within Groups 415,729 409 1,016   

Total 441,651 412    

Zadovoljen/na sem s priznanjem, ki ga prejmem 

za opravljeno delo. 

Between Groups 20,956 3 6,985 6,780 ,000 

Within Groups 422,425 410 1,030   

Total 443,382 413    

Zadovoljen/na sem s politiko in praksami 

managementa v naši organizaciji. 

Between Groups 13,541 3 4,514 5,617 ,001 

Within Groups 329,457 410 ,804   

Total 342,998 413    

Na splošno sem zadovoljen/na s svojim delom. Between Groups 7,085 3 2,362 5,315 ,001 

Within Groups 182,626 411 ,444   

Total 189,711 414    

Zadovoljen/na sem s svojo plačo. Between Groups 3,951 3 1,317 1,084 ,356 

Within Groups 499,553 411 1,215   

Total 503,504 414    

Zadovoljstvo Between Groups 10,951 3 3,650 9,124 ,000 

Within Groups 162,835 407 ,400   

Total 173,786 410    
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Glede na vrsto delovnega mesta 

ANOVA – Analiza variance 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Moj vodja mi vliva zaupanje.                    Between Groups 5,345 2 2,672 2,421 ,090 

Within Groups 383,012 347 1,104   

Total 388,357 349    

Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje 

delo. 

Between Groups 1,385 2 ,692 ,730 ,483 

Within Groups 325,277 343 ,948   

Total 326,662 345    

Management dobro sodeluje z zaposlenimi. Between Groups 3,982 2 1,991 1,948 ,144 

Within Groups 350,622 343 1,022   

Total 354,604 345    

Moj vodja mi določa primeren obseg dela. Between Groups 2,196 2 1,098 1,242 ,290 

Within Groups 304,173 344 ,884   

Total 306,369 346    

Vodstvo organizacije                               Between Groups 2,415 2 1,208 1,701 ,184 

Within Groups 242,092 341 ,710   

Total 244,507 343    

Management zaposluje ljudi z ustreznimi 

sposobnostmi.                                            

Between Groups 3,130 2 1,565 1,693 ,185 

Within Groups 320,710 347 ,924   

Total 323,840 349    

Potrebne kompetence za zasedanje delovnega 

mesta so vnaprej jasno določene. 

Between Groups 2,580 2 1,290 1,442 ,238 

Within Groups 311,271 348 ,894   

Total 313,852 350    

Izbiranje novih kandidatov za zasedanje 

delovnega mesta je transparentno. 

Between Groups 3,165 2 1,582 1,481 ,229 

Within Groups 370,733 347 1,068   

Total 373,897 349    

Management skrbi za pozitivno javno podobo 

naše organizacije. 

Between Groups 1,103 2 ,551 ,673 ,511 

Within Groups 285,256 348 ,820   

Total 286,359 350    

Pri vstopu v organizacijo sem bil/a 

seznanjen/a s strategijo, vizijo in cilji naše 

organizacije. 

Between Groups 1,395 2 ,697 ,669 ,513 

Within Groups 363,038 348 1,043   

Total 364,433 350    

V naši organizaciji imamo vzpostavljen 

učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. 

Between Groups ,759 2 ,379 ,384 ,682 

Within Groups 343,058 347 ,989   

Total 343,817 349    

Izbiranje zaposlenih Between Groups 1,854 2 ,927 1,735 ,178 

Within Groups 184,262 345 ,534   

Total 186,116 347    

Management skrbi, da imamo zaposleni 

potrebna znanja in sposobnosti za doseganje 

ciljev organizacije. 

Between Groups 2,146 2 1,073 1,350 ,261 

Within Groups 275,854 347 ,795   

Total 278,000 349    

Management mi daje občutek pomembnosti 

pri delu. 

Between Groups 6,254 2 3,127 3,109 ,046 

Within Groups 346,927 345 1,006   

Total 353,181 347    

Management podpira razvoj zaposlenih. Between Groups 4,465 2 2,233 2,257 ,106 

Within Groups 340,318 344 ,989   

Total 344,784 346    

Management omogoča, da so sposobnosti 

zaposlenih na delovnem mestu dobro 

uporabljene. 

Between Groups 3,792 2 1,896 2,084 ,126 

Within Groups 315,762 347 ,910   

Total 319,554 349    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Management podpira sodelovanje med 

sodelavci. 

Between Groups 2,889 2 1,444 1,413 ,245 

Within Groups 354,611 347 1,022   

Total 357,500 349    

V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem 

ovrednotenja znanja. 

Between Groups 1,509 2 ,755 ,789 ,455 

Within Groups 330,806 346 ,956   

Total 332,315 348    

V naši organizaciji imamo zaposleni 

oblikovan karierni načrt. 

Between Groups ,149 2 ,075 ,075 ,928 

Within Groups 344,934 346 ,997   

Total 345,083 348    

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih 

Between Groups 2,331 2 1,165 1,973 ,141 

Within Groups 200,796 340 ,591   

Total 203,127 342    

V naši organizaciji management spodbuja 

visoko raven motivacije in predanosti svojih 

zaposlenih.                                   

Between Groups 4,413 2 2,207 2,324 ,099 

Within Groups 329,461 347 ,949   

Total 333,874 349    

Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna 

temperatura, razsvetljava, čistoča na 

delovnem mestu), so primerni za opravljanje 

dela. 

Between Groups 8,518 2 4,259 3,950 ,020 

Within Groups 373,075 346 1,078   

Total 381,593 348    

V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki 

si to zaslužijo. 

Between Groups 4,456 2 2,228 2,032 ,133 

Within Groups 381,498 348 1,096   

Total 385,954 350    

Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta 

nagrajeni. 

Between Groups 2,601 2 1,300 1,433 ,240 

Within Groups 315,758 348 ,907   

Total 318,359 350    

Management podpira potrebo po ravnovesju 

med službenim in zasebnim življenjem. 

Between Groups 2,075 2 1,037 1,103 ,333 

Within Groups 327,145 348 ,940   

Total 329,219 350    

Zaposleni imamo občutek osebnega 

prispevanja pri delovnih procesih. 

Between Groups 1,627 2 ,814 ,898 ,408 

Within Groups 315,370 348 ,906   

Total 316,997 350    

V naši organizaciji je višja plača odvisna od 

tega, kako dobro zaposleni opravljajo svoje 

delo. 

Between Groups ,156 2 ,078 ,100 ,905 

Within Groups 270,004 348 ,776   

Total 270,160 350    

Motiviranje in nagrajevanje Between Groups 2,711 2 1,356 2,709 ,068 

Within Groups 172,625 345 ,500   

Total 175,336 347    

V naši organizaciji so razlike v uspešnosti 

opravljenega dela ustrezno zaznane.                           

Between Groups 10,679 2 5,340 6,091 ,003 

Within Groups 305,070 348 ,877   

Total 315,749 350    

Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši 

organizaciji jasno definirani. 

Between Groups 3,908 2 1,954 2,002 ,137 

Within Groups 338,667 347 ,976   

Total 342,574 349    

V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti 
pošten odraz truda posameznika. 

Between Groups 2,168 2 1,084 1,029 ,358 

Within Groups 366,709 348 1,054   

Total 368,877 350    

Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so 
koristni. 

Between Groups 2,182 2 1,091 ,957 ,385 

Within Groups 395,578 347 1,140   

Total 397,760 349    

Management pregleduje in ocenjuje napredek 

organizacije v povezavi z doseganjem postavljenih 
ciljev. 

Between Groups 2,222 2 1,111 1,342 ,263 

Within Groups 288,160 348 ,828   

Total 290,382 350    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Management jasno sporoča cilje in 

prednostne naloge organizacije. 

Between Groups 3,869 2 1,934 2,253 ,107 

Within Groups 297,928 347 ,859   

Total 301,797 349    

V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše 

delo prispeva k doseganju ciljev in prioritet 

organizacije. 

Between Groups 3,844 2 1,922 2,098 ,124 

Within Groups 317,870 347 ,916   

Total 321,714 349    

Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti 

sem razumel/a kaj moram narediti za 

izboljšanje svojega dela. 

