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III 

POVZETEK 

Managerji naj bi pri opravljanju svojih nalog načrtovali, uporabljali in vzdrževali različna 

orodja, s katerimi bi jim omogočili hitrejše in kakovostnejše delo ter na ta način prispevali k 

uspešnejšemu podjetju ali drugi ustanovi. Namen doktorske disertacije je bil zasnovati in 

statistično preveriti model vpliva uporabe izbranih orodij managerjev na ekonomsko donosnost 

kapitala v velikem in srednje velikem slovenskem podjetju. V empirično raziskavo vpliva 25-

ih najpogosteje uporabljenih orodji managerjev na ekonomsko donosnost smo vključili 

populacijo 1.397 velikih in srednje velikih aktivnih slovenskih podjetij. Za pridobivanje ter 

statistično obdelavo primarnih podatkov in informacij smo uporabili testirani vprašalnik, ki je 

bil sestavljen iz petih tematskih sklopov. Ugotovili smo, da v podjetju povečujejo ekonomsko 

donosnost kapitala, če so uporabniki orodij managerjev zadovoljni z njihovo uporabo. Delitev 

orodij managerjev po temeljnih funkcijah in zasledovanje dejavnikov zadovoljstva v nekaterih 

proučevanih letih vpliva na povečanje donosnosti kapitala podjetja. Zasnovali smo izvirni 

model vpliva uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost podjetij, s katerim vnašamo 

nova teoretična spoznanja in prispevamo praktično uporabne implikacije za doseganje boljše 

gospodarske učinkovitosti podjetja. 

Ključne besede: donosnost kapitala, management, orodja managerjev, slovenska podjetja. 

SUMMARY 

Managers, in the performance of their tasks, plan, use and maintain various tools to enable them 

to work faster and better and in this way contribute to a more successful company or other 

institution. The purpose of the doctoral dissertation was to design and statistically verify the 

model of the influence of the use of selected managerial tools on the economic return on capital 

in the large and medium-sized Slovenian company. In the empirical study of the influence of 

the 25 most frequently used managerial tools on economic profitability, we included a 

population of 1,397 large and medium-sized active Slovenian companies. To obtain and 

statistically process primary data and information we used a tested questionnaire, which 

consisted of five thematic sections. We have found that in the company they increase the 

economic return on capital, if managers' tools are satisfied with their use. The division of 

managerial tools by the basic functions and the pursuit of satisfaction factors in some years 

studied influences the increase in the company's return on equity. We have designed an original 

model of the influence of the use of managerial tools on the economic profitability of 

companies, which brings new theoretical knowledge and contributes practically useful 

implications for achieving better economic efficiency of the company. 

Key words: return on equity, management, management tools, Slovenian companies. 
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1 

1 UVOD  

Gospodarsko, družbeno in naravno okolje naj bi bilo podvrženo hitrim spremembam, ki jih 

izdatno spodbuja razvoj celotne človeške dejavnosti in okoljskega vpliva. Hitre družbene 

spremembe so hkrati tudi priložnost za razvoj podjetij in drugih organizacij, ki naj bi v njih 

prepoznale nove smotre ter cilje in priložnosti za družbeno odgovorno ravnanje ter trajnostni 

razvoj. Osnovna naloga managerjev je zagotavljanje dolgoročne uspešnosti podjetja ali druge 

organizacije. Podjetje ali druga organizacija bo obstala dolgoročno na tržišču, če bo uspešno 

povezala vrednote organizacije in njenih udeležencev ter jih usmerjala k odličnosti. 

Messner (2015, 107–108) navaja, naj bi se managerji soočali tudi z internacionalizacijo podjetij 

in s tem z zaposlenimi ter njihovimi različnimi kulturološkimi in vedenjskimi modeli, zato je 

izrednega pomena mednarodna kulturna kompetenca. V podjetjih naj bi se celovitim in 

vseobsežnim spremembam v njihovem družbenem okolju prilagajali in v njih iskali možnosti 

za uresničevanje svojega poslanstva ter vizije. Poslanstvo in vizija sta v podjetjih povezani z 

ekonomsko, procesno in celovito uspešnostjo, kjer npr. kot vire dodatne donosnosti opredelimo: 

prednosti organizacijske strukture in strukture organiziranosti, procesne odličnosti, 

inovativnosti in dodatne donosnosti zaradi negotovosti v družbenem okolju (Schoemaker 2002, 

11). Pri spremembah naj bi prišle do izraza sposobnosti managerjev, da optimizirajo vire, 

prestrukturirajo poslovne modele ter strategije in začnejo uporabljati managerske koncepte, ki 

so izraženi kot nova managerska orodja in tehnike. Iskanje konkurenčne prednosti naj ne bi bilo 

podvrženo samo kratkoročnemu delovanju, temveč naj bi bilo tudi dolgoročno načrtovano in 

usklajeno. 

Vodilni teoretiki znanstvenega managementa Taylor (1998), Gantt (1919), Gilberth (1912) in 

ostali (Fayol 1949; Drucker 1995; Mintzberg 1973; Bernard 2001; Dessler 2001) in drugi 

avtorji (Rozman, Kovač in Koletnik 1993; Daft in Marcic 2017; Florjančič, Bernik in Novak 

2004) se strinjajo, da so njegove temeljne funkcije planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje. Rue in Byars (2003, 3–6) navaja, da je management proces odločanja, kako 

najbolje uporabiti vire, ki so mu na voljo, za izdelavo izdelkov ali izvajanje storitev (v 

nadaljevanju proizvodov) in procesov. Splošno uveljavljena funkcijska delitev nalog 

managementa zajema štiri temeljne dejavnosti: 

 planiranje; pri planiranju ustvarjalno določamo smotre in cilje ter način za njihovo 

uresničevanje (strategija); 

 organiziranje; pri organiziranju določamo strukture in procese za opravljanje aktivnosti; 

 vodenje; pri vodenju motiviramo, usmerjamo in vplivamo na ljudi, da dosežemo 

organizacijske smotre in cilje, 

 kontroliranje; pri kontroliranju spremljamo rezultate in jih primerjamo s smotri in cilji ter 

jih po potrebi popravljamo.  
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Kralj (2005, 14) pravi, da vsako funkcijo managementa po vsebini opredeljujejo aktivnosti 

funkcije managerjev, ki v bistvu omogočajo razumevanje posamezne funkcije in njegovo 

uporabo v podjetju ali drugi organizaciji. 

Managerji za opravljanje svojih nalog uporabljajo različna orodja managerjev, ki naj bi jim 

omogočala hitrejše in kakovostnejše delo. Schermerhorn (2011, 13) navaja, da je manager v 

organizaciji tisti, ki nudi podporo in nadzor ter je pristojen in odgovoren za učinkovite dosežke 

dela drugih. Tudi Branden (2000, 53) meni, da naj bi bil manager glavni mislec, spodbujevalec 

in prepričevalec v organizaciji. Kralj (2001, 122) ugotavlja, da so managerji organizacij glavni 

nosilci za zagotavljanje trajne uspešnosti podjetja. Northouse (2010) piše, da so managerji 

organizacije pristojni in odgovorni za njihovo uspešnost. Catalfo in Wulf (2016, 103) 

ugotavljata, da je v zadnjih dvajsetih letih vloga neopredmetenih virov za uspešno delovanje 

organizacije vedno večja in bi se je managerji vedno bolj zavedali.  

Iz doslej navedenega izpostavimo pristojnost in odgovornost managerjev za poslovne rezultate. 

Če so managerji zadovoljni s svojo izbiro in uporabo orodij managerjev, bo njihova uporaba 

pripomogla k bolj učinkovitemu delu. Pravilna izbira in uporaba orodij managerjev povečata 

urejenost podjetja, ki po Biloslavu (2006, 117) podpira uspešnost podjetja ali druge 

organizacije. Nemec (2005, 121) meni, da naj bi imeli managerji nadpovprečne sposobnosti 

obvladovanja nenehnih sprememb v družbenem okolju, ker naj bi zagotavljali stalno in 

dolgoročno uspešnost.  

Nedelko (2013, 18) navaja, da v strokovni literaturi, v kateri se avtorji ukvarjajo z 

managerskimi orodji, ni njihove enotne opredelitve, kljub temu da nekateri avtorji (Megginson 

Mosley in Pietri 1992; Mondy in Premeaux 1993; Sutherland in Canwell 2004) ta pojem 

uporabljajo. Rigby (2001) managerska orodja opredeljuje kot niz konceptov, procesov, nalog 

in analitičnih okvirjev za uresničevanje managerskih nalog v podjetjih. Iz prej navedenih 

spoznanj opredelimo orodja managerjev, kot pripomočke s katerimi si pomagajo pri 

uresničevanju managerskih zamisli. 

Nekatera orodja managerjev so v uporabi že od zgodnjih faz razvoja managerske misli. Rigby 

(2001) pravi, da so to orodja, ki so prepoznavna in jih v podjetjih najpogosteje uporabljajo. 

Mednje sodijo, npr. izjava o poslanstvu in viziji, uravnoteženi sistem kazalnikov, strateško 

načrtovanje, primerjanje lastne uspešnosti, segmentacija odjemalcev in zunanje izvajanje 

dejavnosti. Vsaj enega od teh orodij managerjev naj bi uporabljali v vsakem podjetju. 

Sodobna orodja managementa so se pojavila kasneje, njihov razvoj je spodbudila intenzivnejša 

uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT). Za ta orodja 

managerjev je značilno, da naj bi temeljila na intenzivnejši uporabi sodobne IKT. Njihov razvoj 

naj bi bil hitrejši, prav tako naj bi nekatera hitro potonila v pozabo. Ta orodja managerjev 

ponujajo na tržišču razna svetovalna podjetja, ki s tem spodbujajo ali dopolnjujejo 

povpraševanje po svojih izdelkih, storitvah ali procesih. 
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Pravilna izbira orodij managerjev naj bi pomagala podjetjem ali drugim organizacijam k 

izboljševanju poslovanja. Število uporabljenih orodij managerjev je povezano tudi s stroški 

njihovega nakupa, uporabe in vzdrževanja. Več orodij managerjev naj bi pomenilo tudi večjo 

porabo virov in s tem manjšo ekonomsko uspešnost. 

Managerji naj bi bili zadovoljni z uporabo orodij, ko jim ta omogočajo učinkovito doseganje 

zastavljenih smotrov in ciljev na več področjih delovanja. Adebanjo (2001, 36) pravi, da je 

zadovoljstvo na splošno relativna in ne absolutna dobrina. Lawler (1994, 83) meni podobno, da 

ni možno odgovoriti na vprašanje, koliko različnih dejavnikov za zadovoljstvo obstaja. 

Subjektivne ocene za zadovoljstvo se po avtorjih Petter, DeLeone in McLean (2008) ter Heo in 

Han (2003) uporabljajo zaradi svoje preprostosti in prikladnosti, kljub temu da niso zanesljivi 

nadomestki objektivnih meritev. Venkatramanu in Ramanujamu (1986a, 803) pravita, da je 

zadovoljstvo managerjev z uporabo orodij managerjev treba oceniti glede na doseganje 

poslovnih, procesnih ter celovitih smotrov in ciljev. 

Doseganje smotrov in ciljev naj bi bilo povezano s primerjalnim presojanjem in sledenjem 

vodilnih v panogi ali širše, ki jih prepoznamo kot uspešne korporativne blagovne (tržne) 

znamke. King (1991) ob tem opozarja, da je v visoko konkurenčnem družbenem okolju težko 

dosegati objektivno trajno konkurenčno prednost, zato naj se podjetje kot celota pozicionira kot 

blagovna znamka. Prav uspešne blagovne znamke prepoznajo managerji kot vodilna podjetja, 

ki jim sledijo z uporabo njihovih orodij managerjev. 

Po Ulrichu in Lakeu (1990, 79–83) potrebne kompetence managerji pridobivajo z najemom 

virov zunaj organizacije ali z razvojem dosedanjih managerjev. Ne glede na izvor kompetenc 

je pomembna njihova učinkovita uporaba za doseganje smotrov in ciljev organizacije. 

Za ocenjevanje poslovanja je v ospredju učinkovitost izvedbe aktivnosti v podjetju in 

zadovoljstvo z doseženim, kar je udejanjeno s celovitim pristopom presoje uspešnosti. Fullerton 

in Wempe (2009, 216) npr. dokazujeta, da obstaja pozitivna korelacija med uporabo 

nefinančnih meril za merjenje poslovanja in dobičkonosnostjo. 

Ketchen in Hult (2007, 456) ugotavljata, da je management poslovnih procesov vedno bolj 

pomemben z vidika večje konkurenčnosti in postavljanja obvladovanja posameznih procesov v 

izhodišče večje konkurenčnosti in doseganja zastavljenih smotrov ter ciljev. Zadovoljstvo z 

urejenimi poslovnimi procesi je lahko vodilo tudi za uporabo orodij managerjev. 

Pravilna izbira, uporaba in vzdrževanje orodij managerjev je ključna kompetenca managerjev 

pri doseganju načrtovanih smotrov in ciljev v podjetju ali drugi organizaciji. 
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1.1 Opis področja in raziskovalnega problema 

Pri načrtovanju in doseganju zastavljenih smotrov ter ciljev v organizaciji naj bi si managerji 

pomagali z uporabo različnih orodij. Med več orodji naj bi managerji izbrali orodje ali 

kombinacijo več orodij, s katero bi lažje uresničevali smotre in cilje v organizaciji. Sklop metod 

in tehnik, s katerimi managerji usmerjajo vedenje sodelavcev in uresničujejo smotre in cilje 

organizacije, imenujemo orodja managerjev (Fatur 2009, 25). V praksi je uporaba orodij in 

tehnik managerjev lahko sama sebi namen, predvsem kadar niso v funkciji doseganja želenega 

smotra in ciljev lastnikov, managerjev in drugih udeležencev organizacije. Zato je pomembna 

izbira posameznih orodij in tehnik managerjev ter njihova prilagoditev lastni organizaciji (Savič 

2009, 4–5). 

Glede na množico razpoložljivih orodij in tehnik, ki jih managerji uporabljajo pri svojem delu, 

se je treba odločiti, katere od njih uporabiti v raziskavi. Na področju organizacijske in 

managerske strokovne literature smo soočeni s pogostim pojavom novih organizacijskih oblik 

in orodij managerjev. Ker eno samo popolno orodje managerjev ne obstaja, naj bi managerji 

znali izbrati pravo kombinacijo orodij (Rigby 2001, 10). Velikokrat so nekatera orodja 

managerjev modni trend, ki se pojavljajo kratek čas in hitro izginejo iz praktične uporabe. Na 

trgu svetovalne, publicistične in izobraževalne dejavnosti se tvorijo nove storitve, ki jih 

podpirajo z uporabo novih orodij managerjev. Hiter pretok in dostopnost informacij omogoča 

hitrejše spoznavanje novih orodij managerjev, pri njihovi uporabi in presoji učinkovitosti pa je 

treba imeti več znanja in veščin. Tako so v množici novih orodij managerjev njihovi snovalci 

ter uporabniki pogosto v dilemi, kako razlikovati med orodji managementa, ki prinašajo 

uporabno vrednost in med preostalimi orodji. Pri izbiri orodja managementa naj bi imelo glavno 

vlogo razumevanje managerja, kdaj, kako in katero orodje izbrati (Rigby 2001, 10). Pri tem 

izbiranju naj bi imeli pomembno vlogo tudi managerji, ki so se pripravljeni vseživljenjsko učiti 

in razvijati (Yukl 1998, 16). 

Eden najbolj vidnih raziskovalcev uporabe orodij in tehnik managerjev je Darrel Rigby iz 

podjetja Bain & Company. Že več let zapovrstjo raziskuje uporabe orodij in tehnik managerjev 

po svetu. Na najnovejšo raziskavo (Rigby in Bilodeau 2015, 5) smo se oprli pri identificiranju 

trenutno najbolj pogostih orodij in tehnik managerjev, ki smo jih uporabili pri naši raziskavi. 

Kot naštevata Rigby in Bilodeau (2015) je teh petindvajset, in sicer: Management odnosov s 

kupci (Customer Relationship Management); Primerjalno presojanje (Benchmarking); Zunanje 

izvajanje dejavnosti (Outsourcing); Uravnoteženi kazalniki (Balanced Scorecard); Izjava o 

poslanstvu in viziji (Mission and Vision Statements); Management oskrbne verige (Supply 

Chain Management); Management sprememb (Change Management Programs); Ključne 

kompetence (Core Competencies); Management celovite kakovosti (Total Quality 

Management); Pripojitve in združitve (Mergers and Acquisitions); Prenova poslovnih procesov 

(Business Process Reengineering); Management zadovoljstva in zvestobe (Satisfaction and 

Loyalty Management); Strateška zavezništva (Strategic Alliances); Management časa 
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(Organizational Time Management); Digitalne spremembe (Digital Transformation); Scenarij 

in kontingenčno planiranje (Scenario and Contingency Planning); Zmanjševanje zapletenosti 

(Complexity Reduction); Modeli optimizacije cen (Price Optimization Models); Orodja za 

odločanje (Decision Rights Tools); Moteče inovativne skupine (Disruptive Innovation Labs); 

Ničelno predračunavanje (Zero-based Budgeting); Raziskovanje prizadevnosti zaposlenih 

(Employee Engagement Surveys); Strateško planiranje (Strategic Planning); Segmentacija 

kupcev (Customer Segmentation) in Analiziranje obsežnih podatkov (Big Data Analytics). 

Zaradi terminološke poenostavitve smo v nadaljevanju poimenovali orodja in tehnike 

managerjev le orodja managerjev. 

Tsang (2002, 7) pravi, da je zaščitni znak sodobne organizacije nenehen pritisk na sposobnost 

ustvarjanja dodane vrednosti z vidika strank in izboljšanja stroškovne učinkovitosti delovanja 

podjetja ali druge organizacije. Bragg (1999, 36) meni, da hitre družbene spremembe ustvarjajo 

nestabilne razmere v organizacijah, ki se jim niso sposobni prilagoditi. Yeo, Gold in Marquardt 

(2015, 285) ugotavljajo, da v današnjih časih vloga managerja v organizaciji ni enostavna. 

Organizacije postajajo vedno bolj kompleksne in internacionalizirane, zato naj bi managerji 

uporabljali globalno razmišljanje in naj bi bili prilagodljivi. Npr. neproduktivno investiranje 

ovira razvoj ali rast organizacije ter ji posledično zmanjšuje donosnost. Zato je naloga lastnikov, 

managerjev in drugih udeležencev organizacije, da ocenijo investicije in tiste, ki ne prinašajo 

dodane vrednosti, opustijo. Eden izmed glavnih izzivov managementa je usmerjanje in 

izpeljava sprememb znotraj in zunaj organizacije, saj te zagotavljajo njeno preživetje. 

Podjetniška miselnost naj bi po Brettel, Chomik in Flatten (2015, 868) zagotavljala višjo 

učinkovitost v delovanju organizacije. Pri tem naj bi managerji razvijali metode iskanja in 

predvidevanja sprememb in nenehno preizkušali in vrednotili načine uvajanja sprememb 

(Drucker 2001a, 76). Za bolj sistematično in metodološko delovanje uporabljajo v 

managementu razna orodja managerjev ter s tem omogočajo dolgoročno preživetje 

organizacije, ki je v veliki meri odvisno od njihove sposobnosti, da dolgoročno zagotovijo 

povpraševanje po svojih proizvodih ter procesih (Markič 2004, 15; Rigby 2001, 10). 

Management, kot skrbnik premoženja v organizaciji, naj bi uresničeval poslanstvo in vizijo ter 

dosegal smotre in cilje, ki so jih določili lastniki in drugi udeleženci. Ko investirajo v 

organizacijo, si lastniki ter drugi deležniki prizadevajo za različne naložbene smotre in cilje ter 

določajo zapletena investicijska merila, kazalnike in standarde (Harris in Mongiello 2006, 315; 

Tavčar 2009, 362). Ker za uresničevanje smotrov in ciljev organizacije lastniki pooblastijo 

managerje, so tako nastali različni teoretični, raziskovalni in praktični pristopi, ki so 

managementu pripisovali zaokroženo množico nalog in vlog (Mintzberg 1973; Možina, Bernik 

in Svetic 2004; Kralj 2005; Daft 2010). Fayol (Fayol 1949, po Bavec 2005, 14–18) je naloge 

managerjev opisal kot skupek opravil na področjih: napovedovanja in planiranja, organiziranja, 

ukazovanja, koordiniranja ter kontroliranja. Kasneje je v teoriji managementa prišlo do 

nekaterih sprememb v izrazoslovju, kjer se je, npr. namesto ukazovanja uveljavilo motiviranje 
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ali usmerjanje in vodenje (Cole 2005, 6). Kljub temu ostajajo naloge in vloge ter zadolžitve 

managerjev večinoma enake tako v pridobitnih kot v nepridobitnih organizacijah (Drucker 

2001a, 77). Njihova aktivnost naj bi bila usmerjena v nenehnem iskanju boljših in 

učinkovitejših metod za razreševanje problemov v podjetju ali drugi organizaciji (Proctor 2003, 

9). 

Management je tudi proces urejanja zadev ter odločanja, ki naj bi vključeval racionalne, 

logične, problemsko zasnovane, odločevalske, intuitivne in vrednostne aktivnosti (Armstrong 

2005, 4; Biloslavo 2006). Sadovykh, Sundaram in Piramuthu (2015, 102) pravijo, da nekatere 

odločitve sprejemamo avtomatično brez razmišljanja o posledicah, medtem ko druge, ki imajo 

za nas pomembnejše posledice, sprejemamo po tehtni odločitvi. Ker gre pri procesih 

managementa za skupek metod, nalog, vlog in aktivnosti, je njihovo delovanje zapleteno in 

kompleksno, hkrati pa naj bi o svojih odločitvah in njihovih posledicah za poslovanje 

organizacije korektno in učinkovito poročali lastniku (Cadbury 2002, 40). 

Ena izmed temeljnih managerjevih nalog in vlog je urejanje zadev in razreševanje problemov 

(Adair 1985, 2). McLeod, Payne in Evert (2016, 429) poudarjajo, da ima etično delovanje 

managerjev pri tem izredno pomembno vlogo, saj vpliva na odločitve, obnašanje in izsledke 

analiz. Pri tem naj bi si managerji pomagali z množico teoretičnih in empiričnih orodij, ki jim 

te postopke olajšajo ter poenostavijo. Po ugotovitvah Ložarja (2009, 7) v proučevanih 

slovenskih podjetjih, glede na primerljive tuje multinacionalke, zaostajamo pri izbiri in uporabi 

sodobnih orodij managerjev. Njihovo premajhno poznavanje in uporaba naj bi zavirala 

učinkovito prestrukturiranje v slovenskih podjetjih. To naj bi vodilo k zmanjšanju 

konkurenčnosti podjetij na domačih in tujih trgih. 

Gond idr. (2015, 6) menijo, da je delovanje podjetja ali druge organizacije v strokovni literaturi 

uporabljeno kot metafora za učinkovitost in donosnost. V svojem prispevku De Waal (2008, 2) 

ugotavlja, da se ekonomska uspešnost podjetja in managerjev meri s finančnimi ter 

nefinančnimi kazalniki in merili. Med nefinančne kazalnike in merila razvršča zadovoljstvo 

kupcev, kakovost proizvoda, zadovoljstvo zaposlenih in druge. Med ekonomske kazalnike in 

merila po njegovem sodijo predvsem razni finančni kazalniki in merila. Eden od kazalnikov in 

meril za merjenje ekonomske uspešnosti podjetij je tudi produktivnost.  

Na začetku industrijskega obdobja je Smith (Smith 1953, po Basi 1998, 239–240). povezal 

produktivnost s tehnološko učinkovitostjo strojev in drugih naprav. Kasneje je Fayol (Fayol 

1949, po Basi 1998, 239–240). ugotovil, da sta tudi oblika organiziranosti in delovanje 

managerjev pomembna dejavnika produktivnosti in s tem učinkovitosti (Basi 1998, 239–240). 

Buble (2000, 611) pravi, da je dosedanja teorija in praksa razvila niz kazalnikov in meril 

uspešnosti podjetja, od katerih se najpogosteje uporabljajo kazalniki donosnosti. Med najbolj 

znane kazalnike donosnosti po njegovo spadajo: donosnost kapitala, donosnost sredstev, 

donosnost delnic, cena za delnico, donosnost dividend, razmerje med ceno in dobičkom in 

drugi. 
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Finančni kazalniki in merila naj bi bila vodilo lastnikom pri odločanju o uspešnosti poslovanja 

podjetja. Najpogosteje naj bi jih zanimal presežek prihodkov nad odhodki, ki ga imenujemo 

dobiček in je namenjen razdelitvi med lastnike podjetja. Prav tako s finančnimi kazalniki in 

merili lastniki podjetja merijo uspešnost managerjev. Delo managerjev je merjeno z merili, 

kazalniki in s standardi, s katerimi naj bi lastniki ugotavljali, kako uspešni so pri uporabi 

človeških, tehnično-tehnoloških in organizacijskih virov (Barney 1991, 103), s katerimi 

ravnajo. Pri primerjavah z drugimi podjetji je treba merila, kazalnike in standarde uporabljati 

preudarno (Black 2000, 488).  

Grant (1991, 42) pravi, da naj bi v podjetju, kjer želijo maksimirati dobiček, managerjem 

določili merila, kazalnike in standarde, ki naj jih maksimirajo (npr. celoten dobiček, maržo pri 

prodaji, donosnost celotnega kapitala, donosnost investiranega kapitala, dodano vrednost ipd.), 

ter kriterije za njihovo merjenje. Kot navaja Leach (2006, 57) je eno od najpomembnejših 

kazalnikov in meril učinkovitosti premoženja njegova donosnost.  

Za merjenje ekonomske uspešnosti uporabe orodij managerjev smo v doktorski disertaciji 

uporabili kazalnik čiste donosnosti kapitala (ang. Return On Equity – ROE). McCormack in 

Johnson (2001, 4) pravita, da s tem kazalnikom prikazujemo uspešnost ustvarjanja dodane 

vrednosti ter ekonomsko uspešnost delovanja podjetja. Čeprav so v veljavi tudi druga merila za 

merjenje ekonomske uspešnosti managerjev, kot npr. dodana vrednost, EBITDA, dodana 

vrednost na zaposlenega, čista donosnost sredstev (ang. Return on Assets – ROA), dodana 

vrednost na vloženi kapital, dodana vrednost na uporabljena sredstva in druge, smo se za 

potrebe raziskave odločili za ta kazalnik, saj zajema najširše upravljanje s kapitalom podjetja.  

Kot navaja Kračun (1998, 183) temelji donosnost na primerjavi donosa z vloženim kapitalom. 

Pri tem rentabilnost ali donosnost izraža temeljno razmerje med določenim donosom in 

povprečnimi vlaganji. V odvisnosti od tega, kaj opredelimo kot donos in kaj kot vlaganje, 

pridemo do različnih kazalnikov in meril donosnosti (Rebernik 1999, 266). 

Donosnost kapitala nam kaže, kakšen je odstotek temeljnega poslovnega izida glede na vloženi 

kapital (Melavc 1998, 263). Poleg osnovne računovodske informacije nam donosnost kapitala 

kaže obnovitveno in razširitveno sposobnost podjetja. Prav ti dve sposobnosti sta za razvoj 

podjetja temeljnega pomena. Manager, ki bo prepoznal v orodjih managerjev možnost za 

obnovitev in razširitev poslovanja, bo podjetje uspešno vodil in uresničeval zahteve, kazalnike, 

merila in standarde lastnikov ter drugih udeležencev po uspešnem delovanju.  

Previdnost pri uporabi in interpretaciji donosnosti kapitala je povezana z možnim višjim 

poslovnim tveganjem, ki je tudi del strategije obvladovanja podjetja s strani managerjev in 

uporabe orodij managerjev. Večja vrednost donosnosti kapitala pomeni uspešnejše podjetje. Po 

drugi strani višja vrednost donosnosti pomeni večje tveganje na račun višjega zadolževanja v 

podjetju. Osnovne predpostavke izhajajo iz finančnih informacij, ki so objavljene za javnost in 

so podvržene notranjemu in zunanjemu (revizor) preverjanju, zato naj bi praviloma izražali 
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dejansko stanje in so resnični (Cokins 2009, 117). Van Horne (2002, 142) pravi, da je pri 

primerjavi različnih podjetij uporaba relativnih donosnosti kapitala metoda, ki nam omogoča 

najboljše rezultate. Podobno trdi Czarnecki (1999, 11), ko pravi, da je produktivnost, ki jo 

merimo s kazalniki ali deleži, neodvisna od velikosti podjetja in kot taka primerna za njihovo 

medsebojno primerjavo. Tako menimo, da je izbrani kazalnik ustrezen za merjenje ekonomske 

uspešnosti podjetja. 

V strokovni literaturi nismo zasledili raziskave, s katero bi teoretiki, raziskovalci ali praktiki 

neposredno preverjali povezavo med hkratno uporabo več orodij managerjev in donosnostjo 

kapitala. Glede na dosedanji potek raziskav o vplivu orodij managerjev na poslovanje podjetij, 

smo najprej opravili pregled raziskav, v kateri so avtorji proučevali vpliv enega orodja 

managerjev na poslovanje podjetij.  

Tako je Powell (1995) raziskoval vpliv managementa celovite kakovosti v 54-ih podjetjih iz 

gospodarstva na severovzhodu ZDA. Proučeval je, kako uporaba navedenega orodja 

managerjev vpliva na trajno konkurenčno prednost podjetij. Ugotovil je, da pozitivna korelacija 

med uporabo orodja managerjev in trajno konkurenčno prednostjo, ne velja za vsa podjetja. V 

svoji raziskavi je kot omejitve navedel majhen vzorec vključenih podjetij in predvsem to, da 

niso bila zajeta podjetja, ki tega orodja managerjev ne uporabljajo. 

Ali z orodjem managerjev, Management odnosov s kupci, povečamo donosnost bank, je 

preiskoval Hallowell (1996). V različnih bankah v Združenih državah Amerike so 12.000 

strankam, ki so imele pri banki več kot eno leto odprte transakcije račune, poslali vprašalnik. 

Izpolnjenih so dobili cca. 2.280 vprašalnikov (od 16 do 22 % odvisno od banke). Rezultat 

raziskave je pokazal pozitivno korelacijo med zadovoljstvom strank in donosnostjo banke. 

Opozoril je, da gre pri raziskavi samo za en sektor, da je treba prej opredeliti enak način 

merjenja zadovoljstva uporabnikov in priporočil zbiranja podatkov v daljšem časovnem 

obdobju. 

Regionalno raziskavo o uporabi več orodij managerjev je opravil Rigby (2001). Proučeval je 

zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev v 214-ih podjetjih v Severni Ameriki. Rezultat 

raziskave je pokazal, da so orodja managerjev uporabna, ker prinašajo strukturiranje in jasnost 

podjetjem pri raznih izzivih. V raziskavi ni proučeval povezave med uporabo orodij managerjev 

in uspešnostjo analiziranih podjetij. 

Raz in Erez (2001) sta raziskovala povezavo med uspešnostjo različnih projektov in uporabo 

orodij managerjev za obvladovanje tveganj v projektih. Raziskovala sta v Izraelu na vzorcu 84-

ih managerjev projektov v informacijsko-telekomunikacijski dejavnosti. Kot rezultat raziskave 

sta identificirala orodja managerjev, ki pripomorejo k zmanjšanju tveganja za dokončanja 

projekta. Predlagala sta, naj bi se v posameznem podjetju odločili, katera orodja managerjev 

bodo uporabili, ker niso vsa učinkovita v vsakem podjetju. Raziskava je bila opravljena v 
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specifični izraelski kulturi in je bila omejena na eno dejavnost, za katero so nekatera orodja 

managerjev priredili. 

V okviru raziskave sta Tekavčič in Šink (2002) analizirali uporabo izbranih orodij managerjev 

ter jo primerjali z izbranimi finančnimi kazalniki v slovenskih podjetjih. Iz raziskave ni 

razvidne pozitivne korelacije med uporabo izbranih orodij managerjev in izbranimi kazalniki. 

Tako je uporaba nekaterih orodij managerjev imela statistično značilno pozitivno korelacijo na 

izbrani finančni kazalnik, druga pa ne. V raziskavi sta se avtorici omejili na uporabo orodij 

managerjev in sta jih izbrali glede na pogostost omembe v strokovni literaturi o obvladovanju 

stroškov. Prav tako sta v raziskavi med seboj primerjali podjetja, v katerih so uporabljali 

oziroma uvajali določeno orodje managerjev, podjetja, v katerih bodo v bodočnosti uporabljali 

ta orodje, ter podjetja, v katerih ta orodja samo poznajo in jih ne bodo uvajali. 

Šoster in Markič (2013) sta raziskovala vpliv uporabe izbranih orodij managerjev na dodano 

vrednost v 89-ih slovenskih invalidskih podjetjih. Iz raziskave je razvidno, da ima pozitiven 

vpliv na dodano vrednost le eno orodje managerjev. Bolj kot v dodani vrednosti se prednosti 

uporabe orodij managerjev v invalidskih podjetjih odražajo v preglednosti procesov, višji 

kakovosti proizvodov, v izboljšanju ugleda podjetja in v večjem zadovoljstvu odjemalcev. 

Kako orodja managerjev vplivajo na donosnost v 199-ih informacijsko-komunikacijskih 

podjetij v Egiptu sta raziskovala Abeer in Jones (2014). Zanimalo ju je, ali uporaba orodja 

managerjev za obvladovanje stroškov, sredstev in dohodka vpliva na donosnost sredstev. Iz 

raziskave je razvidna pozitivno povezavo med uporabo računovodskih orodij managerjev na 

strateški ravni in donosnostjo. Raziskava je bila izvedena samo v informacijsko-tehnološki 

dejavnosti. 

V letu 2011 so raziskavo o uporabi orodij managerjev izvedli Nedelko, Potočan in Dabić  

(2015). Uporabo orodij managerjev so preverjali v 155-ih podjetjih v R Sloveniji in 185-ih 

podjetjih v R Hrvaški. Raziskovali so zadovoljstvo z uporabo in uporabo orodij managerjev ter 

njihov vpliv na bodočo uporabo orodij v podjetjih. V ospredju so orodja managerjev za podporo 

optimizacije poslovanja, prenovo poslovnih procesov in transformacije podjetij. Sedanja 

uporaba orodij managerjev pozitivno vpliva na bodočo uporabo orodij.  

Ob pregledu teoretičnih izhodišč smo ugotovili, da je problematika orodij managerjev v jedru 

zanimanja teoretikov, raziskovalcev in praktikov od leta 1982, ko je bila opravljena prva 

raziskava o odličnosti v japonskih in ameriških ter nato v evropskih podjetjih (npr. Peters in 

Waterman 1982; Goldsmith in Clutterbuck 1984; Kralj 2005). Sledile so raziskave Pascaleja 

(1991), Collinsove (1996), Kanterjeve, Kao-a in Wiersema-na (1997), De Guesa (1997); 

Collinsa in Porrasa (2000) ter De Waala (2008), v katerih so si avtorji prizadevali za 

identifikacijo orodij managerjev ter značilnosti uspešnih podjetij. 
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Opravljenih je bilo tudi nekaj raziskav o posamičnih orodjih managerjev in njihovem vplivu na 

nekatere kazalnike finančnega izida, ki so stare (npr. Hallowell 1996; Tekavčič in Šink 2002) 

in kjer so raziskovalci upoštevali le vpliv posamičnih izbranih orodij managerjev na izbrane 

finančne kazalnike. Raziskave, ki so jih avtorji opravili pred letom 2008, ko je nastopilo novo 

obdobje krize in so se razmere v gospodarstvu temeljito spremenile (tudi iz vidika rabe orodij 

managerjev), ne odražajo aktualnega stanja v gospodarstvu. 

Avtorji raziskav v kasnejšem obdobju (npr. Rigby 2001; Šoster in Markič 2013; Nedelko, 

Potočan in Dabić  2015) pa doslej še niso proučevali posledic poznavanja in rabe orodij 

managerjev ter njihovega vpliva na čisto donosnost kapitala podjetij. 

Na ta način smo identificirali raziskovalno vrzel, ki je v tem, da ni znanja in vednosti o vplivu 

uporabe orodij managerjev na donosnost kapitala podjetij, ki smo jo z našo raziskavo odpravili. 

Na tej podlagi smo zasnovali in preverili model vpliva uporabe izbranih orodij managerjev na 

ekonomsko donosnost kapitala podjetja, ki predstavlja izvirni prispevek k managerski znanosti 

in stroki. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen doktorske disertacije je bil zasnovati in statistično preveriti izvirni model vpliva uporabe 

orodij managerjev na ekonomsko donosnost kapitala v podjetju. V modelu smo preverjali 

vplive uporabe izbranih 25-ih orodij managerjev na uspešnost poslovanja podjetja, ki smo jo 

preverjali z vidika čiste donosnosti kapitala (ROE) in ga prikazujemo na sliki 1. 

 

Slika 1: Model vpliva uporabe izbranih orodij managerjev na čisto donosnost kapitala 
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Managerji imajo pri svojem delu na voljo množico orodij izmed katerih izbirajo tista, ki jih 

bodo uporabili. Rigby in Bilodeau (2015, 16) navajata, da v evropskih podjetjih uporabljajo 

povprečno 6,6 orodij managerjev na podjetje. V naši raziskavi bomo tudi ugotovili, ali število 

nadpovprečno uporabljenih orodij managerjev statistično značilno vpliva na čisto donosnost 

kapitala. Ne glede na zadovoljstvo z uporabljenimi orodji managerjev jih uporabljajo poljubno 

število. V kolikor so managerji nadpovprečno zadovoljni z uporabo orodij managerjev, naj bi 

temu sledilo tudi uspešno poslovanje podjetja, ki ga merimo z čisto donosnostjo kapitala.  

Glavni cilji doktorske disertacije so: 

 teoretično, na podlagi tuje in domače znanstvene in strokovne literature, sistematično 

proučiti pojav in uporabo orodij managerjev; 

 teoretično, na podlagi tuje in domače znanstvene in strokovne literature, proučiti pojme 

produktivnosti, ekonomske uspešnosti in donosnosti kapitala; 

 s pomočjo anketiranja opraviti kvantitativno raziskavo v 1.397-ih slovenskih srednjih in 

velikih podjetjih, da bi ugotovili glavne povezave med številom in zadovoljstvom z 

uporabljenimi orodji managementa ter ekonomsko uspešnostjo podjetja, merjeno z čisto 

donosnostjo kapitala; 

 na osnovi teoretičnih in empiričnih ugotovitev zasnovati izvirni model vpliva uporabe 

orodij managerjev na čisto donosnost kapitala. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Skladno s cilji raziskovalnega dela smo opredelili naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kako so ekonomsko uspešna podjetja, kjer je management zadovoljen z uporabo orodij 

managerjev? 

 Kako število uporabljenih orodij managerjev vpliva na čisto donosnost kapitala podjetja? 

Temeljna teza se glasi: Obstaja statistično značilna povezanost med izbranim dejavnikom 

ekonomske uspešnosti poslovanja podjetja (čisto donosnost kapitala) in uporabo orodij 

managerjev. 

Na podlagi zastavljenega namena in ciljev raziskave ter analize in sinteze predhodnih raziskav 

smo izdelali konceptualni model vpliva uporabe orodij managerjev na čisto donosnost kapitala 

podjetja. Na osnovi konceptualnega modela smo formirali naslednje hipoteze: 

 H1: Nadpovprečno zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev ima statistično značilen 

pozitiven vpliv na čisto donosnost kapitala podjetja. 

 H2: Orodja managerjev razdeljena po temeljnih funkcijah imajo različen vpliv na čisto 

donosnost kapitala podjetja. 

 H3: Uporaba več kot 6 od naštetih 25-ih orodij managerjev v podjetjih ima statistično 

značilen in pozitiven vpliv na čisto donosnost kapitala podjetja. 
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 H4: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo z uporabljenimi orodji managerjev ima statistično 

značilen in pozitiven vpliv na čisto donosnost kapitala podjetja. 

Metode, ki predstavljajo osnovo za definiranje in preverjanje raziskovalnih hipotez, so 

podrobneje opisane v poglavju 1.6. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Doktorska disertacija temelji na naslednjih predpostavkah: 

 učinek uporabe orodij managerjev na ekonomsko uspešnost podjetja, ki je merjena z čisto 

donosnostjo kapitala, je malo raziskan; 

 nabor znanstvene in strokovne literature s področja orodij managerjev v podjetjih je dovolj 

obsežen, da omogoča celovit pristop k proučevani problematiki; 

 nabor identificiranih petindvajsetih orodij managerjev (Rigby in Bilodeau 2015, 16) je 

primerna podlaga za celovito obravnavanje zaznane problematike; 

 vršni managerji, ki smo jim posredovali vprašalnik, odločajo o uporabi orodij managerjev 

v njihovem podjetju; 

 čista donosnost kapitala je realni kazalnik in merilo ekonomske uspešnosti podjetja in je 

preverjena metoda za izkazovanje enega izmed možnih vidikov ekonomske uspešnosti 

poslovanja podjetja; 

 pridobivanje statističnih in finančnih podatkov ter informacij bo na voljo preko uradnih 

virov; 

 predpostavljamo, da so računovodski podatki odraz resničnega stanja poslovanja podjetja; 

 predpostavljamo vsebinsko skladnost med slovenskim prevodom vprašalnika in 

izvirnikom; 

 predpostavljamo, da so do udeleženci raziskave ustrezno razumeli podana vprašanja; 

 predpostavljamo, da bodo vršni managerji v podjetjih, v katerih smo opravili raziskavo, 

razumeli pomen sodelovanja v raziskavi, saj jim bo to omogočilo razumevanje celovitega 

pomena obvladovanja podjetja. 

Zaznali smo naslednje omejitve:  

 omejitev empirične raziskave na velika in srednje velika slovenska podjetja v skladu s 

standardom in metodologijo SKD in so evidentirana kot delujoči poslovni subjekt; 

 v uporabi je mnogo teoretičnih in praktičnih orodij managerjev, zato smo se omejili na 

raziskave vpliva uporabe izbranih petindvajsetih orodij managerjev po Rigbyju in 

Bilodeaujevi (2015, 16); 

 vzorec podjetij ni bil naključno izbran; 

 anketirali smo zgolj vršne managerje oz. člane uprave v velikih in srednjih podjetjih, ker 

so ti pristojni in odgovorni ter imajo največji vpliv na načrtovanje ter rabo orodij 

managerjev; 
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 poleg čiste donosnosti kapitala v raziskavi nismo preverjali vpliva orodij managerjev na 

druge finančne in nefinančne ter procesne kazalnike uspešnosti (npr. tržni delež, kakovost 

proizvoda, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo kupcev, ugled, družbeno odgovornost, 

trajnostni razvoj ipd.). 

1.5 Prispevek k znanosti 

Prispevek k znanosti je teoretičen in empiričen.  

V teoretičnem delu raziskave smo opravili retrospektivni (zgodovinski in vsebinski) 

terminološki sistematičen pregled domače in tuje strokovne literature s pomočjo katerega smo 

formirali konceptualni model za empirično raziskavo. S pregledom domače in tuje strokovne 

literature s področja managementa, orodij managerjev in ekonomske uspešnosti podjetij smo 

na enem mestu podali celovit in sistematičen vpogled na proučevano tematiko.  

V empiričnem delu raziskave smo pridobili nove poglede, znanja in informacije o uporabi 

izbranih orodij managerjev v velikih in srednje velikih slovenskih podjetjih in njihov vpliv na 

ekonomsko uspešnost podjetja z vidika čiste donosnosti kapitala. 

Izziv, kako pomagati managerjem pri izbiri in uporabi pravih orodij managerjev za doseganje 

želenih poslovnih rezultatov v podjetju, je ena od temeljnih nalog pedagoške, raziskovalne in 

svetovalne dejavnosti pri vzpostavitvi uspešne makroekonomske slike slovenskega 

gospodarstva. Slovenska podjetja bodo v mednarodni konkurenci uspešna le tako, da bodo tudi 

uspešno dolgoročno poslovala. Z našo raziskavo lahko managerjem predstavimo, kakšne 

ekonomske učinke ima uporaba izbranih orodij managerjev na podjetja v Republiki Sloveniji. 

Pomemben prispevek disertacije k znanosti je v empirični raziskavi vpliva povezanosti uporabe 

orodij managerjev na čisto donosnost kapitala v podjetju. V teoretičnem delu raziskave smo 

povzeli ključne ugotovitve iz najnovejše literature s področja orodij managerjev in donosnosti 

kapitala podjetij ter tako prispevali k razvoju baze znanj s proučevanega področja za podjetja. 

Na podlagi študija sodobne strokovne literature, primerjave različnih, že opravljenih raziskav 

in ankete vršnih managerjev v velikih in srednje velikih slovenskih podjetjih, smo oblikovali 

izvirni Model vpliva uporabe izbranih orodij managerjev na čisto donosnost kapitala podjetja, 

za katerega predpostavljamo, da bodo izsledki iz raziskave in zasnovan izvirni model, uporabni 

za poslovno prakso managerjev podjetij in prispevali k boljši gospodarski učinkovitosti 

podjetij. 
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1.6 Metode dela 

Doktorska disertacija je sestavljena iz dveh sklopov: teoretičnega in empiričnega; skladno s tem 

raziskovalne metode opisujemo ločeno za teoretični in empirični del. Uporabljeni so bili 

primarni in sekundarni viri podatkov ter informacij. 

1.6.1 Teoretični del raziskave 

Metodologija dela v teoretičnem delu je temeljila na sistematičnem pregledu obstoječih 

teoretičnih ugotovitev iz domače in tuje znanstvene ter strokovne literature in pomembnejših 

empiričnih študij s področja uporabe orodij managerjev, produktivnosti in donosnosti. 

Opravili smo analizo 440-ih bibliografskih enot (člankov iz revij, monografskih publikacij, 

zbornikov s konferenc, doktorskih in magistrskih nalog, raziskovalnih poročil, knjig in drugih 

virov) iz baze podatkov EBSCOhost, COBISS, Web of Science (WOS) ipd. 

V tem delu smo uporabljali (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005):  

 metodo deskripcije (opredelili smo pojme, opisali teorijo in ugotovljena dejstva); 

 metodo povzemanja (povzeli smo stališča drugih avtorjev: osnova za naše nadaljnje 

raziskovanje); 

 metodo komparacije )medsebojno smo primerjali metode, pristope in raziskave različnih 

avtorjev s področja managementa, orodij managerjev in uspešnosti podjetja v svetu ter jih 

soočili s stanjem v Republiki Sloveniji); 

 metodo kompilacije (na osnovi stališč drugih avtorjev smo oblikovali sintezo ugotovitev 

na podlagi opravljene raziskave: v teoretičnem in v empiričnem delu); 

 metodo analize (uporabili smo jo za razčlenitev pridobljenih spoznanj predhodnih raziskav 

na obravnavanem področju); 

 metodo sinteze (uporabili smo jo za izdelavo izvlečkov in zaključkov iz pregleda 

dosedanjih raziskav in podanih ugotovitev). 

1.6.2 Empirični del raziskave 

Empirija (izkustvo) je tisti del človekovega spoznanja, ki je izid neposrednega čutnega 

zaznavanja (opazovanja) realnega sveta (Toš in Hafner-Fink 1998, 2). Glavni namen 

anketiranja je pridobiti podatke in informacije od določenega kroga ljudi ali populacije ali o 

njej (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 169). 

Po Zeleniki (2000) smo v empiričnem delu raziskave uporabili naslednje znanstveno-

raziskovalne metode: 

 metodo klasifikacije, 

 metodo sinteze, 
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 metodo dokazovanja in izpodbijanja. 

Empirični del raziskave je bil zasnovan na osnovi izsledkov iz teoretičnega dela in je bil 

opravljen na vzorcu vršnih managerjev (v nekaterih podjetjih so to bili prokuristi) v 139-ih 

srednjih in velikih podjetij, ki so izmed 1.397-ih srednjih in velikih podjetij, vključenih v 

raziskavo, izpolnila vprašalnik. Hamel (2000) meni, da imajo prav oni odločilen in prevladujoči 

vpliv v podjetjih. Ker imajo te osebe največ informacij o številu, vrsti in uporabi orodij 

managerjev, smo vprašalnik poslali le njim. Zaradi omejene rabe orodij managerjev v mikro in 

majhnih podjetjih, kjer je običajna hierarhična, funkcijska struktura mikro podjetja (družbe z 

omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki z enim zaposlenim), pa strukture organiziranosti 

nimajo (Bavec 2005), jih nismo vključili v raziskavo. 

Vprašalnik je sestavljen iz petih tematskih sklopov in je vseboval vprašanja zaprtega tipa, 

vprašanja na osnovi Likertove petstopenjske ocenjevalne lestvice ter dve polodprti vprašanji.  

Podatke o čisti donosnosti kapitala posameznega podjetja smo dobili iz podatkovne zbirke 

Gvin.com. 

Po oblikovanju in predhodnem testiranju vprašalnika smo ga posredovali po elektronski pošti 

vsem managerjem (direktorjem, članom uprave in prokuristom) v raziskavo zajetih podjetij. 

Z analizo odgovorov smo preverjali formirane hipoteze. Veljavnost se nanaša na to, koliko smo 

prepričani, da test ali instrument meri atribut, ki naj bi ga domnevno meril (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 168). 

Podatke o učinkovitosti poslovanja oziroma izbranih finančnih kazalnikih anketiranih podjetij 

smo pridobili iz sekundarnega vira – podatkovne zbirke Gvin.com (GVIN b. l.). 

Zbrane podatke smo analizirali z naslednjimi statističnimi metodami: 

 za predstavitev demografskih značilnosti smo uporabili izbrane opisne statistike (mere 

srednjih vrednosti, mere variabilnosti in relativna števila); 

 osnovne rezultate ankete o stanju uporabe orodij managerjev smo predstavili s pomočjo 

izbranih opisnih statistik (mere srednjih vrednosti in mere variabilnosti); 

 do ocene uporabe orodij managerjev (oziroma njihove strukture) smo prišli s pomočjo 

faktorske analize; 

 model, s pomočjo katerega smo poskušali oceniti, kako so predhodno identificirana orodja 

managerjev povezana s samo gospodarsko učinkovitostjo, smo ocenili s pomočjo 

korelacijske analize ter tehnike strukturnega modeliranja (SEM – structural equational 

modelling). 
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Ocenjeni model povezav med uporabo orodij managerjev in gospodarsko učinkovitostjo 

podjetja, ki naj bi predstavljal tudi enega izmed pomembnejših prispevkov same disertacije, je 

bil osnova za preizkušanje formiranih hipotez. 

Tako zbrane podatke in informacije smo obdelali s statističnim paketom SPSS, pri čemer smo 

uporabili naslednje metode: opisna oz. deskriptivna analiza, Spearmanov ρ-korelacijski test, 

Pearsonov χ2-test, Cronbachov α-test, metoda glavnih komponent, multipla linearna regresija 

in multipla logistična regresija. Pri obdelavi zbranih podatkov in izdelavi izvirnega modela je 

bila uporabljena metoda strukturnih modelov (model strukturnih enačb), kjer smo za testiranje 

uporabili programski paket AMOS. 

1.7 Vprašalnik 

V raziskavi je bila za pridobivanje podatkov v osnovi uporabljena kvantitativna 

znanstvenoraziskovalna metoda oz. metoda anketiranja1, s katero smo pisno zbirali podatke o 

uporabi izbranih orodij managerjev na reprezentativnem vzorcu s pomočjo vnaprej 

pripravljenega vprašalnika. Tega smo sestavili na podlagi najpogosteje uporabljenih orodij 

managerjev po Rigbyju in Bilodeaujevi (2015, 5) ter njihovega vpliva na gospodarsko 

učinkovitost podjetja, in sicer tako, da smo sledili zadanim ciljem raziskave. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz petih tematskih sklopov: 

 prvi sklop: podatki o podjetju in anketirani osebi (ime podjetja, funkcija v podjetju); 

 drugi sklop: podatki o vodenju in primerjavi s konkurenco (znanja o vodenju v povezavi s 

poslovnimi rezultati); 

 tretji sklop: uporaba orodij managerjev; 

 četrti sklop: podatki o primerjavi s konkurenco (samoevalvacija v primerjavi s 

konkurenco); 

 peti sklop: o anketirani osebi (spol, starost, izobrazba). 

Večina vprašanj je bila zaprtega tipa s predvidenimi odgovori v obliki petstopenjske lestvice. 

Polodprti sta bili vprašanji merjenja vpliva orodja managerja na dobiček ter doseganja 

zastavljenih ciljev, kjer so bili omogočeni tudi opisni odgovori. 

Samo anketiranje je bilo izvedeno v obliki spletnega anketiranja, pri čemer je bilo izbranim 

anketirancem – vršnim managerjem – po elektronski pošti poslano vabilo za udeležbo v anketi 

z vključeno spletno povezavo nanjo. Uporabili smo altruistično motivacijo anketirancev, pri 

čemer je bila zagotovljena njihova anonimnost.  

Vprašalnik je podrobneje predstavljen v petem poglavju. 

                                                 
1 Anketa se kot metodo za pridobivanje podatkov uporablja v 90 % pri raziskovanju v družboslovnih 
znanostih (Zelenika 2000). 
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2 ORGANIZACIJA IN MANAGEMENT 

Organizacija je zgodovinsko vezana na nastanek družbe, saj se je človek moral z organizacijo 

ukvarjati zaradi preživetja. Že iz slik jamskega človeka, ki je v votlinah risal slike lova na živali, 

opazimo določeno mero organiziranosti in s tem zametke organizacije in vodenja. Imeli so 

vodjo lova, ki je lovce razporejal glede na plen, ki so ga lovili in tako opravljal naloge 

managerja. Vodja lova (manager) je z vidika organizacije procesa lova optimalno organiziral 

(razporejal) vire, tako da so dosegli končni skupni smoter in cilj – ulov. S katerimi orodji 

managerjev si je pomagal, lahko samo ugibamo. Mogoče je uporabljal metode managementa 

celovite kakovosti, ko je preizkušal opremo, ki je bila namenjena lovu, ali pa management 

oskrbne verige, ko so plen razkosali in ga odpeljali ter predelali. Skupaj z razvojem človeka se 

je razvijala tudi organizacija in njeno proučevanje. 

Management je tako pri ljudeh prisoten že od nekdaj. V zadnjem obdobju ga znanstveno 

raziskujemo in metodološko obdelujemo. Eden od raziskovalcev je bil tudi Coase (1937), ki je 

napisal esej o tem, zakaj se ljudje raje združujejo v organizacijah, kot opravljajo delo kot 

svobodni posamezniki na trgu. Za podjetnika je v teoriji ceneje, če na učinkovitem trgu izbere 

posameznike, ki bodo opravili določeno delo, kot da jih zaposli v svoji organizaciji. Kljub temu 

obstajajo določeni transakcijski stroški pri uporabi zunanjih zaposlenih, ki se jim izognemo 

tako, da imamo posameznika zaposlenega v svoji organizaciji. Ravnotežje med tem, koliko 

imamo zaposlenih in koliko zunanjih izvajalcev, je temelj uspešne organizacije. Za uspešnost 

organizacije pa naj bi skrbeli managerji s svojimi odločitvami, ki jih lahko sprejemajo tudi s 

pomočjo orodij managerjev, ki so mu na voljo. 

2.1 Pojem organizacije in managementa 

Organizacija je kot izkušnja ali praksa med ljudmi prisotna že od nekdaj. Z razvojem civilizacije 

je postajala vedno bolj pomembna, njene oblike pa kompleksnejše. Danes se v razvitem svetu 

večina ljudi pri rojstvu sreča z organizacijo, saj se rodi v organizaciji – bolnišnici. Organizacijo 

smo znanstveno začeli proučevati na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje 

Nedavne gospodarske krize in današnje negotove razmere v gospodarstvu zahtevajo od 

organizacij veliko dinamičnosti. Nestabilne razmere narekujejo uporabo kompleksnih odločitev 

za uspešno obvladovanje organizacije in doseganje zastavljenih smotrov ter ciljev. 

Gospodarstvo, ki naj bi temeljilo na vzponu uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (v nadaljevanju IKT), naj bi predstavljalo nove izzive za obstoj organizacij in 

management. 

Palmer in Hardy (2000, 13–16) menita, da so izzivi, s katerimi se soočajo v organizacijah na 

začetku 21. stoletja, povsem drugačni od izzivov v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja, zato se 

koncepti organizacij in teorije organizacije še vedno razvijajo. 
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2.1.1 Organizacija in organiziranost 

Daft (2001, 21) pravi, da organizacijska teorija ni zbirka dejstev, temveč je način razmišljanja 

o organizaciji. Za uspešno opravljeno delo naj bi bili dobro organizirani. Še posebej je to 

pomembno v poslovnem svetu, kjer organizacija soodloča o poteku delovanja podjetja in 

medsebojnih odnosih v podjetju. 

Teorijo o organizaciji je podrobno obdelalo veliko avtorjev. Greenwald (2008, 48) pravi, da 

nobena teorija organizacije ne ponuja popolnega vpogleda v razumevanje formalne 

organizacije. Vsaka od njih ima poseben pomen pri razlagi posameznih delov organizacije. Ker 

obstaja mnogo organizacij, je veliko tudi specifičnosti posameznih tipov organizacij, ki jih je 

zato nemogoče zajeti v eni sami teoriji. Poleg tega se organizacije tudi razvijajo, spreminjajo, 

temu pa naj bi sledili tudi v teoriji, in obratno. 

Kot pravi Perrow (1991, 725) so organizacije ključni dejavnik v industrializiranih državah. 

Temu se pridružuje Bavec (2005, 5), ko navaja, da je zapisal Hall (1999), da so organizacije 

ena od najbolj vidnih sestavin sodobne družbe. Sodobna človeška družba je globoko prepletena 

z različnimi vrstami organizacij, ki segajo od ljubiteljskih do profesionalnih ustrojev 

organizacij, kot npr. šole, trgovine, bolnišnice, podjetja, športni klubi, banke ipd. Bojnec idr. 

(2007, 37) definirajo organizacijo kot množico ljudi, ki sodelujejo, se povezujejo oziroma 

vstopajo v medsebojne odnose z namenom doseganja skupnih smotrov in ciljev. 

Reed (1999, 25–50) piše, da je teorija organizacije pogosto podvržena trenutnim sociološko 

političnim sistemom, saj naj bi se z njeno pomočjo opravičevalo uporabo določenih proizvodnih 

dejavnikov v zgodovinskih obdobjih. Po Morganu (1989, 41–42) delimo raziskovanja v 

organizacijski teoriji na zgodnje obdobje, kjer se je raziskovalo predvsem mehanično delovanje 

organizacij, in raziskovanja, ki vključujejo tudi raziskovanje odnosov med ljudmi v 

organizacijah. 

Na sliki 2 prikazujemo razvoj teorije o organizaciji po zgodovinskih obdobjih. 

Če proučevanje organizacije opredelimo po obdobjih, lahko prvo govorimo o zgodnjem 

obdobju proučevanja, nato o klasični teoriji, o neoklasični teoriji in na koncu o sodobnih 

teorijah organizacije.  

Začetnik klasične znanstvene teorije organizacije je Taylor. Poudarjal je tehnični in strukturni 

vidik organizacije, hkrati pa postavil temelje za proučevanja managementa. Temeljno področje 

raziskovanja vseh predstavnikov klasične teorije organizacije (npr. Taylor, Fayol, Weber idr.) 

je bil tehnicistični vidik organizacije, ki se je odražal v maksimalni učinkovitosti proizvajanja 

in poslovanja.  



 

19 

Meta opisni 
interpretacij-

ski okvir 
Glavna 
dilema Razlaga/zgled/pogled Kontekstualni prehod 

Racionalnost Red Klasični teorija o organizaciji, znanstveni 
management, odločevalna teorija (npr. 
Taylor, Fayol, Simon ipd.). 

Iz liberalne družbe 
v  
industrijsko družbo 

Integracija Soglasje Medčloveški odnosi, neo-medčloveški 
odnosi, funkcionalizem, naključna/teorija 
sistemov, organizacijska kultura (npr.  
Durkheim, Barnard, Mayo, Parsons ipd.). 

Iz podjetniškega 
kapitalizma 
v  
družbo blaginje 

Trg Svoboda Teorija podjetja, institucijska ekonomija, 
transakcijski stroški, agencijska teorija, 
odvisnost od virov, populacijska ekologija, 
liberalna teorija organizacije. 

Iz managerskega 
kapitalizma 
v 
 neoliberalni 
kapitalizem 

Moč Dominacija Neo-radikalni Weberjanci, kritični/strukturni 
Marksizem, delovni postopki, institucijska 
teorija (npr. 
Weber, Marx ipd.). 

Iz liberalnega 
kolektivizma 
v  
korporativizem 

Znanje Kontrola Etnometodologija, organizacijska 
kultura/simboli, poststrukturalistično, 
poindustrijsko, pofordsko/moderno, teorija 
akter-omrežje 
(npr. Foucault, Garfinkel idr.). 

Iz 
industrializma/moder
nizma  
v  
poindustrijalizem/po
modernizem 

Pravica Sodelovanje Poslovna etika, morala in organizacijsko 
obnašanje, industrijska demokracija, 
participacijska teorija, kritična teorija, 
(npr. Habermas idr.). 

Iz represije 
 v  
participativno 
demokracijo 

Slika 2: Zgodovinski pregled teorije o organizaciji 

Vir: prirejeno po Kühl 2014, 28. 

S klasično teorijo organizacije so avtorji poudarjali tehniko njenega obvladovanja s pomočjo 

sistematičnega pristopa k organiziranju dela podrejenih. Področje, ki so ga raziskovali z 

neoklasičnim pristopom (npr. avtorji Sheldon, Mayo, Durkheim, Barnard, Parsons idr.), je bilo 

vezano na obnašanje in delovanje posameznika v organizaciji. Npr. s Hawthornskim 

eksperimentom so dokazali, da produktivnost ni odvisna samo od dejavnikov klasične teorije 

organizacije, temveč tudi od medčloveških odnosov. 

Kühl (2014, 7) citira Keicka (1985) in navaja, da je organizacija ali organiziranje skupek 

množice neodvisnih procesov, ki naj bi jih uporabili v določenem zaporedju, zato da bi dosegali 

racionalne namene. Iz te navedbe zasledimo, da ima beseda organizacija več pomenov. 

Blau in Scott (1963, 42–43) sta razvrstila organizacije glede na primarnega koristnika na štiri 

glavne tipe organizacij:  

 vzajemno-koristne organizacije (mutual-benefit organizations), kjer so primarni koristniki 

člani; 

 poslovne združbe (business concerns), kjer so primarni koristniki lastniki;  
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 storitvene organizacije (service organizations), kjer so primarni koristniki stranke; 

 javne organizacije (commonwell organizations), kjer je primarni koristnik širša družba. 

Pojem organizacija razlaga Kralj (2005, 23) kot organizacijo s tremi o-ji. Govori o organizaciji 

kot: 

 organiziranje (proces); njegov potek je definiran v določenem času. Gre za smiselno 

povezano in usklajeno delovanje in funkcioniranje organizacijske strukture z definiranimi 

smotri in cilji, katere uspešnost se spremlja in meri; 

 organiziranosti (stanje urejenosti); poudarek je na dejavnikih, ki so medsebojno sestavljeni 

in povezani. Dejavniki, ki jo sestavljajo so kompleksnost, formalizacija ter centralizacija. 

S kompleksnostjo opišemo vertikalno in horizontalno diferenciacijo organizacijskih enot, 

kot npr. funkcij, oddelkov, služb ipd. Formalizacija pomeni predpisan način obnašanja in 

delovanja posameznika in z njo definiramo politike, procedure in pravila postopkov. Glede 

na planiranje in odločanje določamo stopnjo centralizacije organizacije; 

 organizacije (sistema); to pomeni, da je pravno formalni subjekt, sestavljen iz več članov. 

Za doseganje zastavljenega smotra in cilja ima na voljo omejene vire. 

Anheier (2005, 142) meni, da pojmujemo organizacijo kot različne oblike organiziranosti ljudi 

in jih prepoznamo kot: 

 organizacija, ki jo sestavlja skupina ljudi, ki opravljajo različne naloge za dosego skupnega 

smotra in cilja, 

 kot poslovno-organizacijski sistem koordiniranih in namenskih aktivnosti, 

 pravni subjekt ali 

 samoorganiziran poslovno-organizacijski sistem. 

Ivanko (1982, 15–20) navaja, da se z organizacijo in njenim delovanjem ukvarjajo pripadniki 

različnih strok in poklicev, ki uporabljajo različne prijeme in pri tem različno interpretirajo 

pojem organizacije.  

Ne glede na prejšnje trditve podobno definicijo organizacije zasledimo pri več avtorjih, skupno 

vsem pa je, da opredelijo organizacijo kot skupino ljudi in virov, ki je organizirana in 

motivirana za dosego skupnih smotrov in ciljev (npr. Blau in Scott 1963; Rozman, Kovač in 

Koletnik 1993; Hall 1999; Bavec 2005; Tavčar 2009 idr.). Po Možina (1994a, 15) je 

organizacija sestavljena iz: 

 programa, usmerjenega k smotrom in ciljem, 

 psihosocialnega sistema, 

 tehnično-tehnološkega obeležja in  

 strukture med seboj povezanih dejavnosti. 

Blau in Scott (1963, 5) menita, da se formalne organizacije namensko ustanavljajo za 

uresničevanje točno določenega smotra in cilja. Pri tem je za dosego skupnega smotra in cilja 
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treba usklajevati delovanje večje skupine ljudi in virov. V organizaciji naj bi iskali in privabljali 

k sodelovanju tudi nečlane organizacije. 

Po Childu (1984, 3–4) naj bi managerji uspešnih organizacij pretežni del uspeha pripisovali 

dobri organiziranosti delovnih, poslovnih in drugih procesov, zato naj bi v organizacijah 

posebno pozornost namenili organizacijski strukturi in strukturi organiziranosti, ker naj bi si z 

njo pomagali pri doseganju zastavljenih rezultatov. Organiziranje medsebojnih odnosov v 

organizaciji naj bi bila ena izmed pomembnih funkcij managementa. 

Kot navaja Kralj (2005, 62–63), naj bi se v praksi najpogosteje soočali s podjetjem, ki je v 

tržnem gospodarstvu organizacijska oblika poslovnega in hkrati interesnega poslovno-

organizacijskega sistema. 

Od dobre organiziranosti (podjetja ali druge ustanove) naj bi pričakovali uspešnost njenega 

načrtovanja, delovanja in kontroliranja. 

2.1.2 Management 

Ker v strokovni literaturi obstaja veliko definicij managementa, se bolj podrobno v samo 

opredelitev pojma management in nalog ter vlog managerjev nismo poglabljali. Našteli bomo 

najbolj izstopajoče: 

Megginson Mosley in Pietri (1992, 13) menijo, da management uporablja človeške, tehnično-

tehnološke in organizacijske vire za doseganje smotrov in ciljev organizacije. 

Robbins in DeCenzo (2001, 5) navajata, da naj bi s pojmom management opisovali proces 

učinkovitega doseganja smotrov in ciljev s pomočjo drugih članov organizacije. 

Dessler (2001, 29) ugotavlja, da je management evolucijski proces. Šlo na bi idejo, ko med 

stoletji in tisočletji zasledimo enake zasnove managementa.  

Kako so ljudje razumeli besedo management, so v svoji raziskavi ugotavljali Adizes idr. (1996, 

18–19), ki so spoznali, da ni nekega enoznačnega pomena za to besedo. Osnovna naloga 

managerjev naj bi bila v uresničevanju smotrov in ciljev ter v uspešnem poslovanju podjetja. 

Drucker (2001b, 48) opredeli management kot posebno orodje, funkcijo in instrument, ki naj 

bi organizaciji omogočala razvijati sposobnosti doseganja načrtovanih rezultatov. 

Schermerhorn (2001, 8): Management je proces načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

kontroliranja (u)porabe virov za doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. 

Rue in Byars (2003, 3–6) pravi, da je management proces urejanja zadev in odločanja o tem, 

kako najbolje uporabiti vire, ki so mu na voljo za izdelavo izdelkov ali izvajanje storitev. 



 

22 

Managerske naloge je razdelil na planiranje, organiziranje, kadrovanje, vodenje in 

kontroliranje. 

Robbins in Coulter (2012, 26) pišeta, da ne glede na to, kako te osebe imenujemo, naj bi nekdo 

moral organizirati in planirati delo, ljudi in surovine, voditi in usmerjati zaposlene ter izvajati 

kontrolo za zagotovitev dobro opravljenega dela. 

Kralj (2005, 14) meni, da je management treba ločiti od upravljanja, saj se ta nanaša na vodenje 

poslov in ljudi k izidom. Bistvo je obvladovanje organizacije za doseganje dobrih izidov. 

Dessler (2001, 29–40) skozi zgodovino človeštva našteva prepoznavnejše/izstopajoče 

managerske teorije in njihove osnovne značilnosti, ki jih v nadaljevanju na kratko povzemamo. 

Klasični in znanstveni management 

Začne se uveljavljati z nastankom industrijske revolucije, ko so stroji množično zamenjali 

človeško delovno silo. Pojavi se specializacija in delitev dela. Značilen je za industrijsko okolje, 

kjer je pomembna akumulacija virov in rast podjetij ali drugih organizacij z namenom 

ustvarjanja čim večjih donosov Dessler (2001, 29–31). 

Značilen predstavnik znanstvenega managementa naj bi bil Frederick W. Taylor. Posvečal se 

je učinkovitosti poslovnih procesov in ne organski rasti organizacije in procesov. Po Taylorju 

(1998, 15–16) so dolžnosti managerjev naslednje:  

 razvijanje znanosti za vsako sestavino človeškega dela, kar nadomešča staro metodo 

»približka na oko; po občutku«; 

 znanstveni izbor in urjenje, poučevanje ter razvijanje delavca, v nasprotju s preteklostjo, 

ko je delavec sam izbiral delo in se sam uril po svojih najboljših močeh; 

 iskreno sodelovanje z ljudmi, da bi tako zagotovili, da se delo opravlja v skladu z načeli 

znanosti, ki se je razvijala; 

 pristojnost in odgovornost naj bi bila enakomerno porazdeljena med upravljavce (lastnike) 

managerje (skrbnike premoženja) in izvajalce dela (sodelavce). Upravljavec in manager 

naj bi prevzela delo, za katerega naj bi bila bolje usposobljena kot sodelavec. 

Bavec (2005, 14–18) omenja, da so poleg Taylorja značilni predstavniki klasičnega 

managementa še Fayol (administrativna šola) z načeli učinkovitosti in definiranjem osnovnih 

funkcij/nalog managerjev (planiranje, organiziranje, ukazovanje, koordiniranje in 

kontroliranje) in Weber (birokratski model) z uveljavitvijo funkcioniranja organizacij po jasnih 

pravilih. 
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Vedenjska šola managementa 

Z vedenjskim pristopom so avtorji proučevali človekovo obnašanje in vedenje v okviru 

organizacije s pomočjo prispevkov psihologije, sociologije, antropologije, političnih in drugih 

znanosti. Zaradi nenehnih sprememb v družbenem okolju naj na organizacije ne bi zmogli 

gledati kot na zaprte poslovno-organizacijske sisteme, ki delujejo v predvidljivem in 

nespremenjenem družbenem okolju. V ospredju naj bi bila raznolikost in konkurenčnost, kar 

privede do centralizacije v organizacijah Dessler (2001). 