Between Groups 2,690 2 1,345 1,219 ,297 

Within Groups 382,978 347 1,104   

Total 385,669 349    

Merjenje in doseganje ciljev organizacije Between Groups 3,389 2 1,694 3,265 ,039 

Within Groups 178,014 343 ,519   

Total 181,403 345    

S pomočjo usposabljanja in izkušenj dodatno 

razvijam svoje kompetence.            

Between Groups 2,979 2 1,489 1,939 ,145 

Within Groups 266,521 347 ,768   

Total 269,500 349    

Po zaključenem izobraževanju uporabim na 

novo pridobljeno znanje pri svojem delu. 

Between Groups 2,099 2 1,050 1,509 ,223 

Within Groups 241,401 347 ,696   

Total 243,500 349    

Svoje znanje delim med sodelavce. Between Groups ,215 2 ,108 ,238 ,788 

Within Groups 156,999 347 ,452   

Total 157,214 349    

Samoiniciativno se izobražujem, da 

izboljšujem svojo delovno uspešnost. 

Between Groups ,022 2 ,011 ,019 ,981 

Within Groups 199,966 344 ,581   

Total 199,988 346    

Zadovoljen/na sem z izobraževanji, ki sem jih 

deležen/a za svoje delovno mesto. 

Between Groups 4,876 2 2,438 2,263 ,106 

Within Groups 372,763 346 1,077   

Total 377,639 348    

Razvoj znanja Between Groups 1,203 2 ,601 1,514 ,222 

Within Groups 136,242 343 ,397   

Total 137,445 345    

Na delovnem mestu mi čas hitro teče.                                   Between Groups 5,707 2 2,853 5,627 ,004 

Within Groups 175,953 347 ,507   

Total 181,660 349    

(rekodirano) Med opravljanjem nalog 

velikokrat mislim na druge stvari. 

Between Groups 2,083 2 1,042 1,634 ,197 

Within Groups 220,599 346 ,638   

Total 222,682 348    

Med opravljanjem nalog mi redko kaj odvrne 

pozornost. 

Between Groups 2,579 2 1,289 1,512 ,222 

Within Groups 296,726 348 ,853   

Total 299,305 350    

Moje delo vpliva na moje čustveno stanje. Between Groups ,591 2 ,295 ,331 ,718 

Within Groups 309,378 347 ,892   

Total 309,969 349    

Na delovnem mestu poskušam dati vse od 

sebe. 

Between Groups ,559 2 ,280 ,713 ,491 

Within Groups 136,364 348 ,392   

Total 136,923 350    

Zelo sem zadovoljen/na, če svoje delo dobro 

opravim. 

Between Groups ,154 2 ,077 ,218 ,804 

Within Groups 123,282 348 ,354   

Total 123,436 350    

Če je potrebno na delovnem mestu ostanem, dokler 

delo ni opravljeno. 

Between Groups 1,695 2 ,847 1,342 ,263 

Within Groups 217,915 345 ,632   

Total 219,609 347    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Za opravljanje svojih delovnih nalog porabim 

veliko energije. 

Between Groups ,568 2 ,284 ,399 ,671 

Within Groups 247,318 348 ,711   

Total 247,886 350    

Če je potrebno si delo nesem domov. Between Groups 5,566 2 2,783 1,596 ,204 

Within Groups 606,628 348 1,743   

Total 612,194 350    

Angažiranost zaposlenih Between Groups ,754 2 ,377 1,664 ,191 

Within Groups 77,529 342 ,227   

Total 78,283 344    

Zelo sem ponosen/na, da lahko drugim povem 

kje delam.                              

Between Groups 1,767 2 ,884 1,233 ,293 

Within Groups 250,162 349 ,717   

Total 251,929 351    

Pomembno mi je, za kaj se organizacija 

zavzema. 

Between Groups 1,806 2 ,903 2,064 ,129 

Within Groups 152,268 348 ,438   

Total 154,074 350    

(rekodirano) Delam za organizacijo, ki je 

nesposobna doseči svoje cilje. 

Between Groups 2,002 2 1,001 1,083 ,340 

Within Groups 321,628 348 ,924   

Total 323,630 350    

Čutim močno pripadnost organizaciji v kateri 

sem zaposlen/a. 

Between Groups 5,948 2 2,974 3,946 ,020 

Within Groups 263,040 349 ,754   

Total 268,989 351    

V organizaciji se počutim kot »član družine«. Between Groups 11,353 2 5,677 6,156 ,002 

Within Groups 321,803 349 ,922   

Total 333,156 351    

(rekodirano) Sodelavcem je vseeno kaj se 

dogaja z mano. 

Between Groups 3,832 2 1,916 2,337 ,098 

Within Groups 286,097 349 ,820   

Total 289,929 351    

Da bi me v organizaciji cenili, se trudim 

dosegati zastavljene cilje. 

Between Groups ,570 2 ,285 ,507 ,603 

Within Groups 195,829 348 ,563   

Total 196,399 350    

Da bi moje delo bilo zaznano se trudim, da 

delo dobro opravljam. 

Between Groups ,089 2 ,044 ,090 ,914 

Within Groups 172,566 348 ,496   

Total 172,655 350    

(rekodirano) Ne trudim se, ker so moja 

prizadevanja na delovnem mestu spregledana. 

Between Groups 3,828 2 1,914 2,623 ,074 

Within Groups 254,692 349 ,730   

Total 258,520 351    

Zavezanost zaposlenih Between Groups 1,926 2 ,963 3,926 ,021 

Within Groups 84,641 345 ,245   

Total 86,567 347    

Delo mi daje občutek osebnega zadovoljstva 

in potrditve.                        

Between Groups 1,012 2 ,506 ,830 ,437 

Within Groups 212,761 349 ,610   

Total 213,773 351    

Rad/a opravljam svoje delo. Between Groups 1,135 2 ,567 1,085 ,339 

Within Groups 182,490 349 ,523   

Total 183,625 351    

Zadovoljen/na sem s participacijo pri odločitvah, ki 

vplivajo na moje delo. 

Between Groups 6,098 2 3,049 3,709 ,025 

Within Groups 286,877 349 ,822   

Total 292,974 351    

Zadovoljen/na sem z možnostmi napredovanja. Between Groups 10,139 2 5,069 3,889 ,021 

Within Groups 454,941 349 1,304   

Total 465,080 351    
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Zadovoljen/na sem z informacijami, ki jih 

prejmem od vodstva naše organizacije. 

Between Groups 3,130 2 1,565 1,447 ,237 

Within Groups 376,362 348 1,082   

Total 379,493 350    

Zadovoljen/na sem s priznanjem, ki ga 

prejmem za opravljeno delo. 

Between Groups 1,437 2 ,719 ,654 ,520 

Within Groups 383,279 349 1,098   

Total 384,716 351    

Zadovoljen/na sem s politiko in praksami 

managementa v naši organizaciji. 

Between Groups 3,843 2 1,921 2,231 ,109 

Within Groups 300,586 349 ,861   

Total 304,429 351    

Na splošno sem zadovoljen/na s svojim 

delom. 