Značilni predstavniki v vedenjski šoli managementa so avtorji kot, npr. McGregor z teorijo X 

in Y (ljudi vodijo nižji in višji nivoji potreb), Maslow s teorijo o potrebah, kjer poudarja 

fiziološke potrebe, potrebe po varnosti in zaščiti, socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, 

pripadnost), potrebe po spoštovanju in ugledu ter samoaktualizaciji (potrebe po uresničitvi 

potencialov), Reddin s teorijo Z (človeka opazujemo iz realnih izhodišč, v realnem okolju), 

Herzberg z motivacijsko-higiensko teorijo in Likert s teorijo organizacije, usmerjene na 

zaposlene sodelavce Dessler (2001). 

Kvantitativna šola 

Po drugi svetovni vojni so avtorji v večji meri začeli uvajati kvantitativne metode in tehnike za 

razreševanje različnih problemov v organizacijah. Tudi v managerski znanosti so začeli 

množičneje uporabljati kvantitativne metode. K proučevanju managementa so pristopili z 

razvojem novih teorij in modelov, s katerimi naj bi opisovali povezave pomembnih dejavnikov. 

Izhajali so iz mikroekonomike organizacije in si prizadevali določiti dejavnike, ki so vplivali 

na maksimiranje donosa. Prepoznali so dva osnovna možna pristopa za obvladovanje 

organizacije, in sicer znanstvenega in sistemskega Dessler (2001). 

Znanstveni pristop je temeljil na razvoju teorije in modelov, s katerimi so opisovali povezave 

pomembnih dejavnikov, ki so vplivali na delovanje podjetja ali druge organizacije. S 

sistemskim pristopom pa so zagovarjali stališče, da so poslovno-organizacijski sistemi (npr. 

podjetja in druge organizacije) del družbenega in naravnega okolja, v katerem delujejo. Kljub 

temu da v organizacijah delujejo z lastnimi smotri in cilji, ostajajo v soodvisnosti z ostalimi 

podsistemi v družbenem in naravnem okolju, ki jim pomagajo ali jih ovirajo pri njihovem 

delovanju Dessler (2001). 

Situacijska managerska teorija 

Situacijska managerska teorija je podlaga za enega izmed temeljnih pristopov pri obvladovanju 

organizacije. Mehanistični tip obvladovanja organizacije naj bi bil učinkovit v stabilnem 

družbenem okolju, v katerem so vnaprej znane procedure in pravila. Za tak tip obvladovanja 

organizacije je značilna centralizacija managementa, visoka standardizacija in formalizacija. 
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Za razrešitev določenega problema naj bi obstajalo več razrešitev, ki pa jih ni mogoče preprosto 

prenesti v drugo družbeno okolje Dessler (2001).  

Organska managerska teorija vsebuje timsko delo in večsmerne komunikacije. Predstavlja 

fleksibilno obliko organiziranosti in temelji na decentralizaciji ter avtonomiji. Komuniciranje 

poteka vertikalno, horizontalno in prečno ter je podobno svetovanju Dessler (2001). 

V poslovni praksi pojmujemo management kot poslovodstvo, kar je preveč ozko pojmovanje, 

saj ima management več funkcij. Poslovodenje pojmujemo kot eno od funkcij managementa. 

Splošno uveljavljena funkcijska delitev managementa zajema štiri temeljne naloge: 

 planiranje; pri planiranju ustvarjalno določamo smotre in cilje ter načine za njihovo 

uresničevanje; 

 organiziranje; pri organiziranju določamo naloge, ljudi in ostale vire za opravljanje dela; 

 vodenje; pri vodenju motiviramo, usmerjamo in vplivamo na ljudi, da dosežemo smotre in 

cilje organizacije; 

 kontroliranje; pri kontroliranju spremljamo rezultate in jih primerjamo s smotri in cilji ter 

jih po potrebi popravljamo Dessler (2001). 

Kralj (2005, 14) pravi, da vsako funkcijo managementa po vsebini opredeljujejo aktivnosti 

funkcije managementa, ki omogočajo razumevanje posamezne funkcije managementa in 

njegovo uporabo v podjetju ali v drugi organizaciji. 

Lastniki oz. upravljavci organizacije za obvladovanje podjetja ali druge ustanove imenujejo 

managerje, zato naj bi jim zaupali. Pri presojanju o primernosti managerjev za imenovanje naj 

lastniki ne bi zanemarjali znanj in veščin o vodenju, etični zanesljivosti, verodostojnosti in 

zaupanju sodelavcev. 

Po Druckerju (1999, 3–11) naj bi managerji znali razreševati sodobne izzive v krajšem času, z 

večjim vplivom ter bolj konstantno. Pozna tri dimenzije ekonomskih nalog:  

 učinkovito obvladovanje svojega delovnega procesa, 

 njegov potencial je treba najti in uresničiti in 

 narejeno naj bi bilo v drugačnem poslovanju, za drugačno prihodnost. 

V skladu z Druckerjevimi (1999) navedbami naj bi managerji poznali in obvladovali naslednje 

predpostavke: 

 poslovni rezultati ali viri ne obstajajo znotraj poslovanja, oba sta zunanja vira; 

 do rezultata naj bi prišli z izkoriščanjem priložnosti in ne z razreševanjem problemov; 

 za doseganje rezultatov naj bi bili proizvodni viri alocirani k priložnostim in ne k 

problemom; 

 ekonomske rezultate dosegamo le z vodenjem ne s kompetencami; 

 vsak vodilni položaj je začasen in kratkotrajen; 
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 kar obstaja je staro; 

 obstoječe je verjetno napačno alocirano; 

 združevanje je ključ do pravega ekonomskega rezultata. 

Drucker (1999, 85) pravi, da je poslovanje proces, v katerem spreminjamo vire in specifično 

znanje ter veščine v prispevek ekonomske dodane vrednoti na trgu, in da je bistvo poslovanja 

ustvarjanje kupcev. 

Hermano in Martin-Cruz (2016, 3448–3449) opisujeta vlogo vršnega managementa kot gonilno 

silo uspešnosti podjetja ali druge organizacije. Temu pritrjujeta tudi Lo in Fu (2016, 2182–

2183), ki omenjata pomembnost odločitev in delovanja vršnih managerjev in njihov vpliv na 

uspešnost podjetja v tržnih pogojih. Colbert, Barrick in Bradley (2014, 352) podarjajo pomen 

izkušenj, vrednot in osebnosti vršnih managerjev, ki oblikujejo svojo razlago družbenega okolja 

in tako vplivajo na odločitve ter organizacijsko okolje v podjetju. Ker je treba ustvarjalno 

razreševati probleme, menijo Dimovski idr. (2014, 13), da je moderen management fenomen 

20. stoletja. V nasprotju s prej zapisanim nekateri avtorji (npr. Hambrick, Finkelstein in 

Mooney 2005; De Wall 2008; Pfeffer 2015) ugotavljajo, da managerji pri doseganju uspešnosti 

podjetja nimajo oz. imajo zanemarljivo vlogo. 

2.2 Organizacijska kultura 

V sodobni družbi in z uporabo sodobne IKT je vse povezano in soodvisno. Različne kulture so 

med seboj odvisne in se nadgrajujejo, zato je pomembno poznati značilnosti in razlike med 

organizacijami, ki delujejo v različnih kulturah. Predvsem hiter vzpon japonskih podjetij je 

sprožil val raziskav o organizacijski kulturi. V globalnih podjetjih se soočajo z različnimi 

organizacijskimi kulturami, ker delujejo v multikulturnem družbenem okolju. Prav tako naj bi 

razvijali svojo lastno organizacijsko kulturo, ki velja za vse podružnice, saj tako pridobijo na 

prepoznavnosti v svetu. Hofstede, Hofstede in Minkov (2010, 3) opredeljujejo vzorec 

razmišljanja, čutenja in ukrepanja kot kulturo, ko se na podlagi preteklih izkušenj opredeljuje, 

kakšna je ob določeni situaciji v danem trenutku najbolj verjetna in smiselna reakcija. Znotraj 

prevladujoče organizacijske kulture se razvijajo subkulture, s katerimi se identificirajo 

posamezni člani podjetij. Kot pravijo Lee, Huang in Chang (2017, 451–452), so zaposleni 

veliko bolj pozorni na svoje delovno okolje, zato si v podjetjih s »kulturno živahnostjo« kot 

organizacijskim vzvodom pomagajo oblikovati delovno okolje in motivirati sodelavce. 

Hofstede, Hofstede in Minkov (2010, 479) trdijo, da je organizacijska kultura kolektivno 

programiranje duha, s pomočjo katere razlikujemo člane organizacij. Poudarjata, da je 

organizacijska kultura značilnost organizacije, ne pa posameznikov, ki se izraža in meri preko 

besednega in/ali nebesednega vedenja posameznikov – akumuliranega na raven njihove 

organizacijske enote. 
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Kotter in Heskett (1992, 6) menita, da je nastajanje organizacijske kulture tesno povezano z 

oblikovanjem skupine, kjer se več posameznikov medsebojno povezuje. Ob razreševanju 

problemov se določene ideje ali razrešitve problemov izkažejo za uspešnejše, zato jih 

uporabljajo daljše obdobje, s čimer postanejo del organizacijske kulture. Dlje kot se ideje ali 

razrešitve uporabljajo, bolj so zakoreninjene v samem bistvu organizacijske kulture. 

 

Slika 3: Vzorec nastajanja organizacijske kulture 

Vir: Kotter in Heskett 1992, 8. 

Harris in Hartmann (2002, 75) menita, da organizacijsko kulturo sestavlja sistem vrednot, norm 

in obnašanja ljudi v organizaciji. Vrednote kažejo, kaj je pomembno; norme, kakšno je 

pričakovano obnašanje; odnos pa mentaliteto posameznikov. Skupina izbere simbole, slogane 

in obrede, ki se izražajo v njihovih vrednotah, organizacijska kultura pa je tista, s katero se 

narekuje posamezniku, kaj je pomembno v organizaciji, kako se obnašati in kako dojemati 

stvari. 

Schein (1992, 17) pravi:  

Kultura je vzorec skupnih temeljnih predpostavk, ki jih je iznašla, odkrila ali razvila neka skupina, 

ko se je učila spopadati s problemi zunanje adaptacije in notranje integracije. Te predpostavke so 

se pokazale kot dovolj dobre, da bi jih skupina sprejela kot veljavne in zato naučijo nove člane 

skupine po tem vzorcu zaznavati, misliti in čutiti v odnosu do teh problemov. 

Martins in Terblanche (2003, 65) pišeta, da je v literaturi organizacijska kultura definirana na 

več načinov. Citira Lundy in Cowlinga (1996), ki pravita, da je organizacijska kultura način, 

kako nekaj delamo v določenem okolju. 

Poslovodstvo 

Poslovodja razvija in poizkuša uresničiti svojo 
vizijo/filozofijo ali poslovno strategijo. 

Obnašanje v organizaciji 

Zaposleni se obnašajo v skladu s filozofijo oziroma 
poslovno strategijo. 

Rezultati 

Organizacija dosega uspešne dobre rezultate v daljšem 
časovnem obdobju. 

Organizacijska kultura 

V organizaciji se poraja kultura, ki odraža vizijo,
poslovno strategijo ter izkušnje posameznikov pri
uresničevanju vizije.
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Trompenaars (2003, 183) meni, da je organizacija kulturni konstrukt, ker je organizacijska 

kultura sistem skupnih pomenov. 

Izidi iz sodobnejših raziskav napeljujejo na sedem temeljnih dimenzij, ki naj bi v celoti 

zajemale bistvo organizacijske kulture. Vsaka posamezna dimenzija organizacijske kulture se 

nahaja v mejah od nizke do visoke stopnje moči. Te dimenzije organizacijske kulture so 

naslednje (Robbins in Judge 2013, 512–513): 

 inoviranje in prevzem tveganj: ta dimenzija naj bi kazala obseg, do katerega so zaposleni 

spodbujeni pri inovativnosti in prevzemanju tveganj; 

 pozornost k podrobnostim: izraža obseg, do katerega se od zaposlenih pričakuje, da bodo 

kazali natančnost, usmerjenost k analizam in pozornost podrobnostim; 

 usmerjenost k izidom: opredeljuje obseg, do katerega so managerji osredotočeni na 

rezultate ali izide bolj kot na tehnike in procese, ki se uporabljajo za doseganje teh 

rezultatov; 

 usmerjenost k ljudem: izraža obseg, do katerega odločitve managerjev upoštevajo učinke 

izidov na ljudeh znotraj organizacije; 

 usmerjenost k timom: opredeljuje obseg, do katerega so delovne aktivnosti bolj usmerjene 

k timom kot k posameznikom; 

 napadalnost: ta dimenzija naj bi kazala obseg, do katerega so ljudje bolj agresivni in 

tekmovalni kot brezbrižni; 

 stabilnost: izraža obseg, do katerega organizacijske aktivnosti poudarjajo ohranjanje 

statusa quo v nasprotju z rastjo. 

Razvoj in oblikovanje organizacijske kulture je povezan predvsem z nastankom skupine in ne 

z obravnavanjem samega posameznika. Kultura je namreč lastnina skupine in ko se v skupini 

začne oblikovati skupni način razmišljanja ter delitev skupnih norm, vrednot in čustev, ki so se 

začeli oblikovati na podlagi skupnih izkušenj, se začne oblikovati kultura.  

Malik (2005) navaja, da raziskovanje v 80-ih in 90-ih ni samo spremenilo obravnavanje in 

obvladovanje podjetij v ZDA in Evropi, temveč je tudi pokazalo, da japonski managerji niso 

superiornejši. Bloom idr. (2012, 13–14) v svoji raziskavi podobno ugotavljajo, da so ameriška 

podjetja z zasebnim kapitalom bolje upravljana kot družinska podjetja in javne ustanove. 

Kot pravita Ridderstråle in Nordström (2004, 71), so vrednote začasne in se v življenju 

posameznika spreminjajo, predvsem z uporabo IKT, ki naj bi nam vzbujala potrebo po 

pripadnosti določenim ciljnim skupinam. Z nami tako manipulirajo podjetja ali druge 

organizacije, ki pri potrošnikih vzbujajo potrebo po izdelkih ali storitvah, ki naj bi bile simbol 

sugeriranega življenjskega sloga. 

Kavčič (2006, 18) pravi, da je organizacijska kultura pomemben dejavnik, ki vpliva na naše 

smotre, cilje, vrednote, stališča, norme, pravila obnašanja, vzornike, običaje, ki so lahko 
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drugačni od smotrov in ciljev ter interesov organizacije. Organizacijska kultura naj bi imela 

naslednje učinke: 

 povezuje se z znanjem in veščinami, ki jih v organizaciji imajo (z njeno pomočjo 

opredeljujemo, katero znanje in veščine so za organizacijo pomembne, koristne in veljavne, 

določamo porazdelitev znanja in veščin, določamo stopnjo sodelovanja med sodelavci, 

določamo odnos do novega znanja in veščin ipd.); 

 povezuje posameznike v skupine (določanje pogojev za skupno podlago delovanja); 

 deluje kot mehanizem koordinacije in kontrole (standardi in usmeritve za delovanje, 

opredeljuje zaželeno vedenje); 

 ima stabilizacijsko funkcijo (utrjuje strukturo, aktivno oblikuje organizacijsko klimo in s 

tem daje občutek trdnosti in trajnosti, z miti, zgodbami ustvarja lastni organizacijski svet), 

 omogoča oblikovanje identitete (pripadnosti, samopodobe, občutek varnosti); 

 oblikuje motivacijski okvir za dejavnost zaposlenih (pristojnosti in odgovornosti, nagrade, 

varnost, cenjenost); 

 vpliva na konkurenčno prednost (spodbujanje skupnih vrednot in skupnega participiranja, 

krepitev kulture). 

Zohar in Marshall (2006, 174) pravita, da naj bi se pri uresničevanju organizacijske kulture 

osredotočili na dejavnike, ki neposredno vplivajo na storilnost posameznikov. Če bi vedenje, 

ki vključuje duhovno inteligenco, prevladalo, bi lahko dosegali visoko organizacijsko kulturo 

z višjimi motivi kot je dobiček. Taka organizacijska kultura naj bi bila zibelka vseh sprememb 

vzorca iz poslovanja-kot-po-navadi in vsebuje vizijo duhovnega kapitala (kapitalizem, ki 

temelji na vrednotah). Ti dejavniki so: komunikacija, medsebojni odnosi, moč, prilagodljivost, 

poštenost, zaupanje, resnica in pooblaščanje. 

Martin (2002, 5) pravi, da je bil z organizacijsko kulturo prestavljen fokus s številskih 

spremenljivk, strukture, tehnologije, demografije k ritualom, humorju, simbolom in njihovim 

pomenom. 

Uspešnost podjetja in močna organizacijska kultura nista nujno povezani. De Chernatony idr. 

(2002, 165) se sklicujejo na Wilkinsa in Ouchija (1983), ki menita, da se podjetja ne bi smela 

zanašati na eno samo, enotno organizacijsko kulturo, ampak so uspešnejša, če je v njih več 

klanov. Schein (1986, 13) polemizira s Petersonom in Watermanom (1982), saj trdi, da je eden 

izmed njunih večjih problemov, da ne vidita, da imajo lahko organizacije, ki niso uspele, enake 

lastnosti kot uspešne organizacije. Robey in Sales (1994, 377) navajata Scheina (1987), ki pravi, 

da kljub temu, da ima veliko uspešnih organizacij močno organizacijsko kulturo, pa močna 

organizacijska kultura ne pomeni nujno uspešne organizacije, kajti vsaka organizacija, ki ima 

dolgo zgodovino, ima tudi močno organizacijsko kulturo. Prav tako kritizira odnos med močjo 

organizacijske kulture in organizacijskim delovanjem zaradi enostavnosti in preziranja vsebine 

kulturnih predpostavk, ki so boljši indikator učinkovitosti organizacijske kulture kot njena moč. 

Po drugi strani pa Collins (2001, 156) v svoji svetovni uspešnici Good to Great navaja 
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ugotovitev izvršnega direktorja Nucorja, da 80 % uspešnosti njihovega podjetja predstavlja 

organizacijska kultura. 

Kot menijo de Chernatony idr. (2002, 165–166), večjo stopnjo uspešnosti pojasnimo pri tistih 

podjetjih z močno organizacijsko kulturo, ki so skladne s svojim družbenim okoljem, se znajo 

prilagoditi spremembam v svojem okolju, spoštujejo vodilne na vseh ravneh organiziranosti ter 

skrbijo za zadovoljevanje potreb zaposlenih, odjemalcev in delničarjev. 

Hofstede (2001, 408) pravi, da ključni dejavnik organizacije ni organizacijska kultura sama po 

sebi, ampak to, kar vršni managerji naredijo z njeno pomočjo.  

Schein (2004, 1–2) pravi: »Kultura in vodenje sta dve strani istega kovanca; voditelji najprej 

ustvarijo kulture pri oblikovanju skupin in organizacij. Šele ko kultura že obstaja, določijo 

kriterije za vodenje.« Na snovanje organizacijske kulture, njenega ohranjanja ter spreminjanja 

imajo managerji velik vpliv, saj naj bi s svojim zgledom določali kaj je prav in kaj ne. Managerji 

naj bi imeli glavno pristojnost in odgovornost pri vzpostavitvi organizacijske kulture v podjetju 

ali v drugi organizaciji. 

Po predhodno citirani literaturi povzamemo, da je organizacijska kultura konstrukt in vsota vseh 

predpostavk, ki si jih skupina deli in jih jemlje za samoumevne in ki se jih je naučila skozi 

skupno zgodovino. 

2.3 Odločanje managementa 

Odločitve na ravni posameznika, skupine, podjetja ali druge oblike organizacije sprejemamo 

vsak dan. V podjetju ali drugi organizaciji ima odločanje velik pomen in je najpogosteje 

povezano z managerji, ki sprejemajo odločitve na več ravneh organiziranosti in vseh funkcijah 

managementa. Družbeno okolje, v katerem delujejo organizacije, naj bi se vedno pogosteje in 

hitreje spreminjalo, kar naj bi otežilo odločanje. McLaughlin (1995, 443) meni, da gre pri 

odločanju managerjev za temeljni proces v organizaciji, ki loči uspešnejše od preostalih. V 

uspešnejših podjetjih naj bi se odločali bolje in hitreje ter izbirali bolj učinkovite razrešitve. 

Hoffmanova (2016, 1–2) meni, da razreševanje problemov zahteva percepcijo in uporabo 

odločitev, ki temeljijo na pravilni oceni ter prepoznavanju situacije. Problemi naj bi 

predstavljali vrzel med sedanjim in pričakovanim bodočim stanjem. Tudi noben sprejet ukrep 

je po svoji vsebini odločitev. 

Iskanje in izbira primerne razrešitve za zaznani problem je v svoji osnovi odločanje. Odločitve, 

ki jih sprejemamo za razrešitev enakega problema, so lahko različne, prav tako tudi posledice. 

Ker gre pri managerjih za eno od pomembnejših funkcij z veliko vplivi na poslovanje 

organizacije, je dobro odločanje ključnega pomena. Za sprejetje odločitve zbirajo razne 

informacije, ki jim pomagajo sprejemati odločitve o možnih razrešitvah. Garvin in Roberto 

(2001, 108–109) menita, da je verjetno najbolj pomembna funkcija managerjev odločanje. 
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Odločanje je več kot le trenutek prebliska, je proces urejanja zadev, ki vključuje zbiranje 

podatkov ter informacij, njihovo analizo in sprejem smernic za naprej – odločitve. 

Brunsson (2007, 1) pravi, da pojem odločitev pogosto uporabljamo kot sinonim za izbiro. Meni, 

da je odločitev bolj koristno vzeti kot institucijo – model postopka urejanja zadev, ki je že 

poznan in je namenjen ocenjevanju po vnaprej določenih pravilih. Urejanje zadev in odločanje 

je pomembno področje raziskav o organizaciji in prav zaradi tega izstopajoča organizacijska 

aktivnost. 

Kot pravijo Bonczek, Holsapple in Whinston (1981, 12), naj bi bile vse managerske aktivnosti 

povezane z odločanjem. Manager naj bi bil prvi in najpomembnejši odločevalec. V organizaciji 

imajo vrsto odločevalcev na več ravneh organiziranosti. 

Lewis (1998, 111–112) meni, da naj bi imela managerska odločitev količinsko opredelitev in 

možnost sprejetja. 

Koontz in Weihrich (2010, 127) pravita, da je odločanje postopek izbire ene izmed najmanj 

dveh možnih različic. Managerji naj bi odločanje prepoznali kot eno izmed njihovih osrednjih 

vlog. 

Ghuman (2010, 207) navaja, da je odločanje zavesten in človeški proces, ki vključuje osebni in 

družbeni vidik ter je osnovan na dejanskih in vrednostnih predpostavkah z namenom doseči 

želeno stanje, ko izbiramo med eno ali več različicami. 

Harrison (1975, 51) pravi, da predstavlja odločanje proces, v katerega je vključenih več ved, ki 

se med seboj prepletajo in omogočajo kakovostnejše odločanje (slika 4). 

Rozman (2002, 53) opredeljuje management kot proces usklajevanja in kot odločanje. Za 

odločanje pravi, da so odločitve rezultat dela managerjev in so vključene v vse faze procesa 

managementa. Pomenijo izbiro med možnostmi in vplivajo na uspešnost poslovanja. 

Daft in Marcic (2017, 230) pravita, da je odločanje veliko bolj racionalno kot čustveno. 

Managerske odločitve delita na programirane (rutinske) in neprogramirane. Za rutinske 

odločitve pravita, da se sprejemajo po vnaprej določenih smernicah in ostanejo kot odgovor na 

predvidljive in ponavljajoče se situacije. Neprogramirane odločitve nastanejo po njunem 

mnenju v situacijah, ki so nove, slabo opredeljene in nestrukturirane. Ker so kompleksne in 

obsežne, je zanje značilno strateško razmišljanje. 
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Slika 4: Interdisciplinarnost odločanja 

Vir: Harrison 1975, 51. 

Sadovykh, Sundaram in Piramuthu (2015, 103) pravijo, da je odločanje izbiranje med dvema 

različicama z množico alternativ, ki so kot racionalne odločitve na voljo odločevalcem. V 

odločevanje je vpletena izbira pravih vprašanj, iskanje primernih načinov dela in izbira 

alternative kot končne odločitve. Za Lendla pravijo, da opisuje odločanje kot kognitiven proces, 

ki vodi do končne izbire. Opisuje ga kot izbor poteka dejanj ali mnenj. Pravi, da je odločanje 

proces, ki se začne z razlogom, zakaj nekaj delati, konča pa z izbiro končne odločitve. 

Nakamori in Sawaragi (2000, 182) omenjata tri dejavnike odločanja. Gre za mehke in trde 

dejavnike, ki upoštevajo omejitve naših sposobnosti pri objektivizaciji realnega sveta, 

razumevanju posrednega opazovanja in objektivne analize. 

Ko v organizaciji zmanjšajo tveganja iz družbenega okolja, je verjetnost izboljšanja odločitev 

večja. V ta namen je treba imeti dovolj znanja in veščin ter pridobivati kakovostne podatke in 

informacije. Addison idr. (2013, 493) menijo, da je pri odločanju pomembno določiti pravo 

vlogo izbranega modela, upoštevati dobre prakse in zagotoviti učinkovito komuniciranje. 

Hoffmanova (2016, 8–9) pravi, da tudi enostaven problem na delovnem mestu predstavlja izziv 

managerju. V kolikor ne gre za rutinski problem, je dobro imeti model, s katerim se lažje 

odločamo. V ta namen predlaga model, ki je sestavljen iz naslednjih osmih korakov: 

 identificirati problem, 

 izbrati odločitvene kriterije, 

 določiti prioritete in uteži, 

 razviti različne razrešitve, 

 oceniti različne razrešitve, 
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 izbrati razrešitev, 

 planirati in izvesti razrešitev, 

 evalvirati napredek in, če je potrebno, prilagoditi razrešitev. 

Prav zaradi formalnosti modelov, v katerih so vključeni potrebni čas in viri, se managerji pri 

hitrih odločitvah pogosto odločajo za spontane razrešitve. Znati pravilno oceniti, kdaj uporabiti 

model ali spontano razrešitev, je tudi del procesa managerskega odločanja. 

Tavčar (2009, 112) loči tri načine odločanja: 

 Rutinsko odločanje izhaja iz spoznanja, da je mogoče vnaprej predvideti odločitve za 

mnoge enostavne in mnogokrat opravljene zadeve v preglednih in enostavnih okoliščinah. 

Te odločitve so hitre in učinkovite, vendar niso primerne tam, kjer je treba izvesti prehodno 

analizo. 

 Analitično odločanje poteka racionalno, po bolj ali manj zapletenem modelu, metodi ali 

algoritmu. Takšno odločanje zahteva veliko časa in virov v organizaciji. Pri vnaprej 

določeni analizni metodi je tako odločanje zelo podobno rutinskemu.  

 Intuitivno odločanje je ustvarjalno, saj odločitve temeljijo na zamislih in idejah, ki se 

porajajo v podzavesti odločevalca. Je močno povezano z znanjem, izkušnjami, vrednotami 

in osebnostnimi značilnostmi odločevalca. 

Hiriyappa (2009, 13–15) opisuje vloge managerjev pri odločanju kot spodbujevalce sprememb, 

upravljavce motenj v organizaciji, odločevalce razvoja in pogajalce v imenu organizacije. Tako 

je opredelil štiri vloge managerjev pri odločanju; te so: 

 Kot podjetnik naj bi na vsaki ravni organizacije deloval kot iskalec priložnosti in uvajalec 

sprememb ter skrbel za učinkovito razporejanje virov. Njegova naloga je tudi uveljavljanje 

in dvig ugleda organizacije. 

 Kot upravljavec motenj naj bi znal učinkovito razreševati konflikte in grožnje znotraj in 

zunaj organizacije. V kriznih razmerah naj bi bil glavni odločevalec. 

 Kot odločevalec razvoja organizacije naj bi znal učinkovito razdeljevati vire za posamezne 

procese. 

 Kot pogajalec naj bi bil pristojen za odločanje v vseh primerih, s katerimi ima opravka na 

svoji ravni organiziranosti. Pogaja se s strankami in usklajuje razrešitve znotraj in zunaj 

organizacije kot npr. med managerji, sindikati, kupci in lastniki. 

Vila in Kovač (1997, 204–206) razvrščata odločitve glede na: 

 obdobje, za katero se sprejemajo, delimo odločitve na strateške taktične in operativne 

odločitve; 

 postopek odločanja delimo odločitve na kvantitativne in kvalitativne; 

 razmere, v katerih se odloča glede na varne, tvegane in negotove pogoje odločanja; 

 programirane in neprogramirane odločitve; 

 optimalne in suboptimalne odločitve in 
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 način odločanja glede na individualno in skupinsko odločanje. 

Managerji naj bi v vlogi odločevalca sprejemali odločitve, ki imajo minimalne ali usodne 

posledice za organizacijo. Pri tem se opirajo na svoje vrednote, znanje in izkušnje (kompetence) 

ali pa uporabijo različne modele odločanja, za katere naj bi bil značilen strukturirani pristop. 

2.4 Vrednote in etika managerjev 

V globalnem svetu se v organizacijah soočajo z različnimi družbenimi vrednotami, ki odražajo 

odnos ljudi do pomembnosti in veljavnosti nečesa. Glede na vrednote, ki odražajo okolje, iz 

katerega izhajamo ljudje, se razlikuje tudi pojmovanje etičnega, moralnega in poštenega v 

delovanju managerjev organizacij. Prav zaradi spreminjanja vrednot je pomembno poznati 

medsebojne razlike in se temu ustrezno prilagajati. 

Etične dileme managerjev so v poslovnem in neposlovnem okolju z razvojem globalizacije še 

bolj prisotne. V različnih državah veljajo različni etični standardi; konkurenca, zaposleni, 

dobavitelji in kupci so vsakodnevno podvrženi etičnim dilemam, ker je osebni interes v današnji 

družbi zelo poudarjen. Pogosto se pri etičnem ravnanju srečujemo z načelom: »Kar ni 

prepovedano, je dovoljeno.« To stališče podpira tudi Ustavno sodišče s svojo odločbo št. U-I-

290/96 z dne 11. 6. 1998 (Ustavno sodišče RS 1998). Tako ravnanje je v skladu z zakonom, 

vendar morajo biti etični standardi delovanja višji. Glede na to, da je to tudi uradno stališče 

tretje veje oblasti, so managerji pogosto v dilemi, kako ravnati, in prepuščeni lastni presoji, v 

čigavo korist delovati. 

Za managerje naj bi bilo pomembno, da prepoznajo, kdaj lahko pride do etične dileme, saj so s 

svojim ravnanjem nosilec etičnega delovanja v organizaciji. Odločitve in delovanje managerjev 

vplivajo tudi na percepcijo, kako prepoznajo v družbenem okolju organizacijo kot etično ali 

neetično. S poslovanjem v sodobnem družbenem okolju se izkazuje, da je pomen etike 

managerjev aktualna in tudi različno razumljena tematika (Drucker 1995; Donaldson in 

Werhane 2007; Kolb 2010; Barry in Shaw 2012). Zahteve deležnikov do organizacije naj bi 

bile enoznačne. Pričakujejo etično poslovno ravnanje, ki preprečuje raznovrstna oškodovanja, 

industrijsko vohunjenje, nedovoljeno konkurenčno prednost, brezobzirnost zaposlenih ipd. 

Za dolgoročen obstoj organizacije naj bi bila etičnost poslovanja njihovih managerjev ključnega 

pomena. Vrednote in etičnost oblikujejo odločitve managerjev in podpirajo uspešnost 

organizacije. Ugotovitve raznih avtorjev (Buchanan in Huczynski 2010; Gilbert 2012; Brooks 

in Dunn 2012) o načelih sodobnega organiziranja in managementa poudarjajo pomembnost 

etičnega in moralnega delovanja in vedenja vseh zaposlenih za uresničevanje smotrov in ciljev 

organizacij. Več avtorjev (Mayer idr. 2012; Pendse 2012) je prepričanih, da je osnovni gradnik 

poslovne etike organizacije prav poslovna etika managerjev. 
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Razni avtorji (Kolb 2007; Trevino in Nelson 2013) s svojimi raziskavami dokazujejo, da je 

poslovna etika pomemben dejavnik poslovne uspešnosti podjetij, saj poslovna etika neposredno 

ali posredno vpliva na dolgoročno poslovno uspešnost podjetij. 

Hellriegel in Slocum (1993, 146) opisujeta etiko v splošnem smislu kot niz pravil, s katerimi se 

definira pravilno in napačno vedenje ali obnašanje. V širšem smislu naj bi etika vključevala 

tudi procese: 

 razlikovanja vprašanj v zvezi z dejstvi in prepričanji, 

 odločanja glede definiranja posameznih problemov, 

 odločanja glede tega, katera moralna načela so ustrezna v neki situaciji. 

Hofer, Chasiotis in Campos (2006, 305) meni, da vrednote vplivajo na naše ravnanje in 

obnašanje, zato je njihovo razumevanje velikega pomena v smeri dolgoročnega zadovoljstva. 

Rokeach (1968, 550–554) pravi, da vrednote presegajo specifične predmete in situacije, saj 

imajo opravka z načini ravnanja in končnim stanjem. Vrednote razdeli na: 

 instrumentalne, ki so prepričanja, ki jih ima večina od nas (npr. pogumnost, odgovornost, 

poštenost ipd.) in 

 terminalne, ki se nanašajo na želeno končno stanje (npr. odrešenje, mir, enakost ipd.). 

Schwartz idr. (2001, 521–522) menijo, da je ločevanje posameznih vrednot težko, ker so meje 

med njimi težko določljive. V ta namen je izdelal teoretični model, kjer je vsaka vrednota 

opredeljena na podlagi dveh bipolarnih dimenzij. Prva dimenzija temelji na odprtosti za 

spremembe in konservatizmu. Značilne vrednote za dimenzijo odprtosti za spremembe so 

stimulacija, usmerjenost k sebi in delno hedonizem. Za konservatizem sta značilni vrednoti 

varnost, tradicija in konformnost. Druga dimenzija temelji na samoizboljšanju in 

samopreseganju. V samoizboljšanje spadajo vrednote moč, dosežek in delno hedonizem. 

Dobronamernost in univerzalizem spadata v dimenzijo samopreseganja.  

Jaaksonova (2010, 803) ugotavlja, da so vrednote za organizacijo pomembne, ker se z njihovo 

pomočjo urejajo različni vidiki delovanja v podjetju ali drugi ustanovi. 

Tran (2008, 166) pravi, da je tipologija etičnih problemov v poslovanju sestavljena iz dveh 

dimenzij. Prva je presoja, druga pa motivacija. Za presojo meni, da sama po sebi vključuje 

etične konflikte, medtem ko lasten interes zmanjšuje motivacijo za pravilno etično presojo. 

Ho in Oladinrin (2016, 929) sta izdelala model etičnosti za gradbena podjetja in v njem 

uporabila merljive kriterije za opredelitev etičnega kodeksa. V njuni raziskavi sta opredelila 

naslednje naloge managerjev pri implementaciji etičnih kodeksov: 

 v funkciji računovodstva je naloga managerjev zagotoviti pregledno poročanje in tako 

javnosti točno in natančno sporočati stanje v podjetju; 
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 pomanjkanje zavez managerjev na področju etike sta spoznala kot oviro pri etičnosti 

poslovanja podjetja; 

 managerji naj bi bili vzorniki pri uporabi etičnega kodeksa v podjetju; 

 za boljše ponotranjanje etike v podjetju naj bi managerji skrbeli za izobraževanje in 

usposabljanje o etiki; 

 za razreševanje sporov naj bi managerji uporabljati etične kodekse; 

 managerji naj bi nenehno spremljali zavezanost k etičnosti v podjetju. 

Oladinrin in Ho (2015, 1196–1197) v svojem prispevku ugotavljata, da obstajajo dokazi o 

visokem pomenu etike za podjetja. V podjetjih npr. sprejemajo etične kodekse, ki so sestavljeni 

iz tehničnih, pravnih in moralnih pravil, s katerimi se določa pričakovano vedenje in obnašanje 

zaposlenih sodelavcev v podjetjih. Za dolgoročno preživetje naj bi zaposleni v podjetju 

sodelovali pri simbioznem etičnem razvoju družbe. Da bi dosegli ta namen, nam bi managerji 

podjetja zagotavljali, da zaposleni ravnajo skladno s kodeksom podjetja in institucionalizirano 

etiko. Etični kodeks je del managerskega sistema kontroliranja. 

V nadaljevanju menita, da vpeljava načel etičnega kodeksa še ne zagotavlja, da bodo v 

organizaciji opravili odgovorne izbire ali razrešili zapletena etična vprašanja.  

Srečujemo se tudi z razmišljanjem, da se etika in dobre poslovne prakse medsebojno 

izključujejo, saj prevladuje zahteva po dobičkonosnosti podjetij. Kontradiktorno pa je, da 

družba pričakuje od podjetij, da bodo pri svojem poslovanju ravnale družbeno in etično 

odgovorno. Managerji so pri tem pristojni in odgovorni, da prepoznajo posledice 

neodgovornega ravnanja in jih preprečijo tako, da pri poslovanju podjetja upoštevajo 

prepoznane vrednote in etiko. 

Po mnenju več avtorjev (King idr. 2011; Brooks in Dunn 2012; Gilbert 2012; Mayer idr. 2012; 

Melé 2012; Trevino in Nelson 2013) naj bi managerji pri svojem delovanju v organizacijah 

izbrali etično ravnanje ter ga vgradili kot osnovo v vse vidike odločanja. Osnovni namen 

uvajanja etičnega ravnanja naj bi bil izboljšati etično delo in vedenje managerjev in vseh ostalih 

deležnikov organizacije na podlagi oblikovanja ali zagotavljanja potrebnih in primernih razmer 

za etično delovanje. 

Po mnenju Helpap in Bekmeier-Feuerhahn (2016, 907) pridejo pri reorganizacijah v podjetjih 

močno v ospredje čustva zaposlenih. V takih primerih so vrednote, ki so jih managerji 

vzpostavili v podjetju zelo pomembne, saj pripomorejo k boljšemu razumevanju razlogov za 

reorganizacijo delovnih procesov in manjšemu odporu zaposlenih do predvidenih sprememb v 

poslovnem procesu. Tudi Li idr. (2016, 745) ugotavljajo, da je vloga managerjev povezana s 

spodbudnim vzdušjem v podjetju, kjer managerji s svojim vedenjem in obnašanjem pokažejo, 

da razumejo zaposlene in jih spodbujajo pri doseganju zastavljenih smotrov in ciljev. 
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Ker lastniki od managerjev pričakujejo doseganje zastavljenih smotrov in ciljev, naj bi se 

managerji spraševali, katera dejanja so prava, poštena in pravična za uresničitev smotrov ter 

ciljev. Razni avtorji (Crane in Matten 2010; Brenkert in Beauchamp 2012; Trevino in Nelson 

2013) ugotavljajo, da nam pri pravilni presoji pomagajo vrednote, ki jih ljudje razumemo kot 

dobre ali slabe, pravilne ali napačne ter zaželene. 

Nekateri avtorji (King idr. 2011; Gilbert 2012) pojmovno delijo vrednote na tehnične, ki 

vključujejo tudi ekonomske in moralne vrednote. Tehnične vrednote nam omogočajo 

učinkovito opravljanje tehnološkega procesa. Stopnjo dobička podjetja pa določajo ekonomske 

vrednote. 

Connor in Becker (2003, 158) navajata, da so sistemi osebnih vrednot tesno povezani, npr. z 

zadovoljstvom pri delu, motivacijo, vodstvenimi uspehi, stilom vodenja, zaznano 

usposobljenostjo, izbiro potrošnikov ter individualno kot organizacijsko uspešnostjo. 

Robbins (2007, 130) opisuje model, s katerim se poskuša napovedati, kako se bodo posamezniki 

v organizaciji odzivali na moralne dileme in kako se odločajo v njih. Na predkonvencionalni 

ravni se ljudje odločajo zaradi neposrednih kazni in nagrad, kot jim narekuje trenutni osebni 

interes. Na konvencionalni ravni so odločitve v skladu z vedenjem, ki je moralno po mnenju 

skupin in institucij, kakršne so družba, družina ali vrstniki. Na najvišji, principalni ravni pa 

ljudje presegajo avtoritete, običaje in norme ter se ravnajo po moralnih načelih, ki so v skladu 

z občimi vrednotami družbe (slika 5).  

Napredovanje do višjih stopenj osebne moralne razvitosti je kompleksen proces, v katerem 

dozoreva človekova osebnost. Moralni razvoj vedno zaostaja za kognitivnim spoznanjem. 

Delovanje managerjev je podvrženo ocenam notranjih in zunanjih deležnikov. Vplivni 

udeleženci zahtevajo od managerjev zasledovanje njihovih smotrov in ciljev, kar naj bi 

pripeljalo do etične ali moralne dileme delovanja managerjev. 

V sodobnem poslovnem okolju se pogosto izpostavlja vrednote in etiko kot konkurenčno 

prednost podjetja ali druge organizacije (Jex in Britt 2014; Xu, Loi in Ngo 2016; Bachman 

2016; Yang in Wei 2017; Ahn, Lee in Yun 2018). 
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Raven Opis stopnje 
Postkonvencionalna 

6. Sledimo svojim izbranim etičnim načelom, 

čeprav kršimo zakon. 

5. Ocenjujemo pravice drugih in ohranjamo 

absolutne vrednote in pravice ne glede na 

večinsko mnenje. 

Konvencionalna 
4. Vzdržujemo klasični red tako, da izpolnjujemo 

obveze, s katerimi soglašamo. 

3. Živimo tako, kot pričakujejo ljudje okoli nas. 

Predkonvencionalna 
2. Upoštevamo pravila samo takrat, ko je to v našem 

trenutnem interesu. 

1. Držimo se pravil, da se izognemo fizični kazni. 

Slika 5: Stopnje moralnega razvoja 

Vir: Robbins 2007, 130. 

2.5 Managerji, snovanje in načrtovanje  

Na tržišču se je treba uveljavljati z vedno novimi izdelki in storitvami (proizvodi) ali procesi. 

Ker zahteva snovanje in načrtovanje novih proizvodov ali procesov določen čas, je treba v ta 

namen razmišljati vnaprej. Managerji naj bi snovali in načrtovali prihodnost delovanja 

organizacije in proizvajanje novih proizvodov ali procesov še v času nepoznavanja dogodkov 

in manjše predvidljivosti prihodnosti, ki povečujeta tveganja pri snovanju in načrtovanju. 

Ansoff in McDonnell (1990, 12) managerske sisteme snovanja in načrtovanja razvrščata v 

naslednje skupine glede na različne stopnje razvoja organizacije: 

 Obvladovanje uspešnosti; gre za obvladovanje organizacije po že znanih dejstvih, kar je 

primerno pri počasnih spremembah. 

 Obvladovanje z ekstrapolacijo preteklosti; obvladovanje je bilo napovedano v prihodnost 

z ekstrapolacijo preteklosti, kar je primerno, ko se spremembe dogajajo hitreje. 

 Obvladovanje s pričakovanjem; gre za obvladovanje pojavov diskontinuitet in so 

spremembe hitre, vendar še vedno dovolj počasne, da omogočajo pravočasno 

predvidevanje in odzivanje. 

 Obvladovanje s prilagodljivim/hitrim odzivom; gre za obvladovanje, kjer se pomembni 

dogodki odvijajo prehitro, da bi dovoljevali pravočasno predvidevanje. 

Prav zaradi tega sta avtorja razmišljala o načrtovanju prihodnjega poslovanja v večjih podjetjih 

kot o kompleksnem in zapletenem procesu obvladovanja snovanja in načrtovanja, ki naj bi se 

uporabljal pri odločanju in usklajevanju z namenom doseganja uspešnosti. 
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Ker naj bi bilo snovanje obvladovanja ustvarjalno delo, ga ni mogoče vnaprej predvideti, ga je 

pa mogoče organizirati. Tavčar (2008) meni, da je zaradi obvladovanja kompleksnosti v 

managementu malo induktivnega pristopa. Izbiranje možnosti (podmen, hipotez) ni 

maksimalno ali optimalno, temveč le zadovoljivo. Predpogoj je znanje splošnih stališč in načel 

ter razpolaganje s splošnimi znanji in veščinami, ki naj bi bile osnova za razumevanje nečesa 

posebnega ali posameznega. Managerji pri obvladovanju snujejo domneve, hipoteze o možnih 

odločitvah, ki naj bi vodile do uspešnega delovanja organizacije. Snovanje možnih odločitev je 

le delno analizno, večinoma je ustvarjalno in intuitivno. Vršni managerji naj bi urejali zelo 

kompleksne in zapletene zadeve. Zaradi številnih zadev so preobremenjeni, v časovni stiski, 

zato se večinoma odločajo intuitivno, kar pa je tudi najbolj tvegano odločanje. Manager naj bi 

bil za dobro odločanje izkušen, imel naj bi primerna znanja in veščine, ki naj bi jih kombiniral 

s spoznanji ter ustvarjal kakovostne odločitve. 

Asimov (1978, 17–21) je dejal: »Sprememba, nenehna sprememba, neizogibna sprememba je 

danes prevladujoč dejavnik v družbi. Nobena smiselna odločitev ni več mogoča, ne da bi 

upoštevali le svet, kakršen je, ampak svet, kakršen bo …« 

Collins in Porras (1996) sta ugotovila, da je bilo za stabilna podjetja značilno, da so imela stalne 

temeljne vrednote in namene, medtem ko se njihove strategije in prakse neprestano prilagajajo 

spreminjajočemu se družbenemu okolju. Za učinkovito vizijo sta bila pomembna temeljna 

zamisel, ki je obsegala ključne vrednote v podjetju in videnje prihodnosti ter vsebovala 

vizionarski smoter podjetja. Uravnoteženje kontinuitete in sprememb je bilo tesno povezana s 

sposobnostjo razvijanja vizije. Z vizijo so managerji izražali smernice o tem, kaj naj v podjetju 

ohranijo in kaj spremenijo. 

Okvir vizije naj bi imel dva glavna soodvisna in dopolnjujoča se dela: temeljno zamisel in 

videnje prihodnosti (slika 6). 

 

Slika 6: Izoblikovanje vizije 

Vir: Collins in Porras 1996, 67. 

Temeljna zamisel 

 Temeljne vrednote 

 Temeljni namen 

Videnje prihodnosti 

 Veliki, zapleteni in drzni cilji 

 Živopisen opis 
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S temeljno zamislijo združujejo temeljne vrednote in temeljni namen podjetja. To naj bi bilo 

»lepilo«, ki podjetje drži skupaj, ko raste in se spreminja. Temeljne vrednote so temeljna in 

trajna načela podjetja – vrednote, ki bi jih podjetje imelo, tudi če bi konkurenčno oslabelo; 

temeljni namen je temeljni razlog obstoja podjetja. Druga komponenta okvirja vizije je 

predvidena prihodnost. V podjetju naj bi prepoznali temeljne cilje; na njihovi osnovi bi 

oblikovali detajlnejše opise za njihovo uresničevanje. 

Vsak začetek ali sprememba naj bi temeljila na zamisli o tem, kako naj bi bilo v prihodnje. Ne 

glede na to, ali gre za osebno ali službeno zamisel, si nekaj (spremembo) predstavljamo v 

prihodnosti. Kot pravi Tavčar (2009, 95), s snovanjem in načrtovanjem, naj bi posegali v 

prihodnost, ki naj bi bila drugačna od sedanjosti. Zato velja posebej načrtovati za sedanjost in 

posebej za prihodnost, saj je izvedba teh načrtov posledica načrtovanja. Channon in Jalland 

(2016, 18) ugotavljata, da se v današnjem času načrtovanje hitreje spreminja, saj je treba 

sprotno slediti poslovanju organizacije in spremembam v družbenem okolju. Prav tako menita, 

da je treba imeti izdelan nabor možnih načrtov za kratkoročno obdobje. 

Kralj (1995, 262–298) pravi, da so informacije, na podlagi katerih načrtujemo, različno obširne. 

Največ jih imamo o sedanjosti, nekoliko manj za bližnjo prihodnost, najmanj pa za dolgoročno 

prihodnost. Obratna je razpoložljivost možnosti, ki jih imamo za izbiro politike organizacije. 

Največ možnosti imamo za dolgoročno obdobje, te omejujejo možnosti srednjeročnega 

obdobja, v okviru slednjih pa so še manjše možnosti sedanje oziroma kratkoročne izbire. Iz tega 

izhaja zamisel o okvirnosti snovanja politike organizacije, ki racionalno zmanjšuje število 

upoštevanih možnosti od temeljne dolgoročne politike skozi razvojno srednjeročno politiko do 

tekoče kratkoročne politike organizacije. 

Kot navajajo razni avtorji (npr. Burke 1993; Kerzner 1998; Cleland 1999; Lewis 2001; Charvat 

2002; Frame 2003; Pinto 2010; Mantel idr. 2011), je snovanje prvi korak, ki ga je treba narediti 

pri vsaki načrtovani spremembi. S snovanjem ter zunanjo in notranjo analizo je treba ugotoviti 

potrebe in moči vplivnih udeležencev in tako izbrati kratkoročno, srednjeročno ali dolgoročno 

usmeritev. Flamholz (1983, 155–156) meni, da načrtovanje vključuje določitev smotrov in 

ciljev, pojasnitev pričakovanj, dodeljevanje sredstev, opredelitev smeri delovanja in 

vključevanje dejavnosti med funkcionalnimi področji organizacije. Bedford in Malmi (2015, 7) 

dokazujeta, da z načrtovanjem dosežemo smotre in cilje s predhodno določitvijo naloge in 

vedenja, ki so potrebna za uresničitev organizacijskih namer. Danese in Kalchschmidt (2011, 

466) ugotavljata, da razpon planiranega časovnega obdobja pozitivno vpliva na uspešnost 

podjetja. Ax idr. (2017, 14) pravijo, da je načrtovanje predvsem predhodna oblika nadzora 

upravljanja, čeprav informacije iz procesa načrtovanja predstavljajo osnovo za naknadna 

vrednotenja. Načrtovanje se uporablja tudi kot koordinacijski mehanizem, s katerim se 

formalno artikulira in sporoča smotre ter cilje in poteke podrejenim. 

Lipovec (1995, 256) navaja, da je načrtovanje prva temeljna funkcija managementa. 

Načrtovanje z organizacijskega vidika opredeli kot podlago za predvidevanje bodočnosti, 
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zavestno določanje bodočega delovanja za uresničitev smotrov in ciljev poslovanja, 

izoblikovano v politike, postopke, predračune in programe. 

Ferreira in Otley (2009, 270) pišeta, da z načrtovanjem sledimo tradicionalnemu pristopu »od 

zgoraj navzdol«, kjer se managerji lotijo strateškega razmišljanja in odločanja, ki ga nato 

sporočajo v širšo organizacijo. Možen pa je tudi pristop »od spodaj navzgor«, kjer so v 

strateškem procesu vključene vse ravni organiziranosti managementa. Tudi po Heinle, Ross in 

Saouma (2013, 1026) se postopki načrtovanja in priprave lahko izvajajo na avtoritativen način, 

v katerem nadrejeni ohranijo pravice odločanja glede določanja smotrov in ciljev, razporejanje 

virov in določitev nalog, ali na participativen način, ki naj bi managerjem omogočal, da vplivajo 

na vsakodnevne aktivnosti in doseganje uspešnosti. 

Cassidy (2016, 1) meni, da niso dovolj samo izjave o namenu izdelave strategije, temveč je 

strategijo treba tudi izdelati in udejanjiti. Ward (2016, 4) pravi, da je pri procesu planiranja 

treba deliti informacije z ostalimi zaposlenimi. Ekonomsko uspešnost podjetja s pomočjo 

strateškega planiranja, pri katerem sodelujejo zaposleni, sta empirično dokazovala Schaefer in 

Guenther (2016, 205) ter na podlagi podatkov iz 164-ih velikih podjetij ugotovila naslednje: 

 strateška usmeritev vedenja in obnašanja srednjih in nižjih managerjev je pozitivno 

povezana z uspešnim izvajanjem strategije in učinkovitim strateškim načrtovanjem;  

 prevladujoča vloga vršnih managerjev v procesu strateškega načrtovanja pozitivno vpliva 

na uspešno izvajanje strategije in ekonomsko uspešnost podjetja; 

 če imajo osrednji managerji prevladujočo vlogo v procesu strateškega načrtovanja, ima ta 

velik vpliv na učinkovitost strateškega načrtovanja in ekonomsko uspešnost organizacije. 

Glaser, Fourné in Elfring (2015, 305) poudarjajo komplementarno vloge managerjev, ki se kaže 

v tem, da ima skupno razumevanje o strateških pobudah pozitiven učinek na rezultate 

strateškega načrtovanja, predvsem na strateško prenovo podjetja in raziskovalne inovacije. 

Najboljši pristop k notranjemu podjetništvu naj bi bil v obliki strateške prenove, v kateri imajo 

vrhunski managerji ključno vlogo pri razvijanju raziskovalnih inovacij. 

Bryson, Hamilton Edwards in van Slyke (2017, 1–2) menijo, da se strateško načrtovanje izvaja 

za povečanje učinkovitosti, dobička, tržnega deleža ter drugih poslovnih rezultatov podjetja ali 

organizacijske enote. Obstajajo tudi drugi pomembni razlogi za izvajanje strateškega 

načrtovanja, kot so npr. doseganje uskladitve smotrov in ciljev, neprekinjenost prizadevanj, 

uspešnost ipd. S strateškim načrtovanjem naj bi avtorji pomagali organizacijam pri odločanju 

o tem, s čim naj bi se v organizaciji ukvarjali, zakaj in na kakšen način. 

Schmidt in Farkas (2016, 3) ugotavljata, da v industrijskih podjetjih planirajo uvajanje novih 

proizvodov ali procesov za več let vnaprej, hkrati pa naj bi izračunavali njihovo bodočo 

donosnost na podlagi nenehnih sprememb pogojev, kot npr. cen dobave surovin, polizdelkov 

in zunanjih storitev ter sprememb cen konkurenčnih proizvodov ali procesov. Tudi Sandström, 

Kyläheiko in Collan (2016, 133) ugotavljajo, da se kapitalske naložbe z dolgimi življenjskimi 
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ciklusi načrtujejo in analizirajo pred odločitvijo o naložbah, da pa se preko operativnega 

obvladovanja naložbe in preko celotne ekonomske življenjske dobe naložb, bolj ali manj 

naključno spremlja donosnost.  

Predhodna spoznanja strnemo v skupno ugotovitev, da je bistvo snovanja in načrtovanja v 

razreševanju in preprečevanju problemov. 

2.6 Managerji, strukture organiziranosti in procesi  

Za uspešnost organizacije je pomembno usklajeno delovanje vseh udeležencev v delovnih in 

drugih procesih, ki vsebuje porazdelitev dela in virov ter njihovo medsebojno razporejanje in 

usklajevanje. Managerji naj bi določali strukturo organiziranosti in pravila delovanja v 

organizaciji. 

Chandler (1990, 14) pravi, da naj bi bila struktura organiziranosti opredeljena kot zasnova 

struktur in procesov, s pomočjo katere naj bi obvladovali organizacijo z dveh vidikov: 

formalnega in neformalnega. S formalnega vidika naj bi struktura organiziranosti vsebovala 

linije avtoritete in linije komunikacij med različnimi organizacijskimi enotami in sodelavci. 

Neformalni vidik organiziranosti naj bi zajemal pretok informacij in zagotovitev učinkovitega 

koordiniranja, ocenitev in planiranja, ki so nujni za uresničitev smotrov in ciljev ter vodil za 

povezovanje vseh virov v organizaciji. 

Griffin in Moorhead (2014, 8) sta opredelila organiziranje kot proces oblikovanja delovnih 

mest, združevanja delovnih mest v obvladljive organizacijske enote in vzpostavitev vzorcev 

pristojnosti in odgovornosti med njimi. S tem procesom naj bi ustvarjali osnovno organizacijsko 

strukturo ali okvir organiziranosti. Struktura organiziranosti naj bi vključevala več hierarhičnih 

nivojev in obsega množico dejavnosti ter področij. Tavčar (2009, 105–107) navaja, da kot 

instrument temelji urejanje zadev v organizaciji na racionalnosti in avtoritarnosti. Vrednote 

deležnikov naj bi odločilno vplivale na strategijo dejavnosti, urejenosti in sredstev organizacije. 

Na splošno naj bi prevladovala kratkoročnost, oportunizem in enostransko osredotočanje na 

izpolnjevanje interesov deležnikov. 

Kralj (2005, 418) opisuje organiziranje kot proces urejanja, njegovega delovanja in razmerij 

med ljudmi v organizaciji. Pojem organiziranosti opredeli kot izraz za poslovno-organizacijski 

sistem ali podjetje. Podjetje je treba organizirati (urediti) po njegovih sestavinah tako, da v 

delovnih in drugih procesih čim bolj uspešno ustvarja izide. Razlikuje tudi organiziranje 

struktur (statični vidik stanja razmerij ljudi in organizacijskih enot v podjetju) in organiziranje 

procesov (dinamični vidik delovanja podjetja).  

Schermerhorn in Wright (2014, 27) opredeljujeta organiziranje struktur kot proces dodeljevanja 

nalog, razdeljevanja virov in usklajevanja delovnih aktivnosti, s katerim managerji udejanijo 

sprejete načrte organizacije tako, da npr. definirajo opravila ali dodelijo kadre, oboje pa 
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podpirajo z viri. Robbins in Judge (2013, 480) pravita, da s strukturo organiziranosti 

opredeljujemo, kako so delovne naloge formalno razdeljene, združene in usklajene. Managerji 

naj bi pri oblikovanju strukture organiziranosti upoštevali naslednjih šest ključnih dejavnikov: 

specializacijo na delovnem mestu, določitev organizacijskih enot, linijo ukazovanja, razpon 

nadzora, centralizacijo in decentralizacijo ter formalizacijo. 

Kralj (2005, 423) meni, da managerji s strukturo organiziranosti, ki je formalna ali neformalna 

in obsega delitev dela v organizaciji, njeno členjenost, pristojnosti in odgovornosti ter 

medsebojne povezave v njej, zasnujejo uspešno delovanje organizacije. Tavčar (2009, 266–80) 

pravi, da med povezovanje štejemo tudi interesno povezovanje v sami organizaciji in 

povezovanje med organizacijami – iskanje notranjih in zunanjih zavezništev ter lastninsko 

povezovanje organizacij (npr. korporacije, spojitev, pripojitev, nakup deležev, nakup sredstev 

ipd.). Uspešnost organizacije naj bi terjala iskanje sinteze obeh vidikov organiziranja struktur 

in procesov. 

Robbins in Judge (2013, 6) menita, da so managerji pristojni in odgovorni tudi za oblikovanje 

struktur organiziranosti. To dejavnost imenujeta organiziranje. Vključevala naj bi npr. 

določanje delovnih nalog, ki jih je treba narediti, kdo naj bi jih naredil, kako naj bi se naloge 

združevale, kdo komu poroča, kje se odloča ipd. Tudi Tavčar (2009, 25) pravi, da je ena od 

temeljnih nalog managerja v organizaciji urejanje dela in povezovanje organizacije navznoter 

ter navzven. Robbins in Coulter (2012, 271) omenjata, da je organiziranje struktur za managerje 

tudi ena izmed podlag za nadziranje zaposlenih sodelavcev. Schermerhorn in Wright (2011, 

233) pravita, da je organiziranje strukture organiziranosti, s pomočjo katere se obvladuje 

organizacijo, proces izbire in zasnova struktur za doseganje vizije in poslanstva ter smotrov in 

ciljev organizacije, s katero so povezane tudi strukture virov.  

Daft (2007, 190) pravi, da naj bi strukturo organiziranosti sestavljale tri pomembne sestavine, 

ki vsebujejo sestavine vertikalnega in horizontalnega vidika organiziranja, in sicer:  

 s strukturo organiziranosti opredeljujemo odnose formalnega poročanja, ki vključujejo 

številne hierarhične ravni in razpon nadzora managerjev;  

 s strukturo organiziranosti opredeljujemo povezovanje dela in delovanja od posameznika 

preko organizacijskih enot do celotne organizacije;  

 s strukturo organiziranosti opredeljujemo način povezovanja organizacijskih dejavnikov, 

ki naj bi zagotavljali potrebno komunikacijo, koordinacijo in integracijo delovanja (ter 

obnašanja) organizacije. 

Rishipal (2014, 56) meni, da naj bi s strukturo organiziranosti zagotavljali formalno razlago 

organizacijskih pooblastil, odgovornosti in računovodstva v organizaciji. V vsaki organizaciji 

naj bi za učinkovito delovanje formirali lastno strukturo organiziranosti. Za organizacijo naj bi 

struktura organiziranosti predstavljala hierarhijo ljudi, položajev in funkcij. Bavec in Manzin 
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(2012, 46) opisujeta organigram kot grafični prikaz strukture organiziranosti, s katero naj bi 

nazorno prikazovali formalno strukturo organiziranosti. 

Ivanko (2004, 40–41) razlikuje glede na centralizacijo in decentralizacijo nalog v organizaciji 

naslednje temeljne oblike struktur organiziranosti: 

 funkcijska struktura organiziranosti, 

 produktna (divizijska, panožna) struktura organiziranosti, 

 projektna struktura organiziranosti, 

 matrična struktura organiziranosti, 

 trapezoidna struktura organiziranosti, 

 mrežna in virtualna struktura organiziranosti. 

Tsiga idr. (2017, 4) opozarjajo, da je v funkcijski strukturi organiziranosti komunikacija 

vertikalna, saj se informacije od tistih, ki imajo potrebne informacije, premikajo k tistemu, ki 

je pristojen za sprejemanje odločitev. Pozorni bi morali biti na to, da se informacije ne kopičijo 

ali izkrivljajo, preden dosežejo nosilce odločanja. V decentraliziranih strukturah organiziranosti 

naj bi sprejemali odločitve managerji, ki imajo vse potrebne in zadostne informacije.  

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005, 133) pravijo, da naj bi oblikovanje strukture 

organiziranosti zajemalo: 

 potrebne delovne aktivnosti (organizacijske enote naj bi bile oblikovane za izvajanje nalog, 

ki so strateškega pomena za doseganje smotrov in ciljev organizacije); 

 odnosi kdo komu poroča imenovan tudi kontrolni razpon. Kontrolni razpon naj bi bil 

neprekinjena linija avtoritete, ki naj bi povezovala vse ljudi v organizaciji in z njo 

prikazujemo, kdo je komu odgovoren; 

 možnosti združevanja po organizacijskih enotah so: funkcijsko, divizijsko, več fokusno, 

horizontalno. 

Schermerhorn in Wright (2011, 233) opisujeta mehanski in organski model možnega pristopa 

pri oblikovanju struktur organiziranosti. Z mehanskimi modeli organiziranosti (birokratski 

modeli) naj bi imeli vertikalne strukture organiziranosti ter centralizirano načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in kontroliranje. V takih poslovno-organizacijskih modelih naj bi bila 

množica pravil in postopkov, natančnih delitev dela ipd. Z uporabo organskih modelov naj bi 

imeli horizontalne strukture organiziranosti ter decentraliziran sistem načrtovanja, 

organiziranja, vodenja in kontroliranja. V njih je manj pravil in postopkov, zato zahtevajo več 

medsebojnega usklajevanja, timskega dela ipd. 

Bavec (2005, 38) pravi, da naj bi predstavljali delovni in drugi procesi najbolj zapleten vidik 

urejenosti organizacij, saj so različni v različnih tipih organiziranosti (npr. izdelovalni ali 

storitveni, svetovalni, zdravstveni, socialni, izobraževalni ipd.), tako naj bi težko našli skupne 

točke. Hoeven (2009, 3–9) pravi, da naj bi se povečeval pomen procesne usmerjenosti v 
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organizaciji (organizacijski koncept), ki naj bi pomenil umestitev delovnih in drugih procesov 

v jedro pozornosti zaposlenih v organizaciji. Poslovni proces naj bi bil npr. sestavljen iz 

natančno določenih aktivnost s katerimi naj bi izpolnjevali določen poslovni smoter ali cilj. 

Zaporedje teh aktivnosti in učinkovitost tistih, ki jih izvajaj naj bi določale poslovno uspešnost 

celotnega procesa. V interesu vsakega podjetja naj bi bilo, da imajo v njem npr. učinkovite 

poslovne procese s čim manj dejavnosti brez ekonomske dodane vrednosti. S poslovnim 

procesom naj bi definirali zaporedje dejavnosti oz. operacij in je neposredno povezano s 

poslovno učinkovitostjo in s poslovno uspešnostjo podjetij. 

Willaert idr. (2007, 2) pravijo, da naj bi se v podjetjih lažje prilagajali in proaktivno iskali nove 

razrešitve, če imajo v njih dober pregled nad delovnimi in drugimi procesi, s katerimi 

povečujejo učinkovitost, kakovost in zadovoljstvo kupcev. Becker, Kugler in Rosemann (2003, 

2–3) pravijo, da razmere na tržišču za uspešno poslovanje ne dopuščajo več samo zniževanja 

stroškov. Pomembna je prilagodljivost na spremembe, zaradi česar postaja vedno bolj 

pomemben tudi notranji vidik v podjetju – organizacijski in drugi procesi.  

Tavčar (2009, 266–280) šteje povezovanje tudi kot interesno povezovanje med organizacijami, 

kot iskanje zavezništev (notranjih in zunanjih) ali lastninsko povezovanje organizacij (npr. 

korporacije, spojitev, pripojitev, nakup deležev, nakup sredstev ipd.). Urejanje struktur 

organiziranosti naj bi bilo usmerjano z delovanjem sodelavcev, temeljnih funkcij, 

organizacijskih enot in hierarhičnih ravni podjetja ali druge organizacije k skupnim smotrom in 

ciljem. Kavčič in Bončina (2016, 71–72) pravita, da ima podobno vlogo kot urejanje 

organizacije, le na višji ravni zapletenosti, povezovanje organizacij za doseganje skupnih 

smotrov in ciljev. Razsežnosti medsebojnega povezovanja so:  

 področja povezanosti – npr. v razvijanju novih proizvodov ali procesov, trženjskih poteh 

in trženju itd.; 

 povezovanje z namenom združevanje virov ali zmožnosti – npr. kapitala, zmogljivosti, 

znanja in veščin, blagovnih znamk ipd.; 

 stopnja vsebinskega povezovanja: lastninskega (od manjšinskega do večinskega lastništva, 

skupne naložbe), razvojnega (npr. skupni projekti), proizvodnega (zapolnitev zmogljivosti 

proizvajanja, iskanje ekonomije obsega), tržnega (skupno uporabljanje npr. tržnih poti, 

distribucijskih kanalov itn.); 

 načina in stopnje obvladovanja hčerinskih podjetij v korporaciji – od določanja strateških 

usmeritev prek določanja meril in sodil pri avtonomnem odločanju ipd.). 

Lahiri (2016, 491) trdi, da se managersko znanje in veščine razlikujejo, zato se npr. tudi znotraj 

iste dejavnosti managerji odločajo različno, glede na njihove strategije zunanjega izvajanja 

dejavnosti ali procesov. Prav te razlike v načrtovanju zunanjega izvajanja dejavnosti naj bi 

prinašale različne rezultate poslovne uspešnosti. Pri organiziranosti zunanjega izvajanja 

dejavnosti ali procesov je po Balsovi in Turkulainenovi (2017, 257) pomembna organizacijska 

prožnost in nenehno prestrukturiranje vrednostne verige, s katero naj bi omogočali notranjim 
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virom, da postanejo del konkurenčne prednosti. Organizacijski pogled na zunanje izvajanje 

dejavnosti ali procesov naj bi omogočal tudi razumevanje managerjev o odnosih do zunanjih 

izvajalcev, pri čemer naj bi za obvladovanje zunanjega izvajanja dejavnosti ali procesov, 

uporabljali različne nadzorne, koordinacijske in dobavne managerske prakse.  

Robbins in Coulter (2012, 291) pravita, da so nekatere sodobne oblike struktur organiziranosti 

brez vnaprej določene hierarhične strukture, katere zasnova ni opredeljena ali omejena na 

horizontalne, vertikalne ali zunanje meje. Tako strukturo organiziranosti imenujeta brezmejna 

organiziranost.  

Čeprav se odpravljanje ločnic med organizacijskimi enotami zdi neuresničljivo, v množici 

najuspešnejših podjetij in drugih ustanov ugotavljajo, da delujejo najbolj učinkovito, če 

ostanejo prilagodljivi in nestrukturirani: idealna struktura organiziranosti v njih nima trdne, 

omejene in vnaprej določene oblike (De Wall 2008, 6). 

Manager naj bi se odločal med formiranjem naslednjih struktur organiziranosti: funkcijsko, 

divizijsko, matrično, mrežno, timsko, procesno in/ali hibridno. 

2.7 Managerji in vodenje 

Možina in Kovač (2006, 137) menijo, da naj bi bila vloga managerjev v na znanju in 

spremembah temelječi družbi drugačna od vloge tradicionalnih managerjev. Dobivala naj bi 

dinamične razsežnosti ter načrtovane smotre in cilje dosegala s pomočjo učenja, učinkovitega 

vodenja in skupinske ustvarjalnosti. Abbas in Asghar (2010, 2) pravita, da naj bi bil kompetenčen 

manager kot pristojna in odgovorna oseba ter središče sprememb v organizaciji, vodil podjetje ali 

drugo organizacijo dovolj uspešno. Jing-zhou, Xiao-xue in Xia-qing (2008, 1) pravijo, da naj bi bilo 

poslovodstvo jedro in vzdušje podjetja ali druge ustanove. Managerji so pristojni in odgovorni za 

vzdrževanje ter izvajanje pravil v organizaciji in imajo pomembno vlogo pri promociji ter 

ohranjanju organizacije ter usmerjanju delovanja zaposlenih. Glavna vloga managerjev v 

obvladovanju organizacij naj bi bila v delegiranju različnih nalog. Zaleznik (2004, 74) loči med 

vlogami ter nalogami managerjev in voditeljev ter ugotavlja, da naj bi si managerji prizadevali za 

stabilnost in nadzor ter skušali intuitivno razreševati probleme hitro, včasih celo prej, preden jih do 

potankosti razumejo, medtem ko naj bi voditelji dopuščali nered in pomanjkljivo strukturo 

organiziranosti in so pripravljeni odložiti zaključek, da bi povsem razumeli problem. Po njegovem 

naj bi bili voditelji ustvarjalni misleci, vodenje pa nujno zahteva uporabo moči za vplivanje na 

mišljenje in delovanje drugih ljudi. V organizacijah naj bi potrebovali oboje, njuno razmerje pa ni 

opredelil. 