Between Groups ,704 2 ,352 ,794 ,453 

Within Groups 154,816 349 ,444   

Total 155,520 351    

Zadovoljen/na sem s svojo plačo. Between Groups 26,037 2 13,018 11,16

7 

,000 

Within Groups 406,861 349 1,166   

Total 432,898 351    

Zadovoljstvo Between Groups 4,041 2 2,021 4,682 ,010 

Within Groups 150,200 348 ,432   

Total 154,241 350    
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Predstavitev rezultatov raziskave – Izračun Pearsonov korelacijskega koeficienta med 

dimenzijami managementa človeškega kapitala in elementi človeškega kapitala 

 

Korelacijska matrika  

  

Vodstvo 

organizacije                               

Izbiranje 

zaposlenih 

Usposabljanje 

razvijanje in 
ohranjanje 

zaposlenih 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

Merjenje in 

doseganje 
ciljev 

organizacije 

Razvoj 

znanja 

Angažirano
st 

zaposlenih 

Zavezano

st 
zaposleni

h 

Zadovo

ljstvo 

Vodstvo 
organizacije                               

Pearson 
Correlation 

1 ,660** ,694** ,649** ,618** ,368** ,182** ,513** ,616** 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 410 405 401 403 403 402 399 402 404 

Izbiranje 
zaposlenih 

Pearson 
Correlation 

,660** 1 ,776** ,690** ,673** ,436** ,218** ,549** ,625** 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 405 412 405 407 406 404 402 404 407 

Usposablja

nje, 

razvijanje 
in 

ohranjanje 

zaposlenih 

Pearson 

Correlation 

,694** ,776** 1 ,792** ,712** ,501** ,253** ,572** ,712** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 401 405 408 402 401 400 397 400 403 

Motiviranje 

in 

nagrajevanj
e 

Pearson 

Correlation 

,649** ,690** ,792** 1 ,778** ,473** ,263** ,524** ,726** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 403 407 402 410 405 403 400 403 406 

Merjenje in 

doseganje 

ciljev 
organizacije 

Pearson 

Correlation 

,618** ,673** ,712** ,778** 1 ,476** ,272** ,507** ,659** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 403 406 401 405 409 402 400 401 404 

Razvoj 

znanja 

Pearson 

Correlation 

,368** ,436** ,501** ,473** ,476** 1 ,473** ,470** ,564** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

 N 402 404 400 403 402 410 400 403 406 

Angažirano

st 

zaposlenih 

Pearson 

Correlation 

,182** ,218** ,253** ,263** ,272** ,473** 1 ,401** ,380** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

 N 399 402 397 400 400 400 407 400 403 

Zavezanost 
zaposlenih 

Pearson 
Correlation 

,513** ,549** ,572** ,524** ,507** ,470** ,401** 1 ,600** 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

 N 402 404 400 403 401 403 400 410 407 

Zadovoljstv
o 

Pearson 
Correlation 

,616** ,625** ,712** ,726** ,659** ,564** ,380** ,600** 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

 N 404 407 403 406 404 406 403 407 413 

**. Korelacija je pomembna na ravni 0,01  
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Predstavitev rezultatov raziskave – Regresijska analiza  

Vpliv dejavnikov managementa človeških virov na razvoj znanja 

 

Opisna statistika   

 Mean Std. Deviation N 

Razvoj znanja 3,8413 ,62703 383 

Vodstvo organizacije                               3,4217 ,84289 383 

Izbiranje zaposlenih 3,3795 ,73071 383 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 3,0306 ,77693 383 

Motiviranje in nagrajevanje 2,7516 ,68807 383 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije 2,8822 ,71157 383 

 

 

Korelacijska matrika  

  

Razvoj 

znanja 

Vodstvo 

organizacije 

Izbiranje 

zaposlenih 

Usposabljanje, 

razvijanje in 

ohranjanje 

zaposlenih 

Motiviranje 

in 

nagrajevanje 

Merjenje in 

doseganje 

ciljev 

organizacije 

Pearson 

Correlation 

Razvoj znanja 1,000 ,361 ,427 ,509 ,465 ,478 

Vodstvo organizacije                               ,361 1,000 ,651 ,691 ,638 ,604 

Izbiranje zaposlenih ,427 ,651 1,000 ,777 ,698 ,680 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,509 ,691 ,777 1,000 ,795 ,710 

Motiviranje in nagrajevanje ,465 ,638 ,698 ,795 1,000 ,771 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,478 ,604 ,680 ,710 ,771 1,000 

Sig. (1-tailed) Razvoj znanja . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Vodstvo organizacije                               ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Izbiranje zaposlenih ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Motiviranje in nagrajevanje ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N Razvoj znanja 383 383 383 383 383 383 

Vodstvo organizacije                               383 383 383 383 383 383 

Izbiranje zaposlenih 383 383 383 383 383 383 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

383 383 383 383 383 383 

Motiviranje in nagrajevanje 383 383 383 383 383 383 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

383 383 383 383 383 383 
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Metoda Enter  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Merjenje in doseganje ciljev organizacije. 

Vodstvo organizacije. 

Izbiranje zaposlenih. 

Motiviranje in nagrajevanje. 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih
a
 

 Enter 

 

 

Povzetek  

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 ,536
a
 ,287 ,278 ,53285 ,287 30,394 5 377 ,000 

a. Predvidene neodvisne spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev organizacije, 

Vodstvo organizacije, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

 

ANOVA
b  

- Analiza variance 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43,148 5 8,630 30,394 ,000
a
 

Residual 107,040 377 ,284   

Total 150,188 382    

a. Preedvidene neodvisne spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije, Vodstvo organizje,Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

b. Odvisna sprememnjlivka: Razvoj znanja 

 

 

Koeficient odvisne spremenljivke razvoj znanja 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 2,417 ,137  17,612 ,000    

Vodstvo organizacije                               -,030 ,047 -,041 -,646 ,519 ,361 -,033 -,028 

Izbiranje zaposlenih ,008 ,063 ,010 ,131 ,895 ,427 ,007 ,006 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,269 ,070 ,333 3,844 ,000 ,509 ,194 ,167 

Motiviranje in nagrajevanje ,045 ,075 ,049 ,593 ,553 465 ,031 ,026 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,195 ,064 ,221 3,044 ,003 ,478 ,155 ,132 

a. Odvisna spremenljivka: Razvoj znanja  
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Vpliv dejavnikov managementa človeških virov na angažiranost zaposlenih 

Opisna statistika   

 Mean Std. Deviation N 

Angažiranost zaposlenih 3,8706 ,47047 383 

Vodstvo organizacije                               3,4210 ,84060 383 

Izbiranje zaposlenih 3,3812 ,72890 383 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 3,0283 ,76663 383 

Motiviranje in nagrajevanje 2,7520 ,68568 383 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije 2,8832 ,71055 383 

 

 

Korelacijska matrika  

  

Angažiranost 

zaposlenih 

Vodstvo 

organizacije 

Izbiranje 

zaposlenih 

Usposabljanje, 

razvijanje in 

ohranjanje 

zaposlenih 

Motiviranje 

in 

nagrajevanje 

Merjenje in 

doseganje 

ciljev 

organizacije 

Pearson 

Correlation 

Angažiranost zaposlenih 1,000 ,204 ,237 ,277 ,268 ,288 

Vodstvo organizacije                               ,204 1,000 ,646 ,687 ,634 ,601 

Izbiranje zaposlenih ,237 ,646 1,000 ,770 ,690 ,671 

Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

,277 ,687 ,770 1,000 ,792 ,706 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

,268 ,634 ,690 ,792 1,000 ,771 

Merjenje in doseganje 

ciljev organizacije 

,288 ,601 ,671 ,706 ,771 1,000 

Sig. (1-tailed) Angažiranost zaposlenih . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Vodstvo organizacije                               ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Izbiranje zaposlenih ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

Merjenje in doseganje 

ciljev organizacije 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N Angažiranost zaposlenih 383 383 383 383 383 383 

Vodstvo organizacije                               383 383 383 383 383 383 

Izbiranje zaposlenih 383 383 383 383 383 383 

Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

383 383 383 383 383 383 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

383 383 383 383 383 383 

Merjenje in doseganje 

ciljev organizacije 

383 383 383 383 383 383 

 

Metoda Enter 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Merjenje in doseganje ciljev organizacije. 

Vodstvo organizacije. 

Izbiranje zaposlenih. 