Tavčar (2009, 441–451) opredeljuje poslovodenje kot udejanjanje smotrov in ciljev ter strategij 

za doseganje namenov, ki so jih snovali ali načrtovali managerji, predvsem v skladu z interesi 

deležnikov in se opirajo na urejenost organizacije. Pri poslovodenju naj bi šlo bolj za 

obvladovanje organizacije z instrumentalnega vidika in naj bi temeljilo na logiki, racionalnosti 
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in nadziranju, vodenje pa na razumevanju in upoštevanju interesov ter vedenju ljudi nasploh. 

Vila in Kovač (1997, 33) opredeljujeta vodenje kot ožji pojem od managementa, ki ga 

interpretirata kot funkcijo poslovodenja in obsega usmerjanje sodelavcev k uresničevanju 

zastavljenih smotrov in ciljev. Poslovodenje in vodenje številni tuji avtorji poimenujejo s 

skupno besedo management v smislu vodenja (Frame 2003; Armstrong 2005; Robbins in 

Coulter 2012; Robbins in Judge 2013; Schermerhorn in Wright 2014; Griffin in Moorhead 

2014; Chopra in Meindl 2016; Gordon 2017). 

Vila in Kovač (1997, 290–291) pravita, da so naloge poslovodstva vezane predvsem na 

planiranje, organiziranje in kontroliranje. Bush (2008, 273) opredeljuje vodenje kot vplivanje 

na delovanje drugih za dosego želenih rezultatov. Rosch in Villanueva (2016, 49–50) menita, 

da se posameznik z močnimi prepričanji o učinkovitosti in motivacijo za vodenje pojavljajo kot 

vodje v organizacijskih okoljih; in kot taki se ti posamezniki dejavno vključujejo v formalne in 

neformalne priložnosti za razvoj vodstva. Felfe in Schyns (2014, 860) navajata, da vloga 

vodstva zahteva ustrezno osebno pobudo in osebnostne lastnosti, kot so samozavest, 

prevzemanje odgovornosti, ciljno naravnanost in trdoživost. Baldoni (2014, 32) trdi, da imajo 

najučinkovitejši voditelji strast do tega, kar počnejo, ter osebnostne lastnosti, kot so ambicija, 

znanje, verodostojnost in zaupanje. Po mnenju Honga, Catano in Liao (2011, 322) je nastajajoči 

vodja nekdo, ki ni imenovan za vodjo, ampak se izkaže kot neformalni vodja skupine z vplivom 

na skupinske procese in doseganje smotrov ter ciljev skupine. 

Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 201) opredeljujejo vodenje kot vplivanje na obnašanje in 

vedenje posameznika ali skupine v organizaciji in s tem usmerjanje njihovega delovanja k 

postavljenim smotrom in ciljem. Vodenje razdeli na medosebno in organizacijsko. Pri 

medosebnem vodenju naj bi se vprašali, kako posamezni vodja vpliva na sodelavce, pri 

organizacijskem vodenju pa naj bi se vprašali, s katerimi ukrepi in razrešitvami v celotni 

organizaciji podpremo vodje za njihovo usmerjanje sodelavcev k postavljenim smotrom in 

ciljem. Mondy in Premeaux (1993, 332) pravita, da je vodenje eno izmed najpomembnejših 

področij delovanja managerjev. Managerji naj bi s svojimi vodstvenimi sposobnostmi 

zagotavljali, da bodo ostali udeleženci poslovnega ali drugega procesa pravilno in pravočasno 

izvedli potrebno dejavnost za doseganje opredeljenih smotrov in ciljev.  

Covey (2000, 4) pravi, da z vodenjem, osredotočenim po načelu od znotraj navzven, poteka na 

štirih ravneh: 

 osebni, kjer je v ospredju odnos do samega sebe; 

 medosebni, kjer so pomembni odnosi in njihove interakcije; 

 managerski, kjer je v ospredju odgovornost za skupno delo in uspešnost ter  

 organizacijski, kjer je v ospredju potreba po organiziranosti ljudi za uspešno doseganje 

zastavljenih smotrov in ciljev. 
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Folkman (2014, 1–2) opisuje, da naj bi na vsaki ravni organiziranosti managementa bila 

zahtevana ustrezna znanja in veščine. Vršni managerji naj bi imeli znanja in veščine s področja 

oblikovanja strategij, smotrov in ciljev, srednji managerji naj bi znali motivirati zaposlene za 

doseganje teh strategij, smotrov in ciljev, nižji managerji pa naj bi imeli znanja in veščine za 

opravljanje operativnih nalog in vodenje zaposlenih sodelavcev. 

Kot menijo Možina (1994b, 525–526) uspešen vodja pri delu pridobi nekaj temeljnih izkušenj, 

ki naj bi jih nato s pridom uporabljal. Temeljne sposobnosti za vodenje naj bi bile: 

 vizija je sposobnost predstavljati si drugačno, boljše stanje in poti za njeno doseganje; 

 skladnost vrednot je sposobnost razumeti pomembna organizacijska načela za vrednote 

organizacije in odkrivati vrednote zaposlenih in jih združiti v celoto; 

 delitev moči, ki nastane, kadar je vodja sposoben deliti moč in vpliv s svojimi sodelavci; 

 intuicija je neposredna notranja spoznava potreb po spremembah in ustreznih ukrepih; 

 poznavanje samega sebe je sposobnost spoznavati in ugotavljati svoje prednosti in 

pomanjkljivosti.  

Ker naj bi v organizacijah neprestano iskali inovativne razrešitve za zahtevno družbeno in 

gospodarsko okolje, preizkušajo tudi različne pristope za povečanje produktivnosti. Zaradi 

množičnega sprejemanja kulture odprtih inovacij naj bi se pojavljali novi stili in načini vodenja. 

Sodelujoči voditelji naj bi sprejemali bolj odprt pristop k delovnemu mestu, tako, da gradijo 

skupine in delijo moč namesto tradicionalne oblike ukazovalne hierarhije. Vloga poslovodstva 

naj bi se razvijala v široko zasnovanem pristopu k izgradnji skupin, s pomočjo katerih se 

spodbuja ustvarjalnost in inovativnost na vsakem delovnem mestu (Možina 1994b, 525–526).  

Linden (2010, 78) našteva pet osebnostnih značilnosti, ki naj bi jih imel sodelujoči vodja: 

 zadovoljstvo, da doseže smoter in cilj s sodelovanjem ter s svojim zmernim egom; 

 pazljivo posluša, ko poskuša razumeti vidik drugih; 

 išče razrešitve, ki bodo vsem koristile pri razreševanju različnih interesov; 

 vleče sodelavce bolj kot jih potiska;  

 misli strateško; projekte povezuje s širšim namenom. 

Gundling, Caldwell in Cvitkovic (2015, 167) trdijo, da naj bi v globalno pomembnih 

organizacijah potrebovali nabor managerskih talentov, ki naj bo učinkovit v različnih vidikih, 

v katerih naj bi prepoznali vrednost širokega nabora pristopov in nagrajevali prilagodljivost v 

različnih kulturnih okoljih.  

Možina (2002, 517–533) pravijo, da glede na dejavnike, ki naj bi opisali in izražali, kateri način 

vodenja ter posledično stili vodenja bi bili boljši oziroma uspešnejši, poznamo različne teorije 

in modele vodenja: 
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 model osebnostnih značilnosti, naj bi temeljil na domnevi, da so za uspešno vodenje 

pomembne osebne, socialne, fizične in delovne lastnosti vodij na podlagi katerih se ločijo 

vodje od ostalih ter učinkoviti in manj učinkoviti vodje; 

 vedenjski modeli vodenja, z njimi naj bi proučevali kaj vodje počnejo in tako želijo 

prikazati razliko med uspešnimi in neuspešnimi vodji; 

 situacijski modeli, z njimi poskušamo pojasniti kdaj uporabljati določen stil vodenja. 

Situacija je tisti dejavnik, ki je najpomembnejši pri določanju najboljšega načina vodenja. 

V osnovi ločimo avtokratično, demokratično ali participativno vodenje ter vodenje, ki ni 

liberalni stil; 

 sodobni oziroma neokarizmatični modeli vodenja, z njihovo pomočjo razvrščamo zlasti 

karizmatično vodenje, vodenje z vizijo ter transakcijsko in transformacijsko vodenje. Z 

neokarizmatičnimi modeli vodenja temeljimo na čustvenih in simboličnih vplivih na 

vodenje vodij in ga poskušamo razložiti, kako so določeni vodje sposobni doseči zavzetost 

svojih podrejenih. 

Mullins (2007, 447) našteva naslednje spremenljivke, ki na bi določale uspešnost vodenja v 

organizaciji: 

 karakteristike vodje – osebnost, odnosi, sposobnosti, sistem vrednot; 

 avtentičnost vodje; 

 vrste vodjeve moči in izhodišče vodjevega vpliva; 

 karakteristike podrejenih, njihove potrebe in pričakovanja, odnosi, znanje in izkušnje; 

 njihovo komuniciranje in predanost; 

 narava opravil, ki naj bi bila dosežena, tehnologija in metode dela v organizaciji; 

 organizacijska struktura in sistem managementa; 

 vrste problema in narava vodjeve odločitve; 

 narava in vpliv zunanjega okolja. 

Manager naj bi bil pristojen in odgovoren za izbiro načina ali stila vodenja, ki organizaciji ter 

družbenemu okolju prinaša želene rezultate. Florjančič in Ferjan (2000, 140) pravita, da glede 

na značilnosti organizacije, manager z izbiro ustreznega načina ter stila vodenja in kontrole 

zagotovi, da bodo odločitve dejansko uresničene. 

Robbins in DeCenzo (2001, 348) povzemata stile vodenja po Tannebaum in Schmidtu (1973), 

ki sta razvila model avtokratično-demokratičnega kontinuuma vodenja. Model opisuje dve 

skrajnosti stila vodenja, to sta avtoritativni in kooperativni način. Pri avtoritativnem načinu je 

vodenje usmerjeno k nadrejenemu, pri kooperativnem načinu pa je vodenje usmerjeno k 

zaposlenim. Med obema skrajnostnima obstajaj tudi drugi načini vodenja. Tako opisujeta 

naslednje stile vodenja (Robbins in DeCenzo 2001, 348): 

 avtoritaren; vodja je alfa in omega, sam sprejema vse odločitve in posreduje odločitve. 
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 patriarhalen; vodja sprejema odločitve, pri tem pa poskuša podrejenega prepričati o 

pravilnosti njegove odločitve; 

 posvetovalen; vodja sprejema odločitve, pri tem pa dovoljuje vprašanja in odgovore ter 

argumente in mnenja podrejenih; 

 konzultativen; vodja obvešča podrejene o odločitvah. Podrejeni pa želijo preko izražanja 

mnenj doseči upoštevanja njihovih stališč; 

 participativen; skupine podrejenih oblikujejo predloge, vodje pa se nato odločijo za 

določene predloge in jih upoštevajo; 

 delegativen; skupina podrejenih sprejema odločitve, vodja pa ima znotraj skupine ali teama 

z okoljem. 

Mullins (2007, 382) opisuje vodjo glede na stopnjo nadzora, ki ga izvaja na razponu od 

avtoritativnega vodje do participativnega vodje in jih združi v štiri stile vodenja: 

 Odločevalec. Vodja sam sprejema odločitve in jih prenese zaposlenim. Od njih pričakuje, 

da jih bodo izpolnili. 

 Prodajalec. Vodja še vedno sprejema odločitve sam, hkrati pa pri izvajanju pričakuje 

možen odpor pri zaposlenih, zato s prepričevanjem skuša doseči, da bi zaposleni njegove 

odločitve sprejeli. 

 Posvetovalec. Vodja predstavi zaposlenim vsebino, potrebne odločitve in prisluhne 

predlogom in razrešitvam zaposlenih. Na podlagi tega sprejema odločitve.  

 Povezovalec. Vodja zaposlenim predstavi problem in okvire, znotraj katerih naj bi bile 

pripravljene možne razrešitve, nato pa kot član skupine sodeluje pri pripravi predlogov in 

sprejemanju odločitev.  

Daft in Marcic (2017, 498) opredelita moč in vpliv managerjev kot sposobnost vplivanja na 

obnašanje drugih zaposlenih sodelavcev, ki naj bi izhajala iz položaja in osebnih značilnosti 

managerja.  

Dimovski idr. (2014, 77–78) moč in vpliv managerja delijo na: 

 pozicijsko moč managerja, ki izhaja iz položaja osebe v organizaciji, ki naj bi dajala moč 

nagrajevanja in kaznovanja in s tem vplivala na podrejene in uveljavljanje svoje volje. 

Uporabljajo jo managerji in izhaja iz strukture organiziranosti / ravni. Legitimna moč je 

povezana z avtoriteto, ki naj bi jo položaj managerja prinašal; 

 osebnostno moč managerja, ki naj bi izhajala predvsem iz notranjih vplivov, kot so npr. 

posebna znanja in veščine (npr. tehnično-tehnološka, vodstvena, pogajanje, komuniciranje 

ipd.) ali druge osebnostne lastnosti (npr. vztrajnost, kredibilnost, etičnost, morala ipd.). To 

je eno izmed orodij managerja, ker naj bi jim podrejeni sledili zaradi spoštovanja, njihove 

modrosti in dobrih osebnostnih lastnosti; 

 ekspertna / referenčna moč je moč managerja, ki naj bi izhajala iz notranjih virov. 
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V praksi je težko identificirati natančno ločnico med različnimi modeli, načini in stili vodenja, 

ker se najpogosteje uporabljajo kombinacije različnih možnih pristopov. Vsak manager naj bi 

si sam izbral model ali kombinacijo modelov, načinov ali stilov vodenja, ki je odvisen od 

njegovih osebnostnih lastnostih in razmer v organizaciji. 

2.8 Managerji in kontroliranje 

Tavčar (2009, 483) pravi, da sta merjenje in presojanje predpogoja za obvladovanje 

organizacije kot temeljne naloge managerjev in nujni vsebini obvladovanja organizacije. 

Objektivna merila in merjenje so sestavine zasnove poslovodenja organizacije, subjektivna 

sodila in presojanje pa so sestavine zasnove obvladovanja organizacije kot mehanizma. 

Izbiranje meril in sodil je sestavina načrtovanja in snovanja, medtem ko je uporabljanje meril 

in sodil sestavni del poslovodenja in obvladovanja. 

Miller (2014, 4) pravi, da je nadziranje postopek, ki ga izvaja upravni odbor, poslovodstvo in 

drugo osebje organizacije in naj bi bil zasnovan tako, da z njim zagotavljamo razumno 

zagotovilo doseganja smotrov in ciljev v zvezi z operacijami, poročanjem in skladnostjo. 

Sestavni deli tako opredeljenega nadzora so: družbeno okolje, ocena tveganja, kontrola 

poslovanja, obveščanje in komuniciranje ter spremljanje dejavnosti. 

V nadaljevanju bomo za kontroliranje (merjenje, presojanje in nadziranje) uporabljali besedo 

nadziranje (angl. control), ki jo uporabljajo domači in tuji avtorji (Dessler 2001; Cole 2005; 

Bavec 2005; Ghuman 2010; Van Assen, van den Berg in Pietersma 2010; Daft 2010; Evans 

2013; Dimovski idr. 2014; Schermerhorn in Wright 2014; Griffin in Moorhead 2014; Van den 

Berg in Pietersma 2015) in pomeni temeljno dejavnost urejanja zadev v delovanju organizacij 

ter vključuje merjenje in presojanje izidov delovanja organizacije. Tudi Travaillé in Naro (2017, 

176) vlogo nadziranja opisujeta, kot tradicionalno spremljanje in poročanje o gospodarski in 

finančni uspešnosti podjetja, hkrati pa menita, da naj bi razvila modele za merjenje, spremljanje 

in poročanje. 

Schermerhorn in Wright (2011, 487–490) naštevata štiri temeljne faze nadzora: 

 Določitev smotra in cilja ter merila, kazalnike in standarde uspešnosti. Brez določitve 

smotra in cilja ter merila kazalnika in standarda uspešnosti naj bi se postopek nadzora ne 

smel začeti. S smotri in cilji uspešnosti določimo ključni in mejni rezultat uspešnosti, tako 

da v nadaljevanju določimo merila, kazalnike in standarde uspešnosti. Z izhodnimi merili, 

kazalniki in standardi uspešnosti merimo dejanske dosežke in rezultate dela, npr. čisti 

dobiček, rast prodaje, tržni delež ipd. Vhodna merila, kazalnike in standarde uspešnosti 

uporabljamo pri merjenju delovnih naporov predvsem takrat, ko so izhodi težko merljivi. 

 Merjenje dejanske uspešnosti. V tej točki se združita dejanski dosežek rezultata dela in 

delovni napor, ki je bil vložen za dosežek. 

 Primerjava dejanske uspešnosti s smotri in cilji, merili, kazalniki ter standardi. 
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 Sprejem korekcijskih ukrepov, če so potrebni. V tej fazi prihranimo čas, energijo in druge 

vire ter omogočimo nadaljevanje dela ali visoko stopnjo doseženih rezultatov v 

prihodnosti. 

Bourne idr. (2014, 117) pravijo, da je prišlo do precejšnje spremembe v praksi nadzora. Če 

razmišljamo o razvoju merjenja uspešnosti, je opazen odmik od preprostih okvirjev in 

postopkov k bolj kompleksnemu pogledu, ker je izvedba merjenja postala negotova zaradi 

hitrega spreminjanja družbenega okolja, negotovih razrešitev in neizvedljive natančnosti 

merjenja. Merchant in van der Stede (2007, 3–8) pravita, da je nadziranje zadnja funkcija v 

procesu managementa ter hkrati kritična funkcija v podjetju, saj naj bi slabo nadziranje 

pripeljalo do finančnih izgub, izgube dobrega imena ali celo propada podjetja. Ko so strategije 

v podjetju sprejete in plani pripravljeni, je primarna naloga managerjev sprejeti ukrepe za 

zagotovitev izvajanja planov in če je potrebno, jih korigirajo ali spremenijo. To je kritična 

nadzorna funkcija managerjev. Ker management vključuje usmerjanje dejavnosti drugih, je 

večji del kontrolne funkcije namenjen zagotavljanju, da drugi ljudje v podjetju počnejo to, kar 

je treba narediti. Tudi Helsen idr. (2017, 411) pravijo, da naj bi se poslovno-organizacijski 

sistemi za nadziranje uporabljali za zagotovitev doseganja smotrov in ciljev organizacije ter so 

različni glede na: 

 raven organiziranosti, na kateri se izvaja kontrola; 

 vrsto poslovno-organizacijskega sistema; ali gre za sistem kot podporo odločanju ali za 

sistem nadzora ter 

 kategorijo nadzora; ali gre za strateški, taktični ali operativni nadzor obvladovanja. 

Chenhall (2003, 129) pravi, da se je tradicionalen poudarek zagotavljanja formalnih finančnih 

informacij za namene planiranja in kontroliranja razvil v managerski poslovno-organizacijski 

sistem nadziranja, v katerega so vključene tudi zunanje, nefinančne in vnaprej predvidene 

informacije in neformalne in formalne osebne informacije. Affes (2017, 3) pravi, da je 

nadziranje v organizaciji poslovno-organizacijski sistem, s katerim zbiramo in uporabljamo 

informacije za vrednotenje uspešnosti organizacijskih virov, ki vplivajo na obnašanje 

organizacije pri izvajanju organizacijskih strategij. Sodoben nadzor se je razširil prek svojih 

tradicionalnih instrumentalnih funkcij in naj bi postal globalno managersko orodje za 

usmerjanje podjetij in drugih organizacij. Ferreira in Otley (2009, 272) ugotavljata, da so 

managerji najbolj prizadevni za kontroliranje področij, ki so jih njihovi nadrejeni označili kot 

pomembna za organizacijo, saj na ta način napredujejo v ukazovalni hierarhiji organizacije.  

Temu pritrjujeta tudi Schermerhorn in Wright (2011, 484–485), ki pravita, da je vnaprejšnje 

nadziranje preventivne narave, ki poteka pred začetkom aktivnosti in zagotavlja jasnost 

zastavljenih smotrov in ciljev ter ustreznost virov za dosego teh smotrov in ciljev. Sprotno 

nadziranje poteka v času delovnega procesa z namenom, da vse poteka v skladu z načrti. Nadzor 

kakovosti končnih rezultatov opravimo s povratnim nadziranjem, kjer preverjamo dejanske 

dosežke s standardi in ugotavljamo odmike. Grafton, Lillis in Widener (2010, 690) ugotavljajo, 
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da je načrtovanje in vzpostavitev sistemov nadziranja v veliki meri odvisna od pričakovanj 

vršnih managerjev, saj naj bi se nižji managerji odločali na podlagi merjenja uspešnosti njihovih 

nadrejenih. Pomembne so tudi posledice uporabe meril nadziranja pri vnaprejšnjem in 

povratnem nadziranju. Povratno nadziranje uspešnosti pomembno podpira izkoriščanje 

trenutnih zmogljivosti, medtem ko uporaba vnaprejšnjega nadziranja (raziskovanja) podpira 

iskanje in prepoznavanje novih zmogljivosti. V kolikor v organizaciji poudarjajo obvladovanje 

strateških možnosti za doseganje konkurenčne prednosti in uporabljajo merjenje uspešnosti 

vnaprejšnjega in povratnega nadzora, s tem vplivajo na identificiranje in obseg izkoriščenosti 

svojih strateških zmogljivosti. Ključni pomen v konkurenčnem in turbulentnem poslovnem 

okolju naj bi bil v tem, da v podjetjih in drugih organizacijah razvijajo načine sodobnega 

merjenja uspešnosti, s katerimi si pomagajo bolje izkoristiti obstoječe zmogljivosti ter 

identificirati nove strateške zmogljivosti. 

Glede na dinamiko in pogostost nadziranja Dimovski idr. (2014, 116) ločijo tri vrste nadziranja, 

in sicer:  

 stalno nadziranje, pri katerem v organizaciji nadzirajo organizacijsko kulturo in klimo, 

vrednote in obnašanja zaposlenih z vidika opredelitve postopkov, navodil in pravil;  

 periodično nadziranje v rednih časovnih presledkih s sestanki, poročili in revizijskimi 

pregledi ter 

 občasno nadziranje, ki je po vsebini posebno nadziranje, med katere uvrščajo disciplinske 

postopke ter nadzor projektov. 

Glede na raven organiziranosti managerjev v organizaciji Griffin (2017, 618–639) loči: 

 operativno nadziranje: vnaprejšnje nadziranje, sočasno nadziranje in povratno nadziranje; 

 finančno nadziranje: nadziranje finančnih virov organizacije (npr. nadzor prihodkov in 

naložb, nadzor plačila stroškov, proračunski nadzor, finančna poročila, izkaz poslovnega 

izida ipd.); 

 strukturno nadziranje: razdeli na dve skrajnosti, birokratsko nadziranje, ki predstavlja 

formalno in mehanično, ter decentralizirano nadziranje, ki je osnova neformalne in 

organske strukturne ureditve; 

 strateško nadziranje: izvaja se na najvišji ravni organiziranosti in je namenjeno ohranjanju 

usklajenosti z deležniki ter doseganju strateških smotrov in ciljev. Z njim se osredotočamo 

na strukturo organiziranosti, poslovodstvo, tehniko in tehnologijo, človeške in druge vire 

ter na informacijsko-komunikacijske in operativne sisteme. Z mednarodnim strateškim 

nadziranjem se osredotočamo na nadziranje organiziranosti s centraliziranega ali 

necentraliziranega vidika. 

Griffin (2017, 618–639) tudi meni, da s sodobnim pojmovanjem nadziranja se osredotočamo 

na kompleksne načine pridobivanja podatkov ter informacij, ki so opisne in ne samo številske. 

Zaradi tega naj bi se pri nadziranju uporabljali vedno bolj zapleteni poslovno-organizacijski 

modeli, s katerimi ne upoštevamo zgolj preteklosti, temveč naj bi zajemali tudi postavke 
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prihodnosti, ki jih črpajo iz strateških usmeritev organizacije in so v strokovni literaturi 

definirani kot managerski kontrolni sistemi. 

Henri (2006, 532–533) managerske kontrolne sisteme opredeli kot formalne postopke in 

poslovno-organizacijske sisteme, s pomočjo katerih se za ohranjanje ali spreminjanje vzorcev 

delovanja organizacije uporabljajo informacije. V poslovno-organizacijski sistem kontrole so 

vključeni sistemi načrtovanja in poročanja ter procedure spremljanja poslovanja, ki temeljijo 

na uporabi informacij. Meritev, ki se uporabljajo za opredelitev ukrepov, so lahko finančne ali 

nefinančne, notranje ali zunanje, kratkoročne ali dolgoročne ter naknadne ali predhodne. 

O’Grady, Morlidge in Rouse (2016, 2) opozarjajo, da je popolnost nadzornih sistemov 

pomembna za učinkovitost delovanje kontrolnih procesov. Nepopolni nadzorni sistem vpliva 

na delovanje kontrolnih procesov, njegove slabosti pa zmanjšujejo učinkovitost nadzora. 

Učinkovit nadzor je odvisen od opravljanja različnih dejavnosti, s katero se v organizaciji 

soočajo. Neuspeh v obvladovanju raznolikosti naj bi vodil k nedoslednemu doseganju smotrov 

in ciljev. 

Dutta, Lawson in Marcinko (2013, 457) pravijo, da uporabljamo standardne sisteme stroškov 

npr. za nadziranje količine odpadkov in učinkovito rabo virov. S sodobnimi sistemi nadziranja 

razlikujemo med tehnično in gospodarsko učinkovitostjo: tehnično učinkovitost naj bi bilo 

mogoče izboljšati z zmanjševanjem odpadkov, medtem ko naj bi se za izboljšanje gospodarske 

učinkovitosti zahtevala prilagoditev virov. Gschwantner in Hiebl (2016, 372) menita, da je za 

razvoj in vzdrževanje ustreznega ravnovesja med obstoječimi viri in uporabo novih možnosti 

in virov pomembna uporaba poslovno-organizacijskih sistemov za nadzor obvladovanja, ker 

naj bi vplivali na ravnanje vodstvenih in drugih sodelavcev. Tako naj bi se za udejanjanje 

strateških zadev, kot je npr. ravnovesje med raziskovalno in izdelovalno dejavnostjo, 

uporabljali poslovno-organizacijski sistemi za nadziranje, s katerimi naj bi vplivali na vedenje 

in obnašanje zaposlenih v organizaciji. 

Dutta, Lawson in Marcinko (2013, 457) navajajo, da naj bi v podjetjih in drugih organizacijah 

vedno bolj spoznavali, da zgolj ekonomska vzdržnost ni zadosten pogoj za dolgotrajno rast. 

Npr. v izjavah o organizacijskih strategijah običajno poleg tradicionalnih gospodarskih navajajo 

obveznosti do družbenih in okolijskih smotrov ter ciljev. Razvoj širšega organizacijskega 

zavedanja naj bi pripisali večji družbeni zavesti in s tem povezanih pobud javne politike. To 

vključuje zakonske kontrolne in tržne mehanizme ter večje zahteve po razkrivanju informacij. 

Njihov namen je spodbuditi organizacije, da ponotranjijo zunanje učinke, temu pa sledijo tudi 

strateške zaveze glede prizadevanja za družbeno odgovorno ravnanje ter trajnostni razvoj, ki od 

organizacije pričakujejo, da razvijajo in izvajajo poslovno-organizacijske sisteme za merjenja 

uspešnosti, ki vključujejo nove smotre in cilje. S takšno integracijo naj bi vključevali 

spremenljivke družbeno odgovornega ter trajnostnega razvoja v poslovno-organizacijske 

sisteme merjenja uspešnosti. 
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Glede na področja dela managerjev pa ločimo nadziranje človeških virov, nadziranje tehnično-

tehnoloških virov in nadziranje organizacijskih virov (Barney 2011).  

Dimovski idr. (2014, 116) pa ločijo nadziranje glede na področja dela managerjev na: 

 nadziranje materialnih virov, med katere štejejo: nadziranje kakovosti proizvodov in 

procesov, osnovne in spremljajoče opreme, obvladovanje zalog ipd.: 

 nadziranje človeških virov, mednje uvrščajo: nadziranje izbora novih zaposlenih 

sodelavcev, nadziranje izobraževanja in usposabljanja ter razvoja zaposlenih in nadziranje 

ocene uspešnosti ter razvoja organizacije; 

 nadziranje informacijskih virov, med katere uvrščajo: nadziranje nabave in prodaje, 

načrtovanja proizvajanja in zalog ter  

 nadziranje finančnih virov, med katere štejejo: nadziranje denarnega toka, odplačila dolgov 

ipd. 

2.9 Sklep 

V literaturi najdemo različne opredelitve organizacije in pomembne vloge managerjev pri 

upravljanju s podjetjem. Vsem je skupno, da poudarjajo kompleksnost odločitev, ki jih morajo 

sprejemati managerji za uspešno obvladovanje podjetja in doseganje zastavljenih ciljev. Prav 

tako opozarjajo na dejstvo, da danes managerji sprejemajo odločitve hitreje kot v preteklosti in 

si pri tem pomagajo s sodobno informacijsko komunikacijske tehnologije. Pri hitrejšem in 

boljšemu odločanju managerji pogosto uporabljajo preizkušene metode in tehnike, tako 

imenovana orodja managerjev. 
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3 ORODJA MANAGERJEV 

V domači in tuji strokovni literaturi s področja managementa smo zasledili orodja managerjev 

pod različnimi nazivi. Različni avtorji (kot npr. Magretta 2002; Baird, Harrison in Reeve 2004; 

Sull 2005; Osterwalder, Pigneur in Tucci 2005; Kaplan in Norton 2008; Wirtz idr. 2015; Rigby 

2001; Girotra in Netessine 2014; Kurczewski 2014; Johnson in Schaltegger 2016) jih imenujejo 

orodja (tools), tehnike (techniques) ali modeli (models). V naši nadaljnji obravnavi smo zaradi 

poenostavitve terminologije vse tri skupine nazivov poimenovali orodja managerjev. To pa 

zato, ker gre pri vseh treh skupinah za formalna in neformalna znanja ter veščine v procesu 

odločanja, ki naj bi jih managerji v podjetjih in drugih organizacijah uporabljali za boljšo 

predstavitev funkcionalnih, socialnih in čustvenih vidikov poslovanja pri operativnih procesih, 

strukturah organiziranosti ter finančnih napovedih. Zavedati se je namreč treba, da orodja 

managerjev ne predstavljajo v popolnosti družbenega okolja organizacije (npr. njegovih 

notranjih in zunanjih udeležencev ipd.), ampak so konstrukti ter predpostavke, s katerimi naj bi 

si laže predstavljali zapleteno realnost podjetja ali druge organizacije. 

Sull (2005, 2) meni, da naj bi v uspešnih podjetjih hitro zaznavali spremembe v poslovnem in 

družbenem okolju in jih spodbujali ali pa se jim učinkovito prilagajali. Savič (2007, 26–27) 

pravi, da naj bi managersko orodje ali njihovo kombinacijo prilagodili posamičnemu poslovno-

organizacijskemu sistemu in ne obratno. V uspešnih podjetjih naj bi prilagajali izbrana 

managerska orodja glede na stanje v podjetju ter so pri tem izvirni in učinkoviti.  

Osterwalder, Pigneur in Tucci (2005, 11) pišejo, da so razna managerska orodja pomembna za 

praktično uporabo, ker naj bi si z njimi managerji ustvarjali razne zasnove poslovanja, s 

katerimi si pomagajo pri zajemanju, razumevanju, komuniciranju, oblikovanju, analiziranju in 

spreminjanju v podjetjih in drugih ustanovah. 

Kaplan in Norton (2008, 1) pišeta, da je poslovno-organizacijski sistem obvladovanja integriran 

nabor procesov in orodij managerjev, ki naj bi jih v podjetjih uporabljali za razvoj strategije, 

pretvarjanju v operativne ukrepe ter spremljanju in izboljšanju učinkovitosti obeh. Poslovno-

organizacijski sistem obvladovanja naj bi vključeval možnosti izbire na najbolj temeljni ravni 

organiziranosti in naj bi se nanašal na to, kako se bo podjetje uravnavalo. Te strateške izbire 

naj bi se kasneje preoblikovale v specifične prakse obvladovanja v podjetju. Ker naj bi bile te 

prakse težje zaznavne in so redko izrecne, je prepoznavanje uporabnosti poslovno-

organizacijskih modelov obvladovanja oteženo. Najboljši poslovno-organizacijski model 

obvladovanja podjetja naj ne bi obstajal, obstajajo pa možnosti izbire, ki jih je treba sprejeti. 

Prava izbira poslovno-organizacijskega modela za obvladovanje podjetja je odvisna od 

številnih posrednih in konkurenčnih dejavnikov. Magretta (2002, 89) pravi, da so za uspešna 

podjetja zelo pomembna orodja managerjev, s katerimi odločevalci načrtujejo, izvajajo in 

kontrolirajo poslovne modele v podjetjih. Po Wirtzu idr. (2015, 1) naj bi zasnova poslovnih 

modelov ter uporaba orodij managerjev vplivala na uspešnost poslovanja podjetij in razvoj 

managerske znanosti.  
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Rigby (2001, 10–11) meni, da managerji razrešujejo kopico problemov, za katere imajo na voljo 

različna orodja in tehnike. Njihovo poznavanje je pomembno z vidika pravilne in učinkovite 

uporabe; katero orodje in na kakšen način uporabiti in kdaj je pravi čas za njihovo uporabo. 

Naloga managerjev je, da si izberejo tista orodja ali kombinacijo orodij managerjev, ki je za 

njihovo podjetje optimalna. Kot navajajo Čičak, Dabič in Kiessling (2010, 210), naj bi 

managerji uporabljali orodja managerjev predvsem zato, da imajo širši vpogled v poslovanje 

podjetja. Baird, Harrison in Reeve (2004, 388) so bili mnenja, da so v podjetjih, v katerih si 

izraziteje prizadevajo za dobiček, bolj dovzetni za uporabo novosti za povečanje učinkovitosti 

in konkurenčnosti.  

Kurczewski (2014, 594) navaja dejavnike, ki naj bi povzročali rastoče zanimanje za uporabo 

orodij managerjev, in sicer: 

 iskanje možnih načinov za zmanjšanje stroškov poslovanja, 

 iskanje inovativnih razrešitev z možnostjo izboljšanja položaja na tržišču, 

 sposobnost izpolnjevanja zakonskih in etičnih zahtev. 

Girotra in Netessine (2014, 96) poudarjata, da so za podjetje orodja managerjev pomembna kot 

niz ključnih odločitev, ki skupno opredeljujejo, kako naj bi v podjetju zaslužili prihodke, 

ustvarjali stroške in obvladovali s tem povezana tveganja. Johnson in Schaltegger (2016, 481) 

menita, da je vizijo in strategijo organizacije treba operacionalizirati, da bi bila ta učinkovita v 

vsakodnevni poslovni praksi. Kot glavni vidik za operacionalizacijo vizije ter strategije in 

trajnostne vzdržnosti organizacije prepoznata v uporabi orodij managerjev, tehnik in modelov. 

3.1 Koncept za uporabo orodij managerjev 

Kannaiah (2015, 277) pravi, da naj bi v podjetjih s pomočjo nenehnih izboljšav na vseh 

področjih poslovanja zadovoljevali potrebe potrošnikov ter pri tem dosegali želeno donosnost. 

Jensen in Remmen (2006, 12) menita, da naj bi lastniki in managerji zaradi vpliva zunanjih in 

notranjih dejavnikov na organizacijo, nenehno razmišljali o izboljšavah in uporabi orodij 

managerjev, ki naj bi jih integrirali v njihove osnovne dejavnosti. Med ključne vzvode za 

integracijo orodij managerjev v organizacijo vključuje korporativno strategijo, spreminjajoče 

se zahteve na tržišču, naraščajoče zahteve v finančni dejavnosti in spoštovanje globalnih 

predpisov. 

Po Brightmanu (2004, 52) naj bi si v vsakem podjetju prizadevali za uspešno poslovanje. Poleg 

uporabe uveljavljenih tehnik in modelov naj bi bili managerji pozorni tudi na prikrite 

konceptualne in vedenjske ovire. 

Tapomoy (2008, 3) pravi, da naj bi bila konkurenčnost bistvo poslovanja podjetja. 

Konkurenčnost naj bi bila tako izrazita, da dolgoročno preživijo le najboljši. Klasični 



 

57 

zagovorniki konkurenčnosti naj bi po njenem, ozkogledno menili, da so materialni in finančni 

viri osnova za ohranjanje konkurenčnosti podjetja, pri tem pa pozabili na človeške vire. 

Askarany (2011, 24–25) meni, da naj bi skladno s teorijo o organizacijskih spremembah uvedba 

novih orodij managerjev pozitivno vplivala na učinkovitost organizacije in zadovoljstvo 

udeležencev. 

Pokorn (2015, 45) pa med razlogi za zavrnitev uporabe orodij managerjev navaja dodatne 

stroške vpeljave in kompleksnost uporabe. 

Po El-Dyastyu (2007, 1) naj bi gospodarski in tehnološki razvoj naraščal hitreje kot poslovno-

organizacijski, kar naj bi pomenilo, da se rezultati v podjetjih spreminjajo zaradi novih 

modelov, transakcij in povečanja konkurenčnosti. Z mednarodnimi sporazumi omogočeno 

nastajanje multinacionalnih podjetij naj bi povečevalo pritisk na konkurenčnost. Nove 

dimenzije konkurenčnosti naj bi se izražale tudi zaradi izboljšav na področjih IKT in sistemov 

proizvajanja, kar naj bi omogočalo osredotočenost na kakovost proizvodov ter procesov in 

zadovoljstvo potrošnika. 

Intakhan (2014, 287) ugotavlja, da naj bi bila kakovostna informacija ključna za poslovanje 

tako na domačem kot na tujem tržišču. 

Mijoč, Pekanov Starčević in Mijoč (2014, 393) menijo, da naj bi z uporabo orodji managerjev 

za obvladovanje stroškov (metoda ciljnih stroškov, metoda razporejanja stroškov po 

aktivnostih, celovito obvladovanje kakovosti) v sodobnem poslovnem okolju podpirali 

ustvarjanje novih proizvodov in procesov, izpolnjevali potrebe potrošnikov ter nižali 

produkcijske stroške za podjetje. 

Orodja managerjev naj bi postajala neizogibna v podjetjih po vsem svetu, ne glede na dejavnost, 

v kateri poslujejo. Čeprav naj bi bil končni namen uporabe kateregakoli izmed orodij 

managerjev v podjetju porast donosnosti, naj bi obstajale razlike v načinu, kako to dosegati 

(Baird, Harrison in Reeve 2004). Na primer, v nekaterih podjetjih naj bi bili z uporabo orodij 

managerjev bolj osredotočeni na stranke – proučevanju njihovega vedenja in motivacije, z 

razvojem tesnejših odnosov z njimi, z razvojen njihove zvestobe ali interakcije z njimi ipd. V 

drugih podjetjih bodo z uporabo orodij managerjev bolj poudarjali pomen konkurenčnosti – 

npr. s pomočjo združitev in prevzemov, sodelovanjem, primerjavo z odličnimi poslovnimi 

praksami konkurentov ipd. V nekaterih podjetjih pa bodo z uporabo orodij managerjev 

poudarjali npr. vlogo IKT, zmanjšanje stroškov poslovanja ali višje kakovosti proizvodov in 

procesov (Baird, Harrison in Reeve 2004). 

Rigby in Bilodeaujeva (2007, 12) ugotavljata, da naj bi na pripravljenost managerjev za njihovo 

uporabo ter uspešno uporabo orodij managerjev vplivali zmožnosti merjenja in sporočanja 

koristi, predvsem dodano vrednost v primerjavi z vloženim trudom. 
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Rigby in Bilodeau (2007, 15–16) predlagata, da naj bi za uporabo orodij managerjev upoštevali 

naslednje dejavnike:  

 Pridobitev dejstev. Vsako orodje managerjev naj bi imelo svoje prednosti in slabosti ter 

nevarnosti in izzive. Za želen uspeh je treba razumeti učinke (poleg pozitivnih tudi tudi 

neželene učinke) vsakega orodja managerjev. Izbrana orodja managerjev naj bi združevali 

ter ne sprejemali pretiranih in poenostavljenih razrešitev. 

 Trajnost strategije. Managerji, ki promovirajo orodja managerjev zaradi modnosti, naj bi 

spodkopavali zaupanje sodelavcev. Za poslovodstvo na bi bilo najbolje, da se zavzemajo 

za strateške usmeritve in analizo orodij managerjev, ki jih uporabljajo. 

 Izbira najboljšega orodja. Managerji naj bi imeli racionalen način izbora, izvajanja in 

vključevanja orodij managerjev, ki naj bi bila primerna za njihovo podjetje. Z izbranim 

orodjem managerjev naj bi izboljšali izide poslovanja, pomagali odkrivati nezadovoljene 

potrebe potrošnikov, gradili posebne sposobnosti in pomagali izkoristiti ranljivost 

konkurentov ali pa s kombinacijo vseh treh izboljšav. 

 Prilagoditev orodja managerjev podjetju. V nobenem orodju managerjev ni navodil za 

njihovo uporabo in garancije za njihovo delovanje. Vsako orodje managerjev je treba 

prilagoditi specifičnim okoliščinam v podjetju. 

3.2 Izhodišča za uporabo orodij managerjev 

Have idr. (2003, IX) ugotavljajo, da naj bi managerji porabili veliko časa v razpravah o novih 

in obstoječih orodjih managerjev ter o njihovih izboljšavah, ker naj bi se jim z njimi ponujali 

alternativni načini za razumevanje zapletenosti poslovanja, s katero so soočeni. 

Van Assen, van den Berg in Pietersma (2010, X) menijo, da naj bi bila orodja managerjev 

namenjena razreševanju skupnih problemov in izzivov v poslovanju podjetja. Orodja 

managerjev naj bi imeli možnost uporabljati s strateškega, taktičnega ali operativnega vidika; 

nekatera orodja managerjev naj bi bila primernejša za razreševanje problemov, izboljšanju 

učinkovitosti in produktivnosti, večina pa naj bi jih bila namenjena razreševanju specifičnih 

težav. Na žalost z nobenim orodjem ali s skupino orodij managerjev ni zagotovljeno, da bo 

manager objektivno obravnaval problem v organizaciji. Velika izbira orodij managerjev naj bi 

povzročila tudi »zmedo« v podjetju in otežila odločitev, katero orodje uporabiti. 

Van den Berg in Pietersma (2015, XII) pravita, da naj bi bila uporaba orodij managerjev 

pomembna za razumevanje in so hkrati okvir za izbiro pravih poslovnih odločitev. Managerjem 

naj bi pomagale razjasnjevati poslovne in druge odločitve na način, da pojasnijo ali zmanjšajo 

zapletenost in razumevanje posledic. Managerji naj bi pričakovali velike spremembe pri 

uporabi različnih orodij managementa, s katerimi naj bi uveljavljali unikaten pristop, 

preglednost poslovanja in prilagodljivost družbenemu okolju. S pomočjo pravilno izbranih 

orodij managerjev naj bi se vpliv sprememb analiziral in spremenil v korist podjetja. 
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Rigby (2015, 10–11) trdi, da je v preteklih desetletjih uporaba orodij managerjev postajala 

vedno bolj nepogrešljiva. Managerji naj bi bili vedno bolj izobraženi ter usposobljeni za 

ustrezno odzivnost na vedno pogostejše, zahtevnejše poslovne razmere. Izbrali naj bi orodja, ki 

naj bi jim najbolje pomagala pri sprejemanju poslovnih in drugih odločitev, ki naj bi vodila do 

npr. izboljšanih proizvodov in procesov ter zagotavljala vrhunsko učinkovitost in dosežke. 

Uspešna uporaba orodij managerjev naj bi zahtevala razumevanje njihovih prednosti in slabosti 

ter sposobnost ustvarjalnega vključevanja pravih orodij managerjev na pravi način ob pravem 

času. Skrivnost naj ne bi bila v odkrivanju ene preproste razrešitve, temveč pri nenehnem učenju 

o tem katera orodja managerjev uporabljati. Prav tako naj bi bila za managerje pomembna 

primerjava z drugimi podjetji, v katerih uporabljajo enaka orodja, saj bodo na ta način 

prepoznali, izbrali, uporabljali in integrirali optimalna orodja za izboljšanje uspešnosti 

poslovanja podjetja. 

3.3 Uporaba orodij managerjev 

Glede na množico orodij managerjev, ki so nam bila na voljo, smo za namene nadaljnje 

raziskave najprej opravili izbiro med najpogosteje uporabljenimi. Pri tem smo si pomagali z 

raziskavo, ki sta jo opravila Rigby in Bilodaeau (2015) in v kateri sta opredelila 25 najpogosteje 

uporabljenih orodij managerjev v poslovnem okolju. Vsako posamezno orodje managerjev 

bomo na kratko predstavili v štirih korakih, kjer bomo v prvem koraku opisali orodje 

managerjev, v naslednjih dveh razložili kdaj in kako ga uporabiti ter v četrtem koraku zaključili 

s kratkim povzetkom orodja managerjev.  

Razni avtorji (Have idr. 2003; van Assen, van den Berg in Pietersma 2010; Rigby in Bilodeau 

2015; van den Berg in Pietersma 2015) so orodja managerjev razvrstili v skupine glede na 

uporabnost po osnovnih nalogah, funkcijah managerjev. Tej uveljavljeni razvrstitvi smo sledili 

tudi mi in orodja managerjev razvrstili v štiri skupine po njihovih temeljnih nalogah oz. 

funkcijah managerjev. V vsaki skupini orodja managerjev predstavljamo po abecednem 

vrstnem redu. Pri imenih posameznih orodij managerjev smo obdržali tudi originalen angleški 

izraz, tako da bo razumevanje imena orodja managerjev in njihova primerjava s 

poimenovanjem v tujini lažja ter enoznačna. 
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Managerska funkcija 

Organiziranje Kontroliranje Planiranje Vodenje 
Management odnosov s 
strankami 
Zunanje izvajanje 
dejavnosti  
Management oskrbne 
verige 
Management sprememb 
Ključne kompetence 
Prenova poslovnih 
procesov 
Management časa 
Digitalne spremembe 
Zmanjševanje 
zapletenosti 
Modeli optimizacije cen 
Moteče inovativne 
skupine 
Ničelno predračunavanje 
Analiziranje obsežnih 
podatkov  

Primerjalno presojanje  
Uravnoteženi kazalniki 
Management 
zadovoljstva in zvestobe 
Management celovite 
kakovosti 

Izjava o poslanstvu in 
viziji  
Pripojitve in združitve 
Strateška zavezništva 
Scenarij in kontingenčno 
planiranje 
Strateško planiranje 
Segmentacija kupcev 

Orodja za odločanje 
Raziskovanje 
prizadevnosti zaposlenih 

Slika 7: Razdelitev izbranih orodij managerjev po managerskih funkcijah 

Vir: Have idr. 2003; van Assen, van den Berg in Pietersma 2010; Rigby in Bilodeau 2015; Van den 
Berg in Pietersma 2015. 

3.3.1 Orodja managementa za organiziranje 

Največ orodij managerjev je razvrščeno v skupino za organiziranje podjetja. To naj bi bilo 

utemeljeno s tem, da naj bi z osnovno zasnovo orodij managerjev izhajali iz urejenosti 

delovanja podjetja in pripomočkov, ki pomagajo pri enotnem in učinkovitejšem obvladovanju 

podjetja. Kot navaja Nedelko, Potočan in Dabić  (2015, 29), naj bi prištevali med tradicionalna 

orodja managerjev tista, ki so bila razvita v zgodnjih fazah razvoja managerske znanosti. 

Večinoma so to orodja managerjev, ki naj bi bila prepoznavna in med najbolj uporabljenimi v 

organizacijah. 

Analiziranje obsežnih podatkov 

Tsai idr. (2015, 1) ugotavljajo, da se težave pri analiziranju obsežnih podatkov niso pojavile 

nenadoma, saj jih zaznavajo že več let, in to naj bi bilo zato, ker je ustvarjanje podatkov precej 

lažje kot iskanje koristnih podatkov. 

Rigby (2015, 16–17) pravi, da analiziranje obsežnih podatkov omogoča hitro izločitev, 

transformacijo, nalaganje, iskanje, analiziranje in deljenje obsežnih podatkovnih nizov. Tako 

Elragal in Klischewski (2017, 1) menita, da je ključnega pomena za pravilno analizo podatkov 

razumevanje razlik med veliko večino uporabnikov (tj. človeštvo) in manjšimi podskupinami 

ljudi, katerih dejavnosti so zajete v velikih zbirkah podatkov. S tem orodjem managerjev naj bi 
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analizirali velike, integrirane baze podatkov v realnem času in poskušali hitro prepoznati 

predhodno nevidne korelacije in vzorce, s katerimi naj bi si pomagali pri sprejemanju boljših 

odločitev.  

Čeprav naj bi bilo orodje managerjev povezano s tradicionalnim obvladovanjem baz podatkov 

ter s poslovnimi sistemi, naj bi z uporabo tega orodja drastično povečali sposobnost obdelave 

podatkov na naslednje načine (Rigby 2015, 16): 

 Volumen: ne gre za premikanje terabajtov temveč petabajtov in eksabajtov; 

 Hitrost: omogočen naj bi bil vpogled v realnem času in v realna dejanja; 

 Raznolikost: analizirati naj bi bilo možno vse od majhnih podatkov do video tokov; 

 Variabilnost: obvladovanje sprememb v podatkovnih formatih in informacijskih poljih. 

Rezultati analiziranja obsežnih podatkov naj bi managerjem pomagali bolje izmeriti in 

obvladovati najbolj kritične funkcije poslovanja podjetja. 

V podjetjih naj bi začenjali prepoznavati pomembne poslovne priložnosti, ki naj bi jih prinašali 

obsežnejši podatki. V tem primeru naj bi v podjetjih razvijali strojno in programsko opremo ter 

sposobnosti, ki so potrebne za izkoriščanje tega orodja. To naj bi zahtevalo delovanje 

strokovnjakov, ki so usposobljeni, da postavijo prava vprašanja, določanje stroškovno 

učinkovitih virov informacij, iskanje resničnih vzorcev obnašanja in spreminjanje analitičnih 

vpogledov v aktivne poslovne informacije. Brock in Khan (2017, 24) menita, da naj bi v 

podjetju za zagotovitev uspešnega delovanja orodja pred implementacijo sistema ali 

tehnologije, uvedli organizacijske spremembe za izboljšanje komunikacije in učenja. 

Za analiziranje obsežnih podatkov naj bi v podjetju (Rigby 2015, 16–17): 

 izbrali referenčno organizacijsko enoto ali skupino z možnostjo izkoriščanja orodja, 

 vzpostavili vodstveno skupino in skupino strokovnjakov s kompetencami in viri za uspešno 

delovanje, 

 opredelili specifične odločitve in ukrepe, kjer lahko uporabimo orodje za njihovo 

izboljšanje, 

 določili najprimernejšo strojno in programsko opremo razrešitve za sprejete odločitve, 

 sprejeli odločitev o nakupu ali najemu IKT sistema, 

 izdelali navodila za varovanje podatkov in sprejeli varnostno politiko, 

 testirali, se učili, uporabljali in izboljšali, 

 razvili ponovljive IKT modele in razširili uporabo na dodatna področja poslovanja. 

Orodje za analiziranje obsežnih podatkov naj bi v podjetjih uporabljali za (Rigby 2015, 17): 

 izboljšanje notranjih delovnih procesov, obvladovanje tveganj, management odnosov s 

strankami, logistiko dobavne verige ali optimizacijo spletnih vsebin, 

 izboljšanje obstoječih izdelkov in storitev ali procesov, 

 razvijanje novih izdelkov in storitev ali procesov, 
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 bolj ciljno ponudbo svojim strankam in 

 preoblikovanje poslovnega modela za izkoriščanje novih in povratnih informacij. 

Digitalne spremembe 

Iansiti in Lakhani (2016, 2) sta mnenja, da bo pomembnejša in še bolj povezana digitalna IKT 

vodila v socialne in gospodarske spremembe in to še večje, kot smo jim bili priča v zadnjih 

desetih letih. Naše gospodarstvo naj bi bilo sedaj na »Moore-ovem zakonu« in naj bi zato 

digitalna sprememba postala povsem običajna. 

Rigby (2015, 32) pravi, da je vključevanje digitalnih IKT v strategijo in delovanje podjetja 

glavna značilnost orodja digitalnih sprememb. V podjetju naj bi se osredotočali na priložnosti, 

ki naj bi jih ponujalo digitalno in fizično okolje. V podjetju naj bi bili pozorni na vsako 

povezavo v verigi uporabniških izkušenj ter raziskati nove tehnološke povezave, ki okrepijo 

osnovno dejavnost, in jih celostno vtkejo v svoje poslovne sisteme in tako ustvarjajo boljše 

izkušnje strankam. Z orodjem digitalnih sprememb naj bi si v podjetju prizadevali za korenito 

razširitev konkurenčne prednosti in pospešitev rasti donosnosti. 

Po mnenju Kanea idr. (2015, 4–7) je moč digitalnega preoblikovanja v njihovem obsegu in 

smotrih ter ciljih. V manj digitalno zrelih podjetjih naj bi se raje osredotočali na posamezne 

IKT in uporabljajo predvsem akcijske strategije. Digitalne spremembe naj bi se v najbolj 

digitalno zrelih podjetjih odvijale z vidika preoblikovanja poslovanja. V digitalno zrelih 

podjetjih naj bi sledili jasni in skladni strategiji digitalizacije in jo učinkovito komunicirali z 

zaposlenimi. Za digitalno zrela podjetja naj bi digitalne spremembe pomenile poslovno 

transformacijo in zato pomen orodja presega samo IKT. V podjetjih naj bi uporabili retrogradno 

snovanje organizacije in naj bi ga začeli s snovanjem vizije pri načrtovanju nove organiziranosti 

podjetja. 

Po Rigbyju (2015, 32) managerji ugotavljajo, da naj bi se pripravili na digitalno motnjo ali 

digitalno preoblikovanje. Digitalni prelom naj bi odpravljal in nadomeščal fizično poslovanje s 

povsem digitalnimi razrešitvami. Glavna naloga managerjev naj bi bila spreminjanje razmerja 

med fizičnim in digitalnim poslovanjem tako, da bodo v podjetju učinkovito konkurirali v 

»digitalnem svetu«. Z digitalnimi spremembami naj bi združevali najboljše digitalne in fizične 

svetove v inovacije, ki naj bi ustvarjale popolnoma nove vire vrednosti. 

Z digitalnimi spremembami naj bi se od managerjev pričakovalo, da ne spreminjajo le mešanice 

poslov (tradicionalnih in digitalnih), temveč tudi sposobnosti ljudi v podjetjih.  

Uspešnost digitalne spremembe managerjev naj bi bila odvisna od naslednjih ukrepov (Rigby 

2015, 32): 

 Razumeli naj bi stopnjo digitalizacije v družbenem okolju in ocenili prihodnje pretnje in 

priložnosti. 
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 Razvijali naj bi vizijo o tem, kako z IKT vključiti potrošnika in doseči rast donosnosti. 

 Načrtovali naj bi izkoriščanje virov digitalizacije, dodajali povezave ter krepili povezave v 

potrošniški verigi izkušenj. 

 Podjetje naj bi mobilizirali za zmagovanje. Preoblikovali naj bi pristop k inovacijam, 

razvijali primerne operativne modele in gradili »vodilno ekipo« z digitalno pozitivnimi 

»zdravimi« izkušnjami. 

Digitalne spremembe naj bi managerji vključevali v vse funkcije in procese v podjetju. 

Digitalne tehnologije naj bi uporabljali za ponovno odkrivanje bistvenih povezav v potrošniški 

verigi izkušenj z naslednjimi aktivnostmi (Rigby 2015, 32–33): 

 razvojem novih proizvodov in procesov; 

 personalizacijo trženja, s katerim naj bi potrošnikom pomagali odkrivati in ocenjevati 

ponudbe podjetja; 

 prilagajanjem proizvodov in procesov; 

 optimiziranjem in izpopolnitvijo dobavne verige; 

 pregledom dobaviteljev in popolnitvijo nabavnega omrežja; 

 uporaba proizvodov in procesov ter spreminjanju obstoječih poslovno-organizacijskih 

modelov; 

 postopki vračanja proizvodov ali procesov in njihova nadgradnja; 

 pregled proizvodov in procesov ter pridobivanje povratnih informacij. 

Chew (2013, 13–15) pravi, da naj bi si managerji z uporaba digitalne transformacije pomagali 

npr. pri »prevetritvi« poslovne strategije, poslovno-organizacijskih modelov, proizvajanju, 

proizvodov in procesov ipd. Za razliko od drugih poslovnih sprememb naj bi z nastajajočo 

strategijo digitalne transformacije vključevali tako sedanje kot prihodnje poslovne priložnosti 

podjetja. Nov pristop naj bi pomembno spremenil poslovanje in privedel do rasti in boljše 

donosnosti kapitala. 

Ključne kompetence 

Sanghi (2007, 3) poudarja, da naj bi bilo v današnjem konkurenčnem družbenem okolju vedno 

bolj pomembno, kako v organizacijah načrtujejo, gradijo in izkoriščajo njihove konkurenčne 

aktivnosti. Prahalad in Hamel (1990, 1) menita, da naj bi konkurenčnost podjetja izhaja iz 

njenih ključnih kompetenc in osnovnih proizvodov (oprijemljivih izidov ključnih kompetenc). 

Ključna kompetenca naj bi bila v kolektivnem učenju in zlasti v sposobnosti usklajevanja 

različnih sposobnosti proizvajanja in integracija IKT. Organiziranje z vidika ključnih 

kompetenc naj bi zahtevale radikalno spremembo organiziranosti podjetja, kar naj bi dosegali 

z novimi, sodobnimi oblikami organiziranosti.  

V prvem koraku sprememb za prepoznavanje ključnih kompetenc naj bi bile izpolnjene 

naslednje zahteve (Prahalad in Hamel 1990, 1): 
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 zagotavljanje potencialnega dostopa do novih tržišč,  

 prispevek h koristim potrošnika proizvoda ali procesa,  

 težko posnemanje konkurentov.  

Naslednji korak naj bi bil v preoblikovanju »arhitekture« organiziranosti podjetja in 

zagotavljanju spodbud za učenje in osredotočenje na notranji razvoj.  

Van den Berg in Pietersma (2015, 36) pravita, da je ključna kompetenca nekaj posebnega, kar 

v podjetju imajo ali strateško dobro naredijo. Z njo naj bi si pomagali odgovoriti na vprašanja, 

kaj v podjetju počnejo, katere prednosti imajo pred konkurenco ter kakšne so njihove možnosti 

v bodočnosti. Koncept ključnih kompetenc je bil zasnovan na Barneyevem (1991, 112–114) 

pogledu na podjetje, ki je temeljil na predpostavki, da so neponovljiva in dragocena 

opredmetena in neopredmetena sredstva ključni vidiki njegove trajnostne konkurenčne 

prednosti. 

Rigby (2015, 24–25) pravi, da je ključna kompetenca sposobnost, ki naj bi podjetju omogočala, 

da potrošnikom prinaša dodano vrednost. Vključevala naj bi skupinsko učenje zlasti o tem, 

kako uskladiti različne spretnosti proizvajanja in integrirati različne tehnologij. Za podjetje naj 

bi predstavljala ključna kompetenca trajnostno konkurenčno prednost in naj bi mu pomagala, 

da se z njeno pomočjo razširi na več različnih tržišč. Ključne kompetence naj bi prav tako 

znatno prispevale h koristim, ki se ponujajo s proizvodi in procesi v podjetju. Razumevanje 

ključnih kompetenc naj bi podjetju omogočalo, da investira v prednost, ki naj bi se razlikovala 

od drugih, in postavlja strategije, ki naj bi poenotile celotno organiziranost. 

Ključne kompetence se uporablja za (Rigby 2015, 24–25): 

 oblikovanje konkurenčnih pozicij in strategij, s katerimi se izkoriščajo prednosti podjetja; 

 združevanje podjetij po organizacijskih enotah in izboljševanje prenosa znanja in veščin 

med njimi; 

 pomoč zaposlenim, da razumejo prioritete obvladovanja podjetja; 

 vključevanje IKT v izvajanje poslovnih in drugih procesov; 

 odločanje o dodelitvi virov; 

 odločanje o zunanjem izvajanju dejavnosti, odprodajo in partnerske odločitve; 

 razširitev področij, na katerih v podjetju inovirajo ter ustvarjajo nove proizvode in procese; 

 obvladovanje trenutnih tržišč in hitro vstopanje na nastajajoča tržišča; 

 izboljšanje podobe in zvestobe potrošnikov. 

Van Assen, van den Berg in Pietersma (2010, 21) pravijo, da naj bi bilo osnovno vprašanje v 

podjetju namenjeno ugotavljanju, kje imajo ključne kompetence in kako jih dolgoročno 

obdržati. Razmišljanje in opredelitev ključnih kompetenc v podjetju naj bi spodbudilo 

poslovodstvo k premisleku in možni mobilizaciji njihovih prednosti. Predvidevanje naj bi bila 

ključna sestavina tega procesa. V prihodnosti naj bi bili uvedeni novi proizvodi in procesi, ki 
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doslej še niso bili izvedljivi. Obstajale bodo nove dejavnosti, proizvodi in procesi, ki so v tem 

trenutku nepredstavljivi. Poslovodstvo naj bi uresničevalo vpliv teh negotovosti in razmišljalo 

o tem, kakšna naj bi bila vsebina konkurenčnosti v prihodnosti. Za razvoj predvidevanja naj bi 

managerji upoštevali naslednje (van Assen, van den Berg in Pietersma 2010, 22) 

 Podjetje ni sestav posameznih organizacijskih enot, temveč zbir ključnih kompetenc. 

 Ključne kompetence podjetja naj bi izhajale iz delovanja družbe ter njene učinkovitosti 

glede izbranih procesov in proizvodov. 

Van den Berg in Pietersma (2015, 39) opisujeta, da naj bi v teoriji proces določanja ključnih 

kompetenc spodbujal managerje o razmišljanju o prednostih in priložnostih, ki podjetje ločujejo 

od konkurence. V praksi podjetij naj bi bila opredelitev ključnih kompetenc težka naloga, zato 

ker jih tudi snovalci ključnih kompetenc včasih ne morejo opredeliti. Zaradi negotove 

prihodnosti naj bi bilo ključne kompetence težko prepoznati in jih medsebojno ločiti. Ključne 

kompetence naj bi ne bile tako edinstvene in neponovljive, kot naj bi si želeli managerji. V 

kolikor so ključne kompetence v glavah ljudi, ki zapustijo podjetje, naj bi v podjetju ponovno 

presodili, kakšne so njihove ključne kompetence. 

Management časa 

Bregman (2013, 1) pravi, da naj bi živeli v obdobju, v katerem neprekinjen tok informacij in 

komunikacij v kombinaciji z nenehno dostopnostjo pomeni, da je možnost celodnevnega 

nenehnega dela in še vedno ne zmoremo slediti vsem dogodkom. Zaradi tega predstavlja izbira, 

kaj bomo prezrli najpomembnejša, najbolj strateška odločitev v managementu časa. Managerji 

naj bi po publikaciji Time management (2005, 4–5) vzpostavili »stopničasti« sistem 

najpomembnejših smotrov in ciljev v podjetju. Smotri in cilji posameznika naj bi podpirali 

smotre in cilje organizacijske enote, ti pa naj bi podpirati smotre in cilje podjetja kot celote. Te 

smotre in cilje naj bi managerji predstavili in razložili ter uveljavljali s pomočjo vseh 

zaposlenih. 

Rigby (2015, 42) meni, da je management časa omejen vir, s katerim naj bi v podjetju ravnali 

vsaj tako učinkovito kot npr. s finančnimi sredstvi. V podjetju, v katerem naj bi sledili načelu 

orodja managementa časa, sledijo npr. razporejanju in merjenju časa, merijo čas, ki ga 

managerji porabijo za različne naloge, merijo s kom preživijo čas in celo svojo stopnjo 

angažiranosti na sestankih. Z uvedbo orodja v »časovne proračune«, ki jih uporabljajo za 

kapitalske proračune, naj bi v podjetju zmanjšali časovni pritisk na poslovodstvene delavce, 

znižali stroške in povečali produktivnost. Tudi Lakatos (2010, 312) pritrjuje, da je čas vir in 

tudi kazalnik učinkovitosti. Njegova vrednost naj bi bila v edinstvenem značaju in 

nezamenljivosti, saj časa npr. ne moremo kupiti ali prodati, razširiti, ga odstraniti ali shraniti 

ter proizvesti. 
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Rigby (2015, 42) meni, da naj bi z managementom časa od managerjev pričakovali, da določijo 

časovne prioritete tako, da upoštevajo nujnost in pomen vseh nalog. V podjetjih naj bi 

uporabljali različna orodja za management časa, kot npr. analizo časovnega razporeda, 

beleženju prisotnosti in organizacijskih vedenj, kot sta vzporedna obdelava in dvojna 

rezervacija. S personaliziranimi nadzornimi preglednicami za management časa je mogoče, npr. 

avtomatizirati postopek sledenja časa managerjev in določati prednostne naloge. Čeprav se pri 

uporabi teh orodji zahteva močna zaščita za varovanje zasebnosti zaposlenih, naj bi podjetjem 

omogočala učinkovitejše merjenje in management časa.  

Management časa naj bi bil eno izmed najmočnejših orodij managerjev, če ga združijo z 

drugimi analitičnimi orodji. Namen managementa časa je odpravljanje dejavnosti z nizko 

dodano vrednostjo. Prihranjen čas naj bi bil namenjen prerazporejanju znanj in veščin 

zaposlenih sodelavcev.  

Z managementom časa naj bi sledili uporabi naslednjih načel (Rigby 2015, 42): 

 nastavitev izbirnih beležnic, 

 uporaba ničelnega časovnega proračuna, 

 zahteva poslovni primer za vsako pobudo, 

 poenostavitev organiziranosti, 

 odgovoren organ za časovne naložbe, 

 standardizacija postopka odločanja, 

 postaviti disciplino s časom po celotnem podjetju, 

 uporaba povratnih informacij za management zmogljivosti in obremenitev. 

V podjetjih naj bi uporabljali management časa za (Rigby 2015, 43): 

 merjenje porabe časa zaposlenih, 

 odpravljanje neučinkovitih sestankov, 

 zmanjšanje disfunkcionalnega obnašanja, kot sta npr. vzporedno delovanje in dvojna 

rezervacija, 

 sprostitve časa managerjev za ustvarjanje dodane vrednosti. 

Management oskrbne verige 

Dai, Peng in Li (2017, 1230) opisujejo management oskrbne verige kot optimizacijo delovanja 

oskrbne verige z najnižjimi stroški v celotnem procesu od nakupa do zadovoljevanja končnih 

potrošnikov vključno s potekom dela, pretokom materiala, sredstev, informacij ipd. Siems 

(2005, 7) pravi, da naj bi bila z novimi IKT ustvarjene boljše, hitrejše in cenejše oskrbovalne 

verige. Chopra in Meindl (2016, 15) menita, da naj bi bil osnovni namen oskrbovalne verige 

ustvarjanje največje skupne dodane vrednosti (presežka), ki predstavlja razliko med vrednostjo 

končnega proizvoda ali procesa za potrošnika ter med stroški, ki nastanejo v okviru oskrbovalne 

verige zaradi izpolnjevanja potreb potrošnika. 
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Rigby (2015, 56) pravi, da naj bi z managementom oskrbne verige usklajevali prizadevanja 

vseh udeležencev (npr. dobaviteljev, proizvajalcev, distributerjev, trgovcev, države ipd.) tako 

da izpolnijo pričakovanja potrošnikov. Orodje je podprto z IKT in drugimi tehnologijami, ki 

naj bi omogočale nemoteno izmenjavo informacij, proizvodov in procesov zunaj meja podjetja. 

Da bi zagotovili prave proizvode in procese na pravih mestih v pravem času in za prave stroške, 

so z oskrbno verigo omogočeno tesnejše povezave med udeleženci. Namen orodja je vzpostaviti 

močne komunikacijske vezi in zaupanje med vsemi udeleženci, tako da učinkovito delujejo kot 

celota, ki je popolnoma usklajena za racionalizacijo poslovnih in drugih procesov ter dosega 

popolno zadovoljstvo strank. 

V podjetjih naj bi običajno izvajali obvladovanje oskrbne verige v naslednjih korakih Rigby 

(2015, 56) 

 V prvem koraku si v podjetju prizadevajo povečati stopnjo zaupanja med ključnimi 

povezavami v oskrbni verigi. Managerji obravnavajo nekdanje nasprotnike kot dragocene 

partnerje. Ta korak naj bi vodil do dolgoročnih dogovorov z izbranimi partnerji. 

 V drugem koraku se povečuje izmenjava informacij. Ustvarja se natančnejše in novejše 

znanje o predvidenem povpraševanju, gibanju zalog, izkoriščenosti zmogljivosti, načrtih 

proizvajanja, datumih dobave in drugih podatkih, ki bi lahko pomagali sodelujočim 

izboljšali učinkovitost verige. 

 V tretjem koraku si prizadevajo obvladovati oskrbno verigo kot celovit proces in ne kot 

več neodvisnih funkcij. Izkoristili naj bi ključne kompetence vsakega sodelujočega, 

avtomatizirali izmenjavo informacij, spreminjali postopke managementa in nagrajevalne 

sisteme, odpravljali neproduktivne dejavnosti, izboljšali napovedovanje, zmanjševali 

zaloge in krajšali čas nabavnih ciklusov ter močneje vključevali stranke v proces 

obvladovanje oskrbovalnih verig. 

 V četrtem koraku identificirajo in uvedejo radikalne zamisli za popolno preoblikovanje 

oskrbne verige in zagotavljanje dodatne vrednosti za kupca. 

Managerji naj bi se zavedali vrednosti oskrbe verige, ki jo dopolnijo z omejenimi izboljšavami 

posameznih udeležencev, zato jih uporabljajo, da jim pomagajo hitreje, bolje ter ceneje dobaviti 

proizvode ali procese. 

Obvladovanje oskrbne verige temelji na številnih trendih, ki so spreminjali poslovne prakse po 

vsem svetu, npr. s pravočasno dobavo (Just In Time), z izmenjavo elektronskih podatkov (EDI), 

z zunanjim izvajanjem dejavnosti, konsolidacijo dobaviteljev, globalizacijo ipd. 

Modeli optimizacije cen 

Rigby (2015, 46) pravi, da so modeli optimizacije cen matematični programi, s katerimi naj bi 

izračunavali razlikovanje povpraševanja po različnih ravneh cen, ki jih nato povežejo s podatki 

o stroških in zalogah, da dobijo priporočene cene, s katerimi naj bi izboljšali donosnost. Tudi 
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Renison in Hardt (2008, 4) pravita, da je optimizacija cen računalniški problem, s pomočjo 

katerega je namen iskati najboljše možne razrešitve. Modeli optimizacije cen naj bi podjetju 

omogočali, da z njihovo pomočjo uporabljajo cene kot močan profitni vzvod. Modeli 

optimizacije cen se uporabljajo za simulacijo oblikovanja cene pri določenih segmentih strank, 

kjer z različnimi scenariji ugotavljajo, kako se bodo na spremembe cene odzvali potrošniki. 