Motiviranje in nagrajevanje. 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih
a
 

 Enter 
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Povzetek 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,307
a
 ,094 ,082 ,45066 ,094 7,864 5 377 ,000 

a. Predvidene  neodvisne spremenljivke (konstante),, Merjenje in doseganje ciljev organizacije, Vodstvo 

organizacije, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih 

 

ANOVA
b 

– Analiza Variance  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7,986 5 1,597 7,864 ,000
a
 

Residual 76,565 377 ,203   

Total 84,551 382    

a. Predvidene neodvisne spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev organizacije, 

Vodstvo organizacije, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, 

razvijanje in ohranjanje zaposlenih 

b. Odvisna spremenljivka: Angažiranost zaposlenih 

 

Koeficient odvisne spremenljivke angažiranost zaposlenih  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

-

Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 3,248 ,116  27,887 ,000    

Vodstvo organizacije                               -,010 ,040 -,019 -,262 ,793 ,204 -,013 -,013 

Izbiranje zaposlenih ,001 ,053 ,001 ,010 ,992 ,237 ,001 ,001 

Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

,086 ,059 ,140 1,445 ,149 ,277 ,074 ,071 

Motiviranje in 

nagrajevanje 

,024 ,064 ,035 ,372 ,710 ,268 ,019 ,018 

Merjenje in doseganje 

ciljev organizacije 

,115 ,054 ,174 2,124 ,034 ,288 ,109 ,104 

a. Odvisna spremenljivka: Angažiranost zaposlenih 

Vpliv dejavnikov managementa človeških virov na zavezanost zaposlenih 

Opisna statisktika  

 Mean Std. Deviation N 

Zavezanost zaposlenih 3,6527 ,49768 383 

Vodstvo organizacije                               3,4184 ,83976 383 

Izbiranje zaposlenih 3,3886 ,73092 383 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 3,0332 ,77327 383 

Motiviranje in nagrajevanje 2,7542 ,68843 383 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije 2,8867 ,70597 383 
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Korelacijska matrika 

  

Zavezanost 

zaposlenih 

Vodstvo 

organizacije 

Izbiranje 

zaposlenih 

Usposabljanje, 

razvijanje in 

ohranjanje 

zaposlenih 

Motiviranje 

in 

nagrajevanje 

Merjenje in 

doseganje 

ciljev 

organizacije 

Pearson 

Correlation 

Zavezanost zaposlenih 1,000 ,502 ,542 ,567 ,529 ,502 

Vodstvo organizacije                               ,502 1,000 ,651 ,689 ,646 ,607 

Izbiranje zaposlenih ,542 ,651 1,000 ,772 ,692 ,672 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,567 ,689 ,772 1,000 ,792 ,707 

Motiviranje in nagrajevanje ,529 ,646 ,692 ,792 1,000 ,770 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,502 ,607 ,672 ,707 ,770 1,000 

Sig.  

(1-tailed) 

Zavezanost zaposlenih . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Vodstvo organizacije                               ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Izbiranje zaposlenih ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Motiviranje in nagrajevanje ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N Zavezanost zaposlenih 383 383 383 383 383 383 

Vodstvo organizacije                               383 383 383 383 383 383 

Izbiranje zaposlenih 383 383 383 383 383 383 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

383 383 383 383 383 383 

Motiviranje in nagrajevanje 383 383 383 383 383 383 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

383 383 383 383 383 383 

 

Metoda Enter 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Merjenje in doseganje ciljev organizacije. 

Vodstvo organizacije. 

Izbiranje zaposlenih. 

Motiviranje in nagrajevanje. 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih
a
 

 Enter 

 

Povzetek  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,609
a
 ,371 ,363 ,39735 ,371 44,453 5 377 ,000 

a. Predvidene neodvisne spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev organizacije, Vodstvo 

organizacije, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih 

 

  



Priloga 5 

 

 

ANOVA
b 

– Analiza Variance 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35,093 5 7,019 44,453 ,000
a
 

Residual 59,524 377 ,158   

Total 94,617 382    

a. Predvidene  neodvisne spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev organizacije, 

Vodstvo organizacije, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

b. Odvisna sprememnljivka: Zavezanost zaposlenih 

 

Koeficient odvisne spremenljivke zavezanost zaposlenih 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 2,218 ,103  21,599 ,000    

Vodstvo organizacije                               ,080 ,035 ,135 2,258 ,024 ,502 ,116 ,092 

Izbiranje zaposlenih ,117 ,047 ,172 2,516 ,012 ,542 ,129 ,103 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,134 ,052 ,208 2,591 ,010 ,567 ,132 ,106 

Motiviranje in nagrajevanje ,065 ,056 ,090 1,157 ,248 ,529 ,059 ,047 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,062 ,048 ,088 1,299 ,195 ,502 ,067 ,053 

a. Odvisna spremenljivka: Zavezanost zaposlenih 

Vpliv dejavnikov managementa človeških virov na zadovoljstvo zaposlenih 

 

Opisna statistika  

 Mean Std. Deviation N 

Zadovoljstvo 3,2681 ,65424 385 

Vodstvo organizacije                               3,4136 ,84712 385 

Izbiranje zaposlenih 3,3848 ,73007 385 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih 3,0312 ,77192 385 

Motiviranje in nagrajevanje 2,7525 ,68827 385 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije 2,8812 ,71238 385 
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Korelacijska matrika  

  

Zadovoljstvo 

Vodstvo 

organizacije 

Izbiranje 

zaposlenih 

Usposabljanje, 

razvijanje in 

ohranjanje 

zaposlenih 

Motiviranje 

in 

nagrajevanje 

Merjenje in 

doseganje 

ciljev 

organizacije 

Pearson 

Correlation 

Zadovoljstvo 1,000 ,624 ,635 ,727 ,721 ,668 

Vodstvo organizacije                               ,624 1,000 ,651 ,691 ,642 ,605 

Izbiranje zaposlenih ,635 ,651 1,000 ,773 ,691 ,675 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,727 ,691 ,773 1,000 ,790 ,709 

Motiviranje in nagrajevanje ,721 ,642 ,691 ,790 1,000 ,774 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,668 ,605 ,675 ,709 ,774 1,000 

Sig.  

(1-tailed) 

Zadovoljstvo . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Vodstvo organizacije                               ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Izbiranje zaposlenih ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

Motiviranje in nagrajevanje ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N Zadovoljstvo 385 385 385 385 385 385 

Vodstvo organizacije                               385 385 385 385 385 385 

Izbiranje zaposlenih 385 385 385 385 385 385 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

385 385 385 385 385 385 

Motiviranje in nagrajevanje 385 385 385 385 385 385 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

385 385 385 385 385 385 

 

Metoda Enter  

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Merjenje in doseganje ciljev organizacije. 

Vodstvo organizacije. 

Izbiranje zaposlenih. 

Motiviranje in nagrajevanje. 

Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih
a
 

 Enter 

 

Povzetek  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,781
a
 ,610 ,605 ,41112 ,610 118,692 5 379 ,000 

a. Predvidene neodvisne spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev organizacije, Vodstvo 

organizacije, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje 

zaposlenih 
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ANOVA
b 

– Analiza Variance 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 100,305 5 20,061 118,692 ,000
a
 

Residual 64,057 379 ,169   

Total 164,362 384    

a. Predvidene neodvisnes spremenljivke (konstante), Merjenje in doseganje ciljev organizacije, 

Vodstvo organizacij, Izbiranje zaposlenih, Motiviranje in nagrajevanje, Usposabljanje, razvijanje 

in ohranjanje zaposlenih 

b. Odvisna spremenljivka: Zadovoljstvo zaposlenih 

 

Koeficient odvisne spremenljivke zadovoljstvo  zaposlenih 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) ,958 ,105  9,083 ,000    

Vodstvo organizacije                               ,111 ,036 ,144 3,068 ,002 ,624 ,156 ,098 

Izbiranje zaposlenih ,035 ,048 ,039 ,713 ,476 ,635 ,037 ,023 

Usposabljanje, razvijanje in 

ohranjanje zaposlenih 

,241 ,054 ,284 4,502 ,000 ,727 ,225 ,144 

Motiviranje in nagrajevanje ,247 ,058 ,260 4,278 ,000 ,721 ,215 ,137 

Merjenje in doseganje ciljev 

organizacije 

,140 ,049 ,153 2,843 ,005 ,668 ,144 ,091 

a. Odvisna spremenljivka: Zadovoljstvo 
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Predstavitev rezultatov – faktorska analiza 

 

Kaiser – Meier – Olkinova mera ustreznosti in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,957 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7827,358 

df 496 

Sig. ,000 

 

Komunalitete 

 Initial Extraction 

Moj vodja mi vliva zaupanje.                    ,705 ,805 

Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. ,673 ,759 

Management dobro sodeluje z zaposlenimi. ,670 ,657 

Moj vodja mi določa primeren obseg dela. ,490 ,481 

Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi.                                            ,565 ,605 