Glede na kompleksnost določanja cene, kjer naj bi upoštevati veliko število postavk v 

dinamičnih tržnih pogojih, si z rezultati modeliranja pomagajo npr. napovedovati 

povpraševanje, razviti strategije določanja cen in promocije, nadzorovati zaloge ter povečati 

zadovoljstvo kupcev. Kunz, Crone in Meissner (2016, 26) pravijo, da je treba več pozornosti 

nameniti predpripravi podatkov kot sami izbiri modela optimizacije cen. 

Modeli optimizacije cen naj bi upoštevali naslednje tri kritične dejavnike cene: strategijo 

oblikovanja cen, vrednost proizvoda ali procesa za potrošnika in prodajalca ter obvladovanje 

vseh dejavnikov, ki vplivajo na donosnost. Warland in Mo (2016, 166) opozarjata na specifično 

cenovno politiko na naraščajočih energetskih trgih, na katerih se pojavljajo vedno večje količine 

nepovratnih novih obnovljivih virov energije, kot sta npr. vetrna in sončna. Ta naj bi povzročila 

hitrejša in nepredvidljiva nihanja pri prekinjenem proizvajanju. V fleksibilnih in hitro odzivnih 

elektrarnah proizvajajo električno energijo, ko je največje povpraševanje, in bodo zato imele 

večjo donosnost. 

Uporabniki naj bi (Rigby 2015, 46–47): 

 izbrali želeni model optimizacije cen, določili želene izide in potrebne vhodne podatke; 

 zbrali zgodovinske podatke, vključno z obsegom proizvodov in procesov, cenami in 

tržnimi aktivnostmi, cenami konkurentov, gospodarskimi pogoji, razpoložljivostjo 

proizvodov in procesov, sezonskimi razmerami in podrobnimi podatki o stalnih in 

spremenljivih stroških; 

 pojasnili vrednost ponudbe in določili strateška pravila za vodenje procesa modeliranja 

cen, 

 naložili, zagnali in vzdrževali model optimizacije cen; 

 vzpostavili procese odločanja, s katerimi vključujejo modeliranje rezultatov za sodelovanje 

ključnih odločevalcev; 

 spremljali rezultate in nadgrajevali podatke za nenehno izboljševanje natančnosti modela 

optimizacije cen. 

Z modeli optimizacije cen naj bi si v podjetju pomagali pri določanju začetnih cen, oblikovanju 

promocijskih in znižanih cen ali popustov na naslednje načine (Rigby 2015, 47): 

 Začetna optimizacija cen je možna v podjetjih s stabilno bazo proizvodov in procesov z 

dolgo življenjsko dobo – npr. trgovinah z živili, zdravili, pisarniškim materialom ipd. 

 S promocijsko cenovno optimizacijo si pomagajo določiti začasne cene, s katerimi 

spodbujajo prodajo proizvodov ali procesov z dolgimi življenjskimi ciklusi – npr. na novo 
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uvedene proizvode ali procese, proizvode ali procese združene v posebne promocije in 

proizvode ali procese, ki niso več vodilni na tržišču. 

 Z znižanjem cen si v podjetjih pomagajo, ko prodajajo proizvode ali procese s kratkim 

življenjskim ciklusom, za katere naj bi veljali modni trendi in sezonske značilnosti – npr. 

letalske družbe, hoteli, specialisti na drobno in debelo ipd. 

Ničelno predračunavanje 

Rigby (2015, 60) opisuje ničelno predračunavanje kot prizadevanje za planiranje virov in 

preusmeritev stroškov brez vnaprej znanega izhodišča – začne se z nič. Od tradicionalnih 

proračunskih postopkov se ničelno predračunavanje razlikuje s proučevanjem vseh izdatkov za 

vsako novo obdobje, ne samo s povečanjem izdatkov na samoumevnih področjih. Z ničelnim 

predračunavanje proračuna naj bi managerje spodbujali k pregledu vsake porabe in 

upravičevanju vseh postavk stroškov, ki naj bi jih ohranili. Podjetjem naj bi bilo s tem orodjem 

omogočeno korenito preoblikovanje strukture stroškov in povečanje konkurenčnosti. Na 

podlagi ničelnega preračunavanja naj bi managerji določili katere dejavnosti je treba izvajati, 

na kakšni ravni in kako pogosto, ter hkrati naj bi proučili, kako bi jih npr. bolje izvajali s 

potencialno racionalizacijo, standardizacijo, zunanjim izvajanjem, selitvijo proizvajanja ali 

avtomatizacijo. Postopek predračunavanja naj bi bil uporaben za uskladitev dodeljevanja virov 

s strateškimi cilji podjetja, čeprav utegne biti dolgotrajen in je z njim težko količinsko opredeli 

donose nekaterih izdatkov, kot so npr. temeljne raziskave. 

Pyhrr (1976, 7) pravi, da naj bi se v podjetju najprej opredelili do tega, katere bodo odločitvene 

enote, nato pa naj bi jih opisali kot odločitveni paket. Vsak paket nato razvrstijo s pomočjo 

analize koristi in stroškov ali raznih drugih analiz. Temu sledi podaja proračunskega zahtevka 

in izkaza poslovnega izida. Glede na posredovano dokumentacijo se nato dodeli vire 

posameznim paketom. 

Rigby (2015, 60) za načrtovanje na podlagi ničelnega predračunavanja predlaga, da naj bi v 

podjetjih upoštevali naslednje korake: 

 Ponovno presoditi poslovanje in se vprašati, katere dejavnosti in viri bodo potrebni za 

konkuriranje v prihodnjih tržnih pogojih, nato je treba določiti vizijo in stroškovni cilj. 

 Zgraditi je treba celovito bazo podatkov o aktualnih ponudbah, funkcijah in stroških. 

 Uporabiti pristop brez vnaprej znanega izhodišča za izgradnjo idealnega stanja in 

identificirati ključne pobude. 

 Zgraditi prihodnje stanje, od spodaj navzgor, z utemeljitvijo, katere dejavnosti je treba 

izvesti. 

 Ponastavitev proračuna in delovnega časa zaposlenih, preoblikovanje organiziranosti in 

načrtovanje izvajanja. 
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Hawke idr. (2017) pravijo, da naj bi imela uporaba tega orodje managerjev, ki naj bi temeljila 

na preprostih načelih prepoznavnosti, odgovornosti, izzivov in prerazporeditve virov, izjemen 

potencial za delničarje.  

Rigby (2015, 61) pravi, da se ničelno predračunavanje uporablja za: 

 soočanje s konvencionalnim razmišljanjem in dodeljevanjem virov z izpodbijanjem vsake 

postavke in predpostavke, vključno z najbolj »svetimi kravami«, 

 pomoč organizacijam, ki so preveč zapletene zaradi združitev ali prevzemov, 

 iskanje strateških ciljev pri odstranjevanju stroškov, ki ne prinašajo dodane vrednosti, 

 prilaganje virov nalogam in funkcijam podjetja, 

 utemeljitev predlaganih dejavnosti in virov. 

Prenova poslovnih procesov 

Nesrine in Affes (2016, 1) pravita, da naj bi s prenovo poslovnih procesov korenito spreminjali 

organizacijske procese za doseganje večjih izboljšav npr. v kakovosti, učinkovitosti in 

produktivnosti. 

Van den Berg in Pietersma (2015, 175–176) opisujeta prenovo poslovnih procesov kot temeljit 

premislek in radikalno prenovo organizacijskih procesov za zmanjšanje stroškov ter povečanje 

kakovosti, storitev in hitrosti. Ustvarjanje dodatne vrednosti za potrošnika naj bi bil odločilni 

dejavnik pri prenovi procesa, v katerem naj bi uporaba IKT imela pomembno vlogo. 

Prenova poslovnih procesov naj bi bila uporabna v naslednjih primerih (Van den Berg in 

Pietersma 2015, 175): 

 številni konflikti v (delih) podjetju, 

 visoka pogostost sestankov, 

 prekomerne količine nestrukturirane komunikacije (kot so beležke, e-poštna sporočila in 

obvestila). 

Pri vsakem projektu prenove poslovnih procesov naj bi upoštevali (Van den Berg in Pietersma 

2015, 175): 

 Pred prenovo naj bi določili strategijo. 

 Najprej naj bi prenovili vsak temeljni proces in nato optimizirali sekundarne procese. 

 Optimizirali naj bi uporabo IKT. 

 Organizacijske strukture in upravljanje naj bi bili združljivi s temeljnim procesom. 

Splošen predpogoj za uspeh prenove poslovnih procesov naj bi bilo sodelovanje managerjev in 

ostalih zaposlenih sodelavcev. Razprava o novih pogledih na oblikovanje organizacije naj bi 

izhajala iz predpostavke o neupoštevanju obstoječe organizacijske strukture ali procesov (Van 

den Berg in Pietersma 2015, 176): 
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V naslednjem koraku naj bi se vprašali (Van den Berg in Pietersma 2015, 176): 

 V kaj (proizvodi ali procesi, ciljni potrošniki) naj bodo usmerjena prizadevanja? 

 Kateri so ključni dejavniki uspeha? 

 Kako doseči največjo učinkovitost glede na zahtevane ravni razvitosti proizvajanja? 

Tretji korak naj bi bila zasnova nove organiziranosti z naslednjimi vprašanji (Van den Berg in 

Pietersma 2015, 176): 

 Kako zagotoviti, da bodo poslovni procesi potekali po načrtih? 

 Kako meriti uspešnost? 

 Kako se prilagajati izboljšavam? 

 Kako plačevati ali nagrajevati? 

V zadnjem koraku naj bi uvedli novo strukturo organiziranosti, imenovali managerje in uvedli 

poslovne procese ter integrirali nove metode dela v notranje okolje podjetja. 

Hammer in Champy (2009, 32) opisujeta prenovo kot vnovični temeljni premislek o poslovnem 

procesu in njegovem temeljitem preoblikovanju, da bi dosegli izboljšave kritičnih kazalnikov 

učinkovitosti. Po Rigbyu (2015, 18) naj bi uporabljali v podjetjih prenovo poslovnih procesov 

za bistveno izboljšanje zmogljivosti ključnih procesov, ki naj bi vplivali na potrošnike tako, da: 

 znižujejo stroške in čase cikla z odpravo neproduktivnih dejavnosti in zaposlenih, ki jih 

izvajajo. Reorganizacija po skupinah zmanjšuje število ravni managerjev, pospešuje 

informiranje in odpravlja napake in popravljanje. 

 izboljšujejo kakovost z zmanjševanjem razdrobljenosti dela in vzpostavitvijo jasnega 

lastništva procesov. Delavci naj bi bili odgovorni za svoje delo in merijo svojo učinkovitost 

na podlagi hitrih povratnih informacij. 

Van den Berg in Pietersma (2015, 177) ugotavljata, da je prenovo poslovnih procesov težko 

izvesti v podjetniški praksi. Najpogostejše napake pri implementaciji tega orodja naj bi bile v 

pomanjkanju ustreznega managementa projektov, omejene podpore managerjev ter v 

obvladovanju in prenosu projektov na organizacijsko enoto za IKT. Preoblikovanje struktur 

organiziranosti in procesov ter uvajanje novih tehnologij v okviru projekta prenove poslovnih 

procesov naj ne bi samodejno odpravilo vseh pomanjkljivosti v podjetju, zato so zaposleni, 

vodstvo in organizacijska kultura ključni dejavniki prenove. 

Management sprememb 

Rigby (2015, 20) meni, da naj bi s programi management sprememb podjetjem omogočali 

nadziranje uvedbe novih procesov za izboljšanje poslovnih koristi. S programi za management 

sprememb vključujejo npr. oblikovanje pobud za spremembe, ustvarjajo odkup organizacije, 

nemoteno izvajajo pobude in ustvarjajo ponovljiv model za zagotavljanje uspeha pri prihodnjih 

spremembah. S programi managementa sprememb naj bi managerjem omogočali, da pomagajo 
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ljudem uspeti, tako da pokažejo, kje in kdaj se pojavijo težave ter določijo strategijo za ublažitev 

tveganj in spremljanje napredka.  

Collinson in Tourish (2015, 576–577) menita, da naj bi se management sprememb začel z 

napačnim izhodiščem, da imajo vsi udeleženci skupni interes. Prav tako Naranjo-Gil, Gómez-

Ruiz in Sánchez-Expósito (2011, 45) menijo, da raziskave o organizacijskem vedenju temeljijo 

na racionalnih ekonomskih modelih, vendar se ljudje odločajo neracionalno, kar otežuje 

uvajanje sprememb. Monahan, Murphy in Johnson (2016, 183) ugotavljajo, da naj bi se 

poslovno okolje spreminjalo vse hitreje, zato naj bi v podjetjih v različnih dejavnostih znova 

razmislili o uveljavljenih poslovnih in drugih procesih ter preusmerjali miselne vzorce. 

Rigby (2015, 20) našteva, da naj bi se s programi za management sprememb od managerjev 

zahtevalo, da: 

 se osredinijo se na izide. Bili naj bi ciljno usmerjeni, določili jasne, nepristranske cilje in 

oblikovali spodbude za doseganje teh ciljev. 

 prepoznavajo in premagujejo ovire za spremembe. V podjetjih naj bi prepoznati zaposlene, 

ki jih bodo spremembe najbolj prizadele ter napovedali, merili in obvladovali tveganja pri 

spremembah. 

 komunicirajo z zaposlenimi s pomočjo preprostih vendar močnih sporočil. V času 

sprememb naj bi managerji pogosteje komunicirati z zaposlenimi in zaznali spremembe pri 

zaposlenih. Omogočiti je potrebno, da s sponzorstvom dosežejo vse ravni organiziranosti 

ter da vsem zaposlenim omogočijo dostop in vpliv do sponzorja. V podjetju naj bi razvijali 

sistem za prepoznavanje, izdelavo in izvajanje najpomembnejših odločitev. 

 nenehno spremljajo napredek. V podjetju naj bi spremljali napredek in vse pobude za 

spremembe, da bi ugotovili, ali so na načrtovani poti. 

V podjetju naj bi uporabljali programe managementa sprememb za: 

 izvajanje strateških pobud za prilagoditve spremembam na tržiščih, željam potrošnikov, 

tehnologijam ali strateškim načrtom konkurentov; 

 poravnanje in osredinjenost na organiziranost, ko gre skozi velike spremembe; 

 izvedbo novih procesnih pobud. 

Trapp (2015, 1) je mnenja, da vloge učinkovitega managerja pri spremembah ne bi smeli 

precenjevati. Sprememba naj bi se začela kot vizija na vrhu lastniške organiziranosti podjetja, 

angažiranje vršnih managerjev pa naj bi bilo ključno za implementacijo sprememb. Ljudje naj 

bi v težkih časih sprememb potrebovali »vidne« in dostopne managerje. 

Moteče inovativne skupine 

Rigby (2015, 33) opisuje moteče inovativne skupine kot spodbudo motečim inovacijam, kjer 

naj bi šlo za visoko stopnjo tveganja, ki naj bi z inovacijskimi preboji prinašala visoke donose 
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in se začenja na dnu trga, sčasoma pa naj bi zamenjale uveljavljene konkurente. Tietze (2016, 

27) citira Evropsko komisijo in pravi, da je moteča inovacija tista, ki vključuje katerikoli 

inovativni koncept, proizvod ali proces s katerim se ustvarja novo tržišče s pomočjo aplikacije 

novih pravil, vrednot, modelov, ki pretresejo in/ali prevzamejo obstoječe trge na način, da 

zamenjajo predhodne tehnologije in zavezništva. Christensen, Raynor in McDonald (2015, 44–

48) trdijo, da je izraz moteče inovacije treba obravnavati kot proces, v katerem majhna podjetja 

(udeleženci na trgu) lahko izpodbijajo uveljavljena podjetja, tako da ponujajo nove tehnologije 

– pogosto po nižji ceni – ali spregledane segmente potrošnikov. V novih podjetjih naj bi se 

osredinjali na nov model organiziranosti bolj kot na sam proizvod ali proces. Hynes in Elwell 

(2016, 724) pravita, da so na nastanek motečih inovativnih skupin vplivali naslednji akterji ali 

skupine akterjev: 

 uveljavljenje podjetij, 

 verige dobaviteljev, 

 potrošniki, 

 tehnologija: konkurenčne / dopolnilne tehnologije in tehnični standardi in 

 med organizacijske mreže in skupne akcije. 

V podjetjih naj bi v ta namen ustanavljali ločene organizacijske enote, ker je težko izvajati 

razdor inovativnih skupin na prostoru, kje opravljamo osnovno dejavnost. 

Pérez, dos Santos Paulino in Cambra-Fierro (2017, 98) pravijo, da moteče inovacije pri svoji 

uvedbi ne motijo glavnih igralcev na tržišču, motili naj bi jih dolgoročno. Kasneje naj bi se šele 

izkazalo ali so z novo tehnologijo sposobni obdržati svoje edinstvene prednosti in postati 

vodilni na tržišču. 

Rigby (2015, 34) pravi, da zahteva razdor inovativnih skupin različne časovne okvire, procese, 

merjenje uspešnosti, ljudi in veščine kot postopno inoviranje. Orodje naj bi delovalo bolje, če 

je ločeno od osnovne dejavnosti podjetja. Primarne koristi ločevanja vključujejo: 

 sposobnost pridobivanja in ohranjanja izjemnih talentov, 

 specializirane objekte, 

 svobodo izzivanja konvencionalne modrosti, 

 zmanjšanje birokracije in povečanje fleksibilnosti, 

 več podjetniških kultur in spodbud. 

Koristi razdora inovativnih skupin naj bi bile večje, če se uporabljajo »mehke« integracijske 

metode, kot je npr. socialna integracija starejših ekip, rotacija delovnih mest, skupno 

načrtovanje, širjenja omrežij znanja, medfunkcijske skupine in delovna sila. S temi 

integracijskimi metodami naj bi pomagali skupinam, da se osredinijo na dejanske probleme. 

Prav tako naj bi zmanjševale konflikte, spodbujale uporabnost sredstev in ekonomijo obsega 

ter spodbujale sprejetje in uvajanje prebojev Rigby (2015, 34). 
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Managerske ekipe naj bi si prizadevale v celoti izkoristiti obstoječe vire, hkrati pa raziskovale 

nove zmogljivosti, ki so potrebne za prihodnji uspeh. Razdor inovativnih skupin naj bi 

spodbujalo podjetja k izboljšavam. 

Orodje naj bi bilo uporabljeno v naslednjih primerih: 

 ko se podjetja soočajo z novimi oblikami konkurenčnosti, ki jim zmanjšujejo tržni delež 

ali donosnost; 

 ko s tradicionalnimi metodami inoviranja ne dosegajo zahtevanih rezultatov; 

 kadar z obvladovanjem zaznavamo, da je delovanje podjetja brezskrbno in potrebujejo 

konkretne primere smelih inovacij za dvig vizije in preoblikovanje organizacijske kulture. 

Management odnosov s strankami 

Za management odnosov s strankami bomo v nadaljevanju uporabljali angleško kratico CRM. 

Ključno za uspeh CRM orodja je občutek stranke, da jo v podjetju prepoznajo ter da dobi s 

strani podjetja ustrezen proizvod ali proces. 

Postma (2001, 54) je CRM opredelil kot strateško razvijanje odnosov s strankami, katerega 

namen je: 

 povečati število strank, 

 doseči visoko raven ponovnih nakupov, 

 obdržati najdonosnejše stranke, 

 povečati vrednost nakupov, 

 odzivati se proaktivno v očeh stranke in ne proizvoda ali procesa, 

 s pomočjo pristnih odnosov graditi zvestobo stranke, 

 s strankami ustvariti doživljenjske odnose. 

Po Shethu, Parvatiyaru in Shaineshu (2008, 425) naj bi z uporabo CRM podjetjem pomagali pri 

avtomatizaciji in izboljšanju poslovnih in drugih procesov, delu s strankami, trženju, podpori 

strankam ipd. Prav tako naj bi bilo orodje v pomoč pri povečanju učinkovitosti poslovanja 

podjetja s tem, da naj bi krajšali prodajni cikel in stroške prodaje, identificirali nove trge in 

prodajne kanale ter izboljšali vrednost za stranko, zadovoljstvo, dobičkonosnost in lojalnost. 

Kot pravijo Baran, Zerres in Zerres (2014, 5) se je z zahtevnostjo družbenega okolja, v katerem 

poslujejo podjetja, povečala pomembnost orodja CRM predvsem v dejavnostih, v katerih 

uporabljajo tradicionalne prodajne kanale. CRM naj bi bilo tudi sredstvo za obvladovanje 

naraščajoče konkurenčnosti, za spreminjanje pogojev gospodarjenja in za zmanjšanje 

promocijske odvisnosti z uporabo »intimnega znanja« strank; to je znanje, pridobljeno z 

razvojem odnosov s strankami in s preteklimi programi trženja. Orodje CRM naj bi postajalo 

vedno bolj pomembno, ker se z njim osredinjamo na sedanje uporabnike, ki so vir poslovnih 

prihodkov in najboljša možnost za izboljšanje poslovanja. CRM se opredeli tudi kot proces, s 
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katerim naj bi se povečevala vrednost strank s sprotno tržno dejavnostjo, ki naj bi temeljila na 

»intimnem znanju« kupca, vzpostavljenem z zbiranjem, obvladovanjem in vzvodom informacij 

o strankah in zgodovin stikov. S CRM naj bi si pomagali tudi pri izpopolnjevanju odnosov, ki 

bi sčasoma povečali dodano vrednost kupca za podjetje. 

Rigby (2015, 27) navaja, da naj bi v podjetjih CRM uporabljali za: 

 zbiranje tržnih raziskav strank v realnem času, 

 ustvarjanje zanesljivejših prodajnih napovedi, 

 hitro usklajevanje informacije med prodajnim osebjem in strankami, 

 omogočanje tržnikom, da prepoznajo finančni vpliv različnih proizvodov ali procesov, 

preden določijo cene, 

 določitev donosnosti posameznih promocijskih programov in učinek integriranih tržnih 

dejavnosti ter temu primerno prilagajanje njihovih stroškov, 

 pridobivanje podatkov o željah kupcev in odpravljanju težavah z oblikovanjem proizvodov 

ali procesov, 

 povečanje prodaje s sistemskim prepoznavanjem in obvladovanjem prodaje, 

 učinkovitejše zadrževanje strank, 

 oblikovanje učinkovitih programov za pomoč strankam. 

Po Haveju (2003, 64–65) obstaja vrsta modelov in orodij managerjev na področju trženju strank 

in CRM, ki naj bi bila na voljo managerjem in analitikom poslovanja. Ena od nevarnosti naj bi 

bila v težnji, da se osredotočijo samo na pridobivanje razpoložljivih podatkov za CRM, ne da 

bi pri tem upoštevali tudi namen zbiranja mnenja potencialnih strank. Uspeh podjetja pri 

ciljanju, pridobivanju in ohranjanju strank naj bi vplival tudi na številne druge dejavnike ne 

samo na CRM. Cene in lastna vrednost proizvoda ali procesa sta samo dva vidika, ki naj bi 

sodila pod okrilje organizacijske enote za trženje. Pomanjkanje celovite tržne strategije in slaba 

podpora organizacijske kulture k pristopu, usmerjenemu na stranke, naj bi bila primera splošnih 

problemov v sodobnem podjetju. 

Zmanjševanje zapletenosti 

Gorzeń-Mitka in Okręglicka (2015, 438) pravita, da naj bi trenutne gospodarske dejavnosti 

zaznamovale sile, kot npr. globalizacije, tehnologije, deregulacije in demokratizacije, ki naj bi 

za podjetja ustvarjale izjemno zapleteno okolje za delovanje. Rigby (2015, 22–23) opisuje, da 

naj bi zmanjševanje zapletenosti podjetjem pomagalo poenostaviti strategijo, organiziranost, 

proizvode in procese ter IKT. Zmanjšanje zapletenosti na enem od navedenih področij naj bi 

odpiralo priložnosti za poenostavitev tudi na drugih področjih. Sun idr. (2016, 539) pravijo, da 

naj bi bilo kompleksnosti prav zaradi njene zapletenosti težko prepoznati. Neobvladljiva 

zapletenost v podjetjih naj bi izhajala iz širitve poslovanja ali birokracije, ki naj bi po 

nepotrebnem oteževali operativni model podjetja. Snihur in Tarzijan (2017, 50) ugotavljata, da 
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je zapletenost pomemben dejavnik, ki naj bi ga bilo treba upoštevati v podjetjih, v katerih 

izvajajo več poslovnih modelov. Vsak zaplet v podjetju naj bi vodil do počasnejše rasti, višjih 

stroškov in slabših donosov. Glavni vzvod za zmanjševanje zapletenosti naj bi bili proizvodi in 

procesi, ki izpolnjujejo pričakovanja strank, hkrati pa zmanjšujejo zapletenost in stroške 

poslovanja. 

Zmanjševanje zapletenosti zahteva od managerjev, da (Rigby 2015, 22): 

 razumejo vire kompleksnosti in proučijo razmerje med potrebnimi operacijami in 

prilagoditvami kupcem, 

 za zmanjševanje stroškov identificirajo priložnosti za poenostavitev proizvodov in 

procesov, organizacijske strukture, poslovne in druge procese in IKT, hkrati pa krepijo 

osnovno dejavnost ter se bolj osredinjajo na kupce, 

 s proučevanjem ovir pri novih proizvodih in procesih ter razširitvenih procesih sprejmejo 

ukrepe za preprečitev ponovitve zapletenosti, 

 z jasno opredeljenimi vlogami in procesi poenostavijo proces odločanja. 

Daryani in Amini (2016, 364) ugotavljata, da so v podjetjih, v katerih so uspešno zmanjšali 

zapletenost, aktivno uporabljali različne razrešitve. Zmanjševanje zapletenosti naj bi pomagalo 

pri odkrivanju skritih stroškov in podjetjem omogočalo, da ugotovijo, kateri proizvodi ali 

procesi prinašajo donosnost, kaj kupci resnično cenijo in kakšna organizacijska ali procesna 

ozka grla onemogočajo uvedbo učinkovitih ukrepov za večji razvoj in donosnost. 

V podjetjih naj bi orodje za zmanjšanje kompleksnosti uporabljali za (Rigby 2015, 23): 

 opredeljevanje in okrepitev temeljne dejavnosti; 

 ustvarjanje poslovanja glede na potrebe strank; 

 ustvarjanje discipliniranega pristopa pri uvajanju novih proizvodov ali procesov ter 

odstranjevanje tistih, ki jih stranke ne cenijo več; 

 načrtovanje strukture organiziranosti za podporo kritičnih odločitev; 

 maksimiranje učinkovitost delovnih in drugih postopkov; 

 prilagajanje IKT ciljem poslovanja. 

Zunanje izvajanje dejavnosti 

Zunanje izvajanje dejavnosti opisujeta Edvardssonova in Durstova (2017, 13) kot postopek 

prenosa izbranih dejavnosti podjetja na ponudnike iz drugih podjetij, ki imajo boljše ključne 

kompetence znotraj države ali v tujini. Van Assen, van den Berg in Pietersma (2010, 38) 

menijo, da je zunanje izvajanje dejavnosti prenos manjših operacij na zunanji vir, ki je 

specializiran za obvladovanje takih operacij. Tate in Bals (2017, 106) menita, da naj bi v 

mnogih podjetjih ugotavljali, da zunanje izvajanje dejavnosti zmanjšuje stroške in izboljšuje 

učinkovitost. Rigby (2015, 44) pravi, da naj bi zunanji izvajalci podjetju omogočali, da se 

osredotočijo na svojo osnovno dejavnost. Zunanja podjetja v katerih so specializirani za izbrano 
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dejavnost, proizvod ali proces, naj bi bila cenovno in poslovno učinkovitejša, saj so osredinjena 

na svojo osnovno dejavnost. Preko zunanjega izvajanja dejavnosti naj bi v podjetju imeli dostop 

do najsodobnejših tehnologij, proizvodov in procesov v vseh svojih poslovnih dejavnostih, ne 

da bi ga morali notranje obvladovati.  

Van Assen, van den Berg in Pietersma (2010, 38) menijo, da se v podjetjih običajno odločijo 

za zunanje izvajanje dejavnosti zaradi enega ali več izmed naslednjih razlogov: zmanjševanje 

stalnih stroškov, boljšega osredinjenja na ključne kompetence, učinkovitejše uporabe dela, 

kapitala, tehnologije in virov. Odločitev o selitvi v drugo državo naj bi bila sprejeta zaradi nižjih 

stroškov, boljših veščin delovne sile ali ker želijo v podjetje potencirati mednarodni poudarek. 

Tudi Mosca in Bordelon (2017, 8) poudarjata, da si v podjetjih z mednarodnim zunanjim 

izvajanjem prizadevajo predvsem za povečanje prihodkov, zmanjševanje stroškov in višje 

donose. 

Ko se managerji odločajo o zunanjem izvajanju storitev, jim Rigby (2015, 44) priporoča 

naslednje korake: 

 Ugotoviti, ali je dejavnost zunanjega izvajanja osrednja kompetenca podjetja. Nesmiselno 

je oddati v zunanje izvajanje dejavnosti nekaj, kar ustvarja edinstveno konkurenčno 

prednost. 

 Oceniti finančni vpliv zunanjega izvajanja. Zunanje izvajanje dejavnosti naj bi imelo 

stroškovne prednosti, če lahko prodajalec uresniči ekonomijo obsega. Finančna analiza naj 

bi vsebovala vpliv večje prožnosti in produktivnosti ter zmanjšanje časa uvedbe proizvoda 

ali procesa na tržišče. 

 Oceniti nefinančne stroške in prednosti zunanjega izvajanja dejavnosti. Managerji naj 

kvalitativno in kvantitativno ocenijo koristi in tveganja zunanjega izvajanja. Koristi 

vključujejo sposobnost, da učinkovito izkoristijo zunanje strokovno znanje 

specializiranega zunanjega izvajalca in razbremenitev svojih virov, namenjenih 

nebistvenim dejavnostim. Ključno tveganje je naraščajoča odvisnost od zunanjega 

naročnika, kar naj bi omejevalo prihodnjo prožnost. 

 Izbrati svojega zunanjega izvajalca in skleniti pogodbo. Zunanji izvajalci naj bi bili 

usposobljeni in izbrani v skladu s svojo dokazano učinkovitostjo in zmožnostjo skupnega 

dela. Pogodba naj bi vsebovala način merjenja in smernice uspešnosti. 

V podjetjih naj bi uporabljali zunanje izvajanje dejavnosti za (Rigby 2015, 44–45): 

 zmanjšanje stroškov poslovanja, 

 uvajanje operativne urejenosti, 

 povečanje produktivnosti in prilagodljivosti proizvajanja, 

 izkoriščanje strokovnega znanja in inovacij specializiranih podjetij, 

 spodbujanje uporabe najboljših praks za notranje procese, 

 izogibanje kapitalskim naložbam v času negotovosti, 

 sproščanje virov ter osredinjenosti na ključne kompetence. 
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3.3.2 Orodja managementa za kontroliranje 

S kontroliranjem naj bi si pomagali iskati napake in določiti odstopanja od želene smeri 

delovanja. Z izvajanjem korektivnih ukrepov naj bi se odstopanja zmanjšala ter bi lažje in 

kakovostneje dosegali smotre in cilje podjetja ali druge organizacije. Tudi Davila (2000, 386) 

pravi, da je kontroliranje pomembno za sodobni management, predvsem za obvladovanje 

nepredvidljivosti. Pomemben del kontroliranja predstavlja nenehno določanje meril, 

kazalnikov in standardov kot načinov za merjenje uspešnosti delovanja ter izvajanja korektivnih 

ukrepov.  

Management celovite kakovosti 

Aquilani idr. (2017, 197) pravijo, da naj bi bil management celovite kakovosti eden od glavnih 

pristopov managerjev pri izboljševanju uspešnosti poslovanja podjetja. Tarí idr. (2017, 24) 

pravijo, da je v management celovite kakovosti vključen tudi način vodenja organizacije, ki 

pozitivno vpliva na uspešnost v proizvodnih in procesnih podjetjih. Rigby (2015, 58) opisuje 

management celovite kakovosti kot sistematičen pristop k izboljšanju kakovosti proizvodov in 

procesov z delovnim procesom z nič napakami. To naj bi ustvarjalo uspešen cikel nenehnih 

izboljšav, ki povečujejo proizvajanje, zadovoljstvo kupcev in donosnost. Tudi Topalovićeva 

(2015, 1017) pravi, da je ugotavljanje pričakovanj kupcev in hiter odziv podjetja nujen za 

učinkovitost managementa celovite kakovosti. Fernandes idr. (2017, 53) navajajo, da obstaja 

močna povezava med uporabo managementa celovite kakovosti in učinkovitostjo organizacije 

ter da se z njegovo pomočjo izboljšuje zmogljivost proizvajanja in vse kazalnike uspešnosti 

povezane s stranko. Maistry, Kumar in Ramessur (2017, 421) pravijo, da je orodje sestavljeno 

iz velikega števila dejavnikov, ki jih razvrstijo v trde in mehke sestavine. Dean in Bowen (1994, 

394) pravita, da so stalne izboljšave, osredinjenost na odjemalca in skupinsko delo 

najpomembnejša načela managementa celovite kakovosti.  

Rigby (2015, 58) pravi, da naj bi managerji ocenili zahteve kupcev tako, da razumejo sedanje 

in prihodnje potrebe kupcev ter oblikujejo proizvode in procese, ki z njihovo stroškovno 

učinkovitostjo izpolnjujejo ali presegajo te zahteve. 

Managerji naj bi na področju kakovosti izvajali naslednje aktivnosti (Rigby 2015, 58): 

 opredeljevali ključna problemska področja v procesu in jih prilagajali, dokler se ne 

približajo nič napakam, 

 izobraževali in usposabljali zaposlene za uporabo novih delovnih in drugih procesov, 

 razvijali učinkovita merila, kazalnike in standarde za kakovost proizvodov in procesov, 

 ustvarjali spodbudno delovno okolje, ki je povezano s smotri in cilji na področju kakovosti, 

 spodbujali filozofijo ničelne napake pri vseh dejavnostih, 

 spodbujali sami sebe, da so vzor z zgledom, 

 razvijali povratne mehanizme za zagotovitev nenehnega izboljševanja. 
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Orodje TQM naj bi se uporabljalo za (Rigby 2015, 58): 

 povečanje produktivnosti, 

 nižje stroške ostankov materiala in popravil polizdelkov in izdelkov, 

 izboljšanje zanesljivosti proizvodov in procesov, 

 zmanjšanje časa cikla, 

 zmanjšanje težav s proizvodi in procesi za stranke, 

 povečanje konkurenčne prednosti. 

Management zadovoljstva in zvestobe 

Rigby (2015, 48) navaja, da naj bi z uporabo orodja management zadovoljstva in zvestobe s 

pomočjo večjega zadrževanja strank, zaposlenih in investitorjev, povečevali poslovne prihodke 

in donosnost. S programi zadovoljstva in zvestobe naj bi merili in spremljali lojalnost skupin, 

iskali osnovne vzroke za odklanjanje zvestobe ter razvijali načine, da bi povečali zadovoljstvo 

in lojalnost strank ter jih spremenili v podpornike podjetja. Z zadovoljstvom in managementom 

zvestobe naj bi kvantitativno povezovali finančne rezultate s spremembami stopenj zadrževanja 

strank, saj majhni premiki v zadržanju strank povzročijo velike spremembe v uspešnosti 

podjetja. Palmer in Bejou (2016, 482) menita, da je treba pretehtati stroške, ki jih imamo z 

zvestobo strank (programi lojalnosti) in potezami konkurence. Mittal (2016, 569) ugotavlja, da 

zadovoljstvo v popolnosti ne razloži lojalnosti kupcev, saj k lojalnosti pripomorejo tudi 

kakovost, cena, zaupanje, blagovna znamka ipd. Prav tako Biscaia idr. (2017, 1509) omenjajo, 

da v podjetjih za zadovoljstvo strank uporabljajo tudi znižanje cen, uvajajo sisteme popustov 

ali izboljšujejo kakovost proizvodov ali procesov. 

Rigby (2015, 48) meni, da naj bi s celovitim programom managementa zadovoljstva in 

zvestobe: 

 ocenjevali trenutne ravni zadovoljstva in zvestobe s pomočjo anketiranja in vedenjskih 

podatkov. Najučinkovitejši pristopi razlikujejo mere zadovoljstva z resnično zvestobo. 

Trenutne stranke vprašajo, kako verjetno bi priporočili podjetje prijatelju ali kolegu. Prav 

tako naj bi vprašali zaposlene v stiku s strankami, če podjetje zasluži njihovo zvestobo. 

 primerjali merila, kazalnike in standarde trenutnih stopenj zadovoljstva in zvestobe s 

konkurenco. 

 določili dimenzije uspešnosti, ki so najbolj pomembne za stranke in zaposlene ter jim 

sledili. 

 sporočali povratne informacije o izidih anketiranja vsem v podjetju. 

 spremenili smotre in cilje zvestobe ter zadržanja v poslovno-organizacijskih sistemih 

spodbud, načrtovanja in proračuna. 

 razvijali nove programe za zvestobo kupcev in zaposlenih sodelavcev. 

 revidirali politike, s katerimi ustvarjajo kratkoročne rezultate na račun dolgotrajne 

zvestobe, kot so visoki stroški storitev in popusti, ki se dajejo samo novim strankam. 
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 vpraševali investitorje ter dobavitelje, v čem je razlog njihove zvestobe. 

Z managementom zadovoljstva in zvestobe naj bi bilo podjetjem omogočeno, da (Rigby 2015, 

49): 

 gradijo trajne odnose s strankami, ki najbolj prispevajo k donosnosti in zajemajo večji delež 

poslovanja. 

 ustvarjajo rast prodaje s povečanjem referenc strank in zaposlenih sodelavcev. 

 privabljajo in obdržijo zaposlene, katerih znanje in veščine so ključne za boljše delovanje 

podjetja. 

 izboljšujejo produktivnost in zmanjšujejo stroške zaposlovanja, izobraževanja in 

usposabljanja. 

 usklajujejo interese in energijo zaposlenih sodelavcev, kupcev, dobaviteljev in 

investitorjev v ciklusu okrepitve podjetja. 

 izboljšujejo dolgoročno poslovno uspešnost in vrednost za delničarje ter druge udeležence. 

Primerjalno presojanje 

Stringer (2007, 212) pravi, da naj bi uporabljal orodje primerjalne presoje za sistemsko 

primerjanje uspešnosti poslovanja z namenom, da se spodbudi izboljšanje uspešnosti z uporabo 

načel najboljše prakse pri uspešnejših podjetjih. Moriarty (2011, 590) pravi, da je primerjalno 

presojanje proces in sprememba. Van Assen, van den Berg in Pietersma (2010, 93) pravijo, da 

naj bi bilo primerjalno presojanje sistematična primerjava organizacijskih procesov in učinkov 

na podlagi vnaprej določenih kazalnikov, meril in standardov. Namen orodja za primerjalno 

presojanja je ugotoviti vrzel med najboljšimi praksami in sedanjim delovanjem podjetja, da bi 

ustvarili nove standarde in/ali izboljšali procese. Rigby (2015, 14) meni, da je namen orodja 

primerjalnega presojanja najti primere vrhunske učinkovitosti in razumeti procese in prakse, ki 

vodijo v uspešnost. V podjetjih naj bi nato izboljševali njihovo učinkovitost s prilagajanjem in 

vključevanjem najboljših praks v njihove delovne in druge procese – ne s posnemanjem, ampak 

z inovacijami. 

Van den Berg in Pietersma (2015, 79) navajata naslednje vrste orodij za primerjalno presojanje: 

 Zgodovinsko primerjanje – primerjava uspešnosti predhodnega poslovanja podjetja s 

sedanjim. 

 Notranje referenčno primerjanje – primerjava uspešnosti med deli podjetja, npr. med 

organizacijskimi enotami. 

 Konkurenčno primerjanje – primerjava učinkovitosti podjetja in njenih neposrednih 

tekmecev. 

 Funkcionalno primerjanje – primerjava učinkovitosti organizacije in organizacij v širšem 

obsegu dejavnosti. 
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 Splošno primerjanje – primerjava učinkovitosti organizacije z organizacijami iz 

nepovezanih dejavnosti, da bi našli najboljše prakse. 

Merila, kazalniki in standardi za primerjalno presojanje so koristni pripomočki, ker naj bi z 

njimi imeli v podjetjih vpogled v njihove prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in pretnje, 

ker naj bi bila objektivna in z njimi odkrivajo probleme ter nakazujejo možne izboljšave, hkrati 

pa opozarjajo na norme, nove smernice in sveže ideje za izboljšanje uspešnosti podjetja. 

Po Rigbyju (2015, 14) naj bi izvedba primerjalnega presojanja vključevala naslednje korake: 

 izbira proizvoda ali procesa za primerjavo, 

 opredelitev ključnih meril, kazalnikov in standardov uspešnosti, 

 izbira interne organizacijske enote ali podjetja, 

 zbiranje podatkov in informacije o učinkovitosti in najboljših praksah, 

 analiza podatkov in informacij ter možnostih za izboljšave, 

 prilagoditev in izvedba najboljše prakse ter določitev smotrov in ciljev za celotno podjetje. 

V podjetju naj bi se orodje primerjalnega presojanja uporabljalo za (Rigby 2015, 14): 

 izboljšanje učinkovitost, ker z njim določamo metode izboljšanja operativne učinkovitosti 

in oblikovanja proizvoda ali procesa. 

 razumevanje relativnih stroškov, ker z njegovo pomočjo razkrivamo razmerje med 

relativno ceno in možnostjo izboljšanja. 

 pridobivanje strateške prednosti, ker naj bi podjetjem pomagalo, da se z njim osredinijo na 

delovne in druge procese, ki naj bi bili ključnega pomena za oblikovanje strateške 

prednosti. 

 povečanje stopnje organizacijskega učenja s pomočjo novih idej v podjetju in izmenjave 

izkušenj. 

Uravnoteženi kazalniki 

Tomićeva, Komazec in Jevtić (2017, 525) sporočajo, da se v sodobnem poslovnem okolju 

pričakuje, da v podjetjih uporabljajo večdimenzionalne poslovno-organizacijske sisteme za 

merjenje uspešnosti. Van den Berg in Pietersma (2015, 75) opisujeta uravnotežene kazalnike 

kot metoda od zgoraj navzdol za opredelitev smotrov in ciljev v podjetju. Ključni uravnoteženi 

kazalniki naj bi izhajali iz poslanstva in vizije podjetja. Na ta način naj bi v podjetju spremljali 

svoje cilje in uresničevanje strategije ter sprejemali korektivne ukrepe. Chavanova (2009, 393) 

pravi, da naj bi za uvedbo uravnoteženih kazalnikov potrebovali razumevanje, zavezo in 

podporo vršnih managerjev v podjetju. 

Rigby (2015, 12) pravi, da naj bi z uporabo orodja uravnoteženih kazalnikov managerji imeli 

možnost ugotavljati, ali dosegajo pričakovane izide na področju učinkovitosti organizacije in 

sprejetih ukrepov. 
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Z uravnoteženimi kazalniki naj bi managerji prevedli izjavo o poslanstvu in vizijo v obsežen 

nabor meril, kazalnikov in standardov poslovne uspešnosti, ki naj bi jih bilo mogoče količinsko 

ovrednotiti. Uravnoteženi kazalniki naj bi vključevali vrednotenje naslednjih področij poslovne 

uspešnosti (Rigby 2015, 12): 

 finančno uspešnost (npr. prihodki, zaslužek, donos kapitala, denarna sredstva ipd.), 

 tržna uspešnost (npr. tržni delež, ukrepi za zadovoljstvo kupcev, zvestoba kupcev ipd.), 

 uspešnost notranjih poslovnih procesov (npr. stopnje produktivnosti, ukrepi kakovosti, 

pravočasnost ipd.), 

 inovacijska uspešnost (npr. kolikšen je odstotek prihodkov od novih proizvodov ali 

procesov, predlogi zaposlenih, indeks stopnje izboljšav ipd.), 

 uspešnost zaposlenih (npr. morala, znanje, fluktuacija, uporaba najboljših dokazanih praks 

ipd.). 

Van Assen, van den Berg in Pietersma (2010, 195) menijo, da je navedeno orodje managerjev 

mogoče uporabljati kot alternativno tradicionalnim računovodskim metodam, ki naj bi postale 

manj primerne za operativno obvladovanje podjetja.  

Managerji naj bi za izdelavo, uporabo in vzdrževanje orodja uravnoteženih kazalnikov (Rigby 

2015, 13): 

 ustvarili vizijo, smotre, cilje in načine za njihovo uresničevanje (strategijo) podjetja, 

 opredelili kategorije poslovne uspešnosti, s katero naj bi najbolje povezovali vizijo in 

strategijo podjetja z izidi (kot so npr. finančna uspešnost, poslovni in drugi procesi, 

inovacije, uspešnost zaposlenih ipd.), 

 določili smotre in cilje, s katerimi podpirajo vizijo in poslanstvo podjetja, 

 razvili standarde in ukrepe, s katerimi določajo kratkoročne mejnike in dolgoročne smotre 

ter cilje, 

 zagotovili sprejetje ukrepov na ravni organiziranosti podjetja, 

 ustvarili poslovno-organizacijske sisteme za preračunavanje, sledenje, komunikacije in 

nagrajevanje, 

 zbirali in analizirali podatke in informacije o poslovni uspešnosti ter primerjali dejanske 

izide z želenimi, 

 sprejeli ukrepe za odpravljanje vrzeli. 

Managerji naj bi orodje uravnoteženih kazalnikov uporabljali za (Rigby 2015, 12): 

 pojasnitev ali posodobitev poslanstva in vizije ter strategije podjetja, 

 povezovanje strateških smotrov in ciljev z dolgoročnimi smotri in cilji ter letnimi 

proračuni, 

 sledenje ključnim dejavnikom poslovne strategije, 

 vključevanje strateških smotrov in ciljev v procese dodeljevanja virov, 

 omogočanje sprememb organiziranosti, 
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 primerjavo uspešnosti geografsko ločenih organizacijskih enot, 

 povečanje razumevanja vizije v družbi in strategije v podjetju. 

3.3.3 Orodja managementa za planiranje 

Planiranje naj bi zajemalo aktivnosti managerjev na vseh področjih poslovanja podjetja; od 

začetka ideje o ustanovitvi, definiranju smotrov in ciljev ter do konca oz. do tega kako smotre 

in cilje uresničiti. Možne razrešitve, ki naj bi nas pripeljale do zastavljenega smotra in cilja na 

področju planiranja, naj bi bile hitrejše in učinkovitejše s pomočjo orodij managerjev. 

Dolgoročnost razpoložljivih, uporabljenih ter vzdrževanih razrešitev naj bi zahtevala od 

managerjev posebno pozornost in previdnost, saj naj bi bilo z njimi mogoče doseči dolgoročno 

rast in razvoj podjetja. Tudi McKinley, Zhao in Rust (2000, 229–230) ugotavljajo, da naj bi 

managerji sprejemali boljše odločitve, ko razumejo posledice svojih odločitev in ravnajo v 

korist podjetja. 

Izjave o poslanstvu in viziji 

Orhan, Erdoğan in Durmaz (2014, 251) menijo, da sta poslanstvo in vizija pomembno orodje 

managerjev za obvladovanje podjetja in ga ni mogoče ločiti od strategije podjetja, ker mu 

pomaga dosegati višjo učinkovitost in preživetje v daljšem časovnem obdobju. Gordon (2017, 

64) pravi, da je poslanstvo temeljna dejavnost vsakega podjetja, vizija pa je brezčasen pogled 

na bodočnost, zato naj bi ju bilo treba zasnovati s posebno pozornostjo. Lin in Ryan (2016, 150) 

pravita, da so izjave o poslanstvu in viziji podjetja pomemben medij za poudarjanje filozofije 

in edinstvenosti podjetja, z izjavami o poslanstvu pa naj bi povečevali uspešnost podjetja. 

Kirkpatrick (2016, 4) pravi, da naj bi z vizijo sporočali zaposlenim, zakaj podjetje obstaja, s 

poslanstvom pa naj bi se osredinjali na namen podjetja in njihove proizvode in procese.  

Rigby (2015,40) pravi, da z izjavo o poslanstvu definiramo poslovanje podjetja, njegove smotre 

in cilje ter način njihovega uresničevanja. Z izjavo o viziji opisujemo želeni prihodnji položaj 

podjetja. Dejavnike poslanstva in vizije naj bi se pogosto združilo, tako da z njimi skupaj 

opisujejo smotre in cilje ter filozofijo podjetja. 

Izjavo o poslanstvu in viziji naj bi zasnovali vršni managerji v sodelovanju z lastniki in 

zaposlenimi sodelavci. Managerji na ostalih ravneh organiziranosti naj bi napisali izjavo o 

poslanstvu za njihove organizacijske enote. 

V razvojnem procesu orodja naj bi managerji (Rigby 2015, 40): 

 opredelili organizacijsko kulturo, vrednote, strategijo in pogled na prihodnost z 

anketiranjem zaposlenih, dobaviteljev in strank; 

 obravnavali zavezo, ki jo imajo v podjetju do ključnih udeležencev, vključno s strankami, 

zaposlenimi, delničarji in ostalimi; 
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 zagotovili merljive cilje in izvedljiv pristop ter dosegljivo vizijo; 

 prenesli izjavi v jasnem, preprostem in natančnem izrazju; 

 razvili ponotranjenje in podporo v celotnem podjetju. 

V podjetju naj bi izjave o poslanstvu in viziji uporabljali za (Rigby 2015, 40): 

 usmerjanje managerskega razmišljanju o strateških zadevah, zlasti v času pomembnih 

sprememb, 

 pomoč pri določanju meril, kazalnikov in standardov učinkovitosti, 

 osredinjenost zaposlenih sodelavcev na skupne smotre in cilje ter tako povečati njihovo 

produktivnost, 

 usmerjanje odločanja zaposlenih, 

 pomoč pri vzpostavitvi osnov za etično obnašanje in vedenje. 

Izven podjetja naj bi se izjave o poslanstvu in viziji uporabljale (Rigby 2015, 41): 

 za krepitev zunanje podpore, 

 pri ustvarjanju tesnejših povezav in boljše komunikacije s strankami, dobavitelji in 

poslovnimi partnerji in 

 kot orodje za odnose z javnostmi. 

Pripojitve in združitve 

Cooper idr. (2016, 5) ugotavljajo, da imajo pripojitve in združitve pozitiven učinek za 

prevzemno podjetje, ker mu nakup drugega podjetja poveča vrednost. Cartwright in Schoenberg 

(2006, S3) pravita, da naj bi bilo za uspešno prevzemanje ali združitev pomembno izbrati 

pravilne odločitve, pogajalsko strategijo in integracijski proces. Sarala idr. (2016, 1233) 

opozarjajo, da naj bi bilo pri pripojitvi ali združitvi pomembno, da managerji upoštevajo 

sociokulturne dejavnike med različnimi gospodarskimi družbami, ki jih bodo integrirali v 

skupno podjetje. Uhlenbruck idr. (2017, 41) omenjajo tudi mešane odzive konkurence na 

pripojitve in združitve, ki naj bi privedle do dodatnih trenj na tržišču in poslabšale ali okrepile 

konkurenčni položaj skupnega podjetja. 

Rigby (2015, 38) meni, da so v zadnjem desetletju združitve in prevzemi dosegli ravni brez 

primere, ker naj bi v podjetjih uporabljali podjetniško-finančne strategije za povečanje 

vrednosti podjetja in ustvarjanje konkurenčne prednosti. 

Do pripojitve naj bi prišlo, ko v večjem podjetju prevzamejo manjše podjetje; združitev pa naj 

bi vključevala dve relativno enako veliki podjetja pri združevanju sil in ustvarjanju novega 

podjetja. Večina pripojitev in združitev naj bi bila prijaznega namena. Do sovražnega prevzema 

naj bi prišlo takrat, ko prevzemnik zaobide lastnike in vršne managerje ciljnega podjetja in kupi 

večino delnic na odprtem trgu. 
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Združitev štejemo kot uspešno, če se povečuje vrednost delničarjem hitreje, kot če bi podjetji 

ostali ločeni. Ker naj bi prevzemi in združitve podjetij zmanjševali konkurenčnost, so regulirani 

in zahtevajo odobritev državnih ustanov. Da bi povečali možnosti za uspešen prevzem ali 

združitev, naj bi pridobitelji pred nakupom skrbno preverili premoženje ciljnega podjetja in 

njegovo zgodovino ter razkrili težave, ki bi lahko ogrozile izid. 

Pri uspešni združitvi ali prevzemu naj bi bilo treba razumeti potrebne kompromise med hitrostjo 

in skrbnim pregledom, ki vključuje naslednje postopke (Rigby 2015, 38): 

 Določanje prioritet združitve ali prevzema, ki naj bi temeljile na strateški utemeljitvi in 

ciljih namere. 

 Ustvarjanje in posredovanje vizije dogovora s strani vodilnih v procesu združevanja ali 

prevzema. 

 Oblikovanje nove organiziranosti in operativnega načrta. 

 Prilagajanje združitvenega ali prevzemnega načrta razreševanju specifičnih izzivov, kot 

npr. hitro delovanje za doseganje ekonomij obsega in ponovnega določanja poslovnega 

modela, da bi dobili pravi model pozicioniranja blagovne znamke in možnosti za rast 

proizvoda ali procesa. 

 Izvajanje združitvenega ali prevzemnega načrta, npr. do stotega dneva naj bi v združenem 

podjetju delovali in prispevali k skupni vrednosti. 

Z združitvami in prevzemi naj bi na naslednje načine povečevali vrednost delničarjem (Rigby 

2015, 38–39): 

 Zmanjševanje stroškov z združevanjem organizacijskih enot in procesov ter z 

zmanjševanjem števila zaposlenih. 

 Povečevanje prihodkov z absorbiranjem velikega konkurenta in pridobitev večjega tržnega 

deleža. 

 Povečanje prodaje proizvodov in procesov. 

 Ustvarjanje davčnih prihrankov. 

 Stabiliziranje prihodkov in povečanje zaupanja investitorjev. 

Scenarij in kontingenčno planiranje 

Peterson, Cumming in Carpenter (2003, 359) pravijo, da naj bi bilo orodje za scenarij in 

kontingenčno planiranje sistemska metoda za ustvarjalno razmišljanje o možnih zapletih v 

negotovi prihodnosti. Osrednja ideja planiranja scenarijev naj bi bila v proučitvi različnih 

možnih v prihodnosti, ki naj bi vključevale množico spremenljivk v poslovno-organizacijskem 

sistemu. Varum in Melo (2010, 356) menita, da naj bi planiranje scenarijev temeljijo na 

predpostavki, da je poslovno okolje nepredvidljivo, vendar pa da so določeni dogodki vnaprej 

določeni. Z nobenim planiranjem scenarija ne moremo opisati prihodnosti. Planiranje 

scenarijev naj bi managerjem pomagalo prepoznavati in premisliti o negotovostih, s katerimi 
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naj bi se po vsej verjetnosti soočili. Svensson (2004, 729) opisuje kontingenčno planiranje kot 

pripomoček za zmanjševanje ranljivosti podjetja ali boljše izkoriščanje poslovne priložnosti s 

predvidevanjem dogodkov v prihodnosti. De Matta (2016, 2) opozarja na pomen razumevanja 

tveganj s strani managerjev, ker sprejemajo strateške odločitve, ki naj bi zaznamovale bodoče 

usmerjanje podjetja. 

Rigby (2015, 50) pravi, da naj bi s planiranjem scenarija omogočali poslovodstvom, da 

raziščejo in pripravijo možne različice za bodoče poslovanje podjetja. S proučevanjem različnih 

strategij možnega delovanja in gospodarskih pogojev naj bi pripravili več različic poslovnih 

izidov v podjetju. 

S kontingenčnim planiranjem naj bi npr. ocenili, kakšen naj bi bil učinek nenadne spremembe 

na tržišču ali motnje v podjetju, ki vplivajo na podjetje in na oblikovanje strategije za njihovo 

prilagajanje. S scenarijem in kontingenčnim planiranjem naj bi se izogibali nevarnostim 

poenostavljenega, enodimenzionalnega ali linearnega načina razmišljanja. Z zbiranjem in 

preizkušanjem različnih scenarijev naj bi managerji skupaj iskali razrešitve in preverjali 

predpostavke v prijateljskem, namišljenem okolju, preden se odločijo za določena dejanja. Z 

orodjem naj bi bilo omogočeno preverjanje planov in napovedovanje dogodkov ter bi na ta 

način pripravili podjetje na nepričakovane dogodke. 

Proces planiranja scenarijev in kontingenčnega planiranja naj bi obsegal naslednje korake 

(Rigby 2015, 50): 

 izbira časovnega okvira napovedovanja, 

 identifikacija trenutnih predpostavk in miselnih procesov ključnih odločevalcev, 

 ustvarjanje raznolikih, a verjetnih scenarijev, 

 preizkušanje vplivov ključnih spremenljivk, 

 razvijanje akcijskih planov, 

 spremljanje dogodkov pri testiranju strateške usmeritve v podjetju, 

 pripravljenost na spremembo usmeritve, če bo potrebna. 

Z uporabo orodja planiranje scenarijev in nepredvidljivih dogodkov naj bi v podjetju (Rigby 

2015, 50): 

 dosegli višjo stopnjo učenja v organizaciji, 

 dvignili in izpodbijali uveljavljena prepričanja ter predpostavke o poslovanju in strateški 

usmeritvi, 

 določili ključne vzvode, s katerimi vplivajo na delovanje v bodočnosti, 

 dolgoročno načrtovanje spremenili v agilno skupno izkušnjo, 

 razvijali jasnejši pogled na prihodnost, 

 vključili globalizacijo in obvladovanje sprememb v strateško analiziranje. 
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Segmentacija kupcev 

Peker, Kocyigit in Eren (2017, 545) menijo, da naj bi bilo vedno večjo raznolikost v željah in 

okusih sodobnih kupcev nemogoče v celoti zadovoljiti, zato naj bi jih razdelili v ločene in 

notranje homogene skupine. Kim idr. (2006, 102) pravijo, da naj bi bila najpogostejša 

segmentacija kupcev na velike, srednje in majhne uporabnike glede na količinski nakup 

proizvoda ali procesa. Matzler in Hinterhuber (1998, 26) menita, da naj bi bila segmentacija 

kupcev pomembna za pridobivanje trajnostne konkurenčne prednosti znotraj določenih tržnih 

vidikov, kjer naj bi v podjetjih izkoristili njihove ključne kompetence in ustvarili visoko raven 

zadovoljstva in zvestobe kupcev. Chen, Raab in Tanford (2017, 1473) opisujejo orodje za 

segmentacijo kupcev kot ključni mehanizem za prepoznavanje predvidljivih stilov sodelovanja 

kupcev, s katerimi naj bi povečali usklajenost pričakovanih vlog in spodbujali medsebojno 

razumevanje med kupci in ponudniki proizvodov ali procesov. 

Rigby (2015, 28) pravi, da naj bi bila segmentacija kupcev razdelitev tržišča na diskretne 

skupine, ki naj bi imele podobne značilnosti. Segmentacija kupcev naj bi bila močno orodje za 

ugotavljanje njihovega nezadovoljstva. V podjetjih, v katerih identificirajo nezadostne potrebe 

kupcev, imajo možnost za večjo konkurenčnost z razvojem edinstvenih proizvodov in procesov. 

S segmentacijo kupcev so učinkovitejši, če v podjetju prilagodijo ponudbo segmentom kupcev, 

ki so najbolj donosni, saj jim ponujajo edinstveni proizvod ali proces. Z orodjem naj bi si v 

podjetju pomagali pri razvijanju tržnih akcij in strategijah oblikovanja cen, da bi si pridobili od 

nizko ali visoko donosnih kupcev kar največ. V podjetjih naj bi uporabljali orodje za 

segmentacijo kupcev kot glavni pripomoček pri dodeljevanju virov za razvoj proizvodov ali 

procesov, trženja in programov dostave. 

Z uporabo orodja za segmentacijo kupcev naj bi managerji (Rigby 2015, 28): 

 razdelili tržišče na smiselne in izmerljive segmente glede na potrebe kupcev, njihovo 

preteklo vedenje in obnašanje ali demografski profil; 

 določili potencial donosnosti za vsak segment z analizo prihodkov in stroškov; 

 določili segmente glede na možni zaslužek in zmožnost podjetja, da zagotovi ustrezne 

proizvode ali procese; 

 investirali vire za prilagajanje proizvodov ali procesov trženja in distribucije za potrebe 

vsakega segmenta; 

 izmerili uspešnost vsakega segmenta in prilagodili segmentacijski pristop v skladu s 

spremembami na tržišču. 

V podjetjih naj bi managerji orodje za segmentacijo kupcev uporabili za (Rigby 2015, 28): 

 pridobivanje prednosti pri razvoju in razširjanju novih proizvodov ali procesov, 

 razvijanje posebej prilagojenih programov trženja, 

 izbiranje posebnih funkcij proizvoda ali procesa, 

 vzpostavljanje ustrezne poprodajne storitve, 
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 izdelovanje optimalne strategije distribucije, 

 določanje ustrezne cene proizvoda ali procesa. 

Strateško planiranje 

Al-Awawdeh (2017, 159) meni, da naj bi v večini podjetij veliko pozornosti namenjali 

strateškemu planiranju zaradi negotovosti in pretresov v dejavnosti, državi ali v družbenem 

okolju. Batra idr. (2016, 16) menijo, da naj bi bilo strateško planiranje proces, s katerim 

dosegajo dolgoročne smotre in cilje v podjetju. Wolf in Floyd (2017, 1775) opisujeta, da naj bi 

imelo strateško planiranje pomembno vlogo pri razvoju strategije, vključno s tem, kako v 

organizacijah oblikujejo glavne probleme, določajo smotre in cilje, analizirajo alternative in 

izbirajo strategijo. Orodje za strateško planiranje opredelita kot ključni mehanizem za 

integracijo in usklajevanje ter podlago za centralizacijo in decentralizacijo odločanja v podjetju. 

Vieira, Nascimento in Calvo (2016, 4) menijo, da naj bi bilo orodje strateškega planiranja 

pripomoček, s pomočjo katerega analiziramo okolje podjetja ter identificiramo slabosti in 

prednosti ter izzive in nevarnosti.  

Rigby (2015, 54) opisuje orodje za strateško planiranje kot celovit proces za določanje, kaj naj 

bi postali v podjetju in na kakšen način naj bi to najbolje dosegli. Z orodjem naj bi ocenili 

zmožnosti podjetja in povezali smotre ter cilje podjetja z viri, potrebnimi za njihovo doseganje. 

Z orodjem za strateško planiranje naj bi se managerjem ponujal sistematičen proces za 

vprašanja in odgovore na najbolj kritične dileme, s katerimi se soočajo. 

S procesom strateškega planiranja naj bi managerji (Rigby 2015, 54): 

 opisali poslanstvo in vizijo ter smotre in cilje ter načine za njihovo uresničevanje v 

podjetju; 

 opredelili področja poslovanja ter raziskali izzive in nevarnosti na tržišču; 

 razumeli trenutne in prihodnje prednostne naloge za segmentiranje kupcev; 

 analizirali prednosti in slabosti v podjetju in določili, katere sestavine vrednostne verige 

bodo opravljali v podjetju in katere naj bi kupili; 

 opredelili in ocenili alternativne strategije; 

 razvili ugoden poslovni model, s katerim se bodo razlikovali po donosnosti od konkurence; 

 definirali pričakovanja udeležencev in vzpostavili jasne ter prepričljive smotre in cilje v 

podjetju; 

 pripravili programe, politike in načrte za izvajanje strategije; 

 vzpostavili organizacijske strukture, odločitvene procese, IKT in kontrolni sistem ter 

sisteme za izobraževanje, usposabljanje in najemanje delovne sile; 

 dodelili vire za razvoj kritičnih zmožnosti podjetja; 

 načrtovali odzivanje na nepredvidene spremembe v družbenem in naravnem okolju; 

 nadzirali učinkovitost podjetja. 
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Uporabo orodja za strateško planiranje naj bi managerji uporabljali pri (Rigby 2015, 55): 

 spremembi usmeritve delovanja in poslovni uspešnosti podjetja, 

 spodbujanju razprave o politično občutljivih vprašanjih, ki naj bi temeljila na dejstvih, 

 ustvarjanju skupne podlage za odločanje v podjetju, 

 izbiri ustreznega vidika za odločanje o proračunu in oceni poslovne uspešnosti, 

 izobraževanju in usposabljanju za razvoj boljših informacij za boljše odločanje, 

 povečanju zaupanja svojih sodelavcev. 

Strateška zavezništva 

Gomes, Barnes in Mahmood (2016, 20) navajajo, da naj bi bilo obvladovanje strateških 

zavezništev sestavljeno iz naslednjih šestih področij: managementa komuniciranje, 

managementa tveganja in oportunističnega vedenja, zaupanja, nadzora in samozavesti, pogodb 

in pogajanj, zavezanosti in organizacijske kulture. Rosa, Randelli in Salvati (2016, 16–17) 

opisujejo, da naj bi v podjetjih, v katerih investirajo v strateška zavezništva, spodbujali notranje 

kroženje znanja in veščin, ustvarjali dodano vrednost za podjetja, ki vanj vstopajo, in naj bi bil 

pomemben vidik strateških povezav način organizacije sodelovanja. Omenjajo poslovna in 

hibridna zavezništva, ki naj bi bila ustvarjena za izkoriščanje ekonomije obsega in dopolnilna 

zavezništva, ki naj bi ustvarjala dobre pogoje za učenje in dodeljevanje znanj. Sporazume o 

sodelovanju delijo na zveze in strateške povezave, večinsko udeležbo in sporazume, kjer so 

podjetja bolj povezana med seboj zato, da bi imela boljši dostop do virov ter boljši dostop do 

tržišč. Lioukas, Reuer in Zollo (2016, 165) omenjajo, da naj bi bilo za doseganje smotrov in 

ciljev zavezništva treba izmenjavati znatno količino informacij s partnerji za organiziranje in 

usklajevanje nalog zavezništva, sporočanje problemov, zbiranje informacije o prispevkih 

partnerja ter povratnih in drugih informacijah. 

Albers, Wohlgezogen in Zajac (2016, 585) opisujejo orodje o strateškem zavezništvu kot 

posebej zapleteni organizacijski pojav, povezan s širokim naborom vidikov, v katerih 

zavezništva vključujejo npr. širok nabor partnerjev, uresničevanje številnih specifičnih smotrov 

in ciljev ter prikazujejo različne ravni zavezanosti in naložb partnerjev. 

Rigby (2015, 52) opisuje orodje za strateško zavezništvo kot sporazum med podjetji, v katerem 

v vsakem podjetju posedujejo vire za doseganje skupnih smotrov in ciljev. V podjetju oblikujejo 

strateška zavezništva s širokim naborom udeležencev, kot so npr. s kupci, dobavitelji, 

konkurenti, univerzami, delitvijo obvladovanja ipd. Z uporabo orodja za strateško zavezništvo 

naj bi v podjetju izboljšali konkurenčnost, pridobili vstop na nova tržišča, dopolnili kritična 

znanja in veščine ter delili tveganja ali stroške pri večjih razvojnih projektih. 

Pri uporabi orodja za oblikovanje strateškega zavezništva naj bi managerji (Rigby 2015, 52): 

 Definirali vizijo in strategijo, da bi razumeli, kako s strateškim zavezništvom uresničiti 

smotre in cilje. 
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 Ocenili in izbrali potencialne partnerje na osnovi sinergije ter sposobnosti sodelovanja med 

podjetji. 

 Razvili delovne odnose in vzajemno prepoznavali priložnosti pri potencialnem partnerju. 

 Izpogajali in izvajali formalni sporazum z vključenimi kazalniki, merili in standardi za 

spremljanje poslovne uspešnosti. 

Orodja za strateška zavezništva naj bi bila oblikovane tako, da managerji z njihovo pomočjo 

(Rigby 2015, 52): 

 zmanjšajo stroške z ekonomijo obsega ali povečanim znanjem in veščinami, 

 povečajo dostop do novih IKT in drugih tehnologij, 

 spodbijajo konkurenčnost, 

 vstopajo na nova tržišča, 

 zmanjšajo čas proizvajanja, 

 izboljšajo prizadevanja na področju raziskav in razvoja, 

 izboljšajo kakovost proizvodov in procesov. 

3.3.4 Orodja managerjev za vodenje 

Vodenje naj bi presegalo preprosto obvladovanje izvajanja nalog, ker vključuje komuniciranje, 

motiviranje, navdihovanje in spodbujanje zaposlenih sodelavcev k bolj učinkovitemu delu. Ker 

imajo managerji v tej funkciji poudarjene medsebojne odnose, je zelo pomembno, da se 

odločajo v skladu z navadami in kulturo družbenega okolja. Brito in Saunanova (2016, 3) 

ugotavljata, da naj bi bila usposobljenost in praksa managerjev eden izmed odločilnih 

dejavnikov za bolj učinkovito delo v podjetju. Kot omejitev pa izpostavljata moč vodenja in 

precenjevanje, ki naj bi vodila do razkola med udeleženci v podjetju. 

Orodja za odločanje 

Ishizaka in Siraj (2017, 470) ugotavljata, da naj bi si z različnimi orodji za odločanje udeleženci 

pomagali pri njihovem delovanju in pri reviziji preteklih odločitev. Eldridge (2007, 898) 

opozarja, da naj bi imelo dodeljevanje pravic do odločanja v organizacijah pomembne posledice 

za oblikovanje hierarhije, izvedljivosti različnih mehanizmov usklajevanja ter pri organiziranju 

virov in meja podjetja. Rigby (2015, 30) pravi, da naj bi si z orodji za odločanje v podjetjih 

pomagali na tak način, da organizirajo njihovo odločanje in izvrševanje z določanjem 

pristojnosti in odgovornosti. Hkrati naj bi uporaba teh orodij dajala vsem udeležencem občutek 

za lastništvo odločitev: kdaj zagotoviti prispevek, kaj naj bi mu sledilo in kaj je izven področja 

uporabe. Nedvoumne pristojnosti in odgovornosti za odločanje naj bi managerjem omogočale, 

da se ključne odločitve sprejmejo hitro in dobro ter privedejo do učinkovitih ukrepov in tako 

presežejo njihovo zapletenost. 
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Managerji, ki uporabljajo orodje za odločanje, naj bi imeli naslednje vloge (Rigby 2015, 30): 

 Priporočanje: zbirajo in ocenjujejo pomembna dejstva, pridobijo prispevke ustreznih 

strank, nato pa priporočijo odločitev ali ukrep. 

 Strinjanje: formalno odobrijo ali odložijo priporočilo. 

 Izvajanje: so pristojni in odgovorni za izvedbo odločitev. 

 Poročanje: povezujejo dejstva in presojo, da lahko poročajo. 

 Odločanje: sprejmejo končno odločitev in se zavežejo za izvedbo. 

Pri uveljavljanju odločanja naj bi upoštevali naslednje predpostavke (Rigby 2015, 30–31): 

 Vsaka odločitev naj bi imela samo eno osebo za odločanje in eno računovodstvo. 

 Vsaka odločitev naj bi imela samo enega posameznika, ki vodi proces, da razvije 

priporočilo z vsemi pomembnimi viri. 

 Dogovorjene vloge je treba uporabljati zmerno, sicer spodkopavajo avtoriteto in 

zmanjšujejo hitrost. 

 Vhodne vloge je treba dodeliti samo tistim, ki imajo znanje in izkušnje ali dostop do virov, 

ki so pomembni za dobro odločitev. 

 Izvajanja vlog naj bi se lotili dovolj zgodaj, da bi ugotovili, ali bodo nastale težave pri 

izvajanju, in omogočili vnaprejšnje načrtovanje. 

Rigby (2015, 31) omenja, da se z uporabo orodij za odločanje: 

 odpravijo ozka grla odločanja, ki se pojavljajo med organizacijskimi enotami in med 

različnimi funkcijami, 

 sprejemajo bolj kakovostne odločitve, 

 omogoča hitrejša operativna učinkovitost (kot so npr. razvoj proizvodov in procesov, 

prodor v mednarodno okolje ipd.), 

 ustvari konstruktivno razpravo o ključnih odločitvah, 

 omogoča agilnost in fleksibilnost pri odločanju ter izvajanju, in odzivnost na dinamične 

okoliščine, 

 zagotavlja skupen besednjak za razpravo o odločitvah na konstruktiven način. 

Raziskovanje prizadevnosti zaposlenih 

Kaliannan in Adjovu (2015, 162) opisujeta orodje za angažiranje zaposlenih kot enega izmed 

možnih načinov, kako naj bi v podjetju podpirali njihovo blagovno znamko in izboljševali ugled 

med zaposlenimi sodelavci. Eldor in Harpaz (2016, 213) pravita, da naj bi spreminjajoča narava 

dela in dinamična realnost podjetij njihovo osredinjenost preusmerjala s strokovne 

usposobljenosti zaposlenih na njihovo sposobnost prilagajanja na nove izzive v organizaciji. 

Kim idr. (2016, 1–2) omenjajo, da naj bi se s trajnostnim razvojem od podjetij pričakovalo 

doseganje nabora smotrov in ciljev, pri katerih je sodelovanje zaposlenih ključni dejavnik za 

njeno doseganje. Rigby (2015, 36) pravi, da naj bi se z anketiranjem med zaposlenimi 
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ugotavljalo ali so zaposleni vključeni in navdušeni nad njihovim delom in s podjetjem. v 

katerem delujejo. Zaposleni z intelektualno in čustveno dejavnostjo naj bi pomagali ustvarjati 

zadovoljne ter bolj zveste stranke in izboljšati poslovno uspešnost. Anketiranje med 

zaposlenimi naj bi pokazalo navezanost na njihovo delo, sodelavce in podjetje in pomagalo 

določiti njihovo pripravljenost za preseganje osnovnih zahtev dela. Uporabili naj bi jih tudi za 

razumevanje dejavnikov, ki imajo največji vpliv na vključevanje in zadrževanje zaposlenih. 

Anketiranje med zaposlenimi naj bi bilo tesno povezano z dejavnostmi strank in naj bi se merilo 

na podoben način. 

Rigby (2015, 36) meni, da naj bi managerji z uporabo orodja anketiranja med zaposlenimi 

pomagali podjetjem, da prepoznajo in gradijo prednosti ter talente njihovih sodelavcev in na 

tak način bi pridobivali na konkurenčnosti. Managerji naj bi pri uporabi tega orodja: 

 Ocenili različne vire podatkov in informacij, da bi razumeli ključne dejavnike poslovanja. 

Ključni viri podatkov in informacij naj bi izhajali iz npr. anonimnih raziskav, predlogov 

zaposlenih, napovednega modeliranja na podlagi predhodnih anket, poglobljenih razprav z 

zaposlenimi na vseh ravneh organiziranosti in s pomočjo socialnih medijev.  

 Vključili motivacijo za zaposlitev v raziskovanje, ker naj bi z njeno pomočjo pridobili 

najpomembnejše notranje informacije. 

 Redno izvajali raziskave, da bi ustvarili stalen pretok informacij o sodelovanju in predlogih 

za izboljšave. 

 Z zanesljivimi postopki in hitrim odzivanjem na povratne informacije ter razvojem 

razrešitev za ključna vprašanja angažirali managerje kadrov, ki komunicirajo s strankami 

ter njihovimi zaposlenimi. 

Rigby (2015, 37) pravi, da naj bi v podjetjih uporabljali orodje za raziskave o prizadevnosti 

zaposlenih za: 

 razvijanje bolj produktivnih, zadovoljnih in motiviranih zaposlenih z uveljavljanjem 

občutka koristnosti in samostojnosti ter močne povezanosti z družbo in njenimi 

ponudbami; 

 ustvarjanje čustveno varnega delovnega okolja z ustreznimi pripomočki za ocenjevanje 

opravljenega dela in za pošteno plačilo; 

 razumevanje, katere investicije naj bi imele največji vpliv na prizadevnost zaposlenih; 

 razvijanje bolj zadovoljnih in zvestih kupcev z izboljšanjem prizadevanja zaposlenih in 

doseganje poslovne uspešnosti; 

 povečanje zadrževanja zaposlenih ter zmanjšanja stroškov njihove zamenjave, 

izobraževanja ali usposabljanja. 
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3.4 Sklep 

Kot orodja managerjev razumemo formalna in neformalna znanja ter veščine v procesu 

odločanja, ki naj bi jih managerji v podjetjih in drugih organizacijah uporabljali za boljšo 

predstavitev funkcionalnih, socialnih in čustvenih vidikov poslovanja pri operativnih procesih, 

strukturah organiziranosti ter finančnih napovedih. Orodja managerjev ne predstavljajo v 

popolnosti družbenega okolja organizacije (npr. njegovih notranjih in zunanjih udeležencev 

ipd.), ampak so konstrukti ter predpostavke, s katerimi naj bi si lažje predstavljali zapleteno 

realnost podjetja ali druge organizacije s katerimi lažje rešujemo probleme v podjetju. Njihovo 

poznavanje je pomembno z vidika pravilne in učinkovite uporabe; katero orodje in na kakšen 

način uporabiti in kdaj je pravi čas za njihovo uporabo. Naloga managerjev je, da si izberejo 

tista orodja ali kombinacijo orodij managerjev, ki je za njihovo podjetje optimalna. Za uspešno 

uporabo orodij managerjev je potrebno razumevanje njihovih prednosti in slabosti ter 

sposobnost ustvarjalnega vključevanja pravih orodij managerjev na pravi način ob pravem času. 

Glede na množico orodij managerjev, smo za namene nadaljnje raziskave uporabili 25 

najpogosteje uporabljenih orodij managerjev v mednarodnem poslovnem okolju, ki sta jih 

raziskovala Rigby in Bilodaeau (2015). Vsako posamezno orodje managerjev smo na kratko 

predstavili v štirih korakih, kjer smo v prvem koraku opisali orodje managerjev, v naslednjih 

dveh razložili kdaj in kako ga uporabiti ter v četrtem koraku zaključili s kratkim povzetkom 

orodja managerjev.  
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4 USPEŠNOST ORGANIZACIJE 

Uspešnost poslovanja organizacije je konstrukt, o katerem avtorji podajajo različne definicije 

ter opise. Kirchoff, Tate in Mollenkopf (2016, 281–282) navajajo, da naj bi bila učinkovitost 

notranja lastnost podjetja, kar pomeni, da se posamezna naloga oziroma proces opravi v 

določenem času. Uspešnost pa da je zunanja lastnost podjetja, kar pomeni, da so proizvodi in 

procesi podjetja zanimivi, da jih potrošniki kupujejo. Potočan (2005, 575) razmerje med 

učinkovitostjo in uspešnostjo opredeli kot dejanski in/ali navidezni konflikt. Kadar delovanje 

in obnašanje razumemo in obravnavamo dovolj celovito, med njima ni vsebinskih nasprotij. V 

organizaciji naj bi dolgoročno zagotovili svoj obstoj in razvoj samo na temelju sinergijskega 

uresničevanja učinkovitosti in uspešnosti. V nadaljevanju pojma uspešnost podjetja ali druge 

organizacije ne bomo delili, ker jo razumemo in interpretiramo kot celovito uspešnost. 

Daft in Marcic (2017, 11) pravita, da naj bi bila glavna pristojnost in odgovornost managerjev 

v tem, da z gospodarno in učinkovito uporabo virov dosegajo zastavljene smotre in cilje ter 

tako zagotovijo uspešnost poslovanja podjetja. Merilo (kazalnik) uspešnosti naj bi bila 

primerjava doseženih izidov z zadanimi smotri in cilji. Drucker (2001a, 22–38) je mnenja, da 

je uspešnost nujni pogoj, ki naj bi ga dosegali v podjetju, če želijo obstati v konkurenčnem 

družbenem okolju. Al-Matari, Al-Swidi in Fadzil (2014, 25) opisujejo uspešnost podjetja kot 

učinkovitost delovanja v določenem časovnem obdobju, ki naj bi pomembno vplivala na 

obvladovanje upravljanja podjetja. Z uspešnim delovanjem v podjetju privabljajo investicije, 

pomagajo pri maksimiranju virov in tako do dodatnega povečanja uspešnosti poslovanja. 

Izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetja naj ne bi bilo možno brez predhodnih meritev, s 

katerimi ugotavljamo odstopanja od želenih vrednosti.  

Sainaghi, Phillips in Zavarrone (2017, 37) pravijo, da je z merjenjem uspešnosti poslovanja 

podjetjem zagotovljen mehanizem za dokazovanje uspeha ali neuspeha s pomočjo številk ter 

pomaga pri vzpostavljanju postopkov odločanja in sporočanja strategij prenove zaposlenim. 

Otley (2002, 3–4) pravi, da naj bi imela finančna merila uspešnosti poslovanja podjetja 

naslednje glavne funkcije, kot so: 

 management financ, pri čemer naj bi se osredinili na funkcionalno specializacijo financ in 

management financ, ki naj bi se ukvarjal z učinkovitim zagotavljanjem in uporabo 

finančnih virov za podporo ciljem in smotrom organizacije ter management uspešnega 

delovanja finančne funkcije; 

 glavni smoter in cilj delovanja podjetja, pri čemer naj bi se uporabljala splošna merila, 

kazalniki in standardi finančne uspešnosti, kot so npr. dobiček, donosnost naložbe ipd. in 

označuje doseganje pomembnega (morda najpomembnejšega) cilja v podjetju; 

 mehanizem za motivacijo in nadzor v podjetju, kjer s finančnimi informacijami 

zagotavljamo vpogled v podjetje in tako obvladujemo posamezne operacije ter finančno 

ovrednotimo vložke in izide. 
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Iz doslej navedenega povzamemo, da naj bi bilo merjenje uspešnosti ena izmed ključnih 

aktivnosti pri planiranju in kontroliranju dejavnosti v podjetju ali drugi organizaciji. 

4.1 Produktivnost in ekonomska učinkovitost podjetja: koncepti in definicije 

Produktivnost naj bi bil enostaven koncept v podjetju. Kot pravita Krajewski in Ritzman (1996, 

275), produktivnost prikazujemo kot razmerje med izidi in vložki, ki so potrebni za proizvajanje 

v določenem procesu. Večji kot je kazalnik produktivnosti, bolj učinkovito so izkoriščene 

prvine poslovnega ali drugega procesa. Kljub temu da naj bi bila produktivnosti enostaven 

koncept, jo je težko meriti, predvsem v sodobnem gospodarskem okolju. Tako vložki kot izidi 

v poslovno-organizacijskem sistemu onemogočajo natančno merjenje produktivnosti. Če 

želimo izide točno zmeriti, moramo npr. poleg števila izdelkov, ki jih izdelamo, upoštevati tudi 

število napisanih programskih vrstic, ki jih napišemo pri izdelavi interne programske opreme; 

še prej pa moramo upoštevati tudi uporabno vrednost, ki jo imajo izdelki za potrošnika. Pred 

pol stoletja smo npr. lahko približno ocenili vrednost izidov s pomočjo vrednosti proizvedenega 

jekla ali pridelane pšenice izražene v tonah. V današnjem gospodarskem okolju pa naj bi bila 

npr. vrednost izdelka odvisna tudi od kakovosti, uporabnosti, koristi in nabora drugih, 

neotipljivih lastnosti Povečanje produktivnosti je povezano predvsem z načinom opravljanja 

dejavnosti, zato naj bi bilo treba povečati kakovost posameznikove dejavnosti. Povečanje 

napora pri dejavnosti naj bi povečalo tudi količino izidov, vendar za to potrošimo tudi več 

vložkov; vložili naj bi več napora. Podobno naj bi veljalo tudi za kapital in ostale dejavnike 

proizvajanja. 

Coelli idr. (2005, 3–9) pravijo, da je produktivnost pripomoček, s katerim vrednotimo in 

primerjamo učinkovitost proizvajanja na različnih ekonomskih ravneh, kot so npr. časovna, 

posamična, organizacijska, dejavnostna ali narodna raven. 

Povečanje dejavnikov proizvajanja ne vpliva nujno na večjo produktivnost podjetja ali druge 

organizacije. Kakovostna uporaba dejavnikov proizvajanja naj bi privedla do večje 

produktivnosti in s tem učinkovitosti. Kot pravi McAlisee (1997, 113), je krivulja učenja eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov učinkovitosti podjetja, saj naj bi z učenjem rasli izidi 

podjetja brez novih stroškov. Podobno velja za vložke, kjer naj bi za točno merjenje upoštevali 

npr. število delovnih ur, kakovost in količino uporabljenega kapitala, materiale in druge 

uporabljene vire, izobraževanje in usposabljanje sodelavcev, organizacijsko strukturo ipd. 

Heizer in Render (1996, 556) menita, da naj bi bili pri izkoriščanju dejavnikov krivulje učenja 

z delom pozorni na: 

 spremembe v poslovnem in delovnem procesu, proizvodu in procesu ali pri sodelavcih, ker 

se takrat prekine učinek dejavnikov krivulje učenja z delom, 

 spreminjanje nagiba krivulje učenja in izkušenj v različnih fazah življenjskega cikla 

proizvoda ali procesa. 
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V dejavnostih, v katerih naj bi bili poslovni in delovni procesi stabilni, standardizirani in 

delovno intenzivni, bo pozitivni učinek krivulje izkušenj večji kot v drugih. Kljub temu, da naj 

bi bilo v sodobnem času na voljo veliko podatkov in informacij o vložkih in izidih v poslovni 

in delovni proces, je merjenje produktivnosti težje zaradi velike količine različnih vložkov v 

procese proizvajanja (Heizer in Render 1996, 556). 

Bojnec in Latruffe (2009, 119–122) opisujeta izboljšanje produktivnosti, kot medsebojno 

primerjavo podjetja s presečnimi podatki v enakem časovnem obdobju. Tako npr. na Sliki 6 v 

podjetju A povečajo produktivnost v primerjavi z drugimi podjetji z izboljšanjem učinkovitosti 

in/ali z doseganjem optimalnega obsega poslovanja. S funkcijo proizvajanja, ki je označena s 

črko F, prikazujemo maksimalno število proizvedenih izidov s trenutnim danim številom 

vložkov (možnosti proizvajanja). Na grafu na ordinatni osi prikazujemo izide, na abscisni osi 

pa vložke. Z F' je označena sprememba krivulje proizvodnih možnosti npr. zaradi tehnološkega 

napredka. V tem primeru naj bi z uporabo tehnološkega napredka v vseh podjetjih povečali 

njihovo produktivnost. 

 

Slika 8: Optimizacija, ekonomija obsega in tehnološki napredek 

Vir: Bojnec in Latruffe 2009, 120. 

Bojnec in Latruffe (2009, 120–121) navajata, da naj bi v podjetju povečevali produktivnost: 

 z optimizacijo; v podjetja optimizirajo količine dejavnikov proizvajanj, ki jih uporabljajo v 

procesih. Npr. na Sliki 6 v podjetju A delujejo pod mejo učinkovitosti, ki jo označuje 

krivulja F. S povečanjem učinkovitosti uporabe dejavnikov proizvajanja se približajo 

krivulji F in tako izboljšajo produktivnost. Na sliki je premik označen s številko 1. Bolj 

učinkoviti so v podjetjih B in C, ki delujeta na krivulji proizvodnih možnosti. 

 z izkoriščanjem ekonomije obsega: v podjetjih povečujejo razmerje med sorazmernim 

povečanjem proizvajanja in sorazmernim povečanjem vseh vložkov. Na sliki 6 imajo v 

podjetju C elastičnost (razmerje med proporcionalnim povečanjem izidov in 
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proporcionalnim povečanjem vložkov) enako 1 in naj bi delovali optimalno. V podjetju B 

imajo elastičnost manjšo od 1 in delujejo z disekonomijo obsega. V kolikor izboljša svoje 

poslovanje in pride na ekonomijo obsega z elastičnostjo 1, se na krivulji pridruži podjetju 

C. Na sliki je premik označen s številko 2. 

 s tehnološkim napredkom; v podjetjih povečujejo produktivnost s tehnološkim napredkom. 

Tehnološki napredek prikazuje spremembo krivulje F v F' in naj bi bil na voljo vsem 

podjetjem pod enakimi pogoji. Do spremembe krivulje pride, ko je na tržišču na voljo nova 

in bolj učinkovita tehnologija ali tehnološki proces. Tako vidimo, da se na sliki 6 premakne 

krivulja in na novo definira optimalne zmožnosti proizvajanja. 

Iz predhodne definicije produktivnosti za poslovne sisteme opredelimo ekonomsko 

učinkovitost kot proizvajanje z najmanjšimi povprečnimi stroški. Temeljni pogoj za uspešnost 

podjetja je posameznikova produktivnost in uspešnost pri delu, ki naj bi jo merili z doseganjem 

zastavljenih smotrov in ciljev. Benito, Bastida in García (2010, 6) opredelijo učinkovitost kot 

razmerje med tehtano vsoto izidov (proizvodi in procesi) in tehtano vsoto vložkov (viri). Turk 

(2000, 763) predstavi učinkovitost poslovanja kot lastnost, ko v podjetju smotre in cilje 

poslovanja uresničujejo dovolj hitro in z utemeljenimi stroški. Učinkovitost poslovanja 

predstavlja razmerje med izidom, proizvodom ali procesom in zanj potrebnimi viri. 

Učinkovitost poslovanja naj bi razumeli tudi kot notranjo značilnost podjetja, s katero se odraža 

sposobnost notranje organiziranosti za opravljanje določenega procesa ali proizvajanje 

proizvoda. Markič (2004, 136) meni, da je uspešnost gospodarsko načelo delovanja 

organizacije, po katerem je treba dosegati izbrane smotre in cilje, zaradi katerih so bili ob 

začetku poslovnega procesa potrebni neki vložki, pri čemer je prevladovalo načelo 

učinkovitosti. 

Kot pravita Miller in Meiners (1986, 157), to velja za podjetja, ki so vključena v ekonomsko 

učinkovito proizvajanje in uporabljajo vire v odmerkih, za katere velja, da so stroški na enoto 

izida najnižji. Ko je proces proizvajanja za določeno stopnjo izida ekonomsko učinkovit, ni 

nobenega drugega procesa, ki bi ga lahko uporabili za proizvajanje te stopnje izidov z nižjimi 

povprečnimi stroški. Bogetoft in Otto (2011, 26) pravita, da ekonomsko učinkovit ekonomski 

sistem deluje na zgornji meji svojih zmogljivosti proizvajanja, predvsem z vidika alokacije 

virov proizvajanja, ki jih je treba razporejati tako, da z njimi dosegajo čim večjo ekonomsko 

učinkovitost podjetja. Parkin (1996, 876) pravi, da naj bi imeli poslovni sistemi tehnično-

tehnološko in ekonomsko učinkovitost. Tehnično-tehnološka učinkovitost naj bi bila dosežena, 

ko imamo največje možne izide s pomočjo obstoječih dejavnikov proizvajanja. Za doseganje 

ekonomske učinkovitosti je pomembno, da v poslovnih sistemih uporabijo takšno kombinacijo 

dejavnikov proizvajanja, s pomočjo katerih minimizirajo stroške izidov proizvajanja. Rebernik 

(1999, 137) loči: 

 tehnološko učinkovitost, s pomočjo katere naj bi merili rabo vložkov s fizičnimi izrazi in 

pomeni proizvajanje z najmanjšo porabo virov za proizvajanje; 
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 ekonomsko učinkovitost, s pomočjo katere merimo rabo vložkov s stroškovnimi izrazi in 

pomeni proizvajanje z najmanjšimi stroški virov za proizvajanje; 

 inženirsko učinkovitost, ki naj bi pomenila najmanjše potroške določenega vira na doseženi 

izid. 

Inženirska in tehnično-tehnološka učinkovitost naj bi bila osnova za ekonomsko učinkovitost, 

ki pomeni proizvajanje z najmanjšimi stroški, kjer v podjetju vire za proizvajanje porabljajo v 

odmerkih, za katere naj bi veljalo, da so dani stroški na enoto izida najnižji. 

Podobno tudi Fried, Konx Lovell in Schmidt (2008, 20) pravijo, da je ekonomska učinkovitost 

sestavljena iz tehnične in alokacijske učinkovitosti. Tehnični del je povezan s sposobnostjo 

učinkovite uporabe virov v proizvajanju z minimalno uporabo virov ali količinsko večjim 

proizvajanjem pri dani tehnologiji. Za alokacijsko učinkovitost pravijo, da je zmožnost 

kombiniranja vložkov in/ali izidov v optimalnih razmerjih glede na prevladujoče cene. 

Samuelson in Nordhaus (2002, 266) opredelita alokacijsko (Paretovo) učinkovitost kot 

optimalen položaj, ko z nobenim nadaljnjim spreminjanjem proizvajanja ali potrošnje ne 

moremo povečati zadovoljstvo nekega posameznika brez zmanjšanja zadovoljstva drugega. 

Coelli idr. (2005, 5) definirajo alokativno učinkovitost kot mešanico vložkov (dela in kapitala), 

s katerimi proizvedemo določeno količino izidov po najnižjih stroških (glede na prevladujoče 

vhodne cene). Motta (2004, 41) meni, da je edina ovira za alokacijsko učinkovito stanje 

proizvajanja na tržišču obnašanje ponudnikov. 

Koletnik (1997, 183) pravi, da tehnično učinkovitost merimo in presojamo z vidika doseganja 

načrtovanega vrednostnega in količinskega obsega učinkov, splošne tehnične učinkovitosti 

(proizvodnost v podjetju) in doseganja načrtovane splošne tehnične učinkovitosti 

(proizvodnosti). Ekonomsko učinkovitost ali gospodarnost poslovanja spremljamo in 

presojamo z vidika doseganja načrtovanega obsega stroškov v podjetju, splošne ekonomske 

učinkovitosti in doseganja načrtovane splošne ekonomske učinkovitosti podjetja. Kazalniki 

poslovne učinkovitosti naj bi izhajali iz vrednosti ali količine poslovnih učinkov in uporabe 

dejavnikov procesa proizvajanja za doseganje poslovnih učinkov. Med dejavnike procesa 

proizvajanja uvršča npr. delovno silo, sredstva za delo, predmete dela in storitve. 

Ekonomska učinkovitost podjetja naj bi izhajala iz uporabe najboljše razpoložljive funkcije 

proizvajanja pri izdelavi izdelka, izvajanja storitve ali izvedbe procesa in jo opredelimo kot 

Koletnik (1997, 183): 

 stroškovno učinkovito, ko so stroški na enoto izida (proizvoda ali procesa) najnižji; 

 prihodkovno učinkovito, ko so prihodki na enoto izida (proizvoda ali procesa) najvišji; 

 profitno učinkovito, ko je profit na enoto izida (proizvoda ali procesa) najvišji. 

Poleg »klasičnega« vidika o ekonomski učinkovitosti podjetja predstavljajo Németh, Mészáros 

in Ékes (2016, 274) »alternativni« vidik o družbeni odgovornosti, kjer naj bi poslovodstvo 

podjetja prepoznalo potencialno povezavo med okoljskimi in družbenimi možnostmi ter 
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ekonomsko učinkovitostjo. V podjetjih naj bi se bolj ukvarjali z ekonomsko učinkovitostjo z 

vidika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. 

4.2 Ekonomska uspešnost podjetja 

Podjetje je člen v verigi poslovnih in drugih odnosov in je odvisen od sodelovanja različnih 

skupin znotraj in zunaj podjetja (udeležencev), ki si prizadevajo za različne smotre in cilje. 

Namen podjetja, ki je ustanovljeno in deluje na tržišču, naj bi bilo maksimiranje donosnosti 

lastnikovih (investitorjevih) naložb. Turk idr. (2003, 727–729) pravijo, da naj bi v uspešnem 

podjetju dosegali izide po več merilih, ki si med seboj nasprotujejo in se izključujejo, ter pri 

postavljanju smotrov in ciljev upoštevali pričakovanja vseh udeležencev. Mramor (1999, 327–

328) meni, da je pomembno delovati uspešno in učinkovito ter dosegati donosnost, saj naj bi z 

njo motivirali investitorje v nadaljnje investicije in omogočali reproizvajanje in s tem razvoj in 

rast podjetja. 

Belak (1991, 21) pravi, da je uspešnost podjetja odvisna od tega, v kolikšni meri so v podjetju 

uspeli: 

 predvideti prave in resnične potrebe njihovega družbenega okolja, 

 predvideti primerne proizvode in procese za zadovoljevanje teh potreb,  

 predvideti potrebe za obvladovanje pojavov za uresničitev obojega, 

 določiti in izbrati prave načine njihovega prihodnjega delovanja, ravnanja, vedenja in 

obnašanja ter s tem povezanega razvoja poslovanja. 

Ivanko, Kavčič in Kovač (1999, 148) izpostavljajo naslednje dejavnike uspešnosti delovanja 

podjetja: 

 velikost: večje kot je podjetje, večje naj bi bilo njegovo proizvajanje zaradi ekonomije 

obsega. V podjetju naj bi izvajali pritiske na potrošnike in dobavitelje. 

 jasna vloga: opravila se delijo z namenom doseganja večje učinkovitosti zaposlenih. 

Postavljene so nedvoumne ločnice med managerji in sodelavci, tudi pristojnosti in 

odgovornosti naj bi bile nedvoumno opredeljene. V uspešni organizaciji naj bi vsakdo 

vedel, kje je »njegovo mesto«, ga sprejemal in deloval v skladu z njegovimi procesi. 

 specializacija: na račun deljenih opravil so strokovnjaki ustvarjalni in pospešujejo razvoj 

z namenom doseči najvišjo možno stopnjo razvoja posamezne funkcije v podjetju. 

Financiranje, planiranje, kadrovanje, IKT, proizvajanje, kontroliranje ipd.  ̶ vsaka od njih 

disciplina je razvita v svojo smer. 

 nadzor: za jasno ločevanje med operativnim in strokovnim delom naj bi v velikih podjetjih 

izoblikovali kontrolne mehanizme za ugotavljanje, ali potekajo procesi kot je potrebno za 

proizvajanje proizvodov ali izvajanje procesov. 

S poslovno-organizacijskim modelom Djellala in Gallouja (2008, 4–7) prikazujeta povezavo 

med učinkovitostjo in uspešnostjo na višji ravni organiziranosti, produktivnost pa je 
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enakovredna učinkovitosti. Uspešnost podjetja opredelita kot najširši konstrukt in ga opisujeta 

kot zmožnost doseči določeno število splošnih, vnaprej postavljenih ekonomskih in drugih 

družbenih, etičnih, ekoloških smotrov in ciljev, povezanih z različnimi vidiki razvoja. Skupna 

uspešnost naj bi zajemala notranjo in zunanjo uspešnost, ki sta nadrejeni produktivnosti in 

učinkovitosti podjetja. Zunanja uspešnost naj bi pomenila, kako v podjetju dosegajo zunanje 

smotre in cilje, ne da bi kakorkoli upoštevali stroške oziroma količino proizvajanja; pomembno 

naj bi bilo, v kolikšni meri učinkovito ustvarjajo zunanje povpraševanje za njihove proizvode 

in procese. Z notranjo uspešnostjo opredeljujeta, kako naj bi v podjetju te smotre in cilje 

dosegali ob sočasnem minimiziranju porabe virov. Notranjo uspešnost naj ne bi bilo mogoče 

ločeno obvladovati od učinkovitosti ali zunanje uspešnosti. Opredelili naj bi jo z dveh 

komplementarnih vidikov: finančnega in tehničnega. S finančnim vidikom opredeljujeta na 

primer stopnjo donosnosti, tehnični vidik pa enačita s produktivnostjo. Avtorja produktivnost 

opredelita kot merilo tehnične učinkovitosti. Produktivnost opredelita kot inženirski koncept, s 

katerim nimamo neposrednega stika s stroški ali zadovoljstvom potrošnika, temveč bolj s 

fizičnimi in realnimi izidi, po drugi strani pa naj bi bila finančna učinkovitost (donosnost) 

ekonomski koncept, s pomočjo katerega primarno maksimirajo dobiček in minimizirajo 

stroške. Produktivnost in donosnost povežeta v koncept učinkovitosti s predpostavko, da so 

strateške odločitve, povezane s povečevanjem produktivnosti, namenjene zviševanju dobička, 

ki je razlika med prihodki in odhodki. 

 

Slika 9: Model uspešnosti podjetja 

Vir: Djellal in Galluj 2008, 4. 

Guan, Cai in Cao (2015, 92) ugotavljajo pomembnost dolgoročne uspešnosti podjetja, ki je 

hkrati konkurenčna prednosti in jamstvu za dolgoročno kakovostno obvladovanje podjetja. 

Dolgoročna uspešnost podjetja naj bi pomenila tudi stalen trend rasti celotne donosnosti. Kot 

vire donosnosti naštevajo oblikovanje heterogenih virov in zmogljivosti podjetij, ki jih je težko 
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posnemati ter nadomestiti. Mednje naj bi sodile tehnično-tehnološke inovacije in medsebojno 

povezovanje podjetij. Prav tako poudarjajo pomembnost managerjev pri: 

 vplivu na zmožnost podjetij za širitev v družbenem okolju, 

 vplivu na zmožnost iskanja virov, ki naj bi ustrezali prihodnjim razvojnim potrebam in 

 vplivu na zmožnost podjetij za promocijo in prenos svojih ključnih kompetenc. 

Hansen in Wernerfelt (1989, 399–400) menita, da naj bi veliko dejavnikov vplivalo na 

ekonomsko uspešnost podjetij. Omenjata predvsem dva vpliva. Prvi je vpliv gospodarske 

tradicij s katero naj bi se poudarjal pomen vpliva zunanjega tržišča na uspeh podjetja in 

zanemarjal notranje dejavnike v podjetju. Drugi vpliv naj bi bil povezan z vedenjsko in 

sociološko paradigmo, s pomočjo katere prepoznavamo organizacijske dejavnike in njihovo 

skladnost z družbenim in naravnim okoljem kot glavnim dejavnikom uspeha; malo pozornosti 

naj bi bilo namenjene konkurenčnosti podjetja. Mednje prištevata tudi razlike v organizacijskih 

kulturah, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Oba dejavnika naj bi bila relativno nepovezana, a 

vendar oba pomembno vplivata na uspešnost podjetja. Med glavne določnice uspešnosti 

podjetja vključujeta: 

 značilnosti dejavnosti, v kateri podjetje deluje, kot so npr. rast, koncentracija, intenzivnost 

kapitala, intenzivnost oglaševanja ipd.;  

 položaj podjetja glede na njegove konkurente, npr. glede na tržni delež, konkurenčno 

prednost ipd.; 

 kakovost ali količino virov, ki jih imajo na voljo v podjetju, npr. specifični viri, posebni 

kadri ipd. 

Chi idr. (2016, 171) ugotavljajo, da so za uspešnost podjetja pomembna tako dejavnost, v kateri 

delujejo, kot tudi notranja organiziranost in delovanje posameznih podjetij. Menita, da so 

posamezne lastnosti in organiziranost delovanja podjetij pomembnejši dejavnik vpliva na 

uspešnost podjetja kot dejavnost, v kateri delujejo. Tako Liozu in Hinterhuber (2013, 607–608) 

ugotavljata, da je npr. uporaba sodobnih metod za oblikovanje cen proizvodov in procesov 

pozitivno povezana z uspešnostjo podjetja. Za večjo finančno uspešnost podjetij priporočajo 

managerjem, da se bolj osredinijo na procese določanja cen, pogajanja o cenah, vrednostno in 

cenovno komunikacijo ter prenovam procesov oblikovanja cen. Lee in Roh (2012, 650) 

ugotavljata, da ugled podjetja privablja potrošnike, da prostovoljno plačajo višjo ceno in je zato 

ključen dejavnik vrednosti podjetja, hkrati pa se pojavlja tudi kot merilo uspešnosti. V podjetju 

z visokim ugledom lažje pridobijo primerne sodelavce in jih z manj pogodbenimi in 

spremljevalnimi stroški obdržijo. V uglednih podjetjih naj bi si s proizvajanjem, blagovno 

znamko in okoljskimi ukrepi še lažje in dodatno povečali svoj ugled. Palash, Parthiban in 

O’Brien (2017, 452) ugotavljajo, da naj bi razpolaganje z gotovino le v določenih primerih, npr. 

ko delujejo v zelo konkurenčnih, raziskovalno intenzivnih ali hitro rastočih panogah, povečalo 

ekonomsko uspešnost podjetja. V podjetjih, ki so slabo obvladovana, naj razpolaganje z 

gotovina ne bi prinašalo dodatne vrednosti. Lee, Huang in Chang (2017, 462) ugotavljajo, da 

naj bi bila širitev tehnično-tehnološke diverzifikacije pomemben dejavnik pri razvoju in rasti 
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podjetja. Prav tako so mnenja, da naj bi si s tehnično-tehnološko diverzifikacijo pomagali pri 

večji uspešnosti zaradi boljšega dostopa do finančnih ter drugih virov in velikosti podjetja ter 

kombinacijo obeh dejavnikov. Tudi Stephan in Tsapin (2008, 232–233) ugotavljata, da sta za 

uspešnost podjetja pomembni njegove značilnosti in organiziranost ter zunanji vplivi v 

dejavnosti in pri tem navajata, da: 

 je proučevanje organiziranosti bistveno za razumevanje razlik v uspešnosti in 

 naj bi proučevanje dejavnosti omogočalo razumevanje uspešnosti v daljšem časovnem 

obdobju. 

Clarke, Seng in Whiting (2011, 525) pravijo, da naj bi bili za uspešnost podjetja pomembni 

fizični in finančni viri, vendar se njihova pomembnost za uspešno poslovanje dodatno poveča 

z dodajanjem človeškega intelektualnega kapitala. 

Borah idr. (2017, 55–56) ugotavljajo, da naj bi z vidika ekonomike dejavnosti veljalo, da 

strukturne značilnosti dejavnosti omejujejo skupne vzorce obnašanja svojih članov, ki pa po 

drugi strani vodijo do razlik v uspešnosti med podjetji. Zanje naj bi veljalo, da je struktura 

dejavnosti osrednji dejavnik za uspešnost posameznega podjetja. Zaradi nezadovoljivega 

pojasnjevanja razlik znotraj dejavnosti se je razvila usmeritev, s pomočjo katere se je 

pojasnjevalo, da naj bi nastajala razlika med podjetji znotraj dejavnosti zaradi različne uporabe 

dejavnikov proizvajanja. 

Randeree in Al Youha (2009, 132) menita, da naj bi bila uspešnost podjetja odvisna od 

organiziranosti; to pomeni sposobnost učinkovitega izvajanja strategij za doseganje zadanih 

smotrov in ciljev. Boyatzis (2009, 752) navaja, da so spremenljivke, kot so npr. uspešnost 

poslovnega modela, učinkovitost in rezultati dela posledica skupne organiziranosti. Orlitzky, 

Schmidt in Renes (2003, 403) pravijo, da naj bi bila ekonomska uspešnost podjetja odvisna od 

strategije ter od tržnega in netržnega okolja. Pri tem naj bi bilo zaznati vedno večji vpliv 

netržnega okolja, v katerem, npr. mediji in drugi aktivisti, pridobivajo vedno večjo moč ter tako 

vplivajo na strategijo podjetja. 

Saeidi idr. (2015, 347) ugotavljajo, da naj bi bil smoter in cilj podjetja doseči čim večji zaslužek, 

pri čemer naj bi imela pomembno vlogo doseganje trajnostne konkurenčnosti, ki se ji v podjetjih 

prilagajajo z njihovo strategijo. Z doseganjem višjega zadovoljstva potrošnikov strank in 

izražanjem družbene odgovornosti kot s poslovno strategijo v podjetjih dosegajo boljše 

finančne rezultate in povečajo njihovo konkurenčnost. Primc in Čater (2015, 663) ugotavljata, 

da okoljska proaktivnost ni vedno povezana v visoko uspešnostjo podjetja ter da okoljska 

proaktivnost ni enako pomembna kot drugi vzročni pogoji za doseganje visoke uspešnosti. V 

podjetjih naj bi v okviru njihovih strategij sami določili, ali in kako bo okoljska proaktivnost 

vplivala na njihovo uspešnost. 

Klein idr. (2010, 11–12) pravijo, da je lastnik oziroma investitor pristojen za končno odločanje 

ter za preostala tveganja. Ker lastnik izbrane funkcije prenese na managerje, postane to 
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dejavnost obvladovanja podjetja s strani managerjev in je tako pristojnost ter odgovornost 

managerjev za doseganje pričakovanih izidov. Pham in Nguyen (2017, 1–2) opisujeta, da naj 

bi lastniška struktura vplivala na uspešnost podjetja, ker imajo lastniki različne ravni moči, 

spodbud in sposobnosti spremljanja managerjev, medtem ko imajo managerji različne smotre 

in cilje pri sodelovanju v podjetju. Tudi Zakaria, Purhanudin in Palanimally (2014, 40) 

ugotavljajo močno povezanost med lastništvom in ekonomsko uspešnostjo podjetja. V 

podjetjih, kjer je lastništvo koncentrirano ali tuje, naj bi podjetje poslovalo uspešnejše. Enako 

naj bi veljalo za podjetja v pretežni lasti managerjev; višji kot je delež lastništva managerjev, 

višja je uspešnost delovanja podjetja. Nasprotno naj bi veljalo za podjetja v lasti države; višji 

kot je delež države, nižja je uspešnost podjetja. Belghitar, Clark in Kassimatis (2011, 27–28) 

ugotavljajo, da je nizka udeležba managerjev v lastništvu podjetja ovira za uspešnost delovanja 

podjetja, saj so osebni stroški managerjev visoki. Prav tako ugotavljajo, da pri visoki udeležbi 

managerjev v lastništvu, prepletenost funkcij znižuje uspešnost delovanja podjetja. 

Almatrooshi, Singh in Farouk (2016, 855) ugotavljajo, da je sposobnost vodenja pomembna za 

uspešnost podjetja. 

Jing in Gayle (2016, 108) ugotavljata, da vodenje managerjev vpliva na uspešnost poslovanja 

podjetja, saj je doseganje zastavljenih smotrov in ciljev ter učinkovitost delovanja sodelavcev 

povezana s stilom vodenja. Učinkovito vodenje managerjev naj bi vplivalo na uspešnost 

poslovanja: 

 ko v podjetju prihaja do novih izzivov, 

 ker so managerji ključni za uspešnost delovanja podjetja, 

 ko imajo managerji vizijo bodočega delovanja podjetja. 

4.3 Merjenje ekonomske uspešnosti podjetja 

Po Smithu in Goddardu (2002, 248) naj bi bil poslovno-organizacijski sistem merjenja 

ekonomske uspešnosti celoten sklop postopkov načrtovanja in pregledovanja, ki so zaporedno 

razporejeni po vseh ravneh organiziranosti. Na takšen način naj bi se vzpostavile povezave med 

vsakim posameznikom in strategijo podjetja. Neely, Gregory in Platts (2005, 1228–1229) 

menijo, da naj bi bilo merjenje poslovanja proces količinske opredelitve aktivnosti, kjer je samo 

merjenje proces kvantificiranja opravljenih aktivnosti, ki naj bi vodile k učinkom oz. izidom. 

Raven doseganja izidov poslovanja naj bi bila funkcija učinkovitosti in uspešnosti izvedenih 

aktivnosti in na osnovi tega lahko: 

 merjenje poslovanja opredelimo kot proces kvantificiranja učinkovitosti in uspešnosti 

delovanja; 

 merila, kazalnike in standarde poslovanja opredelimo kot metriko za kvantificiranje 

učinkovitosti in uspešnosti izvedenih aktivnosti; 
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 poslovno-organizacijski sistem merjenja poslovanja opredelimo kot niz meril, kazalnikov 

in standardov, ki jih uporabljamo za kvantificiranje tako učinkovitosti aktivnosti kot 

njihove uspešnosti, 

 pri ugotavljanju uspešnosti poslovanja podjetja nas zanima izid poslovanja v primerjavi z 

viri, ki so potrebni za doseganje tega izida. 

Turk in Melavc (1994, 80) menita, da je poslovni izid bistven dejavnik za ocenjevanje uspeha 

poslovanja, ki ga v podjetju ustvarijo v izbranem obdobju. V podjetjih naj bi potrebovali 

informacije o uspešnosti poslovanja za sprejemanje sprotnih, taktičnih in strateških odločitev. 

Koletnik (1992, 25) pravi, da so se za prikazovanje in načrtovanje ter presojanje poslovne 

uspešnosti uveljavili številni izvirni in izvedeni kazalniki, merila in standardi. Simons (2000, 

4) pravi, da so sistemi za merjenje uspešnosti in kontrolni sistemi formalni, informacijsko 

podprti postopki ter procedure namenjene managerjem za ohranjanje ali prilagajanje vzorcev v 

aktivnostih organizacije. Neely, Gregory in Platts (1995, 80) menijo, da gre pri merjenju 

uspešnosti za proces kvantifikacije dejavnosti organizacije, ki naj bi vodila do učinkovitosti. 

Pučko (2001, 153) pravi, da uspešnosti poslovanja ni mogoče enačiti z uspehom. Šele ko uspeh 

izmerimo v skladu z načelom racionalnosti z investicijami, ki so bile potrebne za dosego tega 

uspeha, pridemo do uspešnosti. Rose (1995, 63) pravi, da merjenje uspešnosti predstavlja 

napredek podjetja, saj merijo, kje so in kako bodo dosegli smotre in cilje, ter zaposlenim 

sporočajo, kaj je pomembno in treba opraviti za doseganje smotrov in ciljev podjetja. Tekavčič 

(2002, 665) meni, da naj bi z informacijami o uspešnosti poslovanja zagotavljali zanesljivo 

presojo uspešnosti poslovanja in omogočili, da so aktivnosti, ki temeljijo na teh informacijah, 

logične in ekonomsko upravičene. Venkatraman in Ramanujam (1986b, 12) menita, da je 

poslovno uspešnost podjetja moč presojati na podlagi subjektivnega zaznavanja s strani 

managerjev oziroma s pomočjo zunanjih strokovnjakov in/ali na podlagi objektivno izmerjenih 

podatkov, npr. zapisanih v različnih poročilih, finančnih izkazih, v poročilih zunanjih institucij 

ipd. Objektivna merjenja so pogosteje uporabljena, saj so subjektivna merila nadomestek za 

objektivna, kadar: 

 ni točnih objektivnih meril ali 

 ko umaknemo učinkovitosti iz modela merjenja. 

Chaudhuri, Kumbhakar in Sundaramd (2016, 298) menijo, da obstajajo številni načini za 

merjenje finančne uspešnosti podjetja, zato naj bi merjenje uspešnosti podjetja vključevalo 

različne vidike finančne uspešnosti, kot so npr. vrednost podjetja, donosnost sredstev, 

donosnost kapitala, učinkovitost uporabe virov ipd. Bourne idr. (2003, 3) podrobno opredelijo 

proces merjenja uspešnosti, kazalnike in poslovno-organizacijski sistem kazalnikov na 

naslednji način: 

 Merjenje uspešnosti poslovanja opredelimo kot proces kvantificiranja učinkovitosti 

oziroma uspešnosti sprejetih in udejanjenih odločitev. 

 Sodilo za presojanje uspešnosti opredelimo kot sredstvo za merjenje učinkovitosti in 

uspešnosti dejanj. 
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 Sistem za merjenje uspešnosti poslovanja sestavlja nabor kazalnikov, meril in standardov, 

s katerimi kvantificiramo tako učinkovitost kot tudi uspešnost ukrepov. 

Kaplan in Norton (2000, 33) pravita, da naj bi merjenjem vplivali na vedenje in obnašanje ljudi 

znotraj in zunaj podjetja. Za preživetje in uspeh v konkurenčnosti »informacijskega« obdobja 

naj bi v podjetjih managerji uporabljali merjenja, ki naj izhajajo iz njihovih zmogljivosti in 

strategij. Bititci idr. (2012, 308–309) ugotavljajo, da naj bi bilo merjenje uspešnosti veliko bolj 

povezano z učinkovitostjo delovanja podjetja kot pa z merjenjem storilnosti procesov in 

zaposlenih sodelavcev. Merjenje uspešnosti naj bi bilo vezano na pomoč pri doseganju 

strateških smotrov in ciljev ter doseganju dolgoročne donosnosti. 

Oliverjeva (2000, 287–288) pravi, da naj bi bile finančne informacije pomemben pripomoček 

za razumevanje, kako dobro v podjetju delujejo. Vsaka managerjeva odločitev naj bi imela za 

podjetje finančne učinke, zato je pomembna pravilna uporaba in interpretacija finančnih 

podatkov za uspešno obvladovanje ter doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Poudarja tudi 

pomen pravilne priprave informacij, ki naj odražajo pravilno stroškovno strukturo v podjetju. 

Tradicionalni stroškovno računovodski koncepti naj ne bi bili napačni, vendar je bila v podjetjih 

njihova uporaba napačna. Stroškovni sistemi naj bi bili dinamični in naj bi se razvijali skupaj s 

podjetjem. Redno je treba preveriti metode priprave informacij in jih uskladiti z delovanjem 

podjetja, tako da odražajo dejansko delovanje podjetja.  

Richard idr. (2009, 727–728) naštevajo naslednja objektivna merjenja uspešnosti delovanja 

podjetja: 

 Računovodsko merjenje je najpogostejše in najlažje dosegljivo sredstvo za merjenje 

uspešnosti podjetja. Veljavnost njihove uporabe zasledimo v obsežnih dokazih, ki kažejo, 

da so računovodski in gospodarski donosi povezani. Richard idr. (2009) pravijo, da sta 

Danielson in Press (2003) ugotovila, da je bila korelacija med računovodskimi in 

ekonomskimi stopnjami donosa večja od 0,75, Jacobson (1987) pa je ugotovil, da je kljub 

šibkemu R2 = 0,2, z donosnostjo investicije (Return of Investment: v nadaljevanju ROI) 

možno razlikovati med uspešnostjo podjetij. Kljub temu naj bi bili pri uporabi tega 

kazalnika previdni, saj obstaja možnost izkrivljanja računovodskih usmeritev, človeških 

napak in prevar. 

 Finančno tržno merjenje je v ekonomiji, finančni literaturi in strategiji najpogostejše merilo 

za finančno uspešnost podjetja. Najpogosteje se uporablja donos na delnico. Povezava med 

finančnim trgom, kot je cena delnice ali donosnost delnice, ter dejansko uspešnostjo 

podjetja je odvisna od tega, koliko dividend izplača podjetje in od informacijske 

učinkovitosti finančnega trga. 

 Uporaba kombiniranega računovodsko-finančnega tržnega merjena, uravnavanje 

računovodskih tveganj ter upoštevanje izzivov operacijske uspešnosti. 

 Preživetje podjetja, ki je določeno s časom, v katerem podjetja preživijo na trgu, preden 

propadejo. 
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Za namene aplikativnih raziskav je merjenje poslovne uspešnosti mogoče opredeliti v smislu 

finančnih razmerij (npr. čista donosnost sredstev (return of assets – ROA) in čista donosnost 

kapitala (return of equity – ROE), tržnih rezultatov (Tobinov Q, tržni delež, vrednost delnic in 

njihova rast), človeških virov (zadovoljstvo pri delu, zavezanost in drugi) ali organizacijskih 

izidov (produktivnost, kakovost storitev, razvoj novih proizvodov ali procesov in drugi). 

Kazalnike finančne uspešnosti je mogoče pridobiti s pomočjo javno objavljenih podatkov 

podjetij ali podatkov iz borz. Kaplan in Norton (2000, 37) pravita, da s finančnimi kazalniki 

uspešnosti pokažemo, ali uresničevanje strategije pripeva k boljšemu končnemu izidu. Tudi 

Singh, Darwish in Potočnik (2016, 214) menijo, da je merjenje poslovne uspešnosti podjetja 

osrednja spremenljivka v različnih raziskavah. Chi idr. (2016, 179) pravijo, da se v raziskavah 

v glavnem uporabljajo tradicionalne računovodske vrednosti kot merila za uspešnost.  

Richard idr. (2009, 729) pravijo, da s kazalnikom donosnosti kapitala izrazimo, koliko v 

podjetju ustvarjajo za njihove lastnike, investitorje. Inklaar, de Guevara in Maudos (2012, R30) 

pravijo, da s kazalnikom donosnosti kapitala odsevamo zmogljivost ustvarjanja donosa glede 

na obseg virov, ki so jih lastniki investirali. 

Kaplan in Norton (2000, 57–58) menita, da s finančnimi kazalniki določamo finančno 

uspešnost, hkrati pa predstavljamo finančne cilje za splošne smotre in cilje ter kazalnike ostalih 

vidikov podjetja. Turk idr. (2003, 731–732) pravijo, da naj nas pri presojanju uspešnosti 

poslovanja podjetja ne bi smeli zanimati le izidi poslovanja (dobiček) temveč tudi količina 

uporabljenih vložkov za doseganje izidov. Zaradi tega naj bi dobiček presojali s pomočjo 

kazalnikov o donosnosti sredstev in kapitala. Walsh (2008, 60) meni, da naj bi bila donosnost 

kapitala eden od pomembnejših kazalnikov v poslovnih financah, saj visoka vrednost kazalnika 

omogoča stalno rast in vodilen položaj podjetja na tržišču, kar omogoča večjo donosnost 

podjetja in zadovoljstvo investitorjev. Tekavčič in Megušar (2002, 22) opredeljujeta donosnost 

kot temeljni kazalnik uspešnosti poslovanja, ki naj bi zanimala lastnike podjetij. Cho idr. (2006, 

268) potrjujejo, da je kazalnik donosnost kapitala uporabljen v raziskavah kot merilo za presojo 

poslovne uspešnosti podjetja. Razčlenijo ga na zmnožek treh kazalnikov: 

 dobičkovna marža (angl. profit margin) je merilo operativne učinkovitosti in je odvisna od 

konkurenčnosti v dejavnosti, v kateri podjetje deluje; 

 obračanje sredstev (angl. asset turnover) ponazarja obseg prodaje na enoto denarnih 

sredstev in je nižje v dejavnostih, v katerih prevladuje visoka donosnost in obratno; 

 razmerje med sredstvi in kapitalom (angl. leverage) pokaže, v kolikšni meri v podjetju 

uporabljajo zadolženost za financiranje sredstev ter vpliva na donosnost kapitala, saj v 

podjetju s spreminjanjem tega deleža vplivajo na vrednost kazalnika čistega dobička na 

delnico. 

Kot pravi Ramesh (2015, 566) so opravili takšno razčlenitev v tradicionalnem DuPontovem 

modelu, s pomočjo katerega investitorji ugotavljajo, ali je podjetje finančno uspešno in kako 

učinkoviti so managerji pri uporabi finančnih virov in generiranju dobička. 
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Drucker (2004, 175) opozarja, da se skupaj z razvojem in spreminjanjem poslovnega okolja in 

načina poslovanja spreminja tudi pogled na uspešnost poslovanja, s tem pa tudi način merjenja 

uspešnosti podjetij. De Lima, da Costa in Angelis (2009, 39) pravijo, da se je s preoblikovanjem 

procesov strateškega managementa pokazala potreba po relevantnih, integriranih, 

uravnoteženih in strateško naravnanih poslovno-organizacijskih sistemih za merjenje 

uspešnosti. Yadav in Sagar (2013, 951) menita, da z uravnoteženim poslovno-organizacijskim 

sistemom kazalnikov prevzemamo pomembno vlogo proaktivnega obvladovanja uspešnosti in 

oblikovanja pogojev dolgoročne vzdržne konkurenčnosti podjetja. Bititci,Turner in Bergmann 

(2000, 698) navajajo, da naj bi v dinamičen poslovno-organizacijski sistem za merjenja 

uspešnosti podjetja vključevali: 

 zunanje in notranje kontrole kot pripomoček za kontinuirano spremljanje ključnih 

dejavnikov, razvoja dogodkov in sprememb,  

 strukturirane revizije za ugotavljanje ustreznosti strateških prioritet in usklajenosti 

poslovno-organizacijskega sistema kazalnikov s smotri in cilji poslovanja ter  

 implementacijo revidiranih poslovnih usmeritev in prioritet v obliki poslovno-

organizacijskega sistema kazalnikov na vse ravni organiziranosti. 

Bianchi, Marinković in Cosenz (2003, 2) menijo, da smo samo s finančnimi kazalniki in z 

zapostavljanjem številnih drugih prav tako pomembnih dejavnikov uspešnosti, kot npr. 

zadovoljstvo potrošnikov in zaposlenih sodelavcev ipd., nezmožni zajeti dinamično zapletenost 

managerskega odločanja v sodobnem podjetju in dinamičnem poslovnem okolju. 

Mayr (2005, 18) pravi, da naj bi bile smernice za primerno celovito presojanje poslovne 

uspešnosti v slovenskih podjetjih predstavljene v Slovenskih računovodskih standardih (SRS, 

Ur. l. RS, št. 118/05, 9/06, 10/06, 20/06, 70/06, 75/06, 112/06, 114/06, 3/07, 22/07, 22/07, 

12/08, 119/08, 126/08, 1/10, 33/10,5/10, 58/10, 90/10, 80/11, 2/12, 64/12, 20/14). V SRS naj 

bi bili opredeljeni številni kazalniki, ki izhajajo iz računovodskih informacij in so dovolj 

splošni, da jih je smiselno uporabiti v vseh podjetjih. Bili naj bi tudi metodološko usklajeni z 

Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS) in usmeritvami Evropske unije, kar omogoča 

primerjave s tujimi podjetji. 

Ker se v raziskavi ukvarjamo z zgodovinskim obdobjem, je izbrani kazalnik čiste donosnost 

kapitala (ROE) zadosten, saj nas ne zanima napovedovanje bodočnosti (projekcije) in 

doseganje dolgoročnih smotrov in ciljev, temveč preteklo delovanje managerjev in s tem 

povezana uspešnost podjetja. Koeficient čiste donosnosti kapitala je tudi obvezen kazalnik po 

Slovenskih računovodskih standardih. 

4.4 Pregled dosedanjih raziskav na obravnavanem področju 

Po pregledu strokovne in znanstvene literature s področja uporabe orodij managerjev in 

ekonomske uspešnosti podjetij smo ugotovili, da so nam izbrane vsebine predstavljale velik 
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raziskovalni izziv. Identificirali smo, da je bilo doslej opravljenih osem raziskav, v katerih so 

teoretiki, raziskovalci in praktiki proučevali povezanost med posameznimi ali nekaterimi 

izbranimi orodji managerjev in njihovim vplivom na uspešnost poslovanja podjetja.  

V pregledu strokovne literaturi nismo zasledili raziskave, s katero bi teoretiki, raziskovalci ali 

praktiki neposredno preverjali povezavo med uporabo več orodij managerjev in donosnostjo 

kapitala. Glede na dosedanji potek raziskav o vplivu orodij managerjev na uspešnost poslovanja 

podjetij smo najprej opravili pregled in sintezo ugotovitev iz raziskav, v kateri so avtorji 

proučevali vpliv enega orodja managerjev na uspešnost poslovanja podjetij.  

Tako je Powell (1995) raziskoval vpliv managementa celovite kakovosti v 54-ih podjetjih iz 

gospodarstva na severovzhodu ZDA. Proučeval je, kako uporaba navedenega orodja 

managerjev vpliva na trajno konkurenčno prednost podjetij. Ugotovil je, da pozitivna korelacija 

med uporabo orodja managerjev in trajno konkurenčno prednostjo ne velja za vsa podjetja. V 

svoji raziskavi je kot omejitve navedel majhen vzorec vključenih podjetij in predvsem to, da 

vanjo niso bila zajeta podjetja, ki tega orodja managerjev ne uporabljajo. 

Ali z orodjem managerjev Management odnosov s kupci povečamo donosnost bank, je 

preiskoval Hallowell (1996). V različnih bankah v Združenih državah Amerike so 12.000 

strankam, ki so imele pri banki več kot eno leto odprte transakcije račune, poslali vprašalnik. 

Izpolnjenih so dobili cca. 2.280 vprašalnikov. (16–22 % odvisno od banke). Rezultat raziskave 

je pokazal pozitivno korelacijo med zadovoljstvom strank in donosnostjo kapitala banke. 

Opozoril je, da gre pri raziskavi samo za eno dejavnost, da je treba prej opredeliti enak način 

merjenja zadovoljstva uporabnikov, in priporočil zbiranje podatkov v daljšem časovnem 

obdobju. 

Regionalno raziskavo o uporabi več orodij managerjev je opravil Rigby (2001). Proučeval je 

zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev v 214-tih podjetjih v Severni Ameriki. Rezultat 

raziskave je pokazal, da so orodja managerjev uporabna, ker prinašajo strukturiranje in jasnost 

podjetjem pri raznih izzivih. V raziskavi ni proučeval povezave med uporabo orodij managerjev 

in poslovno uspešnostjo analiziranih podjetij. 

Raz in Erez (2001) sta raziskovala povezavo med uspešnostjo različnih projektov in uporabo 

orodij managerjev za obvladovanje tveganj v projektih. Raziskovala sta v Izraelu na vzorcu 84 

managerjev projektov v informacijsko-telekomunikacijski dejavnosti. Kot rezultat raziskave sta 

identificirala orodja managerjev, ki pripomorejo k zmanjšanju tveganja za dokončanja projekta. 

Predlagala sta, da naj bi se v vsakem podjetju odločili, katera orodja managerjev bodo uporabili, 

ker niso vsa učinkovita v vsakem podjetju. Raziskava je bila opravljena v specifični izraelski 

kulturi in je bila omejena na eno dejavnost, za katero so nekatera orodja managerjev priredili. 

V okviru raziskave »Obvladovanje stroškov v slovenskih podjetjih« sta Tekavčič in Šink (2002) 

analizirali uporabo izbranih orodij managerjev ter jo primerjali z izbranimi finančnimi kazalniki 
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uspešnosti v slovenskih podjetjih. Iz raziskave ni razvidne pozitivne korelacije med uporabo 

izbranih orodij managerjev in izbranimi finančnimi kazalniki uspešnosti. Tako je uporaba 

nekaterih orodij managerjev imela statistično značilno pozitivno korelacijo na izbrani finančni 

kazalnik uspešnosti, druga pa ne. V raziskavi se je avtorica omejila na uporabo orodij 

managerjev, ki jih je izbrala glede na pogostost omembe v strokovni literaturi o obvladovanju 

stroškov. Prav tako raziskava med seboj primerja podjetja, ki uporabljajo oziroma uvajajo 

določeno orodje managerjev, podjetja, ki bodo v bodočnosti uporabljala ta orodje ter podjetja, 

ki ta orodja samo poznajo in jih ne bodo uvajala. 

Šoster in Markič (2013) sta raziskovala vpliv uporabe izbranih orodij managerjev na dodano 

vrednost v 89-ih slovenskih invalidskih podjetjih. Iz raziskave je razvidno, da ima pozitiven 

vpliv na dodano vrednost le eno orodje managerjev. Bolj kot v dodani vrednosti se prednosti 

uporabe orodij managerjev v invalidskih podjetjih odražajo v preglednosti procesov, višji 

kakovosti proizvodov, v izboljšanju ugleda podjetja in v večjem zadovoljstvu odjemalcev. 

Kako orodja managerjev vplivajo na donosnost sredstev v 199-ih informacijsko-

komunikacijskih podjetij v Egiptu sta raziskovala Abeer in Jones (2014). Zanimalo ju je, ali 

uporaba orodja managerjev za obvladovanje stroškov, sredstev in dohodka vpliva na donosnost 

sredstev. Iz raziskave je razvidna pozitivna povezava med uporabo računovodskih orodij 

managerjev na strateški ravni in donosnostjo sredstev. Raziskava je bila izvedena le v 

informacijsko-tehnološki dejavnosti. 

V letu 2011 so raziskavo o uporabi orodij managerjev izvedli Nedelko, Potočan in Dabić  

(2015). Uporabo orodij managerjev so preverjali v 155-ih podjetjih v Republiki Sloveniji in 

185-ih podjetij v R Hrvaški. Raziskovali so zadovoljstvo z uporabo in uporabo orodij 

managerjev ter njihov vpliv na bodočo uporabo orodij managerjev v podjetjih. V ospredju so 

orodja managerjev za podporo optimizacije poslovanja, prenovo poslovnih procesov in 

transformacije podjetij. Sedanja uporaba orodij managerjev pozitivno vpliva na bodočo 

uporabo orodij managerjev. Avtorji niso raziskovali vpliva zadovoljstva z uporabo in uporabo 

orodij managerjev na ekonomsko ali katero drugo uspešnost podjetja.  

Opravljenih je bilo tudi nekaj raziskav o posamičnih orodjih managementa in njihovem vplivu 

na nekatere kazalnike finančne uspešnosti, ki pa so stare, npr. Hallowell (1996), Tekavčič in 

Šink (2002), in kjer so raziskovalci upoštevali le vpliv posamičnih izbranih orodij managerjev 

na izbrane finančne kazalnike uspešnosti. V raziskavah, ki so jih avtorji opravili pred letom 

2008, ko je nastopilo novo obdobje krize in so se razmere v gospodarstvu temeljito spremenile 

(tudi z vidika rabe orodij managerjev), ne odražajo aktualnega stanja v gospodarstvu.  

Avtorji raziskav v kasnejšem obdobju, npr. Rigby (2001), Šoster in Markič (2013), Nedelko, 

Potočan in Dabić  (2015) pa doslej še niso proučevali posledic poznavanja in rabe orodij 

managerjev in njihovega vpliva na donosnost kapitala v podjetju.  
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V tujih in nam dosegljivih bazah podatkov, kot so ScienceDirect, Social Science Research 

Network, Emerald, ProQuest, EBSCOhost in EconPapers, raziskave, v kateri bi avtorji 

proučevane vsebine obravnavali kompleksno in ne samo parcialno, nismo zasledili. Dopuščamo 

možnost, da so podobne raziskave izvajali, vendar takih informacij ob času našega pregleda ni 

bilo na razpolago. Zaradi navedenega je prispevek naše raziskave k ekonomski in managerski 

znanosti še toliko bolj izrazitejši. 

4.5 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu raziskave smo najprej opredelili pojem organizacije in managementa. 

Organizacija je zgodovinsko vezana na nastanek družbe, saj se je človek moral z organizacijo 

ukvarjati zaradi preživetja. Za uspešno in učinkovito opravljeno delo pa naj bi bili primerno 

organizirani.  

Še posebej je to pomembno v poslovnem okolju, kjer v organizaciji v veliki meri odločajo o 

poteku delovanja in medsebojnih odnosih v njej. V sodobnem družbenem okolju in z izrazitejšo 

uporabo IKT tehnologije naj bi bilo vse še bolj povezano in soodvisno. Različna kulturna okolja 

so med seboj soodvisna in se nadgrajujejo, zato je pomembno poznati značilnosti in razlike med 

podjetji, ki delujejo v različnih kulturnih okoljih. Predvsem nagel vzpon v nekaterih japonskih 

podjetij je v preteklosti sprožil val raziskav o organizacijski kulturi in njenem vplivu na 

uspešnost podjetja. V globalnih podjetjih, ki naj bi delovala v izrazitejšem multikulturnem 

družbenem okolju, naj bi se še intenzivneje srečevali z različnimi organizacijskimi kulturami. 

Prav tako naj bi v podjetjih in drugih ustanovah razvijali in uporabljali svojo lastno 

organizacijsko kulturo, ki naj bi veljala za vse organizacijske enote. 

Lastniki ali upravljavci (tudi investitorji) podjetja za obvladovanje podjetja imenujejo 

managerje, ki naj bi jim zaupali pri ravnanju z njihovim premoženjem. Pri presojanju o 

primernosti managerjev lastniki ne bi smeli zanemarjati njihovih znanj in veščin o planiranju, 

organiziranju, vodenju in kontroliranju, etični zanesljivosti, verodostojnosti in zaupanju 

sodelavcev. Pojem management je večpomenski izraz in ga npr. uporabljamo za dejavnost kot 

instrument ali za ponazarjanje delovnih in drugih procesov. Pomeni tudi organ vodenja ljudi in 

poslovanja, skupine ljudi ali posameznika. Uporabljamo ga pri opredeljevanju zadev in 

razreševanju problemov za doseganje smotrov in ciljev podjetja ali druge ustanove. 

Naloge in vloge managerjev razčlenimo na različne načine in vsebine. Management kot urejanje 

zadev v delovanju organizacije obsega naslednje temeljne naloge: planiranje (načrtovanje in 

snovanje), organiziranje (urejanje in povezovanje), ukazovanje (vodenje, poslovodenje) in 

kontroliranje (merjenje, presojanje in nadziranje). Obstajajo tudi druge temeljne naloge 

managerjev, kot npr. koordiniranje, spodbujanje/motiviranje, delegiranje, naročanje, 

mentoriranje. Managerji imajo v organizaciji lahko eno ali več vlog hkrati, saj nastopajo v 

informativni vlogi (kot opazovalec, razširjevalec, predstavnik, figura), medosebni vlogi (kot 
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vodja, predstavnik za stike) in odločevalni vlogi (kot podjetnik, krizni svetovalec, dodeljevalec 

virov, pogajalec). Za opravljanje teh nalog in vlog naj bi manager potreboval širok nabor 

vrednot, znanj in veščin, ki posegajo na področja naravoslovja, družboslovja in humanistike.  

Odločitve na ravni posameznika, skupine ali podjetja sprejemajo vsak dan. V podjetju ima 

urejanje zadev in odločanje velik pomen ter je povezano z managerji, ki sprejemajo odločitve 

na več ravneh organiziranosti (vršni, srednji in spodnji) in v vseh funkcijah (trženje, 

proizvajanje in financiranje). Družbeno in naravno okolje, v katerem delujejo podjetja, naj bi 

se vedno pogosteje in hitreje spreminjalo, kar naj bi otežilo urejanje zadev in odločanje. V 

globalnem družbenem okolju naj bi se v podjetjih in drugih ustanovah soočali z različnimi 

vrednotami, s katerimi naj bi posamezniki ali skupine odražale odnos do pomembnosti in 

veljavnosti nečesa. Glede na vrednote, ki naj bi odražale družbeno okolje, iz katerega ljudje 

izhajamo, se razlikuje tudi pojmovanje etičnega, moralnega in poštenega v delovanju 

managerjev podjetij ali drugih ustanov. Zaradi počasnega spreminjanja vrednot je pomembno 

poznati medsebojne razlike in se temu ustrezno prilagajati. V različnih državah veljajo različni 

etični standardi, konkurenca, zaposleni, dobavitelji in kupci so vsakodnevno podvrženi etičnim 

dilemam, ker naj bi bil osebni interes v današnji družbi izraziteje poudarjan. 

V današnjem hitro razvijajočem se družbenem okolju naj bi se bilo treba uveljavljati na tržišču 

z vedno novimi proizvodi ali procesi. Snovanje in razvoj novih proizvodov ter proces zahteva 

določen čas, zato naj bi bilo treba v ta namen razmišljati vnaprej. Managerji naj bi načrtovali 

prihodnost delovanja podjetja ali druge ustave, izdelavo novih proizvodov in procesov, ki naj 

bi v času nepoznavanja dogodkov in nepredvidljivosti prihodnosti povečujeta tveganja pri 

snovanju in načrtovanju. 

Za celovito uspešnost podjetja in druge ustanove je pomembno usklajeno sodelovanje vseh 

udeležencev v delovnih in drugih procesih, ki zajema delitev dela in virov ter njuno medsebojno 

razporeditev in uskladitev. Managerji naj bi določali organizacijsko strukturo in strukturo 

organiziranosti ter pravila delovanja v organizaciji, s pomočjo katerih jo obvladujejo. 

Organizacija naj bi bila opredeljena z dveh vidikov, formalnega in neformalnega. S formalnega 

vidika naj bi vključeval linije avtoritete in komunikacij med različnimi organizacijskimi 

enotami in posamezniki. Neformalni vidik naj bi zajemal informacije in zagotovitev 

učinkovitega koordiniranja, ocenitev in planiranja, nujnega za uresničitev smotrov in ciljev ter 

vodil za spletanje vseh virov v organizaciji. Za uporabo sredstev potrebujemo npr. finančni 

kapital, fizično opremo kot obrate, stroje, urade in skladišča ter druge tržne in nabavne 

pripomočke, vire surovin, raziskovalne in tehnične laboratorije; tehnične, tržne in managerske 

sposobnosti osebja ipd. 

Managerji so pristojni in odgovorni za vzdrževanje ter izvajanje opravil v organizaciji in imajo 

pomembno vlogo pri promociji ter ohranjanju, organiziranju in usmerjanju delovanja 

zaposlenih. Glavna vloga managerjev v organiziranju naj bi bila v delegiranju različnih nalog. 

Razlika med managerji in voditelji naj bi bila v tem, da si managerji prizadevajo za stabilnost 
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in nadzor ter skušajo intuitivno razreševati probleme hitro, včasih celo prej, preden jih do 

potankosti razumejo, medtem ko voditelji dopuščajo nered in pomanjkljivo strukturo 

organiziranosti in so pripravljeni odložiti zaključek, da bi povsem razumeli problem. V 

organizaciji naj bi potrebovali oboje. 

Merjenje in presojanje sta predpogoja za obvladovanje podjetja kot temeljne naloge managerjev 

in nujni vsebini obvladovanja podjetja. Objektivna merila, kazalniki in standardi ter merjenje 

so sestavine koncepta poslovodenja podjetja; subjektivna sodila in presojanje pa so sestavine 

koncepta vodenja podjetja kot mehanizma. Izbiranje meril in sodil je sestavina načrtovanja in 

snovanja, medtem ko je uporabljanje meril in sodil sestavni del poslovodenja in vodenja. 

Nadziranje je postopek, ki ga izvajajo lastniki, poslovodstvo in drugo osebje v podjetju ali izven 

njega in naj bi bilo zasnovano tako, da zagotavlja razumno zagotovilo doseganja smotrov in 

ciljev v zvezi s procesi, poročanjem in skladnostjo. Sestavni deli tako opredeljenega nadzora 

so: družbeno okolje, ocena tveganja, kontrola procesov, obveščanje in komuniciranje ter 

spremljanje dejavnosti. 