Potrebne kompetence za zasedanje delovnega mesta so vnaprej jasno določene. ,510 ,520 

Izbiranje novih kandidatov za zasedanje delovnega mesta je transparentno. ,593 ,688 

Management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije. ,489 ,438 

Pri vstopu v organizacijo sem bil/a seznanjen/a s strategijo, vizijo in cilji naše organizacije. ,425 ,341 

V naši organizaciji imamo vzpostavljen učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. ,464 ,392 

Management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in sposobnosti za doseganje ciljev organizacije. ,538 ,541 

Management mi daje občutek pomembnosti pri delu. ,702 ,721 

Management podpira razvoj zaposlenih. ,669 ,673 

Management omogoča, da so sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu dobro uporabljene. ,685 ,680 

Management podpira sodelovanje med sodelavci. ,634 ,597 

V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem ovrednotenja znanja. ,722 ,688 

V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. ,488 ,427 

V naši organizaciji management spodbuja visoko raven motivacije in predanosti svojih zaposlenih.                                   ,677 ,646 

Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna temperatura, razsvetljava, čistoča na delovnem mestu), so 

primerni za opravljanje dela. 

,312 ,246 

V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si to zaslužijo. ,598 ,586 

Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta nagrajeni. ,667 ,645 

Management podpira potrebo po ravnovesju med službenim in zasebnim življenjem. ,425 ,348 

Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih. ,588 ,530 

V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo svoje delo. ,460 ,477 

V naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane.                           ,563 ,574 

Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani. ,535 ,523 

V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. ,642 ,665 

Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so koristni. ,427 ,387 

Management pregleduje in ocenjuje napredek organizacije v povezavi z doseganjem postavljenih ciljev. ,558 ,613 

Management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije. ,613 ,688 

V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše delo prispeva k doseganju ciljev in prioritet organizacije. ,619 ,648 

Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem razumel/a kaj moram narediti za izboljšanje svojega 

dela. 

,457 ,407 

Metoda največjega verjetja. 
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Lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih fakotrjev 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadings
a
 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 14,301 44,691 44,691 13,853 43,290 43,290 6,983 

2 1,874 5,856 50,547 1,373 4,291 47,580 8,698 

3 1,545 4,827 55,374 1,152 3,600 51,181 8,432 

4 1,267 3,959 59,333 1,008 3,151 54,332 9,484 

5 1,051 3,284 62,618 ,608 1,899 56,231 9,566 

6 ,974 3,042 65,660     

7 ,809 2,529 68,189     

8 ,720 2,251 70,440     

9 ,685 2,141 72,580     

10 ,625 1,952 74,532     

11 ,616 1,926 76,458     

12 ,599 1,872 78,330     

13 ,584 1,826 80,156     

14 ,566 1,770 81,926     

15 ,531 1,658 83,584     

16 ,454 1,419 85,004     

17 ,434 1,356 86,360     

18 ,406 1,270 87,630     

19 ,384 1,200 88,830     

20 ,382 1,194 90,024     

21 ,367 1,145 91,169     

22 ,338 1,055 92,224     

23 ,325 1,017 93,241     

24 ,313 ,979 94,220     

25 ,286 ,893 95,113     

26 ,268 ,837 95,951     

27 ,251 ,784 96,734     

28 ,248 ,774 97,509     

29 ,232 ,724 98,233     

30 ,213 ,667 98,900     

31 ,185 ,578 99,478     

32 ,167 ,522 100,000     
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Kolenski diagram 

 

Faktorska matrika  

 Factor 

 1 2 3 4 5 

Management mi daje občutek pomembnosti pri delu. ,788 -,017 -,149 ,187 -,206 

V naši organizaciji management spodbuja visoko raven motivacije in predanosti 

svojih zaposlenih.                                   

,781 ,130 -,090 -,056 -,084 

V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem ovrednotenja znanja. ,776 ,158 -,229 -,068 -,063 

Management dobro sodeluje z zaposlenimi. ,770 -,209 -,143 -,005 ,012 

Management podpira razvoj zaposlenih. ,768 -,041 -,101 ,230 -,136 

Management omogoča, da so sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu dobro 

uporabljene. 

,767 ,049 -,175 ,220 -,103 

Management podpira sodelovanje med sodelavci. ,742 -,014 -,119 ,177 -,014 

Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta nagrajeni. ,732 ,268 -,097 -,161 -,032 

Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih. ,724 -,045 ,002 ,035 -,053 

Moj vodja mi vliva zaupanje.                    ,705 -,506 ,038 -,223 -,016 

V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si to zaslužijo. ,689 ,287 -,072 -,131 ,081 

Izbiranje novih kandidatov za zasedanje delovnega mesta je transparentno. ,687 ,047 -,220 ,051 ,403 

V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. ,681 ,289 ,075 -,335 ,022 

Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi.                                            ,675 ,025 -,203 ,153 ,289 

V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše delo prispeva k doseganju ciljev in 

prioritet organizacije. 

,672 ,100 ,399 ,158 ,037 

Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. ,655 -,532 ,058 -,199 ,058 

V naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane.                           ,652 ,321 ,029 -,211 -,006 

Potrebne kompetence za zasedanje delovnega mesta so vnaprej jasno določene. ,629 ,004 -,148 ,189 ,257 
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 Factor 

 1 2 3 4 5 

Management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in sposobnosti za 

doseganje ciljev organizacije. 

,629 -,048 ,000 ,305 -,224 

Management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije. ,612 ,060 -,004 ,157 ,186 

V naši organizaciji imamo vzpostavljen učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. ,609 -,064 -,026 ,126 ,001 

Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani. ,602 ,270 ,059 -,281 -,072 

Moj vodja mi določa primeren obseg dela. ,599 -,303 ,008 -,084 -,153 

Management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije. ,592 ,080 ,539 ,202 ,013 

Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem razumel/a kaj moram narediti za 

izboljšanje svojega dela. 

,582 -,061 ,224 -,100 ,065 

V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. ,580 ,247 -,028 -,064 -,155 

Management pregleduje in ocenjuje napredek organizacije v povezavi z 

doseganjem postavljenih ciljev. 

,579 ,075 ,502 ,107 ,089 

Management podpira potrebo po ravnovesju med službenim in zasebnim 

življenjem. 

,564 ,008 ,028 -,042 -,165 

Pri vstopu v organizacijo sem bil/a seznanjen/a s strategijo, vizijo in cilji naše 

organizacije. 

,554 -,015 ,139 ,115 ,040 

Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so koristni. ,547 ,072 ,232 -,132 ,102 

Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna temperatura, razsvetljava, čistoča na 

delovnem mestu), so primerni za opravljanje dela. 

,463 -,031 ,158 ,051 -,052 

V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo 

svoje delo. 

,455 ,360 ,012 -,367 -,072 

Metoda največjega verjetja. 

a. 5 dobljenih fakotrjev. 4 iterations required – 4 kratna ponovitev. 

 

Test ustreznosti  

Chi-Square df Sig. 

677,528 346 ,000 

 

Rotirana faktorska rešitev 

 Factor 

 1 2 3 4 5 

Management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in sposobnosti za 

doseganje ciljev organizacije. 

,540 -,083 ,244 ,039 ,049 

Management mi daje občutek pomembnosti pri delu. ,535 -,168 ,049 -,158 ,152 

Management podpira razvoj zaposlenih. ,476 -,151 ,128 -,062 ,215 

Management omogoča, da so sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu dobro 

uporabljene. 

,472 -,053 ,054 -,144 ,300 

Moj vodja mi vliva zaupanje.                    -,027 -,911 -,013 -,002 ,007 

Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. -,098 -,899 ,019 ,086 ,072 

Moj vodja mi določa primeren obseg dela. ,191 -,589 ,018 -,064 -,079 

Management dobro sodeluje z zaposlenimi. ,191 -,463 -,049 -,089 ,288 

Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih. ,223 -,251 ,149 -,171 ,152 

Management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije. ,058 ,045 ,862 ,028 -,038 

Management pregleduje in ocenjuje napredek organizacije v povezavi z 

doseganjem postavljenih ciljev. 

-,064 -,005 ,777 -,027 ,024 

V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše delo prispeva k doseganju ciljev in 

prioritet organizacije. 

,076 ,018 ,698 -,066 ,076 

Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so koristni. -,145 -,148 ,335 -,268 ,084 

Pri vstopu v organizacijo sem bil/a seznanjen/a s strategijo, vizijo in cilji naše 

organizacije. 

,107 -,103 ,333 -,017 ,167 

Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem razumel/a kaj moram narediti za 

izboljšanje svojega dela. 

-,087 -,291 ,323 -,156 ,057 
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 Factor 

 1 2 3 4 5 

Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna temperatura, razsvetljava, čistoča na 

delovnem mestu), so primerni za opravljanje dela. 

,121 -,146 ,290 -,064 -,003 

V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo 

svoje delo. 

-,067 ,027 -,035 -,780 -,082 

V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. -,110 -,085 ,100 -,718 ,057 

Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani. 7,842E-5 -,064 ,078 -,667 -,040 

V naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane.                           ,011 ,032 ,105 -,644 ,102 

Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta nagrajeni. ,129 -,025 -,012 -,612 ,183 

V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si to zaslužijo. ,029 ,044 ,041 -,543 ,300 

V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. ,247 ,039 ,069 -,493 ,001 

V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem ovrednotenja znanja. ,270 -,108 -,131 -,485 ,267 

V naši organizaciji management spodbuja visoko raven motivacije in predanosti 

svojih zaposlenih.                                   

,247 -,135 ,031 -,438 ,165 

Management podpira potrebo po ravnovesju med službenim in zasebnim 

življenjem. 

,233 -,208 ,104 -,269 -,064 

Izbiranje novih kandidatov za zasedanje delovnega mesta je transparentno. -,104 -,064 -,036 -,097 ,803 

Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi.                                            ,059 -,037 ,016 -,022 ,703 

Potrebne kompetence za zasedanje delovnega mesta so vnaprej jasno določene. ,081 -,029 ,081 ,038 ,635 

Management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije. ,071 ,010 ,229 -,031 ,459 

Management podpira sodelovanje med sodelavci. ,332 -,129 ,095 -,083 ,335 

V naši organizaciji imamo vzpostavljen učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. ,219 -,174 ,144 -,026 ,235 

Metoda največejga verjetja.  

 

Oblimin Kaiser Normalization – Poševna rotacija. 

 

Poševna matrika 

 Factor 

 1 2 3 4 5 

Management mi daje občutek pomembnosti pri delu. ,770 -,595 ,513 -,556 ,631 

Management podpira razvoj zaposlenih. ,730 -,582 ,538 -,506 ,640 

Management omogoča, da so sposobnosti zaposlenih na delovnem mestu dobro 

uporabljene. 

,727 -,529 ,498 -,547 ,677 

Management skrbi, da imamo zaposleni potrebna znanja in sposobnosti za doseganje 

ciljev organizacije. 

,685 -,465 ,507 -,369 ,472 

Moj vodja mi vliva zaupanje.                    ,384 -,897 ,464 -,421 ,490 

Moj vodja na splošno dobro opravlja svoje delo. ,320 -,864 ,447 -,353 ,480 

Management dobro sodeluje z zaposlenimi. ,563 -,724 ,465 -,515 ,665 

Moj vodja mi določa primeren obseg dela. ,448 -,671 ,401 -,383 ,387 

Zaposleni imamo občutek osebnega prispevanja pri delovnih procesih. ,540 -,596 ,539 -,541 ,573 

Management jasno sporoča cilje in prednostne naloge organizacije. ,350 -,404 ,827 -,416 ,383 

V naši organizaciji zaposleni vemo, kako naše delo prispeva k doseganju ciljev in 

prioritet organizacije. 

,411 -,460 ,793 -,505 ,491 

Management pregleduje in ocenjuje napredek organizacije v povezavi z doseganjem 

postavljenih ciljev. 

,270 -,415 ,781 -,436 ,398 

Ob moji zadnji ocenitvi delovne uspešnosti sem razumel/a kaj moram narediti za 

izboljšanje svojega dela. 

,263 -,528 ,555 -,465 ,420 

Pogovori z managementom o delovni uspešnosti so koristni. ,202 -,433 ,542 -,508 ,407 

Pri vstopu v organizacijo sem bil/a seznanjen/a s strategijo, vizijo in cilji naše 

organizacije. 

,378 -,428 ,523 -,379 ,455 

Ergonomski pogoji (npr. raven hrupa, sobna temperatura, razsvetljava, čistoča na 

delovnem mestu), so primerni za opravljanje dela. 

,326 -,383 ,449 -,334 ,320 

V naši organizaciji je ocena delovne uspešnosti pošten odraz truda posameznika. ,277 -,461 ,517 -,802 ,494 
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 Factor 

 1 2 3 4 5 

Kreativnost in inovativnost zaposlenih sta nagrajeni. ,467 -,468 ,474 -,768 ,594 

V naši organizaciji so razlike v uspešnosti opravljenega dela ustrezno zaznane.                           ,341 -,391 ,491 -,746 ,497 

V naši organizaciji napredujejo zaposleni, ki si to zaslužijo. ,390 -,414 ,471 -,720 ,610 

V naši organizaciji obstaja učinkovit sistem ovrednotenja znanja. ,592 -,538 ,429 -,718 ,666 

Sistemi merjenja delovne uspešnosti so v naši organizaciji jasno definirani. ,298 -,399 ,451 -,717 ,401 

V naši organizaciji management spodbuja visoko raven motivacije in predanosti 

svojih zaposlenih.                                   

,575 -,562 ,519 -,706 ,622 

V naši organizaciji je višja plača odvisna od tega, kako dobro zaposleni opravljajo 

svoje delo. 

,168 -,250 ,303 -,678 ,281 

V naši organizaciji imamo zaposleni oblikovan karierni načrt. ,449 -,344 ,413 -,608 ,412 

Management podpira potrebo po ravnovesju med službenim in zasebnim življenjem. ,440 -,461 ,420 -,479 ,370 

Izbiranje novih kandidatov za zasedanje delovnega mesta je transparentno. ,359 -,487 ,411 -,510 ,821 

Management zaposluje ljudi z ustreznimi sposobnostmi.                                            ,450 -,470 ,423 -,458 ,774 

Potrebne kompetence za zasedanje delovnega mesta so vnaprej jasno določene. ,437 -,441 ,426 -,401 ,712 

Management podpira sodelovanje med sodelavci. ,632 -,554 ,508 -,509 ,670 

Management skrbi za pozitivno javno podobo naše organizacije. ,405 -,412 ,499 -,430 ,622 

V naši organizaciji imamo vzpostavljen učinkovit sistem uvajanja novo zaposlenih. ,485 -,491 ,455 -,400 ,529 

Metoda najvčjega verjetja.  

: Oblimin Kaiser Normalization – Poševna rotacija. 

 

Factor Correlation Matrix -Korelacijska matrika med 

faktorji 

Factor 1 2 3 4 5 

1 1,000 -,452 ,398 -,388 ,511 

2 -,452 1,000 -,530 ,474 -,551 

3 ,398 -,530 1,000 -,538 ,501 

4 -,388 ,474 -,538 1,000 -,550 

5 ,511 -,551 ,501 -,550 1,000 

Metoda največjega verjetja.   