V nadaljevanju smo opredelili in opisali orodja managerjev V strokovni literaturi lahko 

zasledimo orodja managerjev pod različnimi nazivi. Različni avtorji jih imenujejo orodja 

(tools), tehnike (techniques) ali modeli (models). V naši terminologiji smo vse tri skupine 

poimenovali orodja managerjev. Orodja managerjev ne morejo predstavljati v popolnosti 

družbenega in naravnega okolja, podjetja ter njegovih udeležencev, temveč so predpostavke, s 

katerimi naj bi si lažje predstavljali zapleteno realnost. Raba orodij managerjev naj bi postala 

neizogibna v podjetjih v celotnem gospodarstvu, ne glede na dejavnost v kateri delujejo. Čeprav 

naj bi bil končni namen uporabe kateregakoli od orodij managerjev porast donosnosti, obstajajo 

razlike v načinu, kako naj bi to v podjetjih dosegali. Z uporabo nekaterih orodij managerjev se 

v podjetjih npr. bolj osredinjajo na potrošnike – s proučevanjem njihovega vedenja in obnašanja 

ter motivacije, z razvojem tesnejših odnosov z njimi, z razvojem njihove zvestobe ali interakcije 

z njimi. Z uporabo drugih orodij managerjev bodo njihovi uporabniki npr. poudarjali pomen 

konkurenčnosti – s pomočjo združitev in prevzemov, sodelovanja, primerjave, tudi z odličnimi 

poslovnimi praksami konkurentov. Nekaj uporabnikov orodij managerjev pa bo z njihovo 

pomočjo poudarjalo vlogo razvoja IKT, zmanjšanja stroškov ali višje kakovosti proizvodov ali 

procesov.  

Managerji naj bi uporabili veliko časa v razpravah o novih in obstoječih orodjih ter njihovih 

izboljšavah, ker naj bi jim te ponujale načine za razumevanje kompleksnosti poslovanja. Orodja 

naj bi uporabljali s strateškega, taktičnega ali operativnega vidika; uporaba nekaterih orodij naj 

bi bila primerna za urejanje zadev in reševanje problemov, izboljšanju učinkovitosti in 

produktivnosti, večina pa naj bi jih bila namenjena za urejanje konkretnih zadev. Orodja 

managerjev naj bi bila pomemben pripomoček za razumevanje in so hkrati podlaga za izbiro 

pravih odločitev. Managerji naj bi si z njimi pomagali pri razumevanju poslovnih in drugih 

odločitev tako, da pojasnijo ali zmanjšajo zapletenost in razumevanje posledic. 
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Glede na množico orodij managerjev, ki so jim na voljo, smo se odločili za izbiro med 

najpogosteje uporabljenimi. Pri tem smo si konceptualno pomagali z raziskavo, ki sta jo 

opravila Rigby in Bilodaeau (2015) in v kateri sta opredelila 25 najpogosteje uporabljenih 

orodij managerjev v poslovnem okolju. Izbrana orodja smo razvrstili v štiri skupine po 

temeljnih funkcijah managerjev, in sicer planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje (v 

vsaki skupini smo orodja managerjev predstavili po abecednem vrstnem redu).  

V funkcijo planiranja smo uvrstili naslednja orodja managerjev: 

 Izjave o poslanstvu in viziji, 

 Pripojitve in združitve, 

 Strateška zavezništva, 

 Scenarij in kontingenčno planiranje, 

 Strateško planiranje, 

 Segmentacija kupcev. 

V funkcijo organiziranja smo razvrstili naslednja orodja managerjev: 

 Management odnosov s strankami, 

 Zunanje izvajanje dejavnosti, 

 Management oskrbne verige, 

 Management sprememb, 

 Ključne kompetence, 

 Prenova poslovnih procesov, 

 Management časa, 

 Digitalne spremembe, 

 Zmanjševanje zapletenosti, 

 Modeli optimizacije cen, 

 Moteče inovativne skupine, 

 Ničelno predračunavanje, 

 Analiziranje obsežnih podatkov. 

V funkcijo vodenja smo uvrstili naslednja orodja managerjev: 

 Orodja za odločanje, 

 Raziskovanje prizadevnosti zaposlenih. 

V funkcijo kontroliranja smo uvrstili naslednja orodja managerjev: 

 Primerjalno presojanje, 

 Uravnoteženi kazalniki, 

 Management zadovoljstva in zvestobe, 

 Management celovite kakovosti. 
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Pri nazivih posameznih orodij managerjev smo obdržali tudi originalno angleško ime, tako da 

je razumevanje imena orodja in njihova primerjava s poimenovanjem v tujini lažja in 

enoznačna. Za vsako izbrano orodje managerjev smo na kratko opisali njegove temeljne 

značilnosti.  

Sledi poglavje o uspešnosti poslovanja podjetja in druge organizacije. Učinkovitost na bi bila 

notranja lastnost podjetja, kar pomeni, da se posamezna naloga oziroma proces opravi v 

določenem času. Uspešnost pa je zunanja lastnost podjetja, kar pomeni, da so proizvodi in 

procesi podjetja zanimivi, da jih kupci kupujejo. Razmerje med učinkovitostjo in uspešnostjo 

opredelimo kot dejanski in/ali navidezni konflikt. Kadar delovanje in obnašanje razumemo in 

obravnavamo dovolj celovito, med njima ni vsebinskih nasprotij. V podjetju naj bi dolgoročno 

zagotovili svoj obstoj in razvoj samo na temelju sinergijskega uresničevanja učinkovitosti in 

uspešnosti. V nadaljevanju uspešnosti podjetja nismo delili, ker smo jo razumeli kot celovit 

konstrukt.  

Glavna pristojnost in odgovornost managerjev je, da z gospodarno in učinkovito uporabo virov 

dosegajo zastavljene smotre in cilje in na ta način zagotovijo uspešnost poslovanja podjetja. 

Uspešnost poslovanja je nujni pogoj, ki naj bi ga dosegali v podjetju, v kolikor naj bi obstali v 

konkurenčnem gospodarskem okolju. Uspešnost poslovanja v podjetju je njena učinkovitost 

delovanja v določenem časovnem obdobju, ki pomembno vpliva na obvladovanje podjetja ter 

privablja investicije naložbe in pomaga pri maksimiranju virov ter dodatnem povečanju 

poslovne uspešnosti. Izboljšanje uspešnosti poslovanja podjetja naj bi izhajalo iz predhodnih, 

sprotnih ali povratnih meritev, s pomočjo katerih ugotavljamo odstopanja od želenih vrednosti.  

Merjenje poslovne uspešnosti naj bi v podjetjih zagotavljalo enega izmed možnih načinov za 

dokazovanje uspeha ali neuspeha ter pomagalo pri vzpostavljanju postopkov odločanja in 

sporočanja strategij prenove zaposlenim. Merjenje poslovne uspešnosti je eden izmed ključnih 

dejavnikov planiranja in kontroliranja v podjetju. 

Povečanje produktivnosti je povezano predvsem z načinom opravljanja dela; treba je povečati 

kakovosti posameznikovega dela. S povečanjem napora pri delu povečamo tudi količino izidov, 

vendar za to potrošimo tudi več vložkov; vložiti moramo več dela. Podobno velja tudi za kapital 

in ostale dejavnike proizvajanja. Za doseganje ekonomske učinkovitosti je pomembno, da v 

poslovnih in drugih sistemih uporabijo takšno kombinacijo dejavnikov proizvajanja, s pomočjo 

katerih minimiziramo stroške izidov. Inženirska in tehnično-tehnološka učinkovitost naj bi bili 

osnovi za ekonomsko učinkovitost, kar pomeni proizvajanje z najmanjšimi stroški. V podjetju 

naj bi tehnično-tehnološke vire porabljali v odmerkih, za katere velja, da so dani stroški na 

enoto izida najnižji. 

Podjetje je člen v verigi poslovnih odnosov in je odvisno od sodelovanja različnih skupin 

znotraj in zunaj podjetja, ki zasledujejo različne smotre in cilje. Prevladujoči namen podjetja, 

ki deluje na tržišču, naj bi bil maksimiranje donosnosti investitorjevih naložb. Pomembno je 
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delovati poslovno uspešno in učinkovito ter dosegati donosnost, saj z njo motiviramo 

investitorje v nadaljnje naložbe in omogočamo reprodukcijo in s tem rast ter ekspanzijo 

podjetja. Poslovna uspešnost podjetja je zmožnost dosegati določeno število splošnih, vnaprej 

postavljenih ekonomskih in drugih, družbenih, etičnih, ekoloških smotrov in ciljev, povezanih 

z različnimi vidiki razvoja. Skupna poslovna uspešnost zajema notranjo in zunanjo uspešnost, 

ki sta nadrejeni produktivnosti in učinkovitosti podjetja. 

Sistem merjenja ekonomske uspešnosti naj bi obsegal celoten sklop postopkov načrtovanja in 

pregledovanja, ki naj bi bili kaskadno razporejeni po vseh ravneh organiziranosti. Na takšen 

način naj bi se vzpostavljale povezave med vsakim posameznikom posebej in strategijo 

podjetja. Merjenje ekonomske uspešnosti na bi bil proces količinske opredelitve aktivnosti, kjer 

je samo merjenje proces kvantificiranja opravljenih aktivnosti, ki naj bi vodile k učinkom oz. 

izidom. Raven doseganja rezultatov poslovanja je funkcija tehnično-tehnološke učinkovitosti 

in ekonomske uspešnosti izvedenih aktivnosti. Na osnovi tega lahko povzamemo naslednje 

ključne ugotovitve: 

 Obstajajo številni načini za merjenje finančne uspešnosti podjetja, zato naj bi pri merjenju 

poslovne uspešnosti v podjetju vključevati različne vidike finančne uspešnosti, kot so npr. 

vrednost podjetja, donosnost sredstev, donosnost kapitala, učinkovitost uporabe virov ipd. 

S finančno-poslovnim sistem merjenja v podjetju vplivamo na obnašanje ter vedenje ljudi 

znotraj in zunaj podjetja. Za preživetje in uspeh v konkurenčnosti npr. IKT, inovacijske, 

znanjske ipd. dobe, naj bi v podjetjih uporabljali poslovno-organizacijske sisteme za 

merjenje poslovne uspešnosti in naj bi izhajali iz njihovih strategij ter zmogljivosti 

procesov.  

 Vsaka managerjeva odločitev naj bi imela za podjetje finančne posledice, zato je 

pomembna pravilna uporaba in interpretacija finančnih podatkov za uspešno obvladovanje 

ter doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Poudarjen naj bi bil tudi pomen pravilne 

priprave informacij, ki naj odražajo pravilno stroškovno strukturo v podjetju. Tradicionalni 

stroškovno-računovodski koncepti merjenja poslovne uspešnosti niso napačni, vendar naj 

bi bila v podjetjih njihova uporaba napačna. 

 V aplikativnih raziskavah je merjenje poslovne uspešnosti prevladujoče opredeljeno z 

vidika finančnih razmerij (npr. čista donosnost sredstev (ROA) in čiste donosnosti kapitala 

(ROE)), tržnih rezultatov (Tobinov Q, tržni delež, vrednost delnic in njihova rast), 

človeških virov (zadovoljstvo pri delu, zavezanost in drugi) ali izidov iz podjetja 

(produktivnost, kakovost proizvodov in procesov, razvoj novih proizvodov in procesov ter 

drugi). Kazalnike finančne uspešnosti je mogoče pridobivati s pomočjo javno objavljenih 

ter dostopnih informacij podjetij ali informacij iz borz. S finančnimi kazalniki uspešnosti 

naj bi prikazali, ali uresničevanje strategije v podjetju prispeva k boljšemu končnemu izidu. 

V aplikativnih raziskavah uporabljajo avtorji prevladujoče tradicionalne računovodske 

kazalnike kot merila za vrednotenje poslovne uspešnosti.  
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 S kazalnikom čiste donosnosti kapitala ugotavljamo, koliko so v podjetju ustvarili za 

njihove lastnike in odseva zmogljivosti / zmožnosti ustvarjanja donosnosti glede na obseg 

virov, ki so jih lastniki investirali vanj. 

Ker smo se v raziskavi ukvarjali s preteklim obdobjem poslovanja v velikih in srednje velikih 

podjetjih v RS, je bil izbrani kazalnik čiste donosnosti kapitala (ROE) zadostna podlaga za 

ocenjevanje izidov z vidika uporabe orodij managerjev. Koeficient čiste donosnosti kapitala je 

bil tudi obvezen kazalnik po Slovenskih računovodskih standardih pri merjenju poslovne 

uspešnosti podjetja. 

S pomočjo znanstvenoraziskovalne metode analize ter sinteze domače in tuje strokovne 

literature s področja organizacije in managementa, orodij managerjev, poslovne uspešnosti ter 

ugotovitev iz dosedanjih empiričnih raziskav o vplivu orodij managerjev na izbrane kazalnike 

poslovne uspešnosti smo identificirali raziskovalni problem, ki nam je predstavljal osnovni 

raziskovalni izziv ter podlago za našo empirično raziskavo.  

V naslednjem poglavju predstavljamo raziskavo o vplivu orodij managerjev na čisto donosnost 

kapitala v velikih in srednje velikih slovenskih podjetjih, s pomočjo katere smo pridobili nove 

poglede, nova znanja in informacije ter zapolnili raziskovalno vrzel o pomanjkanju znanja o 

vplivu uporabe orodij managementa na uspešnost podjetja, in na ta način prispevali k razvoju 

managerske ter ekonomske znanosti.  
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5 RAZISKAVA O VPLIVU ORODIJ MANAGERJEV NA ČISTO DONOSNOST 

KAPITALA V VELIKIH IN SREDNJE VELIKIH SLOVENSKIH PODJETJIH 

V empiričnem delu doktorske disertacije predstavljamo ciljno populacijo, metodo zbiranja 

podatkov, vzorec, metode analize podatkov, v analizo vključene spremenljivke, obdelavo in 

analizo podatkov ter interpretacijo rezultatov, izide preverjanja hipotez ter strukturni model. 

5.1 Ciljna populacija 

V raziskavo smo, kot anketirance, vključili vršne managerje (v nekaterih podjetjih so to bili 

prokuristi) srednjih in velikih podjetij, ki so bila na dan 14. januarja 2016 vpisna v poslovni 

bazi Gvin.com, kot delujoči poslovni subjekt. V bazi je bilo na ta dan evidentirano 123.554 

gospodarskih družb, od tega 910 velikih (nad 250 zaposlenih) in 1.071 srednje velikih podjetij 

(50–249 zaposlenih). Ostalo so majhna in mikro podjetja. 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) 

(2015) so se z letom 2016 spremenili pragovi za razvrščanje družb med mikro, majhne, srednje 

in velike v skladu z Evropsko direktivo. V spodnji preglednici so prikazane razlike med starim 

in novim zakonom. 

Preglednica 1: Primerjava meril za razvrščanje družb po 1. januarju 2016 s prejšnjimi 

merili 

Merila Mikro družbe Male družbe Srednje družbe Velike družbe 

Št. zaposlenih do 10  do 50 do 250 nad 250 

Čisti prihodki do 700.000 €  

(prej do 2 mio €) 

do 8.000.000 €  

(prej do 7,3 mio €) 

do 40.000.000 € 

(prej do 29,2 mio €) 

nad 40.000.000 €  

(prej nad 29,2 mio €) 

Vrednost aktive do 350.000 € 

(prej do 2 mio €) 

do 4.000.000 €  

(prej do 3,65 mio €) 

do 20.000.000 € 

(prej do 14,6 mio €) 

nad 20.000.000 €  

(prej nad 14,6 mio €) 

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) 2015. 

Glede na to, da je bil pregled delujočih poslovnih subjektov opravljen kmalu po uveljavitvi 

zakona ZGD-1I, smo pred pošiljanjem raziskave ponovno pregledali bazo podatkov Gvin.com 

in ugotovili, da je bilo na dan 1. septembra 2016 vpisano v poslovno bazo 662 velikih podjetij 

in 1.135 srednje velikih delujočih podjetij. Od tega je bilo aktivnih 487 velikih in 910 srednje 

velikih enot. Tako je bilo v raziskavo vključenih 1.397 aktivnih podjetij. 

Od 1.397 delujočih srednjih in velikih podjetij smo pridobili elektronske naslove managerjev v 

1.234 podjetjih. Raziskavo smo v fizični obliki po pošti poslali 100-tim managerjem v srednjih 

in velikih podjetjih, ostalim 63-im smo jo osebno dostavili. V anketo je bilo v končni fazi tako 

vključenih 1.397 managerjev v srednjih in velikih podjetjih, od tega 487 managerjev v velikih 

in 910 managerjev v srednjih podjetjih. 
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5.2 Metoda zbiranja podatkov 

V prvem delu empirične raziskave smo za zbiranje podatkov uporabili anketni vprašalnik. Pri 

oblikovanju vprašalnika smo se opirali na teoretična izhodišča doktorske disertacije. Vprašalnik 

smo predhodno testirali s pomočjo petih managerjev izbranih podjetij, ki nato niso bili vključeni 

v raziskavo. Z njihovo pomočjo smo izboljšali vprašalnik in tako oblikovali končno obliko 

vprašalnika (priloga 1). 

V vprašalniku je bilo treba v prvem vprašanju vpisati ime podjetja v katerem dela manager. Ime 

podjetja nam je omogočalo iskanje čiste donosnosti kapitala v javnih bazah podatkov. Nato je 

vprašalnik vseboval vprašanja zaprtega tipa, vprašanja na osnovi Likertove petstopenjske 

ocenjevalne lestvice, kjer je ocena 1 pomenila »sploh se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 »se 

niti ne strinjam niti strinjam«, 4 »se strinjam« in 5 »povsem se strinjam«, ter dve polodprti 

vprašanji. Podatke o čisti donosnosti kapitala posameznega podjetja za izbrana leta 2013, 2014 

in 2015 smo dobili iz podatkovne zbirke Gvin.com. 

Sestavni del vprašalnika je bil tudi uvodni nagovor. V njem smo se najprej predstavili in na 

kratko opisali namen raziskave, nato pa podrobneje navedli, kaj želimo z vprašalnikom izvedeti, 

omenili, zakaj zbiramo podatke, nakazali, da se zavedamo njihove obremenjenosti, in poudarili 

njihovo vlogo v raziskavi. Poleg tega smo ocenili okvirni čas, potreben za izpolnitev 

vprašalnika, zagotovili uporabo samo v raziskovalne namene in v agregirani obliki podatkov, 

njihovo raziskovalno namembnost in se vnaprej zahvalili za sodelovanje. Z namenom 

spodbuditve managerjev k čim večji udeležbi smo vsem, ki bi anketni vprašalnik v celoti 

izpolnili in bi si želeli, obljubili povzetek naše analize v elektronski obliki. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz petih tematskih sklopov: 

 prvi del: podatki o podjetju (ime podjetja in funkcija anketiranca v podjetju); 

 drugi del: dejavniki vodenja in primerjava s konkurenco (vodenje in poslovni rezultati, 

vodstvena znanja); 

 tretji del: uporaba in poznavanje orodij managerjev (poznavanje, uporaba v določenih letih, 

zadovoljstvo z uporabo, ocena vpliva na poslovanje, vpliv uporabe orodij managerjev na 

dobiček, doseganje ciljev, primerjava s konkurenco); 

 četrti del: podatki o primerjavi s konkurenco (samoevalvacija v primerjavi s konkurenco); 

 peti del: podatki o anketirancu (spol, starostna skupina, stopnja izobrazbe). 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa in vprašanja z Likertovo petstopenjsko 

ocenjevalno lestvico. Polodprti sta bili vprašanji merjenja vpliva orodja na dobiček ter 

doseganja zastavljenih ciljev, kjer so bili omogočeni tudi opisni odgovori. 

Uporabili smo dve tehniki anketiranja, in sicer anketiranje po elektronski pošti in anketiranje 

po »klasični« pošti ali osebno vročanje vprašalnikov. Elektronske naslove podjetij smo 
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pridobili iz baze Gvin.com.com in baze slovenskih izvoznikov SLOEXPORT ter na spletnih 

straneh podjetij.  

V sklopu prve tehnike anketiranja smo v aplikaciji 1.KA (verzija 17.08.19) pripravili spletni 

vprašalnik, ki je bil strukturno in vsebinsko enak vprašalniku poslanem po pošti in pri osebnem 

vročanju. Dostop do spletnega vprašalnika smo poslali večjemu delu v raziskavo vključenih 

podjetij (88,95 %). Po pošti smo poslali 7,17 % vprašalnikov, osebno smo jih vročili 4,30 %. 

Anketiranje smo izvedli v obdobju 6 mesecev. Prvič smo anketiranje izvedli v začetku meseca 

septembra 2017. Anketiranje po pošti in z osebnim vročanjem smo izvedi v mesecu januarju 

2017. V tem času smo prejeli 153 popolno izpolnjenih vprašalnikov, vse v elektronski obliki. 

Vrnjene nismo dobili nobene ankete poslane po pošti in osebno vročene. 

Na poslano elektronsko pošto je bilo 639 (45,7 %) klikov na nagovor (prebrali so nagovor), od 

teh jih je 373 (26,7 %) kliknilo na anketo, 273 (19,56 %) jih je anketo začelo izpolnjevati, 153 

jih je popolnoma dokončalo anketo. Skupna odzivnost anketirancev, ki so v celoti dokončali 

vprašalnik, je bila 10,97 %, kar je v skladu s podobnimi raziskavami. Za analizo smo uporabili 

139 popolnoma izpolnjenih anket. 

V drugem delu empirične raziskave smo se osredotočili na ugotavljanje ekonomske 

učinkovitosti 139-ih podjetij, v katerih so managerji, v celoti izpolnila anketo. Iz sekundarnega 

vira Gvin.com smo pridobili podatke o ekonomski učinkovitosti anketiranih podjetij. Za leta 

2013, 2014 in 2015 smo iz baze podatkov dobili vrednost dobička ter povprečnega kapitala, iz 

katerega smo nato izračunali kazalnik čiste donosnosti kapitala (ROE). 

5.3 Vzorec 

Vzorec predstavljajo odgovori managerjev 139-ih podjetij, ki so uporabljala orodja in v celoti 

izpolnili anketni vprašalnik. Značilnosti vzorca in primerjava s populacijo so predstavljene v 

nadaljevanju (poglavje 3.6.1). 

5.4 Metode analize podatkov 

Za analizo podatkov, predstavljenih v okviru podpoglavja 5.2 in 5.3, smo uporabili naslednje 

metode: 

 za predstavitev demografskih značilnosti smo uporabili izbrane opisne statistike (mere 

srednjih vrednosti, mere variabilnosti in relativna števila), 

 osnovne rezultate ankete o stanju uporabe orodij managerjev smo predstavili s pomočjo 

izbranih opisnih statistik (mere srednjih vrednosti in mere variabilnosti), 

 do ocene uporabe orodij managerjev (oziroma njihove strukture) smo prišli s pomočjo 

faktorske analize, 
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 sam model, s pomočjo katerega smo poskušali oceniti, kako so predhodno identificirana 

orodja managementa povezana s samo gospodarsko učinkovitostjo, smo ocenili s pomočjo 

korelacijske analize ter tehnike strukturnega modeliranja (SEM – structural equational 

modelling), 

 metodo sinteze smo uporabili v procesu združevanja posameznih ugotovitev raziskave v 

celoto, 

 metodi dokazovanja in izpodbijanja smo uporabili pri potrjevanju oz. izpodbijanju hipotez. 

Ocenjeni model povezav med uporabo orodij managerjev in gospodarsko učinkovitostjo 

podjetja, ki naj bi predstavljal tudi enega izmed pomembnejših prispevkov same disertacije, je 

bil osnova za preizkušanje zastavljenih raziskovalnih hipotez. 

Tako zbrane podatke in informacije smo obdelali s statističnim paketom SPSS, pri čemer smo 

uporabili naslednje metode:  

 Opisna oz. deskriptivna analiza, s katero smo prikazali osnovne značilnosti vzorca in 

spremenljivk. Izračunali smo frekvence, deleže, povprečne vrednosti, standardne odklone, 

koeficiente asimetrije in sploščenosti. 

 Pearsonov χ2-test, smo preverili povezanost med spremenljivkami. Kot pravi Field (2013, 

688) je povezanost statistično značilna, ko je pri statistiki χ2 stopnja značilnosti manjša ali 

enaka 0,05. Povezanost pa ni statistično značilna, ko je stopnja značilnosti večja od 0,05. 

 S Cronbachovim α-testom, smo preverili mersko zanesljivost (notranjo konsistentnost) 

dela anketnega vprašalnika oz. trditev posredno merljivih spremenljivk, za katere smo 

uporabili Likertovo petstopenjsko ocenjevalno lestvico. Kot navajajo Ferligoj, Leskovšek 

in Kogovšek (1995, 157), spodnja meja vrednosti Cronbachove α-statistike 0,7 kaže na 

zelo dobro zanesljivost. Za vrednost koeficienta več kot 0,8 predlagajo zgledno 

zanesljivost, za vrednost med 0,6 in 0,7 zmerno zanesljivost, za nižje od 0,6 pa komaj 

sprejemljivo zanesljivost. 

 Metoda glavnih komponent, s katero smo določili manjše število komponent, ki so linearna 

kombinacija osnovnih spremenljivk (oz. zadovoljstva z uporabo orodij managerjev, 

uporabo orodij managerjev razdeljeno po temeljnih managerskih funkcijah, nadpovprečno 

uporabo orodij managerjev in doseganju ciljev) in pojasnijo čim večji delež skupne 

variabilnosti osnovnih spremenljivk (ta naj bi bil vsaj 60 %; Hair idr. 2014, 144). 

Povezanost med trditvami posameznih spremenljivk smo proučili s korelacijsko matriko. 

Pri tem so nas zanimali korelacijski koeficienti, ki so bili večji od 0,3 (Foster, Barkus in 

Yavorsky 2006, 73). Nato smo s pomočjo Bartlettovega in Keiser-Meyer-Olkinovega 

(KMO) testa preverili ustreznost podatkov za analizo. Bartlettov test preverja, ali je 

korelacijska matrika enotska. Če je stopnja značilnosti Bartlettovega testa manjša ali enaka 

0,5, matrika ni enotska, kar pomeni, da so podatki ustrezni. Čim večja je mera KMO-testa, 

bolj so podatki primerni za analizo. O optimalni primernosti podatkov govorimo, ko je 

KMO mera večja od 0,8, spodnja meja pa je 0,5 (prirejeno po Hair idr. 2014, 138–139).  
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 Z multiplo linearno regresijo smo proučevali vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisno 

spremenljivko. Model multiple linearne regresije predstavlja naslednja enačba: 

y  =  α + β1 · x1 + β2 · x2 + … + βk · xk + ε, 

kjer je y – odvisna spremenljivka, xk – k-ta (k = 1, 2, …) – neodvisna spremenljivka, α – 

regresijska konstanta, βk – parcialni regresijski koeficient pri k-ti neodvisni spremenljivki, 

ε – slučajnostni odklon. 

Regresijska funkcija, oblike f(xk)  =  α + β1 · x1 + β2 · x2 + … + βk · xk določa regresijsko 

hiperravnino v k + 1 razsežnem prostoru, katere prava vrednost je naslednja: 

y'  =  α + β1 · x1 + β2 · x2 + … + βk · xk. 

Na osnovi metode najmanjših kvadratov dobimo ocene regresijskih koeficientov oz. oceno 

regresijske hiperravnine: 

y"  =  a + b1 · x1 + b2 · x2 + … + bk · xk. 

Koeficient b1, b2, …, bk so enaki parcialnim regresijskim koeficientom, a pa je enaka 

regresijski konstanti. Parcialni regresijski koeficient, kot primer vzamemo b1, pove 

spremembo vrednosti odvisne spremenljivke, če se vrednost neodvisne spremenljivke x1 

spremeni za enoto pri pogoju, da vrednosti ostalih neodvisnih spremenljivk ostanejo 

nespremenjene. Poleg tega ocena regresijskega modela vključuje še izračun multiplega 

korelacijskega koeficienta (R) in multiplega determinacijskega koeficienta (R2) oz. 

popravljenega multiplega determinacijskega koeficienta (Ȓ2), analizo variance – ANOVA 

(F-test) in Studentov t-test. Multipli korelacijski koeficient kaže jakost odvisnosti med 

odvisno in neodvisnimi spremenljivkami in je vedno pozitivna vrednost. Multipli 

determinacijski koeficient pa predstavlja delež variabilnosti odvisne spremenljivke, 

pojasnjen z linearnim vplivom neodvisnih spremenljivk. Z analizo variance preizkušamo 

ničelno hipotezo, da so vse vrednosti βk enake 0 (H0: β1 = β2 = … = βk = 0). Alternativna 

hipoteza pa pravi, da je vsaj ena vrednost βk različna od nič (H1: vsaj en βk ≠ 0). Ničelno 

hipotezo zavrnemo, če je pri F-statistiki stopnja značilnosti manjša ali enaka 0,05. V 

primeru zavrnitve ničelne hipoteze sprejmemo alternativno hipotezo in nato s Studentovim 

t-testom ugotavljamo, kateri regresijski koeficienti so različni od nič oz. imajo statistično 

značilen vpliv. Testiramo hipotezi: H0: βk = 0, H1: βk ≠ 0. V primeru, ko je pri statistiki t 

stopnja značilnosti manjša ali enaka 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in lahko sprejmemo 

alternativno. 

 Modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami smo uporabili za analizo odnosov med več 

spremenljivkami hkrati. Splošni model je sestavljen iz merskega in strukturnega dela 

(Byrne 2010, 12–13). V merskem delu pojasnjujemo, v kolikšni meri smo z merljivimi 

spremenljivkami pojasnili latentne spremenljivke. Pri tem uporabimo konfirmativno 

faktorsko analizo, s katero določimo uteži merljivih spremenljivk za določene latentne 
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spremenljivke. Poleg tega preverimo tudi zanesljivost latentnih spremenljivk, in sicer s 

pomočjo Cronbachovega α-koeficienta. V strukturnem delu pa pojasnjujemo, kako so 

spremenljivke, vključene v model, medsebojno povezane. Pri tem uporabimo regresijsko 

analizo, s katero določimo parcialne regresijske koeficiente in korelacijske koeficiente. 

Za oceno prileganja modela s podatki lahko uporabimo različne kazalce oz. mere prileganja, 

kot so χ2 (ali CMIN v programu AMOS), RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation), GFI (Goodness of Fit Inex), SRMR (Standardized Root Mean Square 

Residual), CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit Index), RNI (Relative 

Noncentrality Index) itd. (Hair idr. 2014, 769–774; Kline 2011, 204–209). Spodaj 

pojasnjujemo mere prileganja, ki smo jih uporabili: 

 χ2 je mera absolutnega prileganja, s katero primerjamo vzorčno kovariančno matriko in 

matriko, ki je predpostavljena z modelom. Če je pri statistiki χ2-stopnja značilnosti večja 

od 0,05, pomeni, da se model prilega podatkom. 

 RMSEA je mera absolutnega prileganja, s katero ugotavljamo, kako bi se model z 

neznanimi, a optimalno izbranimi vrednostmi parametra, prilegel kovariančni matriki 

populacije, če bi ta bila na razpolago. Če je vrednost RMSEA 0,05 ali manj, je prileganje 

modela podatkom dobro. Vrednost RMSEA do 0,08 nakazuje še sprejemljivo prileganje 

modela podatkom. 

 CFI je mera relativnega prileganja, s katero primerjamo predpostavljen model z ničelnim 

modelom, kjer so vse spremenljivke nepovezane. Če je vrednost CFI večja od 0,90, je 

prileganje modela podatkom dobro. 

 NFI je mera relativnega prileganja, s katero primerjamo predpostavljen model z bolj 

omejenim osnovnim modelom. Kot osnovni model se običajno jemlje model neodvisnosti. 

Če je vrednost NFI večja od 0,90, je prileganje modela podatkom dobro. 

Pri obdelavi zbranih podatkov in izdelavi izvirnega modela je bila uporabljena metoda 

strukturnih modelov (model strukturnih enačb), kjer smo za testiranje uporabili programski 

paket AMOS (verzija 20.0). 

5.5 V analizo vključene spremenljivke 

Spremenljivke, vključene v analizo, so lahko nominalne, njihove vrednosti omogočajo 

razlikovanje le med neenakostjo ali enakostjo, ter ordinalne spremenljivke, katere vrednosti 

omogočajo kvečjemu ureditev enot po velikosti (Košmelj idr. 2002, 83–88).) 

Med nominalne spremenljivke spadajo: 

 sektor (SEK), 

 statistična regija (STAT_REG), 

 statusna ureditev podjetja (SU_P), 

 spol anketiranca (SPOL), 
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 funkcija anketiranca v podjetju (FUN_A), 

Med ordinalne spremenljivke spadajo: 

 Digitalne spremembe (DT_leto), 

 Izjave o poslanstvu in viziji (MVS_leto), 

 Ključne kompetence (CC_leto), 

 Management celovite kakovosti (TQM_leto), 

 Management časa (OTM__leto), 

 Management odnosov s strankami (CRM_leto), 

 Management oskrbne verige (SCM_leto), 

 Management sprememb (CMP_leto), 

 Management zadovoljstva in zvestobe (SLM_leto), 

 Modeli optimizacije cen (POM_leto), 

 Moteče inovativne skupine (DIL_leto), 

 Ničelno predračunavanje (ZBB_leto), 

 Orodja za odločanje (DRT_leto), 

 Prenova poslovnih procesov (BPR_leto), 

 Primerjalno presojanje (B_leto), 

 Pripojitve in združitve (MA_leto), 

 Raziskovanje prizadevnosti zaposlenih (EES_leto), 

 Scenarij in kontingenčno planiranje (SCP_leto), 

 Segmentacija kupcev (CS_leto), 

 Strateška zavezništva (SA_leto), 

 Strateško planiranje (SP_leto), 

 Uravnoteženi kazalniki (BS_leto), 

 Zmanjševanje zapletenosti (CR_leto), 

 Zunanje izvajanje dejavnosti (O_leto), 

 velikost podjetja (VEL_P), 

 starost podjetja (STAR_P), 

 lastniška struktura (LAS_STR), 

 starost anketiranca (STAR_A), 

 stopnja izobrazbe anketiranca (IZO_A), 

 čista donosnost kapitala (ROE_leto_m). 

Pri tem so spremenljivke zadovoljstvo z uporabo orodij, managerske funkcije, uporaba orodij 

in zadovoljstvo z uporabo orodij, posredno merljive spremenljivke, vse ostale so neposredno 

merljive spremenljivke. 

Posredno merljive spremenljivke smo merili s pomočjo odgovorov o zadovoljstvu in uporabi 

orodij managerjev. 
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Zadovoljstvo smo merili z naslednjimi spremenljivkami: 

 nadpovprečno zadovoljstvo z uporabo orodij (nadpovp_m), 

 podpovprečno zadovoljstvo z uporabo orodij (podpovp_m). 

Spremenljivko funkcije smo merili z naslednjimi spremenljivkami: 

 managerska funkcija organiziranje (organiziranje_m), 

 managerska funkcija kontroliranje (kontroliranje_m), 

 managerska funkcija planiranje (planiranje_m), 

 managerska funkcija vodenje (vodenje_m). 

Za spremenljivko »use« smo uporabili naslednjo dihotomno spremenljivko: 

 uporaba orodij (use_leto). 

Spremenljivko zadovoljstvo smo merili z naslednjimi spremenljivkami: 

 zadovoljstvo z uporabo orodja pri doseganju zunanjih ciljev (zunanji_m), 

 zadovoljstvo z uporabo orodja pri doseganju kompetenčnih ciljev (kompetenčni_m), 

 zadovoljstvo z uporabo orodja pri doseganju procesnih ciljev (procesni_m), 

 zadovoljstvo z uporabo orodja pri doseganju finančnih ciljev (finančni_m), 

 zadovoljstvo z uporabo orodja pri doseganju ostalih ciljev (ostali_m). 

5.6 Opisne statistike vzorca podjetij 

V tem poglavju je predstavljena statistična obdelava in analiza podatkov, pridobljenih iz 139-

ih izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ter interpretacija dobljenih rezultatov. 

5.6.1 Podatki o podjetjih 

Iz preglednice 2 je razvidno, da največ anketirancev (43,9 %) dela v podjetjih v predelovalni 

dejavnosti. V tej dejavnosti je bilo največ, kar 490 evidentiranih podjetij iz populacije, zato je 

tak rezultat pričakovan. 
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Preglednica 2: Sektor oz. dejavnost anketirancev 

Področje dejavnosti 

Frekvenca/ 
Število 
podjetij 

(populacija) 

Delež v % 
(populacija) 

Frekvenca/ 
Število 

anketirancev 
(vzorec) 

Delež 
v % 

(vzorec) 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 19 1,4 3 2,2 

B Rudarstvo 7 0,5 1 0,7 

C Predelovalne dejavnosti 490 35,1 61 43,9 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 29 2,1 6 4,3 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, 
saniranje okolja 

40 2,9 1 0,7 

F Gradbeništvo 63 4,5 0 0,0 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil 

334 23,9 30 21,6 

H Promet in skladiščenje 79 5,7 4 2,9 

I Gostinstvo 32 2,3 3 2,2 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 47 3,4 7 5,0 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 96 6,9 10 7,2 

L Poslovanje z nepremičninami 15 1,1 2 1,4 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 84 6,0 6 4,3 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 27 1,9 3 2,2 

P Izobraževanje 3 0,2 1 0,7 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 20 1,4 0 0,0 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 8 0,6 1 0,7 

Druge dejavnosti 4 0,3 0 0,0 

Skupaj 1.397 100 139 100 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 

Sledijo jim anketiranci, ki delajo v podjetjih, iz naslednjih sektorjev oz. dejavnosti: trgovina, 

vzdrževanje in popravila motornih vozil; finančne in zavarovalniške dejavnosti; informacijske 

in komunikacijske dejavnosti; oskrba z električno energijo, plinom in paro; strokovne, 

znanstvene in tehnične dejavnosti; promet in skladiščenje; kmetijstvo in lov, gozdarstvo, 

ribištvo; gostinstvo; druge raznovrstne poslovne dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; 

rudarstvo; oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja; izobraževanje; 

kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. V raziskavi niso sodelovali anketiranci, ki 

delajo v podjetjih, iz dejavnosti gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih 

dejavnosti. 

Ker je vzorca nič so iz preglednice izpuščene naslednje dejavnosti: 

 O Dejavnost javne uprave in obrambe,  

 T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem,  

 U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles. 

Preglednica 3 prikazuje, da ima največ anketirancev (42,4 %) sedež v osrednjeslovenski 

statistični regiji. Takšen rezultat je pričakovan, saj je bilo v tej regiji evidentiranih največ 

podjetij, natančneje 567. Sledijo jim anketiranci iz savinjske, podravske, gorenjske, goriške, 
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pomurske, obalno-kraške, jugovzhodno slovenske, spodnjeposavske, koroške, notranjsko-

kraške in zasavske statistične regije. 

Preglednica 3: Statistične regije podjetij 

Statistična regija 

Frekvenca/ 
Število 
podjetij 

(populacija) 

Delež v % 
(populacija) 

Frekvenca/ 
Število 
podjetij 
(vzorec) 

Delež 
v % 

(vzorec) 

Pomurska 61 4,4 8 5,8 

Podravska 148 10,6 11 7,9 

Koroška 41 2,9 2 1,4 

Savinjska 144 10,3 18 12,9 

Zasavska 19 1,4 1 0,7 

Spodnjeposavska 38 2,7 4 2,9 

Jugovzhodna Slovenija 79 5,7 6 4,3 

Osrednjeslovenska 567 40,6 59 42,4 

Gorenjska 124 8,9 11 7,9 

Notranjsko-kraška 31 2,2 2 1,4 

Goriška 75 5,4 11 7,9 

Obalno-kraška 70 5,0 6 4,3 

Skupaj 1.397 100 139 100 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 

Iz preglednice 4 je razvidno, da med anketiranci za malenkost prevladujejo velika podjetja 

(50,4 %) proti srednje velikim podjetjem (49,6 %). Rezultat je majhno presenečenje, saj je bilo 

za pričakovati, da bo v anketi sodelovalo več anketirancev iz srednjih podjetij. Srednja podjetja 

vodi manj obsežen management, pogosto imajo samo enega managerja, zato je njihova manjša 

udeležba v anketi verjetno posledica zasedenosti z drugimi delovnimi nalogami. 

Preglednica 4: Velikost podjetij 

Velikost podjetja po ZGD-1 

Frekvenca/ 
Število 
podjetij 

(populacija) 

Delež v % 
(populacija) 

Frekvenca/ 
Število  
podjetij 
(vzorec) 

Delež 
v % 

(vzorec) 

Srednje veliko podjetje 912 65,3 69 49,6 

Veliko podjetje 485 34,7 70 50,4 

Skupaj 1.397 100 139 100 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 

Preglednica 5 prikazuje, da je največ podjetij, v katerih delajo anketiranci, starih od 20 do 30 

let (64,8 %), sledijo jim podjetja stara nad 30 let (16,5 %) ter podjetja stara od 10 do 20 let 

(15,9 %). Zelo majhen delež anketirancev dela v podjetjih starih od 5 do 10 let (1,4 %) in do 5 

let (1,4 %). Glede na vzorec je rezultat pričakovan, ker so podjetja glede na velikost dlje časa 

na trgu in je njihovo poslovanje zato daljše. V glavnem so sodelovali anketiranci v podjetjih z 

daljšo tradicijo poslovanja (nad 10 let). 
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Preglednica 5: Starost podjetij 

Starost podjetja   Frekvenca/ Delež v % 

Do 5 let   2 1,4 

Od 5 do 10 let   2 1,4 

Od 10 do 20 let   22 15,9 

Od 20 do 30 let   90 64,8 

Nad 30 let   23 16,5 

Skupaj   139 100 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 

Preglednica 6 prikazuje, da sta bili daleč najbolj prevladujoči statusni obliki vzorca, v katerih 

delajo anketiranci, družba z omejeno odgovornostjo (71,2 %) in delniška družba (27,4 %). V 

raziskavi je sodeloval tudi anketiranec iz komanditne družbe in anketiranec iz zadružne oblike 

družbe. Takšen rezultat je glede na velikost podjetij pričakovan, saj je imelo kar 1.090 

evidentiranih respondentov status družbe z omejeno odgovornostjo in 262 podjetij status 

delniške družbe. 

Preglednica 6: Statusna ureditev podjetij 

Standardna klasifikacija dejavnosti 

Frekvenca/ 
Število 
podjetij 

(populacija) 

Delež v % 
(populacija) 

Frekvenca/ 
Število 
podjetij 
(vzorec) 

Delež 
v % 

(vzorec) 

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 1.090 78,0 99 71,2 

Delniška družba (d. d.) 262 18,8 38 27,4 

Zadružna oblika (z. o. o.) 24 1,6 1 0,7 

Komanditna družba (k. d.) 5 0,4 1 0,7 

Glavna podružnica tujega poslovnega subjekta 5 0,4 0 0 

Drugo 11 0,8 0 0 

Skupaj 1.397 100 139 100 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 

Iz preglednice 7 je razvidno, da večina anketirancev (66,2 %) dela v podjetjih, ko so v celoti v 

domači lasti. Nekaj manj kot četrtina anketirancev (23,7 %) dela v podjetjih v celoti v tuji lasti. 

Manjši delež podjetij, kjer delajo anketiranci, je v mešani lasti (10,1 %). 

Preglednica 7: Lastniška struktura podjetij 

Lastniška struktura  Frekvenca Delež v % 

V celoti domače lastništvo (100 %)  92 66,2 

Mešano lastništvo  14 10,1 

V celoti tuje lastništvo (100 %)  33 23,7 

Skupaj  139 100 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 

5.6.2 Podatki o anketirancih 
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Iz preglednice 8 je razvidno, da je glede na spol v raziskavi sodelovalo skoraj tri četrtine moških 

(76,3 %).  

Preglednica 8: Spol anketirancev 

Spol anketirancev  Frekvenca Delež v % 

Ženski  33 23,7 

Moški  106 76,3 

Skupaj  139 100 
 

Preglednica 9 prikazuje, da je skoraj tri četrtine (74,1 %) anketirancev starih med 41-im in 60-

im letom. Približno enako je porazdeljena starost med skupinama od 41 do 50 let (36,0 %) ter 

skupino od 51 do 60 let (38,1 %). Sledijo skupina od 31 do 40 let (14,4 %) in skupina nad 61 

let (10,1 %). Na vodilnih mestih v anketiranih podjetjih je najmanj mladih od 21 do 30 let 

(1,4 %). 

Preglednica 9: Starost anketirancev 

Starost anketirancev  Frekvenca Delež v % 

Od 21 do 30 let  2 1,4 

Od 31 do 40 let  20 14,4 

Od 41 do 50 let  50 36,0 

Od 51 do 60 let  53 38,1 

Nad 61 let  14 10,1 

Skupaj  139 100 
 

Iz preglednice 10 je razvidno, da ima slaba polovica (46,0 %) anketirancev univerzitetno 

izobrazbo. Sledi magistrska izobrazba (28,1 %), visokošolska strokovna izobrazba (11,5 %), 

višješolska izobrazba (4,3 %), srednješolska izobrazba (4,3 %) ter doktorska stopnja izobrazbe 

(2,9 %). 

Preglednica 10: Zaključena stopnja izobrazbe anketirancev 

Zaključena stopnja izobrazbe  Frekvenca Delež v % 

Srednja splošna izobrazba  6 4,3 

Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  6 4,3 

Visokošolska strokovna izobrazba  16 11,5 

Univerzitetna izobrazba  64 46,0 

Specializacija  4 2,9 

Magisterij  39 28,1 

Doktorat  4 2,9 

Skupaj  139 100 
 

V preglednici 11 je prikazano, da je v raziskavi sodelovalo največ anketirancev, ki so delali kot 

direktorji (72,0 %), njim sledijo člani uprave (12,2 %), izvršni direktorji (5,0 %), svetovalci 
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(4,3 %) ter drugi (6,5 %). Pod drugo je sodelovalo sedem (7) namestnikov direktorja in dva (2) 

prokurista. 

Preglednica 11: Funkcija anketirancev v podjetju 

Funkcija  Frekvenca Delež v % 

Direktor  99 71,3 

Izvršni direktor  7 5,0 

Član uprave  17 12,2 

Svetovalec  7 5,0 

Drugo  9 6,5 

Skupaj  139 100 
 

5.6.3 Podatki o vodenju 

V preglednici 12 so prikazani odgovori anketirancev o pomembnosti splošnih vodstvenih znanj 

za doseganje boljših rezultatov podjetja. Slaba četrtina (71,2 %) se povsem strinja, malo manj 

kot tretjina (27,3 %) se strinja, neodločen je eden (0,7 %), prav tako se eden (0,7 %) ne strinja 

s trditvijo. 

Preglednica 12: Vodenje 

Ali vodstvena znanja pripomorejo k boljšim poslovnim rezultatom Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam 0 0,0 

Se ne strinjam 1 0,7 

Niti niti 1 0,7 

Se strinjam 38 27,3 

Povsem se strinjam 99 71,2 

Skupaj 139 100 
 

V naslednjih preglednicah so prikazani odgovori anketirancev o pomembnosti nekaterih 

izbranih vodstvenih znanj v svojem podjetju. 

V preglednici 13 se je o pomembnosti tehničnih znanj popolnoma strinjala skoraj četrtina 

anketirancev (39,6 %), dobra polovica se je strinjala (52,5 %), neodločenih je bilo enajst 

(7,2 %), eden (0,7 %) se s to trditvijo ni strinjal. 

Preglednica 13: Tehnična znanja 

Tehnična znanja so pomembna  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  0 0,0 

Se ne strinjam  1 0,7 

Niti niti  10 7,2 

Se strinjam  73 52,5 

Povsem se strinjam  55 39,6 

Skupaj  139 100 
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V preglednici 14 se je o pomembnosti konceptualnih znanj2 popolnoma strinjala dobra tretjina 

anketirancev (37,4 %), slabi dve tretjini sta se strinjali (59,0 %), neodločeni so bili štirje 

(2,9 %), eden (0,7 %) se s to trditvijo ni strinjal. 

Preglednica 14: Konceptualna znanja 

Konceptualna znanja so pomembna  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  0 0,0 

Se ne strinjam  1 0,7 

Niti niti  4 2,9 

Se strinjam  82 59,0 

Povsem se strinjam  52 37,4 

Skupaj  139 100 
 

V preglednici 15 se je o pomembnosti znanja o človeku in medčloveških odnosih popolnoma 

strinjalo slabe tri četrtine anketirancev (72,7 %), približno četrtina se je strinjala (26,6 %), 

neodločen je bil eden (0,7 %). Nihče od anketirancev se ni opredelil, da so znanja o 

medčloveških odnosih nepomembna. 

Preglednica 15: Znanja o človeku in medčloveških odnosih 

Znanja o človeku in medčloveških odnosih so pomembna  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  0 0,0 

Se ne strinjam  0 0,0 

Niti niti  1 0,7 

Se strinjam  37 26,6 

Povsem se strinjam  101 72,7 

Skupaj  139 100 
 

Iz analize lahko ugotovimo, da je za anketirance najpomembnejše vodstveno znanje o človeku 

in medčloveških odnosih (99,3 %), temu sledijo konceptualna znanja (96,4 %) in tehnična 

znanja (92,1 %). 

5.6.4 Podatki o uporabi orodij managerjev 

V nadaljevanju so prikazane vrednosti izračunane kot skupne povprečne vrednosti odgovorov 

anketirancev v letih 2013, 2014 in 2015. 

V preglednici 16 prikazujemo poznavanje izbranih 25-ih orodij managerjev, ki jih v 

nadaljevanju imenujemo samo orodja. Za izračun povprečne vrednosti uporabe orodja smo 

vsako orodje ovrednotili z naslednjimi ocenami: 

                                                 
2Konceptualno znanje je razumevanje pojmov in dejstev. Kovačič in Bosilj Vukšič (2005, 96–7) 
prilagajata Brnikovo opredelitev konceptualnega znanja, ter menita, da se oblikuje se na osnovi slik, 
simbolov in jezika. 
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 sploh se ne strinjam – 1, 

 se ne strinjam – 2, 

 se niti ne strinjam niti strinjam – 3, 

 se strinjam – 4, 

 se povsem strinjam – 5. 

Višja vrednost aritmetične sredine poznavanja orodij managerjev je pomenila boljše 

poznavanje orodja. 

Tako anketiranci najbolje poznajo orodje Zunanje izvajanje dejavnosti s povprečno oceno 4,55, 

najslabše pa Moteče inovativne skupine s povprečno oceno 2,01. V prvi tretjini poznanih orodij 

managerjev so: Upravljanje s kupci (4,37), Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco (4,37), 

Strateško planiranje (4,35), Anketiranje zaposlenih (4,35), Opredelitev vizije in strategije 

(4,24), Segmentacija kupcev (4,19) in Ključne kompetence (4,03). Med najslabše poznana 

orodja se uvrščajo: Orodja za pravilno odločanje (2,81), Ničelno planiranje proračuna (2,69) in 

Zmanjševanje kompleksnosti (2,48). Standardni odkloni orodij managerjev se gibljejo od 0,074 

do 0,123. Koeficienti asimetričnosti so pri večini orodij managerjev negativni, kar kaže na 

negativno asimetrično porazdelitev. Pri orodjih Moteče inovativne skupine, Zmanjševanje 

kompleksnosti, Ničelno planiranje proračuna, Orodja za pravilno odločanje in Strateška 

zavezništva je koeficient asimetričnosti pozitiven, kar nakazuje asimetrijo v desno oz. pozitivno 

asimetrično porazdelitev. To je skladno z ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili 

trditve z relativno visoko oceno. Večina orodij managerjev ima sploščeno porazdelitev 

(koeficienti sploščenosti so manjši od nič). Pri orodjih Strateško planiranje, Opredelitev vizije 

in strategije, Moteče inovativne skupine, Upravljanje s kupci in Segmentacija kupcev je opaziti 

koničasto porazdelitev, saj imajo koeficient sploščenosti med 0,212 in 0,791. To potrjujejo tudi 

standardni odkloni trditev, kajti večja kot je razpršenost ocen od povprečne vrednosti bolj je 

porazdelitev sploščena. 
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Preglednica 16: Poznavanje orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–2015 

Poznavanje orodij managerjev 
Povprečna 

vrednost (1–5) 
Standardni 

odklon 
Koef. 

asimetričnosti 
Koef. 

sploščenosti 

Analiziranje baz podatkov 3,51 0,114 –0,342 –1,118 

Anketiranje zaposlenih 4,35 0,094 –1,628 1,749 

Digitalne spremembe 3,33 0,111 –0,239 –1,002 

Ključne kompetence 4,03 0,101 –0,904 –0,303 

Model cenovne optimizacije 3,26 0,112 –0,084 –1,128 

Ničelno planiranje proračuna 2,69 0,112 0,417 –0,872 

Opredelitev vizije in strategije 4,24 0,101 –1,374 0,675 

Organizacijsko upravljanje s časom 3,50 0,095 –0,088 –0,893 

Orodja za pravilno odločanje 2,81 0,108 0,178 –0,924 

Popolno obvladovanje kvalitete 3,75 0,105 –0,610 –0,582 

Prenova poslovnih procesov 3,96 0,102 –0,955 –0,022 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,37 0,086 –1,437 1,248 

Pripojitve in nakupi 3,37 0,115 –0,217 –1,102 

Moteče inovativne skupine 2,01 0,099 1,004 0,237 

Scenarij planiranje 3,40 0,123 –0,315 –1,257 

Segmentacija kupcev 4,19 0,097 –1,166 0,212 

Strateška zavezništva 3,29 0,111 0,012 –1,094 

Strateško planiranje 4,35 0,088 –1,375 0,791 

Upravljanje s kupci 4,37 0,079 –1,194 0,330 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 3,73 0,105 –0,570 –0,618 

Upravljanje s spremembami 3,64 0,098 –0,248 –0,995 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 3,62 0,111 –0,577 –0,767 

Uravnotežen sistem kazalnikov 3,60 0,110 –0,512 –0,813 

Zmanjševanje kompleksnosti 2,48 0,112 0,418 –0,928 

Zunanje izvajanje dejavnosti 4,55 0,074 –1,797 2,217 
 

Preglednica 17 prikazuje, katera orodja managerjev uporabljajo anketiranci v letih od 2013 do 

2015. Najpogosteje je uporabljeno orodje managerjev Zunanje izvajanje dejavnosti, ki ga je 

uporabljalo 77,0 % anketirancev, najmanj anketirancev, 5,8 %, je uporabljalo orodje Moteče 

inovativne skupine. V prvo tretjino najpogosteje uporabljenih orodij managerjev spadajo: 

Anketiranje zaposlenih z 68,3 %, Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco (66,9 %), 

Strateško planiranje (66,2 %), Opredelitev vizije in strategije (65,5 %), Upravljanje s kupci 

(64,7 %), Segmentacija kupcev (59,7 %) in Ključne kompetence (51,8 %). Med najmanj 

uporabljena orodja spadajo: Ničelno planiranje proračuna (15,1 %), Orodja za pravilno 

odločanje (12,2 %) in Zmanjševanje kompleksnosti (10,1 %). 
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Preglednica 17: Uporaba orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–2015 

Uporaba orodij managerjev Frekvenca Delež v % 

Analiziranje baz podatkov 48 34,5 

Anketiranje zaposlenih 95 68,3 

Digitalne spremembe 35 25,2 

Ključne kompetence 72 51,8 

Model cenovne optimizacije 35 25,2 

Ničelno planiranje proračuna 21 15,1 

Opredelitev vizije in strategije 91 65,5 

Organizacijsko upravljanje s časom 36 25,9 

Orodja za pravilno odločanje 17 12,2 

Popolno obvladovanje kvalitete 54 38,8 

Prenova poslovnih procesov 64 46,0 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 93 66,9 

Pripojitve in nakupi 43 30,9 

Moteče inovativne skupine 8 5,80 

Scenarij planiranje 49 35,3 

Segmentacija kupcev 83 59,7 

Strateška zavezništva 41 29,5 

Strateško planiranje 92 66,2 

Upravljanje s kupci 90 64,7 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 53 38,1 

Upravljanje s spremembami 46 33,1 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 48 34,5 

Uravnotežen sistem kazalnikov 47 33,8 

Zmanjševanje kompleksnosti 14 10,1 

Zunanje izvajanje dejavnosti 107 77,0 
 

Preglednica 18 prikazuje, kako anketiranci uporabljajo orodja managerjev po posameznih letih. 

Iz podatkov je razvidno, da se število uporabljenih orodij managerjev z leti povečuje. V 

primerjavi z letom 2013 so anketiranci v letu 2015 uporabili 286 ali 31,0 % več orodij 

managerjev. Največje povečanje uporabe je zaslediti med anketiranci pri orodju Upravljanje s 

kupci, kjer se je uporaba med letoma povečala za 28 uporabnikov temu sledi Segmentacija 

kupcev, kjer se je uporaba med letoma povečala za 23 uporabnikov. Med anketiranci se je 

najmanj povečala uporaba orodja Pripojitve in nakupi, le za enega anketiranca. 

Relativno je med letoma 2013–2014 največji skok uporabe med anketiranci zabeležen pri 

uporabi orodja Zmanjševanje kompleksnosti (60,0 %) in Digitalne spremembe (58,3 %). 

Največje zmanjšanje uporabe orodja velja za Pripojitve in nakupe (–24,0 %) ter Ničelno 

planiranje proračuna (–23,1 %). Med letoma 2014–2015 je največji skok uporabe naredilo 

orodje Digitalne spremembe (78,9 %), najmanjše povečanje uporabe je zabeležilo orodje 

Uravnotežen sistem kazalnikov (2,8 %). 
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Preglednica 18: Uporaba orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–2015 

Uporaba orodij managerjev Frekvenca Delež v % 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Analiziranje baz podatkov 34 41 46 3,7 4,2 3,8 

Anketiranje zaposlenih 58 67 80 6,3 6,8 6,6 

Digitalne spremembe 12 19 34 1,3 1,9 2,8 

Ključne kompetence 39 53 61 4,2 5,4 5,0 

Model cenovne optimizacije 20 21 34 2,2 2,1 2,8 

Ničelno planiranje proračuna 13 10 15 1,4 1,0 1,2 

Opredelitev vizije in strategije 65 59 78 7,0 6,0 6,4 

Organizacijsko upravljanje s časom 18 23 28 1,9 2,3 2,3 

Orodja za pravilno odločanje 14 13 16 1,5 1,3 1,3 

Popolno obvladovanje kvalitete 44 44 49 4,7 4,5 4,0 

Prenova poslovnih procesov 37 37 49 4,0 3,7 4,0 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 70 72 85 7,6 7,3 7,0 

Pripojitve in nakupi 25 19 26 2,7 1,9 2,1 

Moteče inovativne skupine 4 4 6 0,4 0,4 0,5 

Scenarij planiranje 31 39 46 3,3 4,0 3,8 

Segmentacija kupcev 56 65 79 6,0 6,6 6,5 

Strateška zavezništva 26 25 34 2,8 2,5 2,8 

Strateško planiranje 70 68 83 7,6 6,9 6,8 

Upravljanje s kupci 57 66 86 6,1 6,7 7,1 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 42 41 49 4,5 4,2 4,0 

Upravljanje s spremembami 31 34 41 3,3 3,4 3,4 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 36 38 45 3,9 3,9 3,7 

Uravnotežen sistem kazalnikov 34 36 37 3,7 3,6 3,0 

Zmanjševanje kompleksnosti 5 8 13 0,5 0,8 1,1 

Zunanje izvajanje dejavnosti 86 85 98 9,3 8,6 8,0 

Skupaj 927 987 1218    
 

V preglednici 19 so anketiranci razvrščeni v razrede glede na število uporabljenih orodij 

managerjev v treh letih. Največ anketirancev, 49,6 %, je uporabljalo od 7 do 13 orodij 

managerjev, sledi 22,3 % anketirancev, ki so uporabljali od 1 do 6 orodij managerjev, 21,5 % 

anketirancev je uporabljalo od 14 do 20 orodij managerjev ter 6,4 % anketirancev, ki so 

uporabljali več kot 20 orodij managerjev. 

Preglednica 19: Uporaba orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–2015 

Uporaba orodij managerjev  Frekvenca Delež v % 

So uporabljali od 1 do 6 orodij managerjev  31 22,3 

So uporabljali od 7 do 13 orodij managerjev  69 49,6 

So uporabljali od 14 do 20 orodij managerjev  30 21,6 

So uporabljali več kot 20 orodij managerjev  9 6,5 

Skupaj  139 100 
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Preglednica 20 prikazuje konstantnost anketirancev pri uporabi enakih orodij managerjev v 

letih od 2013 do 2015. V tem obdobju je 10,8 % anketirancev uporabljalo vsa leta enaka orodja 

managerjev. Med anketiranci, ki so spreminjali uporabljena orodja managerjev v opazovanem 

obdobju, je bilo 41,0 % tistih, ki so spremenila od 1 do 3 uporabljenih orodij managerjev, s 

37,4 % sledijo anketiranci, ko so spremenili uporabo od 4 do 7 orodij managerjev, ter 10,8 % 

anketirancev, ki so v opazovanem obdobju spremenila več kot 8 uporabljenih orodij 

managerjev. 

Preglednica 20: Uporaba orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–2015 

Uporaba orodij managerjev  Frekvenca Delež v % 

Uporabljajo vedno enaka orodja managerjev  15 10,8 

Neredno uporabljajo od 1 do 3 orodij managerjev  57 41,0 

Neredno uporabljajo od 4 do 7 orodij managerjev  52 37,4 

Neredno uporabljajo več kot 8 orodij managerjev  15 10,8 

Skupaj  139 100 
 

V preglednici 21 smo prikazali frekvence in deleže pri porazdelitvi v razredih po 20 % koraku 

spremembe uporabljenih orodij managerjev. Iz relativnih podatkov izhaja, da je 25,1 % 

anketirancev zamenjalo več kot 80 % uporabljenih orodij managerjev; od 35 anketirancev jih 

je 29 neredno uporabljalo vsa uporabljena orodja, ostalih 6 pa veliko večino. 

Preglednica 21: Delež fluktuacije uporabljenih orodij managerjev s strani anketirancev 

v letih 2013–2015 

Uporaba orodij managerjev  Frekvenca Delež v % 

Ne spreminjajo orodij managerjev  15 10,8 

Spreminjajo od 0 % do 20 % orodij managerjev  26 18,7 

Spreminjajo od 20 % do 40 % orodij managerjev  30 21,7 

Spreminjajo od 40 % do 60 % orodij managerjev  25 18,0 

Spreminjajo od 60 % do 80 % orodij managerjev  8 5,7 

Spreminjajo več kot 80 % orodij managerjev  35 25,1 

Skupaj  139 100 
 

V preglednici 22 so zbrani podatki o začetku uporabe orodij managerjev. Leto 2013 smo 

upoštevali kot presečno začetno leto uporabe orodij managerjev ne glede na to, ali so podjetja 

uporabljala orodja že prej. Podjetja so v tem letu uporabljala 927 orodij managerjev. Na novo 

so v letu 2014 začeli uporabljati 159 orodij managerjev. V letu 2015 so začeli na novo 

uporabljati 318 orodij managerjev, od tega 18 orodij managerjev, ki so jih uporabljali že leta 

2013 in so v letu 2014 prekinili njihovo uporabo in z njo nadaljevali v letu 2015. Pri relativnih 

izračunih smo upoštevali tudi zaključek uporabe orodja iz preglednice 23. Najpogosteje so v 

letu 2013 začeli uporabljati orodje Zunanje izvajanje dejavnosti (86), najmanj pa Moteče 

inovativne skupine (4). V letu 2014 so največkrat na novo uporabili orodje Ključne kompetence 

(17) in Anketiranje zaposlenih (17), Orodja za pravilno odločanje pa sploh niso začeli 
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uporabljati. Relativno je v letu 2014 zabeležen največji skok pri orodju Zmanjševanje 

kompleksnosti (60,0 %) ter Digitalne spremembe(58,3 %). Za leto 2015 lahko rečemo, da je 

glede nove uporabe orodij managerjev značilno, da so najpogosteje začeli uporabljati orodji 

Anketiranje zaposlenih (24) in Opredelitev vizije in strategije (24), najmanjkrat pa so začeli 

uporabljati Orodja za pravilno odločanje (3) in Moteče inovativne skupine (3). Relativno je v 

letu 2015 zabeležen največji skok pri orodju Zmanjševanje kompleksnosti (87,5 %) ter 

Digitalne spremembe(84,2 %). 

Preglednica 22: Začetek uporabe orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–

2015 

Začetek uporabe orodij managerjev 
Frekvenca 

2013 2014 2015 

Analiziranje baz podatkov 34 8 7 

Anketiranje zaposlenih 58 17 24 

Digitalne spremembe 12 7 16 

Ključne kompetence 39 17 17 

Model cenovne optimizacije 20 2 14 

Ničelno planiranje proračuna 13 2 7 

Opredelitev vizije in strategije 65 6 24 

Organizacijsko upravljanje s časom 18 8 10 

Orodja za pravilno odločanje 14 0 3 

Popolno obvladovanje kvalitete 44 3 7 

Prenova poslovnih procesov 37 7 20 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 70 8 16 

Pripojitve in nakupi 25 5 14 

Moteče inovativne skupine 4 1 3 

Scenarij planiranje 31 8 10 

Segmentacija kupcev 56 10 17 

Strateška zavezništva 26 4 11 

Strateško planiranje 70 7 19 

Upravljanje s kupci 57 13 21 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 42 2 9 

Upravljanje s spremembami 31 5 11 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 36 3 10 

Uravnotežen sistem kazalnikov 34 8 5 

Zmanjševanje kompleksnosti 5 3 7 

Zunanje izvajanje dejavnosti 86 5 16 

Skupaj 927 159 318 
 

V preglednici 23 so podatki o zaključku uporabe orodij managerjev. Podjetja so v letu 2013 

prenehala uporabljati 99 orodij managerjev, v letu 2014 pa 95 orodij managerjev. Podjetja so v 

letu 2013 najpogosteje nehala uporabljati Opredelitev vizije in strategije (12), Pripojitve in 

nakupi (11) ter Strateško planiranje (9). Relativno je v letu 2013–2014 zabeležen največji upad 

uporabe pri orodju Pripojitve in nakupi (–57,9 %) ter Ničelno planiranje proračuna  

(–50,0 %). Za leto 2014 je značilno, da so najpogosteje prenehali uporabljati Analiziranje baz 
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podatkov (11), Digitalne spremembe (9) in Model cenovne optimizacije (9). Relativno je v letu 

2014–2015 zabeležen največji upad uporabe orodja Moteče inovativne skupine  

(–25,0 %). 

Preglednica 23: Konec uporabe orodij managerjev s strani anketirancev v letih 2013–

2014 

Zaključek uporabe orodij managerjev 
Frekvenca 

2013 2014 

Analiziranje baz podatkov 1 11 

Anketiranje zaposlenih 8 3 

Digitalne spremembe 0 9 

Ključne kompetence 3 1 

Model cenovne optimizacije 1 9 

Ničelno planiranje proračuna 5 1 

Opredelitev vizije in strategije 12 4 

Organizacijsko upravljanje s časom 3 3 

Orodja za pravilno odločanje 1 5 

Popolno obvladovanje kvalitete 3 1 

Prenova poslovnih procesov 7 5 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 6 6 

Pripojitve in nakupi 11 4 

Moteče inovativne skupine 1 4 

Scenarij planiranje 0 1 

Segmentacija kupcev 1 4 

Strateška zavezništva 5 2 

Strateško planiranje 9 3 

Upravljanje s kupci 4 4 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 3 1 

Upravljanje s spremembami 2 1 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 1 4 

Uravnotežen sistem kazalnikov 6 3 

Zmanjševanje kompleksnosti 0 3 

Zunanje izvajanje dejavnosti 6 3 

Skupaj 99 95 
 

5.6.5 Zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev 

Za izračun povprečne vrednosti v preglednicah 24 in 25 smo vsako orodje ovrednotili z enakimi 

ocenami, tako kot pri preglednici 16. Višja vrednost aritmetične sredine poznavanja orodij 

managerjev je pomenila boljše poznavanje orodja. 

Preglednica 24 prikazuje zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev. Uporabniki orodij 

managerjev so bili v povprečju najbolj zadovoljni z orodjem Strateško planiranje (4,21), 

Digitalne spremembe (4,19), Opredelitev vizije in strategije (4,17) ter Primerjanje lastne 

uspešnosti s konkurenco (4,13). To odraža zavedanje podjetij, da je za uspešno delovanje treba 
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opredeliti smernice razvoja podjetja in način, kako jih bodo dosegli. Najmanj so bili uporabniki 

zadovoljni z orodjem Zmanjševanje kompleksnosti (3,80), Moteče inovativne skupine (3,81) in 

Ničelno planiranje proračuna (3,88). Slednje je verjetno posledica manjše uporabe teh orodij 

managerjev in s tem slabšega poznavanja učinkov uporabe. Standardni odkloni orodij 

managerjev se gibljejo od 0,065 do 0,853. Koeficienti asimetričnosti so pri večini orodij 

managerjev negativni, kar nakazuje na asimetrijo v levo oz. negativno asimetrično porazdelitev. 

Pri orodju Zmanjševanje kompleksnosti je asimetričnost vsa tri leta pozitivna, pri orodju 

Prenova poslovnih procesov dve leti, pri Ključne kompetence, Model cenovne optimizacije, 

Digitalne spremembe, Ničelno planiranje proračuna, Orodja za pravilno odločanje, Moteče 

inovativne skupine, Scenarij planiranje pa po eno leto. Ko je koeficient asimetričnosti pozitiven, 

nakazuje asimetrijo v desno oz. pozitivno asimetrično porazdelitev. To je skladno z 

ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili te trditve z relativno visoko oceno. Večina 

orodij managerjev ima sploščeno porazdelitev (koeficienti sploščenosti so manjši od nič). Pri 

ostalih orodjih je opaziti koničasto porazdelitev, saj imajo koeficient sploščenosti med 0,004 in 

3,792. Še posebej je to izrazito pri orodjih Upravljanje s spremembami (3,792), Analiziranje 

baz podatkov (2,743) in Zunanje izvajanje dejavnosti (2,06). To potrjujejo tudi standardni 

odkloni orodij managerjev, saj imajo nekatera orodja nizek standardni odklon. Iz tega lahko 

sklepamo, da ima malo več kot polovica orodij managerjev zaradi manjše razpršenosti ocen od 

povprečne vrednosti koničasto porazdelitev. Obratno velja za orodja, ki imajo višji standardni 

odklon. 