 Oblimin Kaiser Normalization – Poševna rotacija. 
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Predstavitev rezultatov raziskave – Izračuni povprečne stopnje strinjanja glede na tip 

organizacije in glede na tip delovnega mesta 

 

Vodstvo organizacije glede na tip organizacije 

 Tip organizacije 

Skupaj 

 

 
Javna uprava, 

obrambo Izobraževanje 

Zdravstvo / 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D11 3,61 28,15 3,57 31,69 3,08 35,90 3,31 32,40 3,50 30,56 0,004 

D12 3,75 25,44 3,73 25,57 3,29 31,32 3,38 27,87 3,65 27,04 0,003 

D13 3,02 33,26 3,45 29,06 2,73 37,09 3,24 28,15 3,06 33,38 0,001 

D14 3,56 25,33 3,59 25,84 3,08 32,88 3,21 35,73 3,46 27,76 0,001 

D1* 3,48 23,57 3,59 23,28 3,04 28,78 3,28 27,27 3,41 25,17 0,001 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,871 

 

Izbiranje zaposlenih glede na tip organizacije 

 Tip organizacije 

Skupaj 

 

 
Javna uprava, 

obrambo Izobraževanje 

Zdravstvo / 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D21 3,17 28,77 3,76 25,58 2,69 37,18 3,10 30,26 3,18 30,85 0,000 

D22 3,54 26,52 4,05 23,24 3,23 26,58 3,45 33,41 3,56 27,35 0,000 

D23 3,17 31,14 3,81 27,84 2,79 34,42 3,28 31,49 3,21 32,29 0,000 

D24 3,50 25,04 4,11 21,00 3,35 27,04 3,62 30,80 3,58 26,06 0,000 

D25 3,63 24,79 3,70 32,08 2,95 36,51 3,41 31,82 3,53 28,79 0,000 

D26 3,36 28,67 3,30 30,60 2,84 32,65 2,90 34,95 3,24 30,48 0,000 

D2 3,39 19,63 3,79 21,06 2,98 22,61 3,29 26,18 3,38 21,72 0,000 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,841 
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Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih glede na tip organizacije 

 Tip organizacije 

Skupaj 

 

 
Javna uprava, 

obrambo Izobraževanje 

Zdravstvo / 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D31 3,64 23,50 3,70 24,59 3,13 31,12 3,48 23,80 3,56 25,13 0,000 

D32 3,04 31,85 3,49 28,58 2,70 42,34 3,07 29,29 3,06 33,13 0,000 

D33 3,26 29,58 3,90 23,72 2,90 35,98 3,34 30,19 3,31 30,48 0,000 

D34 3,12 29,08 3,68 27,51 2,64 38,53 3,10 26,33 3,13 31,05 0,000 

D35 3,20 30,18 3,89 21,22 2,85 38,85 3,14 30,38 3,25 30,98 0,000 

D36 2,51 35,32 3,02 37,90 2,31 40,69 2,76 34,46 2,57 37,31 0,000 

D37 2,38 39,95 2,51 42,89 2,25 44,27 2,48 38,24 2,38 40,86 0,469 

D3 3,02 24,05 3,47 21,98 2,68 30,93 3,04 23,88 3,04 25,50 0,000 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,903 

 

Motiviranje in nagrajevanje glede na tip organizacije 

 Tip organizacije 

Skupaj 

 

 
Javna uprava, 

obrambo Izobraževanje 

Zdravstvo / 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D41 2,68 35,19 3,08 34,42 2,45 38,86 2,76 28,50 2,71 35,63 0,003 

D42 3,95 23,29 3,77 27,73 2,90 41,70 3,10 34,82 3,71 28,88 0,000 

D43 2,51 38,27 3,17 35,58 2,15 41,22 2,62 41,32 2,57 39,85 0,000 

D44 2,34 38,42 2,81 37,20 2,03 40,80 2,41 35,91 2,37 39,32 0,000 

D45 3,15 28,24 3,10 38,80 2,73 33,33 3,00 32,12 3,06 31,26 0,020 

D46 3,06 29,76 3,56 26,62 2,89 33,84 2,93 32,79 3,10 30,59 0,000 

D47 1,86 45,07 1,81 52,39 1,66 52,21 1,82 44,96 1,82 47,28 0,421 

D4 2,79 23,37 3,06 23,91 2,40 28,81 2,67 26,89 2,76 25,20 0,000 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,845 

 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije glede na tip organizacije 

 Tip organizacije 

Skupaj 

 

 
Javna uprava, 

obrambo Izobraževanje 

Zdravstvo / 

socialna 

varnost 

Kulturne, 

razvedrilne in 

rekreacijske 

dejavnosti 

 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D51 2,45 36,48 2,73 38,48 2,23 41,81 2,34 36,54 2,45 37,83 0,021 
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D52 2,56 38,13 2,67 40,41 2,23 42,60 2,31 43,44 2,51 39,66 0,038 

D53 2,35 42,28 2,79 41,74 2,18 42,83 2,52 39,18 2,40 42,58 0,004 

D54 3,05 33,86 3,14 37,85 2,94 34,82 3,38 32,04 3,07 34,56 0,274 

D55 3,18 26,81 3,32 28,56 2,95 32,13 2,72 35,23 3,13 28,87 0,008 

D56 3,31 27,35 3,41 31,42 3,05 28,75 2,90 33,71 3,25 28,92 0,020 

D57 3,17 29,34 3,33 31,88 2,79 32,54 2,76 33,08 3,11 30,85 0,002 

D58 3,25 32,15 3,47 32,91 3,03 33,23 3,00 36,73 3,24 32,81 0,082 

D5 2,90 22,69 3,11 28,20 2,67 25,61 2,74 28,84 2,89 24,81 0,005 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,874 

 

Vodstvo organizacije glede na vrsto delovnega mesta 

 Vrsta delovnega mesta 

Skupaj 

 

 
Strokovni 

delavec 

Srednji 

management 

Vršni 

management 

Neuvrščen 

naziv 
 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D11 3,52 30% 3,94 24% 3,57 36% 3,57 31% 3,50 30,56 0,090 

D12 3,67 27% 3,85 23% 3,43 28% 3,86 14% 3,65 27,04 0,483 

D13 3,08 33% 3,36 27% 3,57 15% 2,79 32% 3,06 33,38 0,144 

D14 3,51 27% 3,76 21% 3,29 23% 3,36 25% 3,46 27,76 0,290 

D1* 3,44 25% 3,73 19% 3,46 20% 3,39 20% 3,41 25,17 0,184 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,871 

 

Izbiranje zaposlenih glede na vrsto delovnega mesta 

 Vrsta delovnega mesta 

Skupaj 

 

 
Strokovni 

delavec 

Srednji 

management 

Vršni 

management 

Neuvrščen 

naziv 
 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D21 3,22 31% 3,33 24% 3,86 10% 3,14 33% 3,18 30,85 0,185 

D22 3,60 27% 3,76 23% 4,14 9% 3,43 25% 3,56 27,35 0,238 

D23 3,27 32% 3,45 23% 3,86 23% 3,14 21% 3,21 32,29 0,229 

D24 3,61 25% 3,67 25% 4,00 20% 3,36 28% 3,58 26,06 0,511 

D25 3,55 29% 3,58 27% 4,00 25% 3,57 28% 3,53 28,79 0,513 

D26 3,25 31% 3,30 23% 3,57 27% 3,07 27% 3,24 30,48 0,682 

D2 3,42 22% 3,52 14% 3,90 11% 3,29 20% 3,38 21,72 0,178 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,841 
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Usposabljanje, razvijanje in ohranjanje zaposlenih glede na vrsto delovnega mesta 

 Vrsta delovnega mesta 

Skupaj 

 

 
Strokovni 

delavec 

Srednji 

management 

Vršni 

management 

Neuvrščen 

naziv 
 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D31 3,57 26% 3,76 16% 4,00 14% 3,36 22% 3,56 25,13 0,261 

D32 3,08 33% 3,48 23% 3,57 27% 2,93 31% 3,06 33,13 0,046 

D33 3,35 30% 3,42 25% 4,14 17% 3,29 25% 3,31 30,48 0,106 

D34 3,16 31% 3,30 18% 3,86 18% 3,14 28% 3,13 31,05 0,126 

D35 3,27 31% 3,42 26% 3,86 10% 3,36 25% 3,25 30,98 0,245 

D36 2,60 38% 2,79 31% 2,86 24% 2,50 21% 2,57 37,31 0,455 

D37 2,41 43% 2,48 29% 2,43 32% 2,07 30% 2,38 40,86 0,928 

D3 3,06 26% 3,24 17% 3,53 16% 2,95 20% 3,04 25,50 0,141 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,903 

 

Motiviranje in nagrajevanje glede na vrsto delovnega mesta 

 Vrsta delovnega mesta 

Skupaj 

 