Preglednica 24: Zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev v letih 2013–

2015 

Zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev 
Povprečna 

vrednost (1–5) 
Standardni 

odklon 
Koef. 

asimetričnosti 
Koef. 

sploščenosti 

Analiziranje baz podatkov 4,09 0,086 –0,648 2,567 

Anketiranje zaposlenih 4,08 0,065 –0,065 –0,444 

Digitalne spremembe 4,19 0,142 –0,631 0,097 

Ključne kompetence 4,03 0,081 –0,227 –0,096 

Model cenovne optimizacije 4,04 0,119 –0,040 –0,894 

Ničelno planiranje proračuna 3,88 0,174 –0,609 0,346 

Opredelitev vizije in strategije 4,17 0,071 –0,467 0,080 

Organizacijsko upravljanje s časom 4,07 0,115 –0,438 0,679 

Orodja za pravilno odločanje 4,03 0,160 0,057 –0,314 

Popolno obvladovanje kvalitete 4,03 0,090 –0,431 0,803 

Prenova poslovnih procesov 3,93 0,081 0,057 –0,512 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,13 0,073 –0,361 –0,254 

Pripojitve in nakupi 4,04 0,125 –0,046 –0,934 

Moteče inovativne skupine 3,81 0,453 –1,560 3,028 

Scenarij planiranje 3,93 0,087 0,034 –0,166 

Segmentacija kupcev 4,05 0,077 –0,253 –0,210 

Strateška zavezništva 4,04 0,125 –0,434 –0,034 

Se nadaljuje 
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Preglednica 24 – nadaljevanje 

Zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev 
Povprečna 

vrednost (1–5) 
Standardni 

odklon 
Koef. 

asimetričnosti 
Koef. 

sploščenosti 

Strateško planiranje 4,21 0,077 –0,418 –0,514 

Upravljanje s kupci 4,12 0,074 –0,325 –0,190 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 4,03 0,091 0,020 –0,642 

Upravljanje s spremembami 4,02 0,125 –0,924 1,871 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 4,01 0,111 –0,219 –0,532 

Uravnotežen sistem kazalnikov 4,02 0,113 –0,434 0,066 

Zmanjševanje kompleksnosti 3,80 0,192 0,227 –0,970 

Zunanje izvajanje dejavnosti 3,97 0,070 –0,732 1,955 
 

V preglednici 25 so managerji ovrednotili vpliv orodja na dobiček podjetja in najbolje ocenili 

orodje Orodja za pravilno odločanje (4,61), sledijo Upravljanje s preskrbovalno verigo (4,60), 

Model cenovne optimizacije (4,49) in Upravljanje s kupci (4,49) ter Popolno obvladovanje 

kvalitete (4,47). Z najslabšo povprečno oceno so bila ocenjena orodja Anketiranje zaposlenih 

(3,65), Moteče inovativne skupine (3,88) in Zunanje izvajanje dejavnosti (4,01). Zanimivo je, 

da je v Sloveniji zelo slabo ocenjeno pogosto uporabljeno orodje Uravnotežen sistem 

kazalnikov (4,02). Standardni odkloni orodij managerjev se gibljejo od 0,066 do 0,479. 

Koeficienti asimetričnosti so pri večini orodij managerjev negativni, kar kaže na negativno 

asimetrično porazdelitev, le pri orodju Ničelno planiranje proračuna je koeficient pozitiven, kar 

nakazuje asimetrijo v desno oz. pozitivno asimetrično porazdelitev. Slednje je skladno z 

ugotovitvami, da so anketiranci v povprečju ocenili trditve z relativno visoko oceno. Malo več 

kot polovica orodij managerjev ima sploščeno porazdelitev (koeficienti sploščenosti so manjši 

od nič). Pri ostalih 11-ih orodjih je opaziti koničasto porazdelitev, saj imajo koeficient 

sploščenosti med 0,109 in 5,773. Še posebej je to izrazito pri orodjih Upravljanje s 

spremembami (5,773), Segmentacija kupcev (3,803), Analiziranje baz podatkov (3,396) in 

Model cenovne optimizacije (3,253). To potrjujejo tudi standardni odkloni orodij managerjev, 

saj imajo nekatera orodja nizek standardni odklon. Iz tega lahko sklepamo, da ima malo več kot 

polovica orodij managerjev zaradi manjše razpršenosti ocen od povprečne vrednosti koničasto 

porazdelitev. Obratno velja za orodja, ki imajo višji standardni odklon.  
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Preglednica 25: Vpliv orodij managerjev na dobiček podjetij anketirancev v letih 2013–

2015 

Vpliv orodij managerjev na dobiček 
Povprečna 

vrednost (1–5) 
Standardni 

odklon 
Koef. 

asimetričnosti 
Koef. 

sploščenosti 

Analiziranje baz podatkov 4,10 0,114 –1,218 3,396 

Anketiranje zaposlenih 3,65 0,079 –0,171 –0,256 

Digitalne spremembe 4,06 0,108 –0,046 –0,377 

Ključne kompetence 4,32 0,071 –0,262 –0,599 

Model cenovne optimizacije 4,49 0,119 –1,571 3,253 

Ničelno planiranje proračuna 4,05 0,123 0,014 0,510 

Opredelitev vizije in strategije 4,05 0,08 –0,550 0,109 

Organizacijsko upravljanje s časom 4,36 0,114 –1,176 2,583 

Orodja za pravilno odločanje 4,61 0,118 –0,498 –1,987 

Popolno obvladovanje kvalitete 4,47 0,079 –0,516 –0,683 

Prenova poslovnih procesov 4,35 0,076 –0,313 –0,626 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,08 0,081 –0,550 –0,075 

Pripojitve in nakupi 4,19 0,142 –1,129 1,485 

Moteče inovativne skupine 3,88 0,479 –1,539 2,571 

Scenarij planiranje 4,22 0,110 –0,984 1,140 

Segmentacija kupcev 4,29 0,080 –1,293 3,803 

Strateška zavezništva 4,27 0,121 –0,516 –1,132 

Strateško planiranje 4,24 0,066 –0,246 –0,620 

Upravljanje s kupci 4,49 0,067 –0,877 –0,264 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 4,60 0,068 –0,437 –1,882 

Upravljanje s spremembami 4,26 0,114 –1,704 5,773 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 4,33 0,096 –0,491 –0,673 

Uravnotežen sistem kazalnikov 4,02 0,112 –0,340 –0,362 

Zmanjševanje kompleksnosti 4,40 0,235 –1,626 2,359 

Zunanje izvajanje dejavnosti 4,01 0,079 –0,333 –0,690 
 

5.6.6 Merjenje vpliva orodja na dobiček in doseganje ciljev podjetja 

Preglednica 26 prikazuje, v kolikšni meri podjetja, ki uporabljajo orodje, merijo vpliv 

posameznega orodja na dobiček podjetja. Vpliv orodja na dobiček meri v povprečju 36,4 %, 

kar 63,6 % podjetij ne meri vpliva učinka uporabe orodja na dobiček. Najpogosteje podjetja 

merijo uporabo orodja Model cenovne optimizacije (58,3 %) in Popolno obvladovanje kvalitete 

(50,9 %). Iz rezultatov lahko zasledimo, da podjetja v manj kot 50 % merijo učinek 

uporabljenega orodja na dobiček podjetja. Najredkeje merijo učinek Orodja za pravilno 

odločanje (16,7 %). 
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Preglednica 26: Merjenje vpliva orodja na dobiček podjetij anketirancev v letih 2013–

2015 

 Merimo Ne merimo 
Merjenje vpliva orodja na dobiček Frekvenca Delež v % Frekvenca Delež v % 

Analiziranje baz podatkov 18 37,5 30 62,5 

Anketiranje zaposlenih 31 32,6 64 67,4 

Digitalne spremembe 9 25,7 26 74,3 

Ključne kompetence 18 25,0 54 75,0 

Model cenovne optimizacije 21 58,3 15 41,7 

Ničelno planiranje proračuna 9 40,9 13 59,1 

Opredelitev vizije in strategije 25 27,5 66 72,5 

Organizacijsko upravljanje s časom 11 31,4 24 68,6 

Orodja za pravilno odločanje 3 16,7 15 83,3 

Popolno obvladovanje kvalitete 27 50,9 26 49,1 

Prenova poslovnih procesov 20 31,2 44 68,8 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 41 44,6 51 55,4 

Pripojitve in nakupi 18 41,9 25 58,1 

Moteče inovativne skupine 1 11,1 8 88,9 

Scenarij planiranje 17 34,0 33 66,0 

Segmentacija kupcev 34 41,5 48 58,5 

Strateška zavezništva 13 31,0 29 69,0 

Strateško planiranje 36 38,5 56 61,5 

Upravljanje s kupci 35 38,5 53 59,6 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 24 40,4 29 54,7 

Upravljanje s spremembami 13 28,3 33 71,7 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 19 39,6 29 60,4 

Uravnotežen sistem kazalnikov 22 46,8 25 53,2 

Zmanjševanje kompleksnosti 7 46,7 8 53,3 

Zunanje izvajanje dejavnosti 43 40,6 63 59,4 
 

V anketi niso bila navedena vsa možna merila za merjenje vpliva orodja na dobičkonosnost. 

Ker je bilo vprašanje odprtega tipa, so lahko anketiranci dodatno navedli eno ali več drugih 

meril. Anketiranci so navedli, da kot drugo merilo za vpliv uporabljenega orodja na 

dobičkonosnost, uporabljajo tudi: 

 za Analiziranje baz podatkov: Autonomy, BW, SAP, Doseženo na bazi planov, ERP, IBM 

COGNOS, Ključni kazalniki, Lasten inf. Sistem, Ms Access, Primerjalna analiza, Quick 

view, SAOP, SISTEM. 

 za Anketiranje zaposlenih: Analiza CO, Anketa Messer, Anketa: Great place to work na 

vsake tri leta, Ankete, Anketiranje vseh zaposlenih na letni osnovi in ugotavljanje 

zavzetosti, INTRANET, SALESFORCE, Ključni kazalnik, Lastna metoda in vrednotenje, 

Lestvica zadovoljstva/RVC zaposlenega, Letni razgovori, Model koncerna, NECG 

Consulting Team, Poslovna skrivnost, Primerjava, SiOK, SISTEM, Tagisfaction Survey, 

Vrednost kazalnika overall, Zlata nit. 
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 za Digitalne spremembe: Ebill /eshop ratio, INTRANET, GOOGLE ANALYTICS, 

Pocenitve procesov, povečanje produktivnosti, SAP, Učinki projektov, Uresničitev preko 

zastavljenih ciljev. 

 za Ključne kompetence: Competence scorecard, Interne dokumente anketa, Ključni 

kazalnik, Kompetenčni model, Lastna metoda in vrednotenje, Leadership competence 

pipeline, Letni pogovori, Matrika usposobljenosti, Nivo 19 kompetenc, Opredelitev 

ključnih kompetenca za delovna mesta, Primerjavo med želenimi in dejanskimi 

kompetencami, Program, Razgovori, Testi. 

 za Model cenovne optimizacije: ADR, Analiza, Benchmarket, Direktno, Dobiček, Excel, 

Gros margin, Kalkulacije, Konkurenca-rvc, Lasten inf. Sistem, Lastni predlogi/sistemi, 

Metoda direktnih stroškov, Model koncerna, Na trgu, Poslovni kazalniki, Rice sensitivity 

modeling, Sap, Uspešnost pri pridobivanju novih projektov. 

 za Ničelno planiranje proračuna: Budget, Doseganja zastavljenih stroškov, Excel, Lasten 

inf. Sistem, Nivo stroškov, Plan stroškov, Primerjalna analiza. 

 za Opredelitev vizije in strategije: Badget, Brain storming anketiranje, Dobiček, E-plan, 

Engagement zaposlenih, Finance,Forcast management, Lastna metoda in vrednotenje, 

Lastna znanja, Letni plan, Na nivoju skupine, Na pet let in preverjanje vsako leto, Na tri 

leta preverba, Navadne Excel tabele, Opredeljeno v krovnem dokumentu podjetja in se 

preverja na letni osnovi , Plani srednjeročni, Primerjalne analize, Primerjava z 

zastavljenimi letnimi plani, Primerjavo skladnosti med opredeljeno vizijo in strategijo ter 

realizirano, Rast prodaje, Sinhronizacija in usklajenost tima. 

 za Organizacijsko upravljanje s časom: Evidenco o izrabi časa, Izkoriščenost 

posameznika, Microsoft, Ms Project, Planiranje, normiranje, Politika releasov, 

Produktivnost , Refa, Učinkovitost posameznikov. 

 za Orodja za pravilno odločanje: MCS. 

 za Popolno obvladovanje kvalitete: Avto kontrola, Certifikati, Dobiček, zadovoljstvo 

kupcev, Externi audit, Iso presoje, Iso standard, Kazalniki kakovosti, Kazalniki kvalitete, 

Kazalniki tqm, Količina reklamacij = strošek škod, Kontrola odpreme in reklamacij, Kpi, 

Lastna metoda in vrednotenje na osnovi tqm, Model koncerna, Qm v sap, Reklamacije – 

strošek, Sap, Statistični kontrolni list, Strošek ne kakovosti, Stroški, Stroški reklamacij, 

Stroški, ppm, Testirne naprave, atesti, Vodstveni pregledi. 

 za Prenova poslovnih procesov: Dobiček, Ebitda, IPI po enotah, Excel, Finance, Interni 

controlling engineering, Iso standard, Kpi, Lastna metoda in vrednotenje, Naredimo oceno 

pred spremembo, Nov info sistem, Ocenjujemo prihranke, Performančne in kvalitetne 

kazalnike, Po potrebi, Poslovna skrivnost, Povečanje produktivnosti, Redne ankete strank, 

Spremljamo prihranke pri procesih, Stroški pred/po pren. procesu, V odvisnosti od 

zaznanih problemov. 

 za Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco: Analiza konkurence, BROWSWAVE, 

GFK, Cena istovrstnih proizvodov, poraba na enoto porabe, kvaliteta, tehnični standardi, 

Desk analiza dostopnih podatkov, Externa anketa, Fianance, Javne baze podatkov, 
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Kazalniki, Lastna metoda in vrednotenje, Lastna ocena, Lastni model primerjave, itom, 

itams, Market surveys, Osnovno, Ponudbe, Popisi, analiza akcij, Poslovna skrivnost, 

Pozicija na trgu, Preglednice, Primerjalna analiza, Primerjamo se z ostalimi 

organizacijami, letno nas obiskujejo inšpekcije, Primerjanje kazalcev in odločanje, 

Primerjava med podjetji, Primerjava vseh bilančnih podatkov, Prodaja na zaposlenega, 

Rast promet, analiza struktura prodani produktov, Sestanki, Sistem, Swot analiza, Terenske 

raziskave, Tržni delež, Ugotavljanje števila nakupnih odločitev, Uspešnost pri 

pridobivanju novih. 

 Za Pripojitve in nakupi: Dobiček, Doseženi rezultati, EBITDA, EBITDA efekt hčerinskega 

podjetja, Excel, Forcast managment, Lastna metoda in vrednotenje, Lastni 

predlogi/sistemi, Podrobni pregled podjetja, Povečanje prihodka, dobička, Rast prodaje, 

rast EBITDA, ROI, Sinergy reports, Sistem, Učinek pred/po pripojitvi, Za merjenje 

uporabljamo primerjavo med tržnim deležem pred in po pripojitvi. 

 za Moteče inovativne skupine: Interni audit QS. 

 za Scenarij planiranje: Analiza trga, Doseganje ciljev, Kazalniki, Kpi, Lastna metoda in 

vrednotenje, Lastni predlogi/sistemi, Plan a, plan b, rebalans, Poslovna skrivnost, Sap, 

Sistem, V primeru uresničitve predpostavke scenarija imamo že nakazane potrebne 

odločitve. 

 za Segmentacija kupcev: A, B, C kupci, limiti, rabatna politika, ABC ..., Analiza trga, 

Customer Segmentation plan, Doseženo glede na planirano, Forcast Sales ms, Kam, Lastna 

metoda in vrednotenje, Lista, Marža po segmentih, Poslovna skrivnost, Poslovni kazalniki, 

Povečanje prodaje, Povečanje prodaje po segmentu kupcev, Price/Loyalty, Prihodki po 

segmentih, Primerjalne analize, Prodaja po segmentih, po ključnih kupcih, RVC, 

Profitabilnost kupcev, Prvih 100 kupcev, Salesforce.com, Sistem, Struktura prodaje po 

kupcih, Tipi kupcev, Točkovanje kupcev, Vpliv na prodajo kar se odraža na rezultatu, Za 

merjenje uporabljamo analizo trga ciljnih kupcev, Zastopanost kupca v regiji, velikost, 

specializiranost, lojalnost, odzivnost na novosti. 

 za Strateška zavezništva: Budget, EBITDA efekt zavezništva, Forcast managment, Letni 

plan, Promet, Promet po strateškem zavezništvu, Rast prodaje, dobičkonosnost, Sistem, 

Uresničitev zastavljenih skupnih projektov, Vpliv na poslovanje. 

 za Strateško planiranje: Budget, Bw, sap, Dobiček, Doseganje ciljev, Doseženo glede na 

planirano/razvoj in rezultat, ERP, ERP orodja za planiranje, Finance, Forcast managment, 

Kontrola uresničevanja, Kpi, Lastna metoda in vrednotenje, Letna realizacija bilance, Letni 

plan, Ms Project, Na vsakih pet let strateški poslovni načrt, Načrtovanje procesov na 

petletni osnovi, Poročila, Poslovna skrivnost, Poslovni kazalniki, Primerjavo dolgoročnih 

planov z realizacijo., Primerjavo ocene in dejanskega stanja, Prvih 50 materialov, 

Realizacija prihodkov odprodaje, Sistem, Skladnost posameznih področij s strategijo, 

Strategic plan fullfilment, Swot, Uresničevanje strateških ciljev, Z realizacijo zastavljenih 

strateških ciljev. 
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 za Upravljanje s kupci: Ban, CRM, CSSC SAP, Dinamika po kupcih, ERP, Finančni 

kazalniki, ISO 9001, Kpi, Lastni predlogi/sistemi, Lastno, Marketing, Obseg trga, 

Odzivnost, Poročila, Povečanje prodaje, Primerjalne analize, Prodaja, Prodaja, prisotnost, 

Rast kupcev in prometa po kupcu, Sales impact analysis, Salesforce.com, Sistem, Stroški, 

prodaja, RVC, investicije MKT, Upadate, Uspeh prodajnih priložnosti, Vpliv na prodajno 

politiko, Za merjenje uporabljamo primerjavo med količino poklicanih potencialnih 

kupcev iz baze naših podatkov in povečanjem nakupnih odločitev, Zadovoljstvo kupcev. 

 za Upravljanje s preskrbovalno verigo: Analiza, Ankete pri poslovnih partnerjih, poslovni 

klub, Budget, Bw, sap, CRM, Čas in zanesljivost, Delež stroškov, Delež stroškov materiala 

v CP, Kazalniki razpoložljivost, prihranki, varnostna/min zaloga, obračanje zaloge, Lastni 

predlogi/sistemi, Lead time, Model koncerna, Nivo stroškov, Optimizacija, Optimizacija 

nabave, Poročila, S prihrankom, Sap, Stroški materiala, zanesljivost dobaviteljev, Stroški 

v primerjavi s postavljenim standardom, Točnost dobav, PPM. 

 za Upravljanje s spremembami: Budget, Cilji po posameznem projektu, Finančni kazalniki, 

Lastni predlogi/sistemi, Model koncerna, Poročila, Priprava in uvajanje sprememb na 

premišljen način, SAP, Stroški, prihranki, V odvisnosti od sprememb EU zakonodaje in 

zakonodaje RS. 

 za Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo: Anketa zadovoljstvo kupcev, reklamacije, 

delež novih kupcev, CRM baze, Interni dokumenti, Lastna metoda in vrednotenje, Lastni 

predlogi/sistemi, Model koncerna, Ocena kupcev, Odzivnost, Primerjamo rezultate 

uspešnosti zadovoljnih in zvestih z manj zadovoljnimi in zvestimi, Prodaja, Rast kupcev in 

prometa po kupcu, Satisfaction studies, Sistem, Točke, Vsako leto anonimna anketa. 

 za Uravnotežen sistem kazalnikov: Bw, sap, ERP, Interni sistem merjenja učinkovitosti, 

Kazalniki v okviru BSC, Kazalniki, Kpi, Meritve ciljev, Model koncerna, Poslovna 

skrivnost, Postavljen v strategiji, polletno preračunavanje, Primerjava s cilji, Prodaja, 

RVC, investicije, Stroški v primerjavi s postavljenim standardom, Za merjenje 

uporabljamo primerjavo doseženih rezultatov s planiranimi. 

 za Zmanjševanje kompleksnosti: analiza, BW, SAP, EBITDA, IPI po enotah, Lastna 

metoda in vrednotenje, Nivo stroškov, Povečanje produktivnosti. 

 za Zunanje izvajanje dejavnosti: Analize, Budget, Cene/stroški, Cost base, Dobiček, 

Dogovorno, Doseženo glede na planirano, EBITDA, IPI po enotah, EXCEL ,Finančna 

primerjava s prejšnjim načinom izvedbe, Finančni kazalniki, finančno, Lastna metoda in 

vrednotenje, Letne ocene, Make or buy, Merimo prihranke pri procesih, ki so v 

outsourcingu, Model koncerna, Nivo stroškov, Ocena dobaviteljev, Ocenjujemo prihranke, 

Poročila, Poslovni kazalniki, Prihranek vs lastna proizvodnja, Primerjava historičnih 

stroškov s ceno storitve, Primerjava prihrankov glede na prej in kakovost izvedbe storitve, 

Primerjava stroškov, Primerjava stroškov in-house/outsourcing, Primerjavo z lastno ceno, 

Različni sistemi in rešitve, Realizirane pogodbe, Stroški, Učinkovitost projektov, Van, 

Vpliv na poslovni izid, Vprašalnik, Vrednostno, Za merjenje uporabljamo primerjavo 
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profitabilnosti, če bi delali sami ali če nam delajo drugi., Zmanjšanje stroškov, Znižanje 

stroškov, Zunanje storitve uporabljamo na različnih področjih dela. 

5.6.7 Doseganje ciljev podjetja in konkurenca 

Pri vprašanju o doseganju ciljev je bilo možno podati več odgovorov hkrati. V preglednici 27 

so prikazani deleži ciljev, ki jih anketiranci zasledujejo z uporabo posameznega orodja.  

Podjetja najpogosteje zasledujejo zunanje cilje z uporabo orodja Analiziranje baz podatkov 

(36,8 %) ter s Primerjanjem lastne uspešnosti s konkurenco (30,4 %), najmanj uporabljajo 

orodje Ničelno planiranje proračuna (3,0 %). Kompetenčni cilji se najpogosteje zasledujejo s 

pomočjo orodja Ključne kompetence (42,6 %) in Motečimi inovativnimi skupinami (33,3 %), 

najmanj z Modelom cenovne optimizacije (18,3 %). Za zasledovanje procesnih ciljev se 

najpogosteje uporablja Organizacijsko upravljanje s časom (42,2 %) in Prenova poslovnih 

procesov (37,2 %), najmanj uporabljeno orodje je Moteče inovativne skupine (13,3 %). Za 

zasledovanje finančnih ciljev v podjetjih najpogosteje uporabljajo Ničelno planiranje proračuna 

(54,5 %), Model cenovne optimizacije (48,3 %) in Zunanje izvajanje dejavnosti (40,4 %), 

Anketiranje zaposlenih (6,9 %) je najmanj uporabljeno za zasledovanje finančnih ciljev. 

Najpogosteje je za zasledovanje ostalih ciljev uporabljeno orodje Anketiranje zaposlenih 

(22,0 %), Motečih inovativnih skupinah (20,0 %) ter Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 

(17,8 %), najmanj ostalih ciljev je bilo uporabljeno pri orodju Ničelno planiranje proračuna 

(3,0 %). 

Preglednica 27: Doseganje ciljev podjetja z uporabo orodij managerjev v letih 2013–

2015 

Doseganje ciljev podjetja 
Zunanji 

( %) 
Kompetenčni 

( %) 
Procesni 

( %) 
Finančni 

( %) 
Ostali 
( %) 

Analiziranje baz podatkov 36,8 11,3 21,1 24,8 6,0 

Anketiranje zaposlenih 11,9 32,1 27,0 6,9 22,0 

Digitalne spremembe 14,5 25,0 32,9 18,4 9,2 

Ključne kompetence 14,0 42,6 24,3 11,0 8,1 

Model cenovne optimizacije 13,3 10,0 18,3 48,3 10,0 

Ničelno planiranje proračuna 3,0 12,1 27,3 54,5 3,0 

Opredelitev vizije in strategije 23,8 18,8 19,9 22,7 14,9 

Organizacijsko upravljanje s časom 9,4 15,6 42,2 26,6 6,3 

Orodja za pravilno odločanje 8,8 20,6 32,4 29,4 8,8 

Popolno obvladovanje kvalitete 14,2 19,5 32,7 23,9 9,7 

Prenova poslovnih procesov 8,8 20,4 37,2 26,3 7,3 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 30,4 15,7 17,8 29,8 6,3 

Pripojitve in nakupi 14,9 12,6 14,9 40,2 17,2 

Moteče inovativne skupine 20,0 33, 13,3 13,3 20,0 

Scenarij planiranje 5,7 12,5 30,7 39,8 11,4 

Se nadaljuje 
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Preglednica 27 – nadaljevanje 

Doseganje ciljev podjetja 
Zunanji 

( %) 
Kompetenčni 

( %) 
Procesni 

( %) 
Finančni 

( %) 
Ostali 
( %) 

Segmentacija kupcev 11,8 14,4 24,2 37,3 12,4 

Strateška zavezništva 11,3 23,8 20,0 30,0 15,0 

Strateško planiranje 14,7 15,8 23,7 31,6 14,1 

Upravljanje s kupci 12,1 13,3 24,9 38,2 11,6 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 8,2 13,6 30,0 38,2 10,0 

Upravljanje s spremembami 8,2 21,6 35,1 22,7 12,4 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 13,3 23,3 20,0 25,6 17,8 

Uravnotežen sistem kazalnikov 11,7 13,8 26,6 33,0 14,9 

Zmanjševanje kompleksnosti 3,6 17,9 32,1 32,1 14,3 

Zunanje izvajanje dejavnosti 9,1 15,2 25,3 40,4 10,1 
 

V anketi niso bili navedeni vsi možni cilji anketirancev. Vprašanje je bilo odprtega tipa in je 

omogočalo, da anketiranci dodatno navedejo enega ali več ciljev. Anketiranci navajajo, da za 

doseganje naslednjih ciljev pri posameznem orodju uporabljajo tudi naslednja merila: 

 za Analiziranje baz podatkov: Optimizacija poslovanja, Stroškovna učinkovitost, 

Upravljanje s kadri: merjenje učinkovitosti, merjenje napak. 

 za Anketiranje zaposlenih: Iskanje neopaženih potencialov, Nic, Organizacijska klima, 

izboljšanje vodenja, Podpora odločanju, sprememba kulture podjetja, Pogled zaposlenih na 

podjetje, klimo v podjetju, komentarje na vodenje..., Skeniranje stanja določenega 

problema oz. Tematike med zaposlenimi, Sodelovanje zaposlenih, odnosi, razvoj kariere, 

Ugotavljanje in izboljševanje zadovoljstva zaposlenih in delovne klime med zaposlenimi, 

Vodenje s cilji, plan izobraževanj, želje po spremembah, Zadovoljstvo in kultura, 

Zadovoljstvo in odnos, Zadovoljstvo zaposlenih, Zadovoljstvo zaposlenih glede 

organiziranosti, modelov nagrajevanja in uspešnosti vodenja, Zadovoljstvo zaposlenih, 

izboljšanje medsebojnih odnosov, zmanjšanje fluktuacije. 

 za Digitalne spremembe: Hitrost, transparentnost, servis za uporabnike, Nižanje režije, 

Optimizacija poslovanja. 

 za Ključne kompetence: Razmejitev kompetenc, Določitev odgovornosti, Uspešnost in 

konkurenčnost. 

 za Model cenovne optimizacije: Konkurenčnost in dobičkonosnost produktov, Nic, 

Povečanje konkurenčnosti, ugodnejša ponudba, Primerjava stroškov z operaterji v drugih 

državah. 

 za Ničelno planiranje proračuna: / 

 za Opredelitev vizije in strategije: Izboljšanje pozicije na trgu, Ozaveščamo vse zaposlene 

kakšni smo in kaj želimo, Poenotenje in identifikacija s poslanstvom in cilji, Sprememba 

kulture podjetja, Strateške cilje, Usklajeno sodelovanje, povezanost, zadovoljitev strank, 

konkurenčnost, Zavedamo se našega opredeljenega poslanstva in vemo kam gremo ter po 

kateri poti. Izdelane imamo operativne in finančne cilje ki imajo opredeljene odgovore na 

vprašanja: kaj? Kdo? Kako? Koliko? Do kdaj?, Združevanje sil v fokus vizije. 
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 za Organizacijsko upravljanje s časom: Optimizacija procesov, izogib multipliciranju, 

hitrejša odzivnost, boljša informiranost 

 za Orodja za pravilno odločanje: ISO 9001, ISO 14001, AEO, Družini prijazno podjetje. 

 za Popolno obvladovanje kvalitete: 0 napak, Doseganje čim boljših rezultatov, 

zadovoljstva, Konstantno zmanjševanje stroškov, Zadovoljstvo strank. 

 za Prenova poslovnih procesov: Optimizacija poslovanja, večja preglednost in sledljivost, 

Povečanje produktivnosti, podpora odločanju, obvladovanje tveganj, Rešitve oz. Storitve, 

ki jih postavimo na uporabo našim strankam praviloma preizkusimo najprej v podjetju, če 

je le mogoče – preizkusimo uporabnost in nadgradimo v uporabniško prijazen proces, 

Vitkost ;produktivnost. 

 za Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco: Da ugotovimo, kje smo glede na podobna 

podjetja, Iskanje možnosti za izboljšanje poslovanja, Izboljšanje pozicije na trgu, 

Ohranjanje mesta med vodilnimi v panogi, Sprememba kulture, podpora odločanju,, Svoj 

položaj na trgu, Uspešnost strategije. 

 za Pripojitve in nakupi: Povečanje tržnega deleža, Sinergije, Sinergije v nabavi in prodaji, 

Širitev ponudbe, V odvisnosti od primera. 

 za Moteče inovativne skupine: / 

 za Scenarij planiranje: Nadzor kapacitet, obvladovanje procesov, izpolnjevanje rokov, 

Obvladovanje sprememb, podpora odločanju, Poslovna skrivnost 

 za Segmentacija kupcev: Boljše prepoznavanje navad in želja kupcev, Boljši servis, Ciljna 

obravnava strank, Ciljno skupino kupcev, sredstva za trženje, maksimiranje priložnosti, 

Ciljno usmerjenost, Način obdelave kupcev, Prilagoditev ponudbe segmentu kupcev, 

Sprememba kulture, večanje usmerjenost k kupcem, Zadovoljstvo. 

 za Strateška zavezništva: Močnejši tržni položaj, Nastopi na razpisih, Ohranjamo tržni 

delež in ciljni obseg prodaje, Razvoj novih storitev, Strategije v pristopih. 

 za Strateško planiranje: Da lažje planiramo razvoj naših storitev, Dolgoročno usmeritev 

poslovanja, Jasnejši cilji, Oblikovanje in izvajanje strategije, ocenjevanje vzdržljivosti, 

Ohranjanje fokusa, Prepoznavanje manjkajočih resursov, Statusno organizacijske 

sprememba družbe, organska rast poslovanja, Zagotavljanje uspešnosti. 

 za Upravljanje s kupci: Boljši servis, fleksibilnost, Ciljne skupine, Povečanje prodaje, 

povečanje osredotočenosti na kupca, Povečati zaupanje, zadovoljstvo, Upravljanje 

razmerja s strankami, Zadovoljstvo strank: odzivnost, kvaliteta. 

 za Upravljanje s preskrbovalno verigo: Optimizacija logistike, izboljšanje layouta, 

Optimizacija procesov, finančni učinki. 

 za Upravljanje s spremembami: Nadzor novih procesov za izboljšanje poslovne koristi, 

napredek strategije za zmanjševanje tveganj in spremljanje ciljne usmerjenosti, 

Preglednost in celovitost upravljanja s spremembami, Učinkovitost procesov, Upravljanje 

kakovosti storitev. 
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 za Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo: Dolgoročno zadovoljstvo uporabnikov, Dvig 

zaupanja in zadovoljstva kupcev, utrditi zvestobo, Interna klima, Povečanje prodaje, 

Prepoznavanje trendov in potencialov za rast, Zadovoljstvo zaposlenih ter učinek. 

 za Uravnotežen sistem kazalnikov: Poslovna skrivnost, Prave in pravočasne informacije 

podlaga za spremembe, Ugotavljanje uspešnosti, realizacija strategij, Zasledovanje ciljev, 

Zasledovanje doseganja ciljev, trendov, delovanja na vseh področjih. 

 za Zmanjševanje kompleksnosti: Povečanje učinkovitosti, Učinkovitost zaposlenih, interna 

klima. 

 za Zunanje izvajanje dejavnosti: Ker ponujamo storitve v outsourcingu, tudi mi koristimo 

storitve v outsourcingu, Optimizacija procesov, stroškovna učinkovitost, Povečanje 

učinkovitosti. 

V nadaljevanju sledijo preglednice, kjer so anketiranci ocenili svoje podjetje glede na 

konkurenco. V preglednici 28 so primerjali finančne rezultate. Iz preglednice sledi, da se v 

veliki večini (44,6 %) anketiranci strinjajo s tem, da dosegajo boljše finančne rezultate od 

konkurence. Povsem se strinja dobra petina anketirancev (20,9 %). Skupaj jih dobri dve tretjini 

(65,5 %) meni, da so finančno uspešnejši od konkurence. Da so finančno primerljivi s 

konkurenco jih meni dobra četrtina (27,3 %), manjšina (7,2 %) jih meni, da poslujejo finančno 

slabše od konkurence. 

Preglednica 28: Finančni rezultati podjetij anketirancev v primerjavi s konkurenco v 

letih 2013–2015 

Dosegamo boljše finančne rezultate  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  2 1,4 

Se ne strinjam  8 5,8 

Niti niti  38 27,3 

Se strinjam  62 44,6 

Povsem se strinjam  29 20,9 

Skupaj  139 100 
 

Iz preglednice 29 sledi, da se v veliki večini (55,4 %) anketiranci strinjajo s tem, da imajo bolje 

organiziran poslovni proces od konkurence. Povsem se strinja slaba petina (17,3 %). Skupaj jih 

slabe tri četrtine (72,7 %) meni, da je njihova organizacija poslovnega procesa boljša od 

konkurence. Da so organizacijsko primerljivi s konkurenco jih meni dobra petina (22,3 %), 

slabše od konkurence imajo organiziran poslovni proces v skupaj 5,0 % anketirancev. 
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Preglednica 29: Organizacija poslovnega procesa podjetij anketirancev v primerjavi s 

konkurenco v letih 2013–2015 

Imamo bolje organiziran poslovni proces  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  1 0,7 

Se ne strinjam  6 4,3 

Niti niti  31 22,3 

Se strinjam  77 55,4 

Povsem se strinjam  24 17,3 

Skupaj  139 100 
 

Iz preglednice 30 sledi, da se slaba polovica (46,8 %) anketirancev strinja s tem, da imajo več 

kompetenčnih znanj od konkurence. Povsem se strinja dobra četrtina (25,9 %). Skupaj jih slabe 

tri četrtine (72,7 %) meni, da so njihova kompetenčna znanja kvalitetnejša od konkurence. Da 

so s kompetenčnimi znanji primerljivi s konkurenco jih meni dobra petina (25,2 %), njihova 

kompetenčna znanja so slabša od konkurence v skupaj 2,1 % anketirancev. 

Preglednica 30: Kompetenčna znanja v podjetjih anketirancev v primerjavi s 

konkurenco v letih 2013–2015 

Imamo več kompetenčnih znanj  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  1 0,7 

Se ne strinjam  2 1,4 

Niti niti  35 25,2 

Se strinjam  65 46,8 

Povsem se strinjam  36 25,9 

Skupaj  139 100 
 

Iz preglednice 31 sledi, da slaba polovica (47,5 %) anketirancev meni, da imajo približno enak 

delež zunanjega izvajanja dejavnosti kot konkurenca. Da uporabljajo več zunanjih storitev meni 

slaba petina (18,7 %) anketirancev, povsem se jih strinja 2,9 %. Da uporabljajo manj zunanjega 

izvajanja storitev glede na konkurenco, jih skupaj meni slaba tretjina (30,9 %).  

Preglednica 31: Zunanje izvajanje dejavnosti v podjetjih anketirancev v primerjavi s 

konkurenco v letih 2013–2015 

Imamo več zunanjega izvajanja dejavnosti  Frekvenca Delež v % 

Sploh se ne strinjam  10 7,2 

Se ne strinjam  33 23,7 

Niti niti  66 47,5 

Se strinjam  26 18,7 

Povsem se strinjam  4 2,9 

Skupaj  139 100 
 

5.6.8 Ekonomska uspešnost podjetja 



 

150 

V naši analizi smo za merjenje ekonomske uspešnosti podjetja uporabili kazalnik čiste 

donosnosti kapitala. Čista donosnost kapitala (angleško ROE) je definirana kot razmerje med 

čistim poslovnim izidom (čisti dobiček ali izguba) in povprečnim stanjem kapitala (povprečna 

vrednost kapitala za konec predhodnega in tekočega leta). 

Čista donosnost kapitala  
čisti dobiček ali izguba

povprečni kapital
∙ 100 

Kazalnik nam pokaže, kako uspešno je management upravljal s sredstvi podjetja. Kazalnik 

pove, koliko čistega dobička ali izgube je gospodarska družba ustvarila na euro vloženega 

kapitala. Večja vrednost kazalnika pomeni poslovno uspešnejše podjetje, vendar pa po drugi 

strani lahko višji rezultat pomeni večje tveganje na račun velikega zadolževanja gospodarske 

družbe. Vrednost kazalnika je negativna, v kolikor gospodarska družba izkazuje izgubo. 

V preglednici 32 je prikazana donosnost po dejavnostih v Sloveniji v obdobju 2013–2015. 

Najvišjo donosnost v letu 2013 sta dosegali dejavnosti O (21,10 %) ter Q (9,85 %), najnižjo 

donosnost je dosegala dejavnost B (–20,16 %). V letu 2014 sta najvišjo donosnost ponovno 

dosegali dejavnosti O (21,25 %) in Q (13,93 %), najnižjo donosnost je dosegala dejavnost L (–

53,73 %). V letu 2015 sta najvišjo donosnost dosegali dejavnosti Q (13,28 %) in C (10,45 %), 

najnižjo donosnost je dosegala dejavnost B (–45,88 %). 

Preglednica 32: Čista donosnost dejavnosti v obdobju 2013–2015 

 Leto (v %) 
Področje dejavnosti 2013 2014 2015 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo –3,76 –7,824 3,135 
B Rudarstvo –20,16 –18,528 –45,888 
C Predelovalne dejavnosti 3,196 8,736 10,452 
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 3,216 2,751 –13,430 
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 2,418 4,036 1,796 
F Gradbeništvo –3,987 –16,573 4,537 
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil –0,538 4,840 8,245 
H Promet in skladiščenje 3,911 4,268 2,911 
I Gostinstvo –4,055 –9,433 0,003 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 7,022 7,098 9,075 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti –18,552 –13,843 –1,267 
L Poslovanje z nepremičninami –19,724 –53,573 6,341 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 3,865 6,576 7,885 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 6,262 5,374 8,892 
O Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti 21,100 21,254 –8,075 
P Izobraževanje 2,896 2,710 2,871 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 9,853 13,903 13,287 
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti –1,124 1,249 5,112 
Druge dejavnosti 4,436 7,159 8,638 
Skupaj 0,455 2,374 4,258 

Vir za populacijo: podatkovna baza Gvin.com na dan 1. 9. 2016. 
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V preglednici 33 je prikazana donosnost vzorca podjetij anketirancev, razdeljena po dejavnostih 

v obdobju 2013–2015. Nekaterih dejavnosti v preglednici nismo zajeli, saj jih v vzorcu 

anketirancev ni bilo, kot so: 

 F Gradbeništvo, 

 Q Zdravstvo in socialno varstvo, 

 Druge dejavnosti 

Najvišjo donosnost v letu 2013 je dosegla dejavnost anketirancev P (24,25 %), najnižjo 

donosnost je dosegala dejavnost N (–63,15 %). V letu 2014 sta najvišjo donosnost ponovno 

dosegali dejavnosti J (17,46 %) in M (16,95 %), najnižjo donosnost je dosegala dejavnost K (–

25,01 %). V letu 2015 je najvišjo donosnost dosegala dejavnost N (34,7 %), najnižjo donosnost 

je dosegala dejavnost D (–21,43 %). 

Preglednica 33: Čista donosnost po dejavnostih podjetij anketirancev v obdobju 2013–

2015 

 Leto (v %) 
Področje dejavnosti 2013 2014 2015 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 7,67 8,97 15,25 

B Rudarstvo 1,54 2,22 2,97 

C Predelovalne dejavnosti 4,38 11,29 11,59 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 2,54 –0,01 –21,43 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 0,81 0,14 0,55 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 8,86 5,62 5,54 

H Promet in skladiščenje –7,17 1,65 9,19 

I Gostinstvo –1,56 –2,07 –7,75 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 11,59 17,46 7,84 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti –44,37 –25,01 0,15 

L Poslovanje z nepremičninami 6,90 9,14 –9,10 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 15,35 16,59 10,30 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti –63,15 –0,18 34,77 

P Izobraževanje 24,25 14,08 19,60 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti –3,89 0,18 13,42 

Skupaj –2,42 4,00 6,19 
 

V letu 2013 je najvišjo donosnost (64,21 %) dosegalo podjetje iz dejavnosti C, najnižjo 

donosnost (–384,25 %) je dosegalo podjetje iz dejavnosti K. Tudi v letu 2014 je najvišjo 

donosnost (83,92 %) dosegalo podjetje iz dejavnosti C, najnižjo donosnost (–147,20 %) je 

dosegalo podjetje iz dejavnosti K. V letu 2015 je najvišjo donosnost (77,77 %) dosegalo 

podjetje iz dejavnosti C, najnižjo donosnost (–142,97 %) je dosegalo podjetje iz dejavnosti D. 

Iz zapisanega sledi, da je v vseh treh letih dosegala najvišjo donosnost dejavnost C. 
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5.6.9 Merska zanesljivost posredno merljivih spremenljivk 

Mersko zanesljivost trditev posredno merljivih spremenljivk smo preverili s Cronbachovim α-

testom. 

Kot je razvidno iz preglednice 34, so vrednosti statistike Cronbach-α pri vseh posredno 

merljivih spremenljivkah relativno visoke. Vrednosti statistike Cronbach-α so pri 

spremenljivkah Zadovoljstvo z uporabo orodij, Uporaba orodij po managerskih funkcijah in 

Doseganje ciljev z uporabo orodij večje od 0,9, kar odraža odlično mersko zanesljivost njihovih 

trditev. Dobra merska zanesljivost trditev se odraža pri spremenljivki Število uporabljenih 

orodij saj je vrednost statistike večja od 0,8 in manjša od 0,9. 

Preglednica 34: Merska zanesljivost posredno merljivih spremenljivk 

Posredno merljive spremenljivke statistika Cronbach-α 

Zadovoljstvo z uporabo orodij 0,935  

Uporaba orodij po managerskih funkcijah 0,945 

Število uporabljenih orodij 0,857 

Doseganje ciljev z uporabo orodij 0,979 
 

5.7 Ugotovitve testiranja hipotez 

V nadaljevanju prikazujemo izsledke raziskave testiranja posameznih hipotezah po posameznih 

letih in skupno v vseh treh letih. V kolikor smo ugotovili, da regresijski model ni dovolj 

kakovosten za napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05) in zato dobljene 

vrednosti regresijskih koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze, smo nato 

preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, statistično pomembnost vplivov 

posameznih spremenljivk ter medsebojno povezanost spremenljivk. 

5.7.1 H1: Nadpovprečno zadovoljstvo z uporabo izbranih 25-ih orodij managerjev v 

podjetjih ima statistično značilen pozitiven vpliv na donosnost kapitala podjetja.  

Pri analizi hipoteze H1 smo za vsa orodja izračunali povprečno stopnjo zadovoljstva 

anketirancev z uporabo orodja v določenem letu. Na tej osnovi smo orodja razdelili v dve 

skupini: skupino nadpovprečnega zadovoljstva in skupino podpovprečnega zadovoljstva. Ta 

razdelitev je bila osnova za ustvarjanje dveh novih spremenljivk, in sicer spremenljivki 

nadpovp_LETO_m in podpovp_LETO_m. Novi spremenljivki smo oblikovali z izračunom 

povprečne vrednosti zadovoljstva za vsa orodja v izbranem letu. 

Z izračunom koeficienta asimetrije in sploščenosti smo preverili normalnost porazdelitve obeh 

novih spremenljivk; rezultat je pokazal odstopanje od normalne porazdelitve le v primeru 
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spremenljivke podpovp_2013_m, v vseh ostalih primerih pa so spremenljivke približno 

normalno porazdeljene, zato normalizacije novih spremenljivk nismo opravili. 

Vse nove spremenljivke pri preverjanju vplivov na donosnost kapitala podjetja z regresijsko 

analizo nastopajo v vlogi neodvisnih spremenljivk, medtem ko spremenljivka ROE_LETO_m 

(ki je bila predhodno normalizirana) nastopa v vlogi odvisne spremenljivke. 

Razdelitev orodij managerjev v posamezne skupine ter rezultate regresijske analize in 

posamezno po analiziranih letih, ter skupno, za H1 predstavljamo v nadaljevanju. 

Analiza zadovoljstva anketirancev z uporabo orodij managerjev v letu 2013 

V preglednici 35 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letu 2013 anketiranci nadpovprečno 

zadovoljni. Zadovoljstvo z uporabo orodja smo označili kot spremenljivko ime_orodja_leto. V 

opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Opredelitev vizije in strategije, najmanj 

pa z orodjem Segmentacija kupcev. 

Preglednica 35: Nadpovprečno zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev 

v letu 2013 

Nadpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Opredelitev vizije in strategije 4,19 

Strateško planiranje 4,18 

Moteče inovativne skupine 4,16 

Anketiranje zaposlenih 4,13 

Analiziranje baz podatkov 4,13 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,13 

Upravljanje s kupci 4,13 

Popolno obvladovanje kvalitete 4,08 

Model cenovne optimizacije 4,06 

Organizacijsko upravljanje s časom 4,03 

Segmentacija kupcev 4,05 
 

V preglednici 36 so prikazana orodja s katerimi so bili v letu 2013 anketiranci podpovprečno 

zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Upravljanje z 

zadovoljstvom in zvestobo, najmanj pa z orodjem Ničelno planiranje proračuna. 
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Preglednica 36: Podpovprečno zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev 

v letu 2013 

Podpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 4,02 

Prenova poslovnih procesov 4,02 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 4,02 

Digitalne spremembe 4,00 

Upravljanje s spremembami 4,00 

Uravnotežen sistem kazalnikov 4,00 

Ključne kompetence 3,98 

Zunanje izvajanje dejavnosti 3,97 

Strateška zavezništva 3,96 

Scenarij planiranje 3,95 

Orodja za pravilno odločanje 3,93 

Pripojitve in nakupi 3,92 

Zmanjševanje kompleksnosti 3,84 

Ničelno planiranje proračuna 3,80 
 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično značilnost in pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 37 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

21,2 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 37: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Zadovoljstvo z uporabo 0,478 0,228 0,212 36,733 

 

Iz rezultatov v preglednici 38 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 38: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 37535,155 2 18767,577 13,909 0,000 

Ostanek 126837,122 94 1349,331     

Skupaj 164372,277 96       
 

Iz rezultatov v preglednici 39 je razvidno, da sta se obe neodvisni spremenljivki izkazali kot 

statistično značilni (p < 0,05); njun vpliv je v obeh primerih pozitiven in po moči šibek 

(0,20 < Beta < 0,40). Iz tega sklenemo, da višje nadpovprečno in podpovprečno zadovoljstvo 

anketirancev z uporabo orodij managerjev vpliva na višji ROE. Tako lahko potrdimo hipotezo 

H1. 
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Preglednica 39: Regresijski koeficienti 

  Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B Standardna napaka Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –199,240 39,958   –4,986 0,000     

nadpovp_2013 31,156 10,129 0,301 3,076 0,003 0,858 1,166 

podpovp_2013 19,158 6,826 0,275 2,807 0,006 0,858 1,166 
 

Analiza zadovoljstva anketirancev z uporabo orodij managerjev v letu 2014 

V preglednici 40 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letu 2014 anketiranci nadpovprečno 

zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Strateško planiranje, 

najmanj pa z orodjem Anketiranje zaposlenih. 

Preglednica 40: Nadpovprečno zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev 

v letu 2014 

Nadpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Strateško planiranje 4,21 

Strateška zavezništva 4,16 

Digitalne spremembe 4,16 

Moteče inovativne skupine 4,16 

Opredelitev vizije in strategije 4,16 

Upravljanje s kupci 4,14 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,11 

Orodja za pravilno odločanje 4,08 

Analiziranje baz podatkov 4,06 

Upravljanje s spremembami 4,06 

Uravnotežen sistem kazalnikov 4,06 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 4,05 

Anketiranje zaposlenih 4,05 
 

V preglednici 41 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letu 2014 anketiranci podpovprečno 

zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Segmentacija kupcev, 

najmanj pa z orodjem Zmanjševanje kompleksnosti. 
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Preglednica 41: Podpovprečno zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev 

v letu 2014 

Podpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Segmentacija kupcev 4,02 

Organizacijsko upravljanje s časom 4,00 

Model cenovne optimizacije 4,00 

Ničelno planiranje proračuna 4,00 

Popolno obvladovanje kvalitete 4,00 

Pripojitve in nakupi 4,00 

Ključne kompetence 4,00 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 3,97 

Zunanje izvajanje dejavnosti 3,96 

Prenova poslovnih procesov 3,89 

Scenarij planiranje 3,87 

Zmanjševanje kompleksnosti 3,75 
 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično značilnost in pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 42 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

10,0 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 42: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Zadovoljstvo z uporabo 0,344 0,118 0,100 21,147 

 

Iz rezultatov v preglednici 43 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 43: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 5873,696 2 2936,848 6,567 0,002 

Ostanek 43825,190 98 447,196     

Skupaj 49698,886 100       
 

Iz rezultatov v preglednici 44 je razvidno, da se je izmed dveh neodvisnih spremenljivk kot 

statistično značilna izkazala spremenljivka podpovp_2014 (p < 0,05). Njen vpliv je pozitiven 

in po moči šibek (0,20 < Beta < 0,40). Iz tega lahko sklenemo, da višja vrednost spremenljivke 

podpovprečno zadovoljstvo vpliva na višji ROE. Tako lahko potrdimo hipotezo H1. 
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Preglednica 44: Regresijski koeficienti 

  Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B Standardna napaka Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –73,658 22,286  –3,305 0,001   

nadpovp_2014_
m 

8,333 4,921 0,179 1,694 0,094 0,809 1,236 

podpovp_2014
_m 

11,848 5,530 0,226 2,142 0,035 0,809 1,236 

 

Analiza zadovoljstva z uporabo orodij managerjev v letu 2015 

V preglednici 45 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letu 2015 managerji nadpovprečno 

zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Digitalne spremembe, 

najmanj pa z orodjem Upravljanje s preskrbovalno verigo. 

Preglednica 45: Nadpovprečno zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev v letu 2015 

Nadpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Digitalne spremembe 4,42 

Strateško planiranje 4,23 

Organizacijsko upravljanje s časom 4,17 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,16 

Opredelitev vizije in strategije 4,16 

Upravljanje s kupci 4,11 

Ključne kompetence 4,10 

Segmentacija kupcev 4,07 

Orodja za pravilno odločanje 4,07 

Anketiranje zaposlenih 4,07 

Analiziranje baz podatkov 4,06 

Model cenovne optimizacije 4,05 

Pripojitve in nakupi 4,04 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 4,03 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 4,02 
 

V preglednici 46 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letu 2015 managerji podpovprečno 

zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Uravnotežen sistem 

kazalnikov, najmanj pa z orodjem Moteče inovativne skupine. 
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Preglednica 46: Podpovprečno zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev v letu 2015 

Podpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Uravnotežen sistem kazalnikov 4,00 

Popolno obvladovanje kvalitete 4,00 

Strateška zavezništva 4,00 

Upravljanje s spremembami 4,00 

Scenarij planiranje 3,97 

Zunanje izvajanje dejavnosti 3,93 

Prenova poslovnih procesov 3,86 

Ničelno planiranje proračuna 3,85 

Zmanjševanje kompleksnosti 3,80 

Moteče inovativne skupine 3,25 
 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično značilnost vplivov. 

V preglednici 47 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

1,3 % variabilnosti odvisne spremenljivke. Glede na rezultate prejšnjih let bi lahko zmanjšanje 

kakovosti modela pripisali zunanjim dejavnikom (finančna kriza), ki so pomembno vplivali na 

čisto donosnost opazovanih podjetij v letu 2015. 

Preglednica 47: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Zadovoljstvo z uporabo 0,176 0,31 0,013 17,432 

 

Iz rezultatov v preglednici 48 je razvidno, da regresijski model ni dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti 

regresijskih koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Preglednica 48: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 1064,748 2 532,374 1,752 0,178 

Ostanek 33124,107 109 303,891     

Skupaj 34188,854 111       
 

Rezultat korelacijske analize iz preglednice 49, kaže, da je nadpovprečno zadovoljstvo 

statistično značilno pozitivno povezano z višino ROE (p = 0,033), medtem ko podpovprečno 

zadovoljstvo ni statistično značilno povezano z višino ROE (p = 0,139). 
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Preglednica 49: Korelacijska analiza 

    ROE_2015_NORMAL nadpovp_2015_m podpovp_2015_m 

r ROE_2015_NORMAL 1,000 0,174 0,103 

  nadpovp_2015_m 0,174 1,000 0,445 

  podpovp_2015_m 0,103 0,445 1,000 

p (1-stransko) ROE_2015_NORMAL   0,033 0,139 

  nadpovp_2015_m 0,033   0,000 

  podpovp_2015_m 0,139 0,000   
 

Analiza zadovoljstva anketirancev z uporabo orodij managerjev v letih 2013–2015 

V preglednici 50 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letih 2013–2015 managerji 

nadpovprečno zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Strateško 

planiranje, najmanj pa z orodjem Upravljanje s preskrbovalno verigo. 

Preglednica 50: Nadpovprečno zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev 

v letih 2013–2015 

Nadpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Strateško planiranje 4,21 

Digitalne spremembe 4,19 

Opredelitev vizije in strategije 4,17 

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 4,13 

Upravljanje s kupci 4,13 

Anketiranje zaposlenih 4,08 

Analiziranje baz podatkov 4,08 

Organizacijsko upravljanje s časom 4,07 

Segmentacija kupcev 4,05 

Strateška zavezništva 4,04 

Model cenovne optimizacije 4,04 

Upravljanje s preskrbovalno verigo 4,03 
 

V preglednici 51 so prikazana orodja, s katerimi so bili v letu 2015 managerji podpovprečno 

zadovoljni. V opredeljeni skupini so bili najbolj zadovoljni z orodjem Ključne kompetence, 

najmanj pa z orodjem Prenova poslovnih procesov. 



 

160 

Preglednica 51: Podpovprečno zadovoljstvo anketirancev z uporabo orodij managerjev 

v letih 2013–2015 

Podpovprečno zadovoljstvo Vrednost 

Ključne kompetence 4,03  

Orodja za pravilno odločanje 4,03 

Popolno obvladovanje kvalitete 4,03 

Uravnotežen sistem kazalnikov 4,02 

Upravljanje s spremembami 4,02 

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 4,01 

Pripojitve in nakupi 3,99 

Zunanje izvajanje dejavnosti 3,95 

Scenarij planiranje 3,93 

Prenova poslovnih procesov 3,92 
 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 52 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

12,5 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 52: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Zadovoljstvo z uporabo 0,373 0,139 0,125 21,27344 

 

Iz preglednice 53 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 53: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 8710,586 2 4355,293 9,624 0,000 

Ostanek 53854,551 119 452,559     

Skupaj 62565,137 121       
 

Iz rezultatov v preglednici 54 je razvidno, da se je izmed dveh neodvisnih spremenljivk kot 

statistično značilna izkazala spremenljivka nadpovp_m (p < 0,05). Njen vpliv je pozitiven in po 

moči zelo šibek (β < 0,20). Iz tega lahko sklenemo, da višje nadpovprečno zadovoljstvo vpliva 

na višji ROE.  
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Preglednica 54: Regresijski koeficienti 

  Nestandardizirani koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B Standardna napaka Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –86,092 20,876  –4,124 0,000    

nadpovp_m 15,088 5,605 0,265 2,692 0,008 0,745 1,342 

podpovp_m 7,624 4,672 0,161 1,632 0,105 0,745 1,342 
 

5.7.2 Rezultati preverjanja hipoteze H1 

Hipotezo H1, ki se glasi: »Nadpovprečno zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev ima 

statistično značilen in pozitiven vpliv na donosnost kapitala podjetja,« lahko potrdimo. Iz 

rezultatov regresijske analize je razvidno, da obstaja pozitivna povezanost med čisto 

donosnostjo kapitala podjetja in nadpovprečnim zadovoljstvom z uporabo orodij managerjev. 

5.7.3 H2: Orodja managementa razdeljena po temeljnih funkcijah imajo različen vpliv na 

donosnost kapitala podjetja. 

Pri analizi hipoteze H2 smo orodja managerjev, glede na njihovo uporabo v temeljnih 

managerskih funkcijah, razvrstili v štiri skupine (glej sliko 7) in sicer: planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje. 

Ta razdelitev je bila osnova za ustvarjanje štirih novih spremenljivk in sicer 

organiziranje_LETO_m, kontroliranje_LETO_m, planiranje_LETO_m in vodenje_LETO_m. 

Nove spremenljivke smo oblikovali z izračunom povprečnih vrednosti zadovoljstva 

uporabljenih orodij managerjev, ki smo jih prej razvrstili po managerskih temeljnih funkcijah 

(preglednica 54). 

Z izračunom koeficienta asimetrije in sploščenosti smo preverili normalnost porazdelitve novih 

spremenljivk. Rezultat je pokazal odstopanje od normalne porazdelitve le v primeru 

spremenljivke planiranje_2014_m, v vseh ostalih primerih pa so spremenljivke normalno 

porazdeljene, zato normalizacije novih spremenljivk nismo opravili. 

Vse nove spremenljivke nastopajo pri preverjanju vplivov na donosnost kapitala podjetja z 

regresijsko analizo v vlogi neodvisnih spremenljivk, medtem ko spremenljivka ROE_LETO_m 

(ki je bila predhodno normalizirana) nastopa v vlogi odvisne spremenljivke. 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate skupne regresijske analize in posamezno po 

analiziranih letih. 
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Analiza uporabe orodij managerjev po temeljnih managerskih funkcijah v letu 2013 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 55 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

24,9 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 55: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Managerske funkcije 0,558 0,312 0,249 35,70626 

 

Iz preglednice 56 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 56: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 25403,460 4 6350,865 4,981 0,002 

Ostanek 56097,236 44 1274,937   

Skupaj 81500,695 48    
 

Iz rezultatov v preglednici 57 je razvidno, da nobena spremenljivka temeljnih managerskih 

funkcij statistično značilno ne vpliva na ROE (p > 0,05). 

Preglednica 57: Regresijski koeficienti 

  
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B 
Standardna 

napaka 
Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –224,023 52,196  –4,292 0,000    

organiziranje_2013_m 19,362 14,107 0,227 1,373 0,177 0,573 1,745 

kontroliranje_2013_m 12,909 10,660 0,179 1,211 0,232 0,717 1,395 

planiranje_2013_m 14,538 11,550 0,193 1,259 0,215 0,667 1,499 

vodenje_2013_m 10,122 9,786 0,148 1,034 0,307 0,761 1,315 
 

Analiza uporabe orodij managerjev po temeljnih managerskih funkcijah v letu 2014 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično značilnost in pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 58 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

5,2 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 58: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Managerske funkcije 0,355 0,126 0,052 20,97765 

 

Iz preglednice 59 je razvidno, da je regresijski model dovolj ni dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti 

regresijskih koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Preglednica 59: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 2980,075 4 745,019 1,693 0,167 

Ostanek 20682,904 47 440,062   

Skupaj 23662,979 51    
 

Rezultat korelacijske analize iz preglednice 60, kaže, da sta organiziranje in vodenje statistično 

značilno pozitivno povezani z višino ROE (p < 0,05). Za planiranje bi lahko rekli, da je mejno 

pozitivno povezan z višino ROE, saj je njegova vrednost malo nad mejno vrednostjo 

(0,056 > 0,05), medtem ko kontroliranje ni statistično značilno povezano z višino ROE 

(p > 0,05).  

Preglednica 60: Korelacijska analiza 

    
ROE_2014_
NORMAL 

organiziranje
_2014_m 

kontroliranje
_2014_m 

planiranje
_2014_m 

vodenje_
2014_m 

r ROE_2014_NORMAL 1,000 0,309 0,130 0,223 0,251 

  organiziranje_2014_m 0,309 1,000 0,345 0,430 0,309 

  kontroliranje_2014_m 0,130 0,345 1,000 0,360 0,083 

  planiranje_2014_m 0,223 0,430 0,360 1,000 0,374 

  vodenje_2014_m 0,251 0,309 0,083 0,374 1,000 

p (1-stransko) ROE_2014_NORMAL   0,013 0,179 0,056 0,036 

  organiziranje_2014_m 0,013   0,006 0,001 0,013 

  kontroliranje_2014_m 0,179 0,006   0,004 0,279 

  planiranje_2014_m 0,056 0,001 0,004   0,003 

  vodenje_2014_m 0,036 0,013 0,279 0,003   
 

Analiza uporabe orodij managerjev po temeljnih managerskih funkcijah v letu 2015 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 61 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke ne 

pojasnjujejo variabilnosti odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 61: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Managerske funkcije 0,206 0,42 -0,183 18,18252 

 

Iz preglednice 62 je razvidno, da regresijski model ni dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti regresijskih 

koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Preglednica 62: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 934,220 4 233,555 0,706 0,590 

Ostanek 21158,655 64 330,604   

Skupaj 22092,875 68    
 

Rezultat korelacijske analize iz preglednice 63, kaže, da nobena spremenljivka ni statistično 

značilno povezana z višino ROE (p > 0,05). Za organiziranje bi lahko rekli, da je pozitivno 

povezan z višino ROE, saj je njegova vrednost malo nad mejno vrednostjo (0,057 > 0,05). 

Preglednica 63: Korelacijska analiza 

    
ROE_2015_
NORMAL 

organiziranje
_2015_m 

kontroliranje
_2015_m 

planiranje
_2015_m 

vodenje_
2015_m 

r ROE_2015_NORMAL 1,000 0,192 0,112 0,067 0,039 

  organiziranje_2015_m 0,192 1,000 0,319 0,479 0,379 

  kontroliranje_2015_m 0,112 0,319 1,000 0,323 0,179 

  planiranje_2015_m 0,067 0,479 0,323 1,000 0,453 

  vodenje_2015_m 0,039 0,379 0,179 0,453 1,000 

p (1-stransko) ROE_2015_NORMAL  0,057 0,180 0,293 0,377 

  organiziranje_2015_m 0,057  0,004 0,000 0,001 

  kontroliranje_2015_m 0,180 0,004  0,003 0,071 

  planiranje_2015_m 0,293 0,000 0,003   0,000 

  vodenje_2015_m 0,377 0,001 0,071 0,000  
 

Skupna analiza uporabe orodij managerjev po temeljnih managerskih funkcijah v letih 2013–

2015 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

                                                 
3 Matematično je mogoče, da je prilagojeni R2 negativen. To pomeni, da model nima napovedovalne 
moči (Gkliatis b. l.; Miles 2014) 
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V preglednici 64 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

11,5 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 64: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Managerske funkcije 0,397 0,157 0,115 21,02361 

 

Iz preglednice 65 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 65: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 6522,789 4 1630,697 3,689 0,008 

Ostanek 34917,383 79 441,992   

Skupaj 41440,171 83    
 

Iz rezultatov v preglednici 66 je razviden statistično značilen vpliv spremenljivke organiziranje 

na višino ROE (p < 0,05), vpliv ostalih temeljnih funkcij ni statistično značilen. Vpliv 

organiziranja je pozitiven in po moči srednje močan (0,20 < Beta < 0,40). Iz tega lahko 

sklenemo, da višje zadovoljstvo s funkcijo organiziranja vpliva na višji ROE. 

Preglednica 66: Regresijski koeficienti 

  Nestandardizirani koeficienti 
Standardizira
ni koeficienti 

t p 
Statistika 

kolinearnosti 
  B Standardna napaka Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –81,180 25,852  –3,140 0,002    

Organiziranje 16,911 5,768 0,344 2,932 0,004 0,773 1,294 

Kontroliranje 3,896 4,764 0,096 0,818 0,416 0,780 1,282 

Planiranje 1,315 6,070 0,028 0,217 0,829 0,653 1,531 

Vodenje –0,538 4,145 –0,015 –0,130 0,897 0,806 1,241 
 

5.7.4 Rezultati preverjanja hipoteze H2 

Hipotezo H2, ki se glasi: »Orodja managerjev razdeljena po temeljnih funkcijah imajo različen 

vpliv na donosnost kapitala podjetja,« ne moremo povsem zavrniti. Iz rezultatov regresijske 

analize je razvidno, da razen v letih 2014 in 2015, obstaja pozitiven vpliv delitve orodij 

managerjev po temeljnih funkcijah na povečanje čiste donosnosti kapitala v podjetju. 
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5.7.5 H3: Uporaba več kot 6 od naštetih 25 orodij managerjev v podjetjih ima statistično 

značilen in pozitiven vpliv na donosnost kapitala podjetja.  

Pri analizi hipoteze H3 smo vsa orodja razvrstili v dve skupini glede na stopnjo njihove uporabe. 

Rigby in Bilodeau (2015, 16) pravita, da v evropskih podjetjih uporabljajo povprečno 6,6 orodij 

managerjev na podjetje, ki je za nas bila meja povprečne uporabe orodij. Kot podpovprečno 

smo šteli uporabo 6 ali manj orodij managerjev, kot nadpovprečno pa uporabo 7 ali več orodij 

managerjev. Na tej osnovi smo orodja razdelili v dve skupini: skupino nadpovprečne uporabe 

in skupino podpovprečne uporabe. Ta razdelitev je bila osnova za ustvarjanje dveh novih 

spremenljivk in sicer spremenljivki use_pod_LETO_m in use_nad_LETO_m. Novi 

spremenljivki smo oblikovali z izračunom povprečne vrednosti uporabe orodij v izbranem letu. 

Z izračunom koeficienta asimetrije in sploščenosti smo preverili normalnost porazdelitve novih 

spremenljivk – rezultat je pokazal odstopanje od normalne porazdelitve le v primeru 

spremenljivke use_nad_2015_m nadpovprečne uporabe v letu 2015, v vseh ostalih primerih pa 

so spremenljivke približno normalno porazdeljene, zato normalizacije novih spremenljivk 

nismo opravili. 

Novi spremenljivki sta predstavljali temelj za oblikovanje dihotomne spremenljivke uporabe 

use_LETO_dih, kjer vrednost 1 pomeni nadpovprečno, vrednost 0 pa podpovprečno uporabo 

orodij managerjev. Ta nova spremenljivka, nastopa pri preverjanju vplivov na donosnost 

kapitala podjetja z regresijsko analizo, v vlogi neodvisne spremenljivke, medtem ko 

spremenljivka ROE_LETO (ki je bila predhodno normalizirana) nastopa v vlogi odvisne 

spremenljivke. 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate skupne regresijske analize in posamezno po 

analiziranih letih. 

Analiza uporabe več kot 6 od naštetih 25 orodij managerjev v letu 2013 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 67 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke zelo šibko 

pojasnjujejo variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 67: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Nadpovprečna uporaba 0,107 0,11 0,004 40,11146 
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Iz preglednice 68 je razvidno, da je regresijski model ni dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti regresijskih 

koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Preglednica 68: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 2517,967 1 2517,967 1,565 0,213 

Ostanek 217205,445 135 1608,929   

Skupaj 219723,412 136    
 

Rezultat korelacijske analize v preglednici 69 kaže, da uporaba orodij managerjev ni statistično 

značilno povezana z višino ROE (p > 0,05). 

Preglednica 69: Korelacijska analiza 

    ROE_2013_NORMAL use_2013_dih 

r ROE_2013_NORMAL 1,000 0,107 

  use_2013_dih 0,107 1,000 

p (1-stransko) ROE_2013_NORMAL   0,107 

  use_2013_dih 0,107  
 

Analiza uporabe več kot 6 od naštetih 25 orodij managerjev v letu 2014 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 70 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

1,3 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 70: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Nadpovprečna uporaba 0,143 0,020 0,013 21,91990 

 

Iz preglednice 71 je razvidno, da je regresijski model ni dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti regresijskih 

koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Preglednica 71: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 1354,665 1 1354,665 2,819 0,095 

Ostanek 64865,050 135 480,482   

Skupaj 66219,715 136    
 



 

168 

Rezultat korelacijske analize iz preglednice 72 kaže, da je nadpovprečna uporaba orodij 

managerjev statistično značilno pozitivno povezana z višino ROE (p = 0,048), pri višji 

nadpovprečna uporabi je višji tudi višji ROE.  

Preglednica 72: Korelacijska analiza 

    ROE_2014_NORMAL use_2014_dih 

r ROE_2014_NORMAL 1,000 0,143 

  use_2014_dih 0,143 1,000 

p (1-stransko) ROE_2014_NORMAL   0,048 

  use_2014_dih 0,048  
 

Analiza uporabe več kot 6 od naštetih 25 orodij managerjev v letu 2015 

Najprej smo preverjali kakovost oblikovanega regresijskega modela, v nadaljevanju pa 

statistično pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 73 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke ne 

pojasnjujejo variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 73: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Nadpovprečna uporaba 0,054 0,003 -0,005 18,74661 

 

Iz preglednice 74 je razvidno, da je regresijski model dovolj ni dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti 

regresijskih koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Preglednica 74: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 137,145 1 137,145 0,390 0,533 

Ostanek 47443,785 135 351,435   

Skupaj 47580,930 136    
 

Rezultat korelacijske analize iz preglednice 75 kaže, da uporaba orodij managerjev ni statistično 

značilno povezana z višino ROE (p > 0,05). 
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Preglednica 75: Korelacijska analiza 

    ROE_2015_NORMAL use_2015_dih 

r ROE_2015_NORMAL 1,000 0,054 

  use_2015_dih 0,054 1,000 

p (1-stransko) ROE_2015_NORMAL   0,267 

  use_2015_dih 0,267  
 

Analiza uporabe več kot 6 od naštetih 25 orodij managerjev v letih 2013–2015 

Najprej smo preverjali kakovost regresijskega modela, v nadaljevanju pa statistično 

pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 76 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

1,8 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 76: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Nadpovprečna uporaba 0,159 0,025 0,018 22,60679 

 

Iz preglednice 77 je razvidno, da je regresijski model ni dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti regresijskih 

koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. Pogojno bi lahko uporabili 

rezultate saj je stopnja značilnosti malenkost nad 0,05. 