 
Strokovni 

delavec 

Srednji 

management 

Vršni 

management 

Neuvrščen 

naziv 
 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D41 2,72 36% 2,91 30% 3,43 23% 2,57 36% 2,71 35,63 0,099 

D42 3,68 29% 3,91 16% 4,71 10% 3,29 30% 3,71 28,88 0,020 

D43 2,57 42% 2,85 25% 3,14 22% 2,71 23% 2,57 39,85 0,133 

D44 2,39 41% 2,42 31% 3,00 38% 2,36 27% 2,37 39,32 0,240 

D45 3,05 33% 3,24 22% 3,43 16% 3,07 24% 3,06 31,26 0,333 

D46 3,13 31% 3,24 24% 3,57 15% 2,86 23% 3,10 30,59 0,408 

D47 1,86 48% 1,88 42% 2,00 50% 1,50 35% 1,82 47,28 0,905 

D4 2,77 26% 2,92 18% 3,33 18% 2,62 17% 2,76 25,20 0,068 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,845 

Merjenje in doseganje ciljev organizacije glede na vrsto delovnega mesta 

 Vrsta delovnega mesta 

Skupaj 

 

 
Strokovni 

delavec 

Srednji 

management 

Vršni 

management 

Neuvrščen 

naziv 
 

Spremenljivk

a 
PV KV PV KV PV KV PV KV PV KV p 

D51 2,47 38% 2,55 38% 3,71 13% 2,14 25% 2,45 37,83 0,003 

D52 2,53 39% 2,58 39% 3,29 23% 2,36 43% 2,51 39,66 0,137 

D53 2,44 43% 2,45 37% 3,00 33% 2,36 27% 2,40 42,58 0,358 

D54 3,06 35% 3,18 27% 3,57 36% 3,07 30% 3,07 34,56 0,385 

D55 3,14 29% 3,15 29% 3,71 26% 3,07 24% 3,13 28,87 0,263 

D56 3,32 28% 3,18 28% 4,00 20% 3,07 30% 3,25 28,92 0,107 
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D57 3,15 31% 3,27 24% 3,86 23% 2,79 32% 3,11 30,85 0,124 

D58 3,25 33% 3,45 28% 3,71 30% 3,14 21% 3,24 32,81 0,297 

D5 2,91 25% 2,98 20% 3,61 20% 2,75 12% 2,89 24,81 0,039 

PV – povprečna stopnja strinjanja, KV – koeficient variabilnosti v % 

p – statistična značilnost (2. sm.) ANOVA (primerjava med tipi organizacij) 

* Cronbach α = 0,874 
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Poslanstvo, cilji, vizija in strategija razvoja v treh izbranih slovenskih                          

organizacijah javnega sektorja 

 Dejavnost obvezne socialne 

varnosti 

Zdravstvena dejavnost Dejavnost javne uprave 

Poslanstvo  Z zbranimi sredstvi omogočati 

zavarovancem enake možnosti do 

zdravstvenih storitev in pravic iz 

obveznega zdravstvenega 

zavarovanja. V imenu 

zavarovancev kupovati programe 

zdravstvenih storitev, medicinskih 

pripomočkov, ki omogočajo 

kakovostno zdravstveno oskrbo. 

Opredeli poslanstvo i dveh 

vidikov. Kot terciarna ustanova 

želi postati strokovna, pedagoška 

in zdravstveno mednarodno 

primerljiva ustanova za 

najzahtevnejše oblike zdravljenja 

in posredovanja zdravja. Kot 

sekundarna raven bolnišnice želi 

nuditi uporabnikom enako 

dostopne, kakovostne, varne, 

prijazne in učinkovite storitve. 

Teritorialno 

organizirane enote 

državne uprave na 

lokalnem nivoju. 

Izvajanje upravnih nalog 

v korist strank. 

Vizija  Dosegati raven zdravstvene 

varnosti prebivalstva, ki je 

primerljiva z državami EU, skupaj 

z zunanjimi udeleženci izvajati 

ukrepe 

a večjo učinkovitost in kakovost 

zdravstvenih storitev. Krepiti 

informatizacijo in elektronsko 

poslovanje v zdravstvu, upoštevati 

odgovornost, solidarnost in etična 

načela do zavarovanih oseb. 

Ostati najbolj kakovostna in varna 

bolnišnica, želeno mesto 

zdravljenja za bolnike, 

motivirajoče delovno okolje za 

zaposlene, privlačno mesto 

izobraževanja zdravstvenih 

strokovnjakov ter center sodobnih 

raziskav, ki bo zadržala najboljše 

strokovnjake. 

Postati in ostati 

kakovostna organizacija, 

sodobno, visoko 

izobražena, uspešno 

motivirana, prijazna in 

dostopna za uporabnike. 

Postati odprta za 

predloge, izboljšave in 

podpora zaposlenim. 

Ustvarjati spodbude, 

izzive in možnosti za 

strokovni in osebnosti 

razvoj, izobraževati in 

motivirati zaposlene za 

doseganje aktivnosti  pri 

delu in krepitev  

medsebojnih odnosov. 

 
 Dejavnost obvezne socialne 

varnosti 

Zdravstvena dejavnost Dejavnost javne uprave 

Cilji  Vidik strank: nemoten dostop, 

kakovost storitev, elektronsko 

poslovanje, varnost zavarovanih 

oseb. Vidik finančnega poslovanja: 

učinkovita in pregledna raba 

sredstev ter uravnoteženo 

poslovanje. Vidik notranjih 

procesov: optimizacija poslovnih 

procesov. Vidik učenja in rasti: 

usposabljanje in vlaganje v 

kadrovski potencial.  

Opredeljeni so kot strateške 

aktivnosti, določeni so kazalniki 

uspešnosti, odgovorne osebe in 

časovni okvir. Poudarjajo vidik 

pacientov (kakovostno in varno 

zdravstveno oskrbo), vidik financ 

(obvladovanje prihodkov in 

odhodkov, uravnoteženo 

financiranje), vidik procesov 

(učinkovita zdravstvena oskrba), 

vidik razvoja in rasti (motiviran in 

usposobljen kader, razvoj in 

uvajanje novega znanja).  

Učinkovito poslovanje, 

stalno izboljševanje 

upravnih zadev, hitro in 

pravočasno reševanje 

upravnih zadev, 

izboljšanje procesov 

kakovosti, hkrati pa tudi 

obveščanje javnosti z 

aktualnimi 

informacijami, 

sodelovanje pri 

projektih, analiziranje 

poslanstva, vizije, 

dolgoročnih usmeritev 

ter skrb za izobraževanje 

zaposlenih. 
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Strategija 

razvoja 

Uresničevanje razvojnega 

programa, ocena in mednarodne 

primerjave z drugimi institucijami, 

izvajanje razvojnih nalog in 

projektov. Opredelitev razvojnih 

nalog, ki izboljšujejo storitve za 

izvajalce, zavarovance in delovne 

procese za zaposlene. Projektne 

naloge, ki pospešujejo promocijo 

zdravja, elektronsko poslovanje in 

prispevke za zavarovance.   

Strategija razvoja je opredeljena  s 

strateškimi cilji. Postati referenčna 

evropska bolnišnica, pacient je v 

središču pozornosti, učinkovita 

organizacija in upravljanje, kjer je 

poudarek na kakovosti, varnosti, 

informacijski tehnologiji, odnosih 

z javnostjo, motivirani in 

usposobljeni zaposleni ter 

odgovornost do okolja.  

Vlada RS je s strategijo 

razvoja za obdobje 

2014−020 zavezala 

državne uprave in druge 

državne organe, da 

izvajajo aktivnosti, ki so 

vezane na njihovo 

področje. Temeljni 

namen strategije razvoja 

je prenova in  

posodobitev javne 

uprave. Opredelitev 

ključnih strateških 

ciljev: odzivno, uspešno, 

učinkovito delovanje 

javne uprave na vseh 

področjih poslovanja in 

vpletenost vseh 

udeležencev. 

Vir: ZZZS 2014; UKC 2014; Upravna enota Ljubljana 2014. 
 