Preglednica 77: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 1809,490 1 1809,490 3,541 0,062 

Ostanek 69505,134 136 511,067   

Skupaj 71314,624 137    
 

Rezultat korelacijske analize iz preglednice 78, kaže, da je nadpovprečna uporaba statistično 

značilno pozitivno povezana z višino ROE (p < 0,05), pri višji nadpovprečni uporabi je višji 

tudi ROE. 

Preglednica 78: Korelacijska analiza 

    ROE_2015_NORMAL use_num 

r ROE_NORMAL 1,000 0,159 

  use_num 0,159 1,000 

p (1-stransko) ROE_NORMAL   0,031 

  use_num 0,031  
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5.7.6 Rezultati preverjanja hipoteze H3 

Hipotezo H3, ki se glasi: »Uporaba več kot 6 od naštetih 25 orodij managerjev v podjetjih ima 

statistično značilen in pozitiven vpliv na donosnost kapitala podjetja,« moramo zavrniti. Iz 

rezultatov regresijske analize je razvidno, da rezultati niso statistično značilni v nobenem letu.  

5.7.7 H4: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo z uporabljenimi orodji managerjev ima 

statistično značilen in pozitiven vpliv na donosnost kapitala podjetij.  

Pri analizi hipoteze H4 smo vsa orodja razvrstili v skupine glede na zadovoljstvo z doseganjem 

ciljev. Po Venkatramanu in Ramanujamu (1986a, 803) bomo proučili zadovoljstvo managerjev 

z uporabo orodij managerjev in orodja razdelili v pet skupin, glede na doseganje naslednjih 

ciljev: zunanji, kompetenčni, finančni, procesni in ostali. Ta razdelitev je bila osnova za 

ustvarjanje petih novih spremenljivk, in sicer: zunanji_LETO_m, kompetencni_LETO_m, 

financni_LETO_m, procesni_LETO_m in ostali_LETO_m. Nove spremenljivke smo oblikovali 

z izračunom povprečne vrednosti zadovoljstva za vsa orodja v izbranem letu. 

Z izračunom koeficienta asimetrije in sploščenosti smo preverili normalnost porazdelitve novih 

spremenljivk – rezultat je pokazal odstopanje od normalne porazdelitve le v primeru 

spremenljivke ostali_2013, v vseh ostalih primerih pa so spremenljivke približno normalno 

porazdeljene, zato normalizacije novih spremenljivk nismo opravili. 

Vse nove spremenljivke so v regresijski analizi neodvisne spremenljivke, medtem ko je 

spremenljivka ROE_LETO_m (ki je bila predhodno normalizirana) odvisna spremenljivka. 

Pri tej hipotezi je pri vseh modelih multivariatne regresijske analize zaslediti multikolinearnost 

med dejavniki. Vsebinsko je multikolinearnost pričakovana, saj se lahko različna orodja 

managementa uporabljajo za doseganje več različnih ciljev. Različni managerji uporabljajo 

različna orodja za doseganje enakega cilja. Prav tako je doseganje enega cilja lahko povezano 

z doseganjem drugega cilja. V kolikor zasledujemo finančni cilj lahko hkrati zasledujemo tudi 

procesni cilj. Multikolinearnost je razvidna iz preglednic, kjer je VIF faktor večji od 10 (Yoo 

idr. 2014). 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate skupne regresijske analize in posamezno po 

analiziranih letih. 

Vpliva dejavnikov zadovoljstva z uporabljenimi orodji managerjev v letu 2013 

Najprej smo preverjali kakovost regresijskega modela, v nadaljevanju pa statistično 

pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 
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V preglednici 79 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

14,0 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 79: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Vpliv dejavnikov 0,428 0,183 0,140 38,50356 

 

Iz preglednice 80 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 80: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 31213,455 5 6242,691 4,211 0,002 

Ostanek 139357,293 94 1482,524   

Skupaj 170570,748 99    
 

Rezultat analize iz preglednice 81, kaže, statistično značilen vpliv zunanjih dejavnikov na 

višino ROE (p = 0,011), medtem ko vpliv ostalih dejavnikov ni statistično pomemben. Vpliv 

doseganja zunanjih ciljev pri stopnji značilnosti p < 0,05 je pozitiven in po moči močan 

(0,40 < Beta < 0,70), kar pomeni, da višje zadovoljstvo z doseganjem zunanjih ciljev vpliva na 

višji ROE. Malo nad stopnjo značilnosti p < 0,05 so tudi procesni cilji (p = 0,079), ki negativno 

vplivajo na ROE, kar pomeni, da višje zadovoljstvo s doseganjem procesnih ciljev znižuje ROE. 

Preglednica 81: Regresijski koeficienti 

  
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B 
Standardna 

napaka 
Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –142,915 35,107  –4,071 0,000    

zunanji_2013_m 56,553 21,709 0,646 2,605 0,011 0,141 7,072 

kompetencen_2013_m 22,243 22,459 0,287 0,990 0,325 0,104 9,652 

procesni_2013_m –64,674 36,414 –0,840 –1,776 0,079 0,039 25,739 

financni_2013_m –27,149 24,246 –0,312 –1,120 0,266 0,112 8,943 

ostali_2013_m 49,636 29,474 0,616 1,684 0,095 0,065 15,370 
 

Vpliv dejavnikov zadovoljstva z uporabljenimi orodji managerjev v letu 2014 

Najprej smo preverjali kakovost regresijskega modela, v nadaljevanju pa statistično značilnost 

in pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 82 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

13,3 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 82: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Vpliv dejavnikov 0,423 0,179 0,133 20,46440 

 

Iz preglednice 83 je razvidno, da je regresijski model dovolj kakovosten za napovedovanje 

(stopnja značilnosti F-statistike je manjša od 0,05). 

Preglednica 83: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 8216,447 5 1643,289 3,924 0,003 

Ostanek 37691,241 90 418,792   

Skupaj 45907,689 95    
 

Rezultat analize iz preglednice 84 ne kaže na statistično značilen vpliv spremenljivk na višino 

ROE (p > 0,05). 

Preglednica 84: Regresijski koeficienti 

  
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B 
Standardna 

napaka 
Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –67,477 20,415  –3,305 0,001    

zunanji_2014_m –13,030 12,369 –0,279 –1,053 0,295 0,130 7,676 

kompetencen_2014_m –14,550 11,992 –0,356 –1,213 0,228 0,106 9,431 

procesni_2014_m 18,889 12,888 0,379 1,466 0,146 0,136 7,338 

financni_2014_m 13,144 12,977 0,259 1,013 0,314 0,139 7,174 

ostali_2014_m 14,155 12,602 0,321 1,123 0,264 0,111 8,979 
 
 

Vpliv dejavnikov zadovoljstva z uporabljenimi orodji managerjev v letu 2015 

Najprej smo preverjali kakovost regresijskega modela, v nadaljevanju pa statistično značilnost 

in pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 85 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke ne 

pojasnjujejo variabilnosti odvisne spremenljivke. 

Preglednica 85: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Vpliv dejavnikov 0,209 0,44 -0,008 17,97066 
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Rezultat analize iz preglednice 86 kaže, da regresijski model ni dovolj kakovosten za 

napovedovanje (stopnja značilnosti F-statistike je večja od 0,05), zato dobljene vrednosti 

regresijskih koeficientov niso dovolj kakovostne za preverjanje hipoteze. 

Razlog za nekakovosten model je lahko kršenje predpostavke multikolinearnosti med 

spremenljivkami, ne pa tudi nenormalnosti porazdelitve ostankov. 

Preglednica 86: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 1351,309 5 270,262 0,837 0,527 

Ostanek 29710,912 92 322,945   

Skupaj 31062,221 97    
 

V preglednici 87 smo informativno preverili, ali so spremenljivke med seboj kakorkoli 

povezane. Rezultat korelacijske analize kaže, da so procesni in finančni cilji statistično značilno 

pozitivno, po moči zelo šibko (r < 0,20), povezani z višino ROE (p < 0,05), kar pomeni, da višje 

zadovoljstvo s procesnimi in finančnimi cilji pomeni višji ROE. 

Preglednica 87: Korelacijska analiza 

    
ROE_2015_
NORMAL 

zunanji_2
015_m 

kompetencen_
2015_m 

procesni_ 
2015_m 

financni_
2015_m 

ostali_ 
2015_m

r ROE_2015_NORMAL 1,000 0,161 0,155 0,205 0,193 0,163

  zunanji_2015_m 0,161 1,000 0,862 0,715 0,750 0,857

  kompetencen_2015_m 0,155 0,862 1,000 0,760 0,755 0,736

  procesni_2015_m 0,205 0,715 0,760 1,000 0,885 0,734

 financni_2015_m 0,193 0,750 0,755 0,885 1,000 0,783

  ostali_2015_m 0,163 0,857 0,736 0,734 0,783 1,000

p (1-

stransko)  
ROE_2015_NORMAL  0,057 0,064 0,021 0,029 0,055

zunanji_2015_m 0,057  0,000 0,000 0,000 0,000

  kompetencen_2015_m 0,064 0,000  0,000 0,000 0,000

 procesni_2015_m 0,021 0,000 0,000   0,000 0,000

  financni_2015_m 0,029 0,000 0,000 0,000   0,000

  ostali_2015_m 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Vpliv dejavnikov zadovoljstva z uporabljenimi orodji managerjev v letih 2013–2015 

Najprej smo preverjali kakovost regresijskega modela, v nadaljevanju pa statistično značilnost 

in pomembnost vplivov posameznih dejavnikov. 

V preglednici 88 nam prilagojeni R2 kaže, da vključene neodvisne spremenljivke pojasnjujejo 

4,8 % variabilnosti odvisne spremenljivke. 
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Preglednica 88: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2  Prilagojeni R2  Standardna napaka ocene 
Vpliv dejavnikov 0,295 0,087 0,048 22,44657 

 

Rezultat analize iz preglednice 89 kaže, da bi pogojno lahko uporabili regresijski model, saj je 

stopnja značilnosti F-statistike za malenkost večja od 0,05 (p = 0,056). 

Preglednica 89: ANOVA regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Kvadrat povprečja F p 

Regresija 5617,853 5 1123,571 2,230 0,056 

Ostanek 58950,252 117 503,848   

Skupaj 64568,105 122    
 

Iz preglednice 90 je razvidno, da je statistično neznačilen procesni in pogojno zunanji cilj, ki 

imata p > 0,05. 

Preglednica 90: Regresijski koeficienti 

  
Nestandardizirani 

koeficienti 
Standardizirani 

koeficienti 
t p 

Statistika 
kolinearnosti 

  B 
Standardna 

napaka 
Beta   Toleranca VIF 

(Konstanta) –32,645 21,168  –1,542 0,126   

zunanji_m 1,989 8,933 0,059 0,223 0,824 0,161 0,023 

kompetencen_m –2,180 9,165 –0,053 –0,238 0,812 0,155 –0,025 

procesni_m 7,979 10,729 0,172 0,744 0,459 0,205 0,077 

financni_m 2,124 11,886 0,043 0,179 0,859 0,193 0,019 

ostali_m –0,345 8,497 –0,009 –0,041 0,968 0,163 –0,004 
 

V preglednici 91 smo informativno preverili, ali so spremenljivke med seboj kakorkoli 

povezane. Rezultat korelacijske analize v preglednici 90 kaže, da so vsi analizirani dejavniki 

statistično značilno pozitivno, po moči šibko (0,20 < r < 0,40), povezani z višino ROE 

(p < 0,05), kar pomeni, da višje je zadovoljstvo s posameznimi analiziranimi dejavniki pomeni 

višji ROE. 

Preglednica 91: Korelacijska analiza 

    ROE_m 
zunanji_2

015 

Kompetencen_

2015 

procesni_

2015 

financni_

2015 

ostali_2

015 

r ROE_m 1,000 0,262 0,226 0,259 0,270 0,266 
  zunanji_m 0,262 1,000 0,869 0,808 0,858 0,810 
  kompetencen_m 0,226 0,869 1,000 0,898 0,861 0,867 
  procesni_m 0,259 0,808 0,898 1,000 0,907 0,871 
 financni_m 0,270 0,858 0,861 0,907 1,000 0,861 
  ostali_m 0,266 0,810 0,867 0,871 0,861 1,000 
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p (1-

stransko)  
ROE_m  0,002 0,006 0,002 0,001 0,001 

zunanji_m 0,002  0,000 0,000 0,000 0,000 
  kompetencen_m 0,006 0,000  0,000 0,000 0,000 
 procesni_m 0,002 0,000 0,000   0,000 0,000 
  financni_m 0,001 0,000 0,000 0,000   0,000 
  ostali_m 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000  

 

5.7.8 Rezultati preverjanja hipoteze H4 

Hipotezo H4, ki se glasi: »Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo z uporabljenimi orodji managerjev 

ima statistično značilen in pozitiven vpliv na čisto donosnost kapitala podjetij,« lahko delno 

potrdimo. Iz rezultatov regresijske analize je razvidno, da so rezultati statistično značilni v vseh 

letih razen 2014. 

5.8 Modeliranje z linearnimi strukturnimi enačbami 

Za namen analize odnosov med več spremenljivkami v sistemu regresijskih enačb smo, z 

uporabo modeliranja z linearnimi strukturnimi enačbami, razvili strukturni model. Tega smo še 

nadgradili z določenimi povezavami med spremenljivkami v različnih regresijskih enačbah. 

5.8.1 Analiza povezanosti med trditvami posredno merljivih spremenljivk 

Na osnovi predhodno dobljenih rezultatov smo analizirali povezanost med trditvami posredno 

merljivih spremenljivk, kar je pogoj za izvedbo metode glavnih komponent. Pri tem smo 

uporabili Spearmanov ρ-korelacijski test. 

Iz preglednice 92 je razvidna zmerna pozitivna povezanost med vsemi trditvami spremenljivke 

zadovoljstva z uporabo orodij managementa. 
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Preglednica 92: Povezanost med trditvami spremenljivke zadovoljstva z uporabo orodij 

managementa 

Spearmanov koeficient korelacije rangov 

Leto 2013 
 nadpovp_2014_m podpovp_2014_m 

nadpovp_2013_m 1 0,377* 

podpovp_2013_m  1 

Leto 2014 
 nadpovp_2014_m podpovp_2014_m 

nadpovp_2014_m 1 0,437* 

podpovp_2014_m  1 

Leto 2015 
 nadpovp_2015_m podpovp_2015_m 

nadpovp_2015_m 1 0,442* 

podpovp_2015_m  1 

Leto 2013–2015 
 nadpovp_m podpovp_m 

nadpovp_m 1 0,454* 

podpovp_m  1 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji značilnosti, manjši ali enaki 0,01. 

Preglednica 93 prikazuje, da je večina trditev spremenljivke uporabe orodij po managerskih 

funkcijah pozitivno povezana, le med trditvami kontroliranje in vodenje v vseh letih ter 

organiziranje_2013_m in vodenje_2013_m ni povezanosti (stopnja značilnosti večja od 0,05). 

Preglednica 93: Povezanost med trditvami spremenljivke uporabe orodij po 

managerskih funkcijah 

Spermanov koeficient korelacije rangov  

Leto 2013  
organiziranje

_2013_m 
kontroliranje

_2013_m 
planiranje_

2013_m 
vodenje_2

013_m 

organiziranje_2013_m 1 0,431* 0,439* 0,250 

kontroliranje_2013_m  1 0,329* 0,106 

planiranje_2013_m   1 0,334* 

vodenje_2013_m    1 

Leto 2014  
organiziranje

_2014_m 
kontroliranje

_2014_m 
planiranje_

2014_m 
vodenje_2

014_m 

organiziranje_2014_m 1 0,448* 0,418* 0,305* 

kontroliranje_2014_m  1 0,324* 0,083 

planiranje_2014_m   1 0,327* 

vodenje_2014_m    1 

Leto 2015  
organiziranje

_2015_m 
kontroliranje

_2015_m 
planiranje_

2015_m 
vodenje_2

015_m 

organiziranje_2015_m 1 0,376* 0,480* 0,336* 

kontroliranje_2015_m  1 0,357* 0,183 

planiranje_2015_m   1 0,438* 

vodenje_2015_m    1 

Leto 2013–2015  
organiziranje

_m 
kontroliranje

_m 
planiranje_

m 
vodenje_

m 

organiziranje_m 1 0,405* 0,402* 0,288* 

kontroliranje_m  1 0,381* 0,109 
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planiranje_m   1 0,401* 

vodenje_m    1 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji značilnosti, manjši ali enaki 0,01. 

Iz preglednice 94 je razvidna pozitivna povezanost med vsemi trditvami spremenljivke o ciljih 

uporabe orodij managementa. 

Preglednica 94: Povezanost med trditvami spremenljivke o ciljih uporabe orodij 

managementa 

Spearmanov koeficient korelacije rangov 

Leto 2013  
zunanji_
2013_m 

kompetenčen
_2013_m 

procesni_
2013_m 

finančni_2
013_m 

ostali_ 
2013_m 

zunanji_2013_m 1 0,872* 0,887* 0,859* 0,703* 

kompetenčen_2013_m  1 0,941* 0,881* 0,892* 

procesni_2013_m   1 0,909* 0,960* 

finančni_2013_m    1 0,780* 

ostali_2013_m     1 

Leto 2014  
zunanji_
2014_m 

kompetenčen
_2014_m 

procesni_
2014_m 

finančni_2
014_m 

ostali_ 
2014_m 

zunanji_2014_m 1 0,897* 0,804* 0,833* 0,773* 

kompetenčen_2014_m  1 0,850* 0,807* 0,925* 

procesni_2014_m   1 0,876* 0,793* 

finančni_2014_m    1 0,764* 

ostali_2014_m     1 

Leto 2015  
zunanji_
2015_m 

kompetenčen
_2015_m 

procesni_
2015_m 

finančni_2
015_m 

ostali_ 
2015_m 

zunanji_2015_m 1 0,862* 0,715* 0,750* 0,857* 

kompetenčen_2015_m  1 0,722* 0,687* 0,703* 

procesni_2015_m   1 0,867* 0,733* 

finančni_2015_m    1 0,759* 

ostali_2015_m     1 

Leto 2013–
2015 

 
zunanji_

m 
kompetenčen

_m 
procesni_

m 
Finančni_

m 
ostali_m 

zunanji_m 1 0,869* 0,790* 0,824* 0,775* 

kompetenčen_m  1 0,889* 0,841* 0,867* 

procesni_m   1 0,894* 0,869* 

finančni_m    1 0,858* 

ostali_m     1 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji značilnosti, manjši ali enaki 0,01. 

5.8.2 Strukturni model 

V osnovni strukturni model (priloga 5) smo vključili modele razvite iz posameznih hipotez. V 

osnovnem strukturnem modelu smo v sklopu Hipoteze 1 uporabili kot odvisno spremenljivko 

zadovoljstvo, kot neodvisni spremenljivki pa nadpovp_m in podpovp_m. Model v sklopu 

Hipoteze 2 vsebuje odvisno dihotomono spremenljivko use_num. V sklopu Hipoteze 3 smo v 
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model vključili odvisno spremenljivko funkcije ter neodvisne spremenljivke organiziranje_m, 

kontroliranje_m, planiranje_m, vodenje_m. Model vsebuje v sklopu Hipoteze 4 odvisno 

spremenljivko dejavniki in neodvisne spremenljivke zunanji_m, kompetencen_m, procesni_m, 

financni_m in ostali_m.  

Osnovni strukturni model smo nadgradili s povezavami in sicer med spremenljivkami 

zadovoljstvo, funkcije in dejavniki in med spremenljivkama zunanji_m in kompetencen_m ter 

procesni_m in kompetencen_m. Z nadgradnjo strukturnega modela smo izpostavili pet ključnih 

povezav med spremenljivkami v različnih regresijskih enačbah, ki so pripomogle k izboljšanju 

prileganja modela podatkom, kar je razvidno iz preglednice 95. Tudi drugi avtorji (Rigby 2015; 

van den Berg in Pietersma 2015; Mijoč, Pekanov Starčević in Mijoč 2014; van Assen, van den 

Berg in Pietersma 2010; Rigby in Bilodeaujeva 2007; Time management 2005; Baird, Harrison 

in Reeve 2004; Have idr. 2003) vidijo orodja managerjev v podjetju, kot dejavnike povezovanja 

različnih interesnih skupin in ciljev z namenom izboljšanja rezultatov poslovanja. 

Za oceno ustreznosti modelov smo uporabili najpogosteje uporabljeno metodo največjega 

verjetja (angl. maximum likelihood), ki je hkrati tudi razmeroma robustna na kršenje 

predpostavk podatkov. Pri preverjanju ustreznosti modelov smo najprej preverili izpolnjevanje 

pogojev za identifikacijo faktorskega modela. Model je identificiran takrat, kadar vključuje več 

poznanih kot nepoznanih elementov. Vsi modeli, predstavljeni v nadaljevanju, so identificirani. 

Za merjenje ustreznosti modelov smo kot mere izbrali RMSEA, CFI in NFI4. Pri tem smo 

obravnavali rezultate posameznega modela kot celoto in dopustili morebitno manjše odstopanje 

posamezne mere od kriterija. Kot je razvidno iz preglednice 95, se model popolnoma prilega 

podatkom v dveh merah prileganja in sicer CFI in NFI, kar zadošča, da se model sprejme. Pri 

tretji meri prileganja RMSEA je model še vedno sprejemljiv. 

Preglednica 95: Mere prileganja (strukturni model) 

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,007 

RMSEA 0,081 

CFI 0,967 

NFI 0,911 
 

Iz slike 10 in preglednice 96 je razvidno, da ima na ROE_m največji pozitiven vpliv 

spremenljivka dejavniki, ostale tri spremenljivke pa imajo negativen vpliv. Ta spremenljivka je 

tudi edina statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. Iz podatkov je razvidno, da podjetja 

povečujejo čisto donosnost kapitala z doseganjem zastavljenih ciljev. Spremenljivka pojasnjuje 

93 % variabilnosti čiste donosnosti kapitala, kar postavlja v ospredje doseganje ciljev podjetja. 

                                                 
4 Mejne vrednosti za dobro prileganje modela so za RMSEA < 0,08, CFI > 0,9 in NFI > 0,9 (Hair idr., 
2009) 
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Opomba: črka »e« ponazarja mersko napako. 

Slika 10: Nadgrajen strukturni model 
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Preglednica 96: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 

(strukturni model) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ostali_m  < --- dejavniki 0,848 fiksni 

financni_m  < --- dejavniki 0,966 *** 

procesni_m  < --- dejavniki 0,902 *** 

kompetencen_m  < --- dejavniki 0,814 *** 

zunanji_m  < --- dejavniki 0,835 *** 

vodenje_m  < --- funkcije 0,364 fiksni 

planiranje_m  < --- funkcije 0,606 *** 

kontroliranje_m  < --- funkcije 0,563 *** 

organiziranje_m  < --- funkcije 0,697 *** 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,681 fiksni 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,725 *** 

ROE_m  < --- use_num -0,043 0,667 

ROE_m  < --- funkcije -0,203 0,198 

ROE_m  < --- dejavniki 0,933 0,008 

ROE_m  < --- zadovoljstvo -0,267 0,083 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 
 

Statistično povezanost med uspešnostjo poslovanja in doseganjem zastavljenih ciljev pritrjujejo 

tudi Van den Berg in Pietersma (2015), Kannaiah (2015) ter Schermerhorn in Wright (2014). 

Vsi avtorju poudarjajo pomen pravilne izbire in doseganja ciljev za uspešno poslovanje 

podjetja. 

Strukturni model (slika 10, preglednica 96) prikazuje, da ima na dejavniki, največji pozitiven 

vpliv financni_m, kar nakazuje, da je doseganje finančnega cilja najpomembnejše pri doseganju 

čistega dobička podjetja. Tudi procesni_m, ostali_m, zunanji_m, kompetencni_m imajo visok 

pozitiven vpliv, kar nakazuje na pomembnost doseganja tudi drugih zastavljenih ciljev. 

Strukturni model (slika 10, preglednica 96) prikazuje, da ima na ROE_m negativen vpliv 

zadovoljstvo, kar nakazuje, da zadovoljstvo z uporabo orodij managementa negativno vpliva na 

donosnost podjetja. Zadovoljstvo je subjektivna kategorija, ki za managerja pogosto pomeni, 

da orodje tehnično in vsebinsko obvlada in je zato proti menjavi orodja, ne glede na uspešnost 

njegove uporabe. Objektivno presojanje o uspešnosti uporabe orodja in s tem utemeljenosti 

uporabe nam lahko da le merjenje rezultatov uporabe orodja. Iz preglednice 26 je razvidno, da 

le 36,4 % managerjev meri vpliv uporabe orodja na dobiček podjetja. Prav tako lahko negativen 

vpliv razložimo kot potrebo po uvajanju novih orodij, ki bi bila bolj učinkovita pri doseganju 

zastavljenih ciljev, čemur pritrjujejo tudi Čičak, Dabič in Kiessling (2010) ter Baird, Harrison 

in Reeve (2004). Dinamične razmere na trgu od managementa zahteva nenehne izboljšave. 
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Tudi funkcije imajo v strukturnem modelu negativen vpliv na ROE_m. Orodja niso vedno 

uporabljena za enako managersko funkcijo, saj jih lahko delno prilagodimo in uporabimo za 

različne managerske funkcije. Pri tem lahko orodje uporabimo za pomoč pri napačni 

managerski funkciji, kar negativno vpliva na dobiček podjetja, čemur pritrjujejo Rigby (2001), 

Magretta (2002) in Wirtzu idr. (2015) Pri tem igra pomembno vlogo poznavanje namena in 

uporabe orodij managementa pred njihovo implementacijo. 

5.8.3 Nadgrajen strukturni model za leta 2013, 2014 in 2015 

Model smo testirali na podatkih o uporabi orodij managerjev za leta 2013, 2014, 2015. Rezultati 

so prikazani v preglednici 97. Kot je razvidno iz preglednice 95, se modeli prilegajo podatkom 

najmanj v eni meri prileganja, in sicer v CFI (> 0,95) kar zadošča, da se modeli sprejmejo. 

Preglednica 97: Mere prilagajanja (strukturni model) 

Mere prileganja Vrednost za leto 2013 Vrednost za leto 2014 Vrednost za leto 2015 

χ2 (p) 72,744 82.229 66,455 

RMSEA 0,082 0,107 0,058 

CFI 0,978 0,958 0,982 

NFI 0,914 0,882 0,898 
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Slika 11: Nadgrajen strukturni model za leto 2013 
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Slika 12: Nadgrajen strukturni model za leto 2014 
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Slika 13: Nadgrajen strukturni model 2015 

S testiranjem nadgrajenega strukturnega modela za leta 2013, 2014 in 2015 smo želeli ugotoviti, 

ali med posameznimi spremenljivkami, vključenimi v model obstajajo pomembne razlike oz. 

ali struktura modela vzdrži v več zaporednih letih. Kot je razvidno iz slik 11, 12 in 13 ter 

preglednic 98, 99 in 100 so prisotne določene razlike, ki pa ne vplivajo na konceptualni model. 

Gre predvsem za povezave pri spremenljivki dejavniki. V posameznih letih se spreminjajo 

nekatere povezave, ki jih ni v osnovnem modelu, velja pa poudariti, da so te razlike med modeli 

majhne, tako da lahko uporabljamo v osnovi nadgrajen strukturni model. 
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Preglednica 98: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 

(nadgrajeni strukturni model 2013) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ostali_m  < --- dejavniki 0,928 *** 

financni_m  < --- dejavniki 0,977 *** 

procesni_m  < --- dejavniki 0,935 *** 

kompetencen_m  < --- dejavniki 0,939 *** 

zunanji_m  < --- dejavniki 0,969 fiksni 

vodenje_m  < --- funkcije 0,542 *** 

planiranje_m  < --- funkcije 0,662 fiksni 

kontroliranje_m  < --- funkcije 0,579 *** 

organiziranje_m  < --- funkcije 0,692 *** 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,643 fiksni 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,748 *** 

ROE_m  < --- use_num –0,140 0,217 

ROE_m  < --- funkcije –0,132 0,481 

ROE_m  < --- dejavniki 0,973 0,01 

ROE_m  < --- zadovoljstvo –0,199 0,114 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 
 

Preglednica 99: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 

(nadgrajeni strukturni model 2014) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ostali_m  < --- dejavniki 0,898 *** 

financni_m  < --- dejavniki 0,980 *** 

procesni_m  < --- dejavniki 0,954 *** 

kompetencen_m  < --- dejavniki 0,844 *** 

zunanji_m  < --- dejavniki 0,899  

vodenje_m  < --- funkcije 0,442 *** 

planiranje_m  < --- funkcije 0,629 *** 

kontroliranje_m  < --- funkcije 0,609 *** 

organiziranje_m  < --- funkcije 0,742  

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,660 *** 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,653  

ROE_m  < --- use_num 0,157 0,277 

ROE_m  < --- funkcije –0,319 0,371 

ROE_m  < --- dejavniki 0,886 0,166 

ROE_m  < --- zadovoljstvo –0,176 0,369 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 
 



 

186 

Preglednica 100: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 

(nadgrajeni strukturni model 2015) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ostali_m  < --- dejavniki 0,803 *** 

financni_m  < --- dejavniki 0,940 *** 

procesni_m  < --- dejavniki 0,920 *** 

kompetencen_m  < --- dejavniki 0,633 *** 

zunanji_m  < --- dejavniki 0,642 fiksni 

vodenje_m  < --- funkcije 0,275 *** 

planiranje_m  < --- funkcije 0,581 *** 

kontroliranje_m  < --- funkcije 0,463 *** 

organiziranje_m  < --- funkcije 0,630 fiksni 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,497 *** 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,771 fiksni 

ROE_m  < --- use_num 0,219 0,091 

ROE_m  < --- funkcije –0,125 0,438 

ROE_m  < --- dejavniki 0,301 0,4 

ROE_m  < --- zadovoljstvo –0,058 0,637 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 
 



 

187 

6 UGOTOVITVE IZ EMPIRIČNEGA DELA RAZISKAVE, PRISPEVEK K 

ZNANOSTI IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V tem poglavju predstavljamo ugotovitve iz empirične raziskave, prispevek k znanosti in 
predloge za nadaljnje raziskovanje. 

6.1 Ugotovitve iz empiričnega dela raziskave 

Z izpolnjevanjem namena in ciljev raziskave smo na osnovi opisnih statistik prišli do naslednjih 

ugotovitev: 

 V sklopu uporabe orodij managerjev v letih 2013, 2014 in 2015 (poglavje 5.5.4) smo 

ugotovili, da anketiranci v podjetjih najbolje poznajo orodje Zunanje izvajanje dejavnosti, 

najslabše pa Moteče inovativne skupine. Najpogosteje je uporabljeno orodje Zunanje 

izvajanje dejavnosti, najmanj je bilo uporabljeno orodje Moteče inovativne skupine. Iz 

podatkov je razvidno, da se število uporabljenih orodij z leti povečuje. V primerjavi z letom 

2013 so managerji v podjetjih v letu 2015 uporabili 286 ali 31,0 % več orodij. Največ 

podjetij je uporabljalo od 7 do 13 orodij managerjev. V tem obdobju je dobra desetina 

podjetij uporabljalo vsa leta enaka orodja. Med podjetji, ki so spreminjala uporabljena 

orodja v opazovanem obdobju, je bilo največ tistih, ki so spremenila od 1 do 3 uporabljenih 

orodij. 

 V sklopu zadovoljstva z uporabo orodij managerjev (poglavje 5.5.5) so uporabniki orodij 

managerjev v povprečju bili najbolj zadovoljni z orodjem Strateško planiranje, Digitalne 

spremembe in Opredelitev vizije in strategije. Najmanj so bili uporabniki zadovoljni z 

orodjem Zmanjševanje kompleksnosti, Moteče inovativne skupine in Ničelnim 

planiranjem proračuna (3,88). Managerji so orodje Orodja za pravilno odločanje ocenili 

kot najbolj vplivno na dobiček podjetja, kot najmanj vplivno je bilo ocenjeno orodje 

Anketiranje zaposlenih. 

 V sklopu vpliva orodja na dobiček in doseganje ciljev podjetja (poglavje 5.5.6) so 

uporabniki odgovorili, da vpliv orodja na dobiček meri v povprečju le dobra tretjina 

podjetij. Kar slabi dve tretjini ne meri vpliva učinka uporabe orodja na dobiček. 

Najpogosteje podjetja merijo uporabo orodja Model cenovne optimizacije in Popolno 

obvladovanje kvalitete, najredkeje pa orodje Orodja za pravilno odločanje. Iz rezultatov 

lahko zasledimo, da podjetja v manj kot 50 % merijo učinek uporabljenega orodja na 

dobiček podjetja. Najredkeje merijo učinek Orodja za pravilno odločanje (16,7 %). 

 V sklopu doseganje ciljev podjetja in konkurenca (5.5.7) so podjetja najpogosteje 

zasledovala zunanje cilje z uporabo orodja Analiziranje baz podatkov ter s Primerjanjem 

lastne uspešnosti s konkurenco, najmanj uporabljeno orodje je bilo Ničelno planiranje 

proračuna. Kompetenčne cilje so najpogosteje zasledovali s pomočjo orodja Ključne 

kompetence, najmanj pa z Modelom cenovne optimizacije. Za zasledovanje procesnih 

ciljev so najpogosteje uporabljali Organizacijsko upravljanje s časom, najmanj uporabljeno 

orodje je bilo Moteče inovativne skupine. Za zasledovanje finančnih ciljev v podjetjih 
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najpogosteje uporabljajo Ničelno planiranje proračuna, najmanj uporabljeno je bilo orodje 

Anketiranje zaposlenih. Najpogosteje je bilo za zasledovanje ostalih ciljev uporabljeno 

orodje Anketiranje zaposlenih, najmanj pa je bilo uporabljeno orodje Ničelno planiranje 

proračuna. 

 V sklopu ekonomske uspešnosti podjetij (5.5.8) so v letih 2013, 2014 in 2015 najvišjo 

donosnost dosegala podjetja iz predelovalne dejavnosti. Najnižjo donosnost sta v letih 2013 

in 2014 dosegali podjetji iz finančne in zavarovalniške dejavnosti, v letu 2015 je najnižjo 

donosnost dosegalo podjetje iz dejavnosti Oskrba z električno energijo, plinom in paro. 

Na osnovi preverjanja hipotez – ugotovitve, prikazane v preglednici 101 – smo ugotovili, da 

ima v sklopu Hipoteze 1 statistično značilen vpliv na donosnost kapitala podjetja nadpovprečno 

zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev. V sklopu Hipoteze 2 se je izkazalo, da imajo orodja, 

razdeljena po temeljnih managerskih funkcijah, mešan vpliv na donosnost kapitala podjetja. V 

sklopu Hipoteze 3 smo ugotovili, da nadpovprečna uporaba orodij managerjev nima vpliva na 

donosnost kapitala podjetja. V sklopu Hipoteze 4 se je izkazalo, da zasledovanje ciljev nima 

povsem enotnega statističnega vpliva na donosnost kapitala podjetja. 

Na osnovi modeliranja z linearnimi strukturnimi enačbami smo razvili in nadgradili strukturni 

model (poglavje 5.8.2), ki analizira odnose med več spremenljivkami v sistemu regresijskih 

enačb. Z nadgradnjo strukturnega modela smo prišli do ključnih povezav, ki izboljšajo model 

oz. njegovo prileganje podatkom. Ugotovili smo, da ima na čisti dobiček podjetja (kot odvisno 

spremenljivko v modelu) največji pozitiven vpliv finančni cilj podjetja, ki mu sledijo procesni, 

ostali, zunanji in kompetenčni cilji. Negativen vpliv imajo uporaba orodij po funkcijah, 

zadovoljstvo z uporabljenimi orodji ter število uporabljenih orodij. S testiranjem nadgrajenega 

strukturnega modela v letih 2013, 2014 in 2015 (poglavje 5.8.3) pa smo ugotovili, da med 

posameznimi povezavami med spremenljivkami, vključenimi v model, obstajajo določene 

razlike, vendar so te tako majhne, da v osnovi nadgrajen strukturni model vzdrži svojo 

zanesljivost. 
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Preglednica 101: Standardizirani parametri latentnih spremenljivk 

Hipoteza 

Statistična 
značilnost 
(multipla 
regresija) 

Potrditev Ugotovitev 

H1: Nadpovprečno zadovoljstvo v letu 2013 donosnost 
kapitala podjetja. 

DA DA  

H1: Nadpovprečno zadovoljstvo v letu 2014 donosnost 
kapitala podjetja 

DA DA  

H1: Nadpovprečno zadovoljstvo v letu 2015 donosnost 
kapitala podjetja 

NE DA 
Ni povsem 
potrjena 

H1: Nadpovprečno zadovoljstvo v vseh treh letih donosnost 
kapitala podjetja¸¸ 

DA DA  

H2: Orodja managementa razdeljena po temeljnih funkcijah v 
letu 2013 donosnost kapitala podjetja 

DA NE  

H2: Orodja managementa razdeljena po temeljnih funkcijah v 
letu 2014 donosnost kapitala podjetja 

NE DA 
Ni povsem 
zavrnjena 

H2: Orodja managementa razdeljena po temeljnih funkcijah v 
letu 2015 donosnost kapitala podjetja. 

NE NE  

H2: Orodja managementa razdeljena po temeljnih funkcijah v 
vseh treh letih donosnost kapitala podjetja 

DA DA  

H3: Nadpovprečna uporaba v letu 2013 donosnost kapitala 
podjetja 

NE NE  

H3: Nadpovprečna uporaba v letu 2014 donosnost kapitala 
podjetja 

NE DA 
Ni povsem 
zavrnjena 

H3: Nadpovprečna uporaba v letu 2015 donosnost kapitala 
podjetja 

NE NE  

H3: Nadpovprečna uporaba v vseh treh letih donosnost 
kapitala podjetja 

NE DA  

H4: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo v letu 2013 donosnost 
kapitala podjetja 

DA DA  

H4: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo v letu 2014 donosnost 
kapitala podjetja 

DA NE 
Ni povsem 
zavrnjena 

H4: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo v letu 2015 donosnost 
kapitala podjetja 

NE DA  

H4: Vpliv dejavnikov na zadovoljstvo v vseh treh letih 
donosnost kapitala podjetja 

NE DA  

 

6.2 Implikacije 

V nadaljevanju so predstavljena priporočila za stroko, pomembna za uspešnost in 

konkurenčnost srednje velikih in velikih podjetij, za izboljšanje poslovnega in institucionalnega 

okolja ter za ekonomske politike. 

Priporočila za stroko, raziskovalce, managerje in snovalce politike gospodarskega razvoja 

V nadaljevanju so predstavljene implikacije, pomembne za uspešno uporabo orodij 

managementa pri doseganju finančnih ciljev podjetja. 
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Implikacije za uspešnost srednjih in velikih podjetij 

Eden od ključnih dejavnikov ekonomske uspešnosti podjetja je management. Le uspešen 

manager lahko podjetju zagotovi potrebne vire in pogoje dela ter hkrati išče nove poti, znanja 

in izkušnje. Pri tem so mu na voljo orodja managementa. Zadovoljstvo z njihovo uporabo je 

lahko pomemben dejavnik za uvedbo novih orodij ali izboljšavo obstoječih. Rezultati multiple 

regresije kažejo na to, da večje zadovoljstvo z uporabo orodij managementa veča čisto 

donosnost kapitala. 

Glede na zadovoljstvo managerjev lahko izpostavimo orodja za planiranje, optimizacijo 

poslovnih procesov, razumevanje kupcev in zaposlenih. 

Managerji so nadpovprečno zadovoljni z orodji za Opredelitev vizije in strategije, Strateško 

planiranje ter Strateška zavezništva, ki jim omogočajo načrtovanje bodočega delovanja 

podjetja. Glede na njihovo naravo so ta orodja že dolgo v uporabi managerjev in jih zato bolje 

poznajo ter jih uporabljajo za jasno določanje ciljev in strategij za doseganje ciljev.  

Managerji dobro poznajo tudi orodja za optimizacijo poslovnih procesov kot so Digitalne 

spremembe, Organizacijsko upravljanje s časom, Upravljanje s preskrbovalno verigo ter 

primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco, ki jim omogočajo upravljanje s poslovnimi procesi 

ter njihovo prilagajanje potrebam podjetja. 

Tem orodjem sledijo orodja Model cenovne optimizacije, Analiziranje baz podatkov, 

Upravljanje s kupci ter Segmentacija kupcev, ki sta povezani s kupci, ki jih podjetja vse 

pogosteje postavljajo v središče delovanja podjetja, zato jih managerji vse pogosteje 

uporabljajo in poznajo.  

Prav tako jih zanima mnenje zaposlenih, kar dokazujejo z zadovoljstvom uporabe orodja 

Anketiranje zaposlenih. Z njegovo uporabo lahko usmerjajo dejavnosti zaposlenih in nadzirajo 

njihovo učinkovitost in uspešnost, uvajajo spremembe v podjetju glede na zahteve okolja, v 

katerem posluje, ter zagotavljajo pravilne, točne in razumljive informacije. 

Managerji premalo poznajo in uporabljajo sodobna orodja managerjev za spodbujanje idej, 

prenovo poslovnega okolja in s tem višanje dodane vrednosti. 

Implikacije za izboljšanje poslovnega in institucionalnega okolja 

Rezultati raziskave kažejo, da na čisto donosnost kapitala, najbolj vplivajo orodja, ki jih 

uporablja managerska funkcija organiziranja, ki mu sledijo funkcije kontroliranja, planiranja in 

vodenja. 

Iz raziskave sledi, da managerji z uporabo orodij, kot so Management sprememb, Management 

odnosov s strankami, Management oskrbne verige, Management časa skrbijo za managersko 
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funkcijo organiziranja poslovnih procesov znotraj in zunaj podjetja s ciljem optimizacije časa, 

stroškov in kakovosti. Z uporabo orodij Zunanje izvajanje dejavnosti, Ključne kompetence in 

Zmanjševanje zapletenosti management zasleduje cilje poenostavitve ključnih procesov v 

podjetju, ki jim z uporabo orodij Moteče inovativne skupine, Digitalne spremembe, Prenova 

poslovnih procesov ter Analiziranje obsežnih podatkov dodajo dimenzijo sprememb. Pri tem 

pa ne zanemarjajo vpliv stroškov na poslovne procese in zato uporabljajo orodja Modeli 

optimizacije cen, Ničelno predračunavanje. 

Uporaba orodij Management celovite kakovosti, Management zadovoljstva in zvestobe, 

Primerjalno presojanje in Uravnoteženi kazalniki pomagajo managementu pri opravljanju 

funkcije kontroliranja, ki managerjem omogoča nadzor nad poslovnimi procesi in sprejem 

korekturnih ukrepov. 

Šel na tretjem mestu je v raziskavi managerska funkcija planiranja, ki je v ospredju sodobnega 

podjetja, saj so nenehne spremembe vsakdanjik poslovanja podjetja. Managerji si za opravljanje 

te funkcije pomagajo z orodji Izjave o poslanstvu in viziji, Pripojitve in združitve, Strateška 

zavezništva, Scenarij in kontingenčno planiranje, Strateško planiranje, Segmentacija kupcev. 

Kot zadnja po pomembnosti za anketirane managerje je managerska funkcija vodenja pri kateri 

si managerji pomagajo z orodjema Raziskovanje prizadevnosti zaposlenih ter Orodja za 

odločanje. 

Raziskava poudarja osredotočenost managerjev na reševanje operativnih problemov in veliko 

manj poudarja vizionarstvo in sposobnost vodenja. Poslovno okolje mora spodbujati 

management, da išče vedno nove rešitve, v mednarodnem okolju, za obstoječe probleme in se 

ne osredotočajo samo na izboljšavo poslovnih procesov lastnega podjetja. 

Implikacije ekonomske politike 

Zadovoljstvo z doseganjem zastavljenih ciljev z uporabo orodij je temelj za nadaljnjo uporabo 

orodij managementa ter doseganje višje čiste donosnosti kapitala. Managerji so v raziskavi 

najbolj zadovoljni z orodji za doseganje finančnih ciljev, kar je najbolj razumljivo, saj je tudi 

dohodek managerjev najpogosteje povezan z doseganje finančnih ciljev. Temu sledijo procesni, 

ostali, zunanji in kompetenčni cilji.  

Zadovoljstvo pri doseganju procesnih ciljev izhaja iz urejenosti organizacije in s tem 

preglednejše delovanje celotnega podjetja. Glede na zavzetost managerjev pri uporabi orodij za 

boljšo organizacijo poslovnih procesov je drugo mesto pri zadovoljstvu za doseganje procesnih 

ciljev pričakovano. 

Zadovoljstvo z doseganjem zunanjih ciljev je povezano tudi z zavedanjem managementa o 

trajnostnem delovanju podjetja, kar pa je premalo poudarjeno. Vodilna podjetja v panogi imajo 
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na voljo več resursov, ki jih lažje usmerjajo k trajnostnem razvoju podjetja, v kolikor 

management to prepozna kot strategijo. Podjetja se izogibajo sistematičnemu pristopu k 

varovanju okolja saj ga doživljajo kot višanje stroškov poslovanja in ne kot priložnost za novo 

politiko trajnostnega razvoja, ki je povezana z ustvarjanjem višje dodane vrednosti z uporabo 

manj virov, nižjimi stroški ter posledično zmanjševanje vpliva na okolje. 

Zadovoljstvo z doseganjem kompetenčnih ciljev zahteva od managementa, da svoje 

kompetenčne prednosti prepozna kot ključne pri doseganju boljših rezultatov na trgu. Glede na 

to, da je to v raziskavi na zadnjem mestu lahko sklepamo, da management ne vidi priložnosti 

izkoristiti svoje kompetenčne prednosti kot glavne prednosti na trgu in s tem doseganje višje 

dodane vrednosti. Znanje zaposlenih, tehnološko obvladovanje procesov je lahko velika 

priložnost ne samo z vidika optimizacije proizvodnje ampak tudi kot nova dejavnost, ki 

omogoča prihodke tudi s področja storitev svetovanja. 

Uspešnost slovenskih start-up podjetij v svetovnem merilu daje vpogled v možnosti bodočega 

razvoja gospodarske dejavnosti v Sloveniji, le upati si je treba pogledati čez planke, kar mladi 

managerji znajo. Priložnosti za izkoriščanje domačih kompetenc je veliko, samo organizirati se 

je potrebno. Tako smo svoje dragoceno znanje in kompetence prodali tujcem skupaj z Metalno, 

Litostrojem, Tamom, Tomosom, Cimosom … Država bi v okviru svojih pristojnosti lahko 

odprla direktorat, ki bi zbiral znanje in kompetence različnih slovenskih podjetij in jih v obliki 

svetovanj prodajal zainteresiranim. 

6.3 Prispevek k znanosti 

V disertaciji smo s sistematičnim pregledom ter strjenim opisom pregleda izidov iz dosedanjih 

raziskav s področja uporabe orodij managerjev in gospodarske učinkovitosti podali uvid v 

obravnavano teoretično-znanstveno področje. Zasnovan je bil konceptualni model, ki ga je 

možno uporabiti, preveriti in razvijati. 

Izvirni prispevek doktorske disertacije k znanosti predstavlja lastna kvantitativna analiza. Z 

znanimi statističnimi metodami smo najprej parcialno – po posameznih hipotezah – analizirali 

povezave med donosnostjo kapitala podjetja in zadovoljstvom z uporabo orodij managerjev, 

razdelitvijo orodij managerjev po temeljnih funkcijah, z uporabo orodij managerjev ter z 

doseganjem zasledovanih dejavnikov, nato pa simultano – z modeliranjem z linearnimi 

strukturnimi enačbami – analizirali odnose med več spremenljivkami, izhajajočimi iz hipotez. 

Prav slednje označuje prvovrstnost raziskave, saj do sedaj raziskave, ki bi proučevane vsebine 

obravnavala kompleksno in ne samo parcialno, nismo zasledili.  

Ugotovitve raziskave bodo lahko v pomoč podjetjem za izboljšanje uspešnosti in 

konkurenčnosti. Z raziskavo prispevamo rezultate in (spo)znanja, pomembna za krepitev 

povezanosti med uporabo orodij managerjev in donosnostjo kapitala podjetja. 
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6.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V raziskavo smo vključili velika in srednje velika podjetja, za katera predvidevamo, da v 

največji meri uporabljajo orodja managementa. V prihodnje bi bilo smiselno izvesti raziskavo 

na večjem vzorcu podjetij in mednje vključiti tudi ostala podjetja, kjer uporabljajo orodja 

managementa – ne glede na velikost. Tako bi lahko zajeli splošen vpliv uporabe orodij 

managerjev v podjetjih v celem gospodarstvu in ugotovili, ali obstajajo ključne razlike pri 

vplivu na ekonomsko uspešnost podjetij glede na njihovo velikost. 

Raziskava je bila usmerjena v managerje podjetij, saj imajo po našem vedenju ti največ 

informacij o proučevani temi. Zanimivo pa bi bilo vključiti tudi ostale zaposlene v podjetjih, ki 

uporabljajo orodja pri svojem delu. Sedanji rezultati predstavljajo zgolj vodstveno oceno. 

Ocena ostalih zaposlenih bi lahko pokazala drugo perspektivo stanja v podjetjih. 

V naši raziskavi smo izbrali samo en dejavnik ekonomske uspešnosti poslovanja podjetja. V 

prihodnje bi veljalo v raziskavo vključiti tudi druge dejavnike uspešnosti poslovanja, mogoče 

tudi tiste, ki niso ekonomske narave. 

Tovrstno raziskavo bi bilo smiselno izvesti tudi v javnih podjetjih in zavodih, nekaterih 

državnih institucijah oz. v negospodarstvu, kjer je lastnik država ali lokalna skupnost. 

V prihodnje bi bilo zanimivo izvesti raziskavo še v drugih država EU, mogoče najprej v tistih, 

ki so nam bolj primerljiva, npr. Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Hrvaška. 
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7 SKLEP 

Eden izmed ključnih dejavnikov za doseganje poslovne uspešnosti pri obvladovanju podjetja je 

dolgoročna sposobnost učinkovitega gospodarjenja z njegovimi viri. Pri planiranju, 

organiziranju, vodenju in kontroliranju procesov ter nenehnem prizadevanju za doseganje 

zastavljenih smotrov in ciljev naj bi si managerji pomagali s skrbnim načrtovanjem, uporabo 

ter spremljanjem učinkovitosti različnih orodij in tehnik. Med več orodji in tehnikami, ki se z 

razvojem znanosti in stroke nenehno spreminjajo ter dopolnjujejo, naj bi managerji izbirali 

kombinacijo(e), s katero naj bi lažje uresničevali smotre in cilje na področju poslovne 

uspešnosti v podjetju. 

Glavni namen doktorske disertacije je bil raziskati povezanost med 25-imi najpogosteje 

uporabljenimi orodji managerjev in donosnostjo kapitala v velikih in srednje velikih slovenskih 

podjetjih. K temu nas je spodbudilo spoznanje, da proučevane vsebine do sedaj še niso bile 

obravnavane dovolj celovito, temveč samo parcialno, in je zato obstajala vrzel v znanju ter ni 

bilo na voljo zadostnih informacij o tem, s katerimi orodji si managerji lahko pomagajo in s 

katerimi ne.  

S pomočjo izvirnega modela o vplivu uporabe izbranih orodij managerjev na donosnost kapitala 

smo proučevali dejavnike zadovoljstvo z uporabljenimi orodji, njihovo uspešnost glede na 

razdelitev po managerskih funkcijah, nadpovprečno uporabo orodij managerjev ter doseganje 

dejavnikov zadovoljstva z uporabo orodij managerjev. 

V ta namen smo na osnovi zbranih primarnih podatkov z vprašalnikom izvedli kvantitativno 

analizo, v kateri smo z uporabo enostavnejših in zahtevnejših statističnih analiz preverili 

formirane hipoteze. Pri preverjanju hipotez smo si pomagali tudi z modeliranjem s strukturnimi 

enačbami, kjer smo analizirali odnose med več spremenljivkami. 

Hipoteze H1 ne moremo povsem potrditi, čeprav nam rezultati raziskave v treh od štirih 

raziskovanih obdobjih, kažejo na to, da se v podjetju povečuje donosnost kapitala, če so 

uporabniki orodij managerjev zadovoljni z njihovo uporabo. Hipotezi H2 in H4 ne moremo 

povsem zavrniti, ker smo ugotovili, da delitev orodij managerjev po temeljnih funkcijah in 

zasledovanje dejavnikov zadovoljstva z njihovo uporabo v nekaterih proučevanih letih vpliva 

na povečanje donosnosti kapitala v podjetju. Hipotezo H3, ki se nanaša na število uporabe 

orodij managerjev in pozitiven vpliv na donosnost kapitala podjetja smo zavrnili. 

Z izidi iz raziskave smo prišli do novih informacij ter (spo)znanja, ki so pomembna za krepitev 

povezanosti med uporabo orodij managerjev in donosnostjo kapitala v velikih in srednje velikih 

podjetjih, ter na ta način prispevali k razvoju managerske in ekonomske znanosti. 
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK 

 

Uporaba orodij managerjev 

 
Spoštovani! Moje ime je Damijan KRESLIN in sem študent podiplomskega doktorskega programa Univerze na 
Primorskem, Fakultete za management. V doktorskem delu raziskujem povezavo med uporabo orodij 
managerjev in uspešnostjo delovanja organizacij. Natančneje me zanima katera managerska orodja uporabljajo 
managerji, ter kako vpliva njihova uporaba na uspešnost poslovanja. Prosim Vas, da si vzamete 10 minut časa in 
izpolnite anketni vprašalnik, ki Vam ga pošiljam. Izpolnjen anketni vprašalnik mi bo v veliko pomoč pri 
empirični raziskavi v mojem doktorskem delu, ki ga opravljam pod mentorstvom prof. dr. Mirka Markiča in 
somentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca. Sodelovanje v anketi ne bo zlorabljeno. Rezultati bodo uporabljeni 
izključno za raziskovalne namene izdelave doktorske disertacije in bodo prikazani v agregirani obliki in ne za 
posamezno podjetje.Za Vaše sodelovanje se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem! 
 
 
1 - Ime podjetja  
Ime podjetja je potrebno vpisati, da lahko primerjam uporabo orodij managerjev z uspešnostjo poslovanja podjetja.  
  

 
 
2 - Katera je vaša funkcija v podjetju?  

 Direktor  
 Izvršni direktor  
 Član uprave  
 Svetovalec  
 Drugo:  

 
 
3 - Vodenje in poslovni rezultati  

 
Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam Niti niti Se strinjam 
Povsem se 
strinjam 

K boljšim poslovnim rezultatom pripomorejo 
vodstvena znanja.      

 
 
4 - Kako ocenjujete pomembnost izbranih vodstvenih znanj v vašem podjetju:  

 
Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam Niti niti Se strinjam 
Povsem se 
strinjam 

Tehnična znanja so pomembna  
Konceptualna znanja so pomembna  
Znanja o človeku in medčloveških odnosih so 
pomembna      

 
 
5 - Poznavanje orodij managerjev: 

 
Sploh ne 
poznamo Že slišali Poznamo 

Poznamo in 
bi 

uporabljali 

Poznamo in 
smo 

uporabljali
Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)  
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement 
Surveys)      

Digitalne spremembe (Digital Transformation)  
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Sploh ne 
poznamo Že slišali Poznamo 

Poznamo in 
bi 

uporabljali 

Poznamo in 
smo 

uporabljali
Ključne kompetence (Core Competencies)  
Model cenovne optimizacije (Price Optimization 
Models)      

Ničelno planiranje proračuna (Zero-based 
Budgeting)      

Opredelitev vizije in strategije (Mission and 
Vision Statements)      

Management časa (Organizational Time 
Management)      

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights 
Tools)      

Management celovite kakovosti (Total Quality 
Management)      

Prenova poslovnih procesov (Business Process 
Reengineering)      

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 
(Benchmarking)      

Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)  
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation 
Labs)      

Scenarij planiranje (Scenario and Contingency 
Planning)      

Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)  
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)  
Strateško planiranje (Strategic Planning)  
Upravljanje s kupci (Customer Relationship 
Management)      

Management oskrbne verige (Supply Chain 
Management)      

Management sprememb (Change Management 
Programs)      

Management zadovoljstva in zvestobe 
(Satisfaction and Loyalty Management)      

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced 
Scorecard)      

Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity 
Reduction)      

Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)  
 
 
6 - V podjetju smo v prikazanih letih uporabljali naslednja orodja: 
Možnih je več odgovorov  

 V letu 2015 V letu 2014 V letu 2013 
Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)  
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement 
Surveys)    

Digitalne spremembe (Digital Transformation)  
Ključne kompetence (Core Competencies)  
Model cenovne optimizacije (Price Optimization 
Models)    

Ničelno planiranje proračuna (Zero-based Budgeting)  
Opredelitev vizije in strategije (Mission and Vision 
Statements)    

Organizacijsko upravljanje s časom (Organizational 
Time Management)    

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights Tools)  
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 V letu 2015 V letu 2014 V letu 2013 
Popolno obvladovanje kvalitete (Total Quality 
Management)    

Prenova poslovnih procesov (Business Process 
Reengineering)    

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 
(Benchmarking)    

Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)  
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation 
Labs)    

Scenarij planiranje (Scenario and Contingency 
Planning)    

Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)  
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)  
Strateško planiranje (Strategic Planning)  
Upravljanje s kupci (Customer Relationship 
Management)    

Upravljanje s preskrbovalno verigo (Supply Chain 
Management)    

Upravljanje s spremembami (Change Management 
Programs)    

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 
(Satisfaction and Loyalty Management)    

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced Scorecard)  
Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity 
Reduction)    

Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)  
 
 
7 - Kako ste zadovoljni z uporabo orodij managerjev?  

 

Zelo 
nezadovolj

en 
Nezadovolj

en Niti niti Zadovoljen 
Zelo 

zadovoljen
Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)  
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement 
Surveys)      

Digitalne spremembe (Digital Transformation)  
Ključne kompetence (Core Competencies)  
Model cenovne optimizacije (Price Optimization 
Models)      

Ničelno planiranje proračuna (Zero-based 
Budgeting)      

Opredelitev vizije in strategije (Mission and 
Vision Statements)      

Organizacijsko upravljanje s časom 
(Organizational Time Management)      

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights 
Tools)      

Popolno obvladovanje kvalitete (Total Quality 
Management)      

Prenova poslovnih procesov (Business Process 
Reengineering)      

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 
(Benchmarking)      

Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)  
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation 
Labs)      

Scenarij planiranje (Scenario and Contingency 
Planning)      
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Zelo 
nezadovolj

en 
Nezadovolj

en Niti niti Zadovoljen 
Zelo 

zadovoljen
Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)  
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)  
Strateško planiranje (Strategic Planning)  
Upravljanje s kupci (Customer Relationship 
Management)      

Upravljanje s preskrbovalno verigo (Supply Chain 
Management)      

Upravljanje s spremembami (Change Management 
Programs)      

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 
(Satisfaction and Loyalty Management)      

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced 
Scorecard)      

Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity 
Reduction)      

Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)  
 
 
8 - Ali vplivajo uporabljena orodja managerjev na dobiček vašega podjetja? 

 
Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam Niti niti Se strinjam 
Povsem se 
strinjam 

Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)  
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement 
Surveys)      

Digitalne spremembe (Digital Transformation)  
Ključne kompetence (Core Competencies)  
Model cenovne optimizacije (Price Optimization 
Models)      

Ničelno planiranje proračuna (Zero-based 
Budgeting)      

Opredelitev vizije in strategije (Mission and 
Vision Statements)      

Organizacijsko upravljanje s časom 
(Organizational Time Management)      

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights 
Tools)      

Popolno obvladovanje kvalitete (Total Quality 
Management)      

Prenova poslovnih procesov (Business Process 
Reengineering)      

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 
(Benchmarking)      

Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)  
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation 
Labs)      

Scenarij planiranje (Scenario and Contingency 
Planning)      

Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)  
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)  
Strateško planiranje (Strategic Planning)  
Upravljanje s kupci (Customer Relationship 
Management)      

Upravljanje s preskrbovalno verigo (Supply Chain 
Management)      

Upravljanje s spremembami (Change Management  
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Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam Niti niti Se strinjam 
Povsem se 
strinjam 

Programs) 
Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 
(Satisfaction and Loyalty Management)      

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced 
Scorecard)      

Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity 
Reduction)      

Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)  
 
 
9 - Kako merite vpliv orodja managerjev na dobiček podjetja?  

 Za merjenje uporabljamo Ne merimo 
Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)     
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement Surveys)     
Digitalne spremembe (Digital Transformation)     
Ključne kompetence (Core Competencies)     
Model cenovne optimizacije (Price Optimization 
Models) 

    

Ničelno planiranje proračuna (Zero-based Budgeting)     
Opredelitev vizije in strategije (Mission and Vision 
Statements) 

    

Organizacijsko upravljanje s časom (Organizational 
Time Management) 

    

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights Tools)     
Popolno obvladovanje kvalitete (Total Quality 
Management) 

    

Prenova poslovnih procesov (Business Process 
Reengineering) 

    

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 
(Benchmarking) 

    

Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)     
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation Labs)     
Scenarij planiranje (Scenario and Contingency Planning)     
Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)     
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)     
Strateško planiranje (Strategic Planning)     
Upravljanje s kupci (Customer Relationship 
Management) 

    

Upravljanje s preskrbovalno verigo (Supply Chain 
Management) 

    

Upravljanje s spremembami (Change Management 
Programs) 

    

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo (Satisfaction 
and Loyalty Management) 

    

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced Scorecard)     
Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity Reduction)     
Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)     
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10 - Z uporabljenim orodjem dosegamo naslednje cilje: 
Možnih je več odgovorov  

 

Zunanje 
(sledimo 

vodilnim v 
panogi) 

Kompetenč
ne (nova 
znanja) Procesne Finančne Ostale 

Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)  
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement 
Surveys)      

Digitalne spremembe (Digital Transformation)  
Ključne kompetence (Core Competencies)  
Model cenovne optimizacije (Price Optimization 
Models)      

Ničelno planiranje proračuna (Zero-based 
Budgeting)      

Opredelitev vizije in strategije (Mission and 
Vision Statements)      

Organizacijsko upravljanje s časom 
(Organizational Time Management)      

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights 
Tools)      

Popolno obvladovanje kvalitete (Total Quality 
Management)      

Prenova poslovnih procesov (Business Process 
Reengineering)      

Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco 
(Benchmarking)      

Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)  
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation 
Labs)      

Scenarij planiranje (Scenario and Contingency 
Planning)      

Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)  
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)  
Strateško planiranje (Strategic Planning)  
Upravljanje s kupci (Customer Relationship 
Management)      

Upravljanje s preskrbovalno verigo (Supply Chain 
Management)      

Upravljanje s spremembami (Change Management 
Programs)      

Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo 
(Satisfaction and Loyalty Management)      

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced 
Scorecard)      

Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity 
Reduction)      

Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)  
 
 
11 - Z uporabljenim orodjem dosegamo naslednje cilje: 

 Ostali cilji 
Analiziranje baz podatkov (Big Data Analytics)   
Anketiranje zaposlenih (Employee Engagement Surveys)   
Digitalne spremembe (Digital Transformation)   
Ključne kompetence (Core Competencies)   
Model cenovne optimizacije (Price Optimization Models)   
Ničelno planiranje proračuna (Zero-based Budgeting)   
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 Ostali cilji 
Opredelitev vizije in strategije (Mission and Vision Statements)   
Organizacijsko upravljanje s časom (Organizational Time 
Management) 

  

Orodja za pravilno odločanje (Decision Rights Tools)   
Popolno obvladovanje kvalitete (Total Quality Management)   
Prenova poslovnih procesov (Business Process Reengineering)   
Primerjanje lastne uspešnosti s konkurenco (Benchmarking)   
Pripojitve in nakupi (Mergers and Acquisitions)   
Razdor inovativnih skupin (Disruptive Innovation Labs)   
Scenarij planiranje (Scenario and Contingency Planning)   
Segmentacija kupcev (Customer Segmentation)   
Strateška zavezništva (Strategic Alliances)   
Strateško planiranje (Strategic Planning)   
Upravljanje s kupci (Customer Relationship Management)   
Upravljanje s preskrbovalno verigo (Supply Chain Management)   
Upravljanje s spremembami (Change Management Programs)   
Upravljanje z zadovoljstvom in zvestobo (Satisfaction and 
Loyalty Management) 

  

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced Scorecard)   
Zmanjševanje kompleksnosti (Complexity Reduction)   
Zunanje izvajanje dejavnosti (Outsourcing)   
 
 
12 - Kako ocenjujete spodnje trditve, če se primerjate s konkurenco.  

 
Sploh se ne 

strinjam 
Se ne 

strinjam Niti niti Se strinjam 
Povsem se 
strinjam 

Dosegamo boljše finančne rezultate.  
Imamo bolje organiziran poslovni proces.  
Imamo več kompetenčnih znanj.  
Imamo več outsourcinga.  
 
13 - Spol:  

 Moški  
 Ženski  

 
14 - V katero starostno skupino spadate?  

 21–30 let  
 31–40 let  
 41–50 let  
 51–60 let  
 61 let ali več  

 
15 - Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo pridobili?  

 Srednja splošna izobrazba  
 Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba  
 Visokošolska strokovna izobrazba  
 Visokošolska univerzitetna izobrazba  
 Specializacija  
 Magisterij  
 Doktorat  
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KOLMOGOROV-SMIRNOV-TEST 

Uporaba/Trditev Statistika p 

Big Data Analytics 0,212 0,000 

Employee Engagement Surveys 0,406 0,000 

Digital Transformation 0,151 0,000 

Core Competencies 0,312 0,000 

Price Optimization Models 0,161 0,000 

Zero-based Budgeting 0,188 0,000 

Mission and Vision Statements 0,392 0,000 

Organizational Time Management 0,220 0,000 

Decision Rights Tools 0,155 0,000 

Total Quality Management 0,233 0,000 

Business Process Reengineering 0,267 0,000 

Benchmarking 0,404 0,000 

Mergers and Acquisitions 0,195 0,000 

Disruptive Innovation Labs 0,273 0,000 

Scenario and Contingency Planning 0,217 0,000 

Customer Segmentation 0,358 0,000 

Strategic Alliances 0,230 0,000 

Strategic Planning 0,399 0,000 

Customer Relationship Management 0,396 0,000 

Supply Chain Management 0,231 0,000 

Change Management Programs 0,210 0,000 

Satisfaction and Loyalty Management 0,199 0,000 

Balanced Scorecard 0,199 0,000 

Complexity Reduction 0,199 0,000 

Outsourcing 0,464 0,000 
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METODA GLAVNIH KOMPONENT 

Preglednica 3.1: Korelacijska matrika med trditvami spremenljivke zadovoljstvo z 
uporabljenimi orodij managerjev 

Pearsonov koeficient korelacije nadpovp_m nadpovp_m 

nadpovp_m 1 0,493 

nadpovp_m  1 

Opomba: stopnja značilnosti je < 0,001. 

Preglednica 3.2: Lastne vrednosti in odstotek skupne pojasnjene variance (zadovoljstvo 
z uporabljenimi orodij managerjev) 

Komponenta Začetne vrednosti Končne vrednosti 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 1,493 74,661 74,661 1,493 74,661 74,661 

2 0,507 25,339 100,00    

Opomba: (1) lastna vrednost, (2) odstotek pojasnjene variance, (3) kumulativni odstotek pojasnjene 
variance 

Preglednica 3.3: Korelacijska matrika med trditvami spremenljivke uporabe orodij 
managerjev po managerskih funkcijah 

Pearsonov koeficient 
korelacije 

organiziranje_m kontroliranje_m planiranje_m vodenje_m 

organiziranje_m 1 0,317 0,392 0,301 

kontroliranje_m  1 0,400 0,116 

planiranje_m   1 0,418 

vodenje_m    1 

Opomba: stopnja značilnosti je < 0,001. 

Preglednica 3.4: Lastne vrednosti in odstotek skupne pojasnjene variance (uporaba 
orodij po managerskih funkcijah) 

Komponenta Začetne vrednosti Končne vrednosti 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 1,989 49,718 49,718 1,989 49,718 49,718 

2 0,885 22,115 71,833    

3 0,650 16,258 88,091    

4 0,476 11,909 100,000    

Opomba: (1) lastna vrednost, (2) odstotek pojasnjene variance, (3) kumulativni odstotek pojasnjene 
variance 
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Preglednica 3.5: Korelacijska matrika med trditvami spremenljivke uporabe orodij 
managerjev za doseganje ciljev 

Pearsonov koeficient 
korelacije 

zunanji_m kompetencen_m procesni_m financni_m ostali_m 

zunanji_m 1 0,852 0,755 0,802 0,773 

kompetencen_m  1 0,832 0,765 0,771 

procesni_m   1 0,874 0,788 

financni_m    1 0,796 

ostali_m     1 

Opomba: stopnja značilnosti je < 0,001. 
 

Preglednica 3.6: Lastne vrednosti in odstotek skupne pojasnjene variance (uporaba 
orodij managerjev za doseganje ciljev) 

Komponenta Začetne vrednosti Končne vrednosti 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 4,203 84,067 84,067 4,203 84,067 84,067 

2 0,291 5,813 89,880    

3 0,237 4,734 94,614    

4 0,191 3,825 98,440    

5 0,078 1,560 100,000    

Opomba: (1) lastna vrednost, (2) delež pojasnjene variance, (3) kumulativni delež pojasnjene variance 
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KONFIRMATORNA FAKTORSKA ANALIZA 

Zadovoljstvo z uporaba orodij managerjev 

 

Slika 4.1: Konfirmatorna faktorska analiza – zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev 

 

Preglednica 4.1: Standardizirane uteži, deleži pojasnjene variance in stopnjeznačilnosti 
(zadovoljstvo z uporabo orodij managerjev) 

Merljiva spremenljivka 
oz. trditev 

Standardizirana utež 
Delež pojasnjene 

variance 
Stopnja značilnosti (p) 

nadpovp_m 0,666 0,548 *** 

podpovp_m 0,740 0,444 *** 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001. 

Preglednica 4.2: Mere prileganja (uporaba orodij managerjev po managerskih 
funkcijah)  

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,000 

RMSEA 0,516 

CFI 1,000 

NFI 1,000 
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Uporaba orodij managerjev po managerskih funkcijah 

 

Slika 4.2: Konfirmatorna faktorska analiza – uporaba orodij managerjev po 

managerskih funkcijah 

 

Preglednica 4.3: Standardizirane uteži, deleži pojasnjene variance in stopnjeznačilnosti 
(uporaba orodij managerjev po managerskih funkcijah) 

Merljiva spremenljivka 
oz. trditev 

Standardizirana utež 
Delež pojasnjene 

variance 
Stopnja značilnosti (p) 

organiziranje_m 0,479 0,275 ***

kontroliranje_m 0,524 0,230 ***

planiranje_m 0,495 0,649 ***

vodenje_m 0,806 0,245 ***

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001. 

Preglednica 4.4: Mere prileganja (uporaba orodij managerjev po managerskih 
funkcijah)  

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,169 

RMSEA 0,099 

CFI 0,963 

NFI 0,926 
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Uporaba orodij managerjev za doseganje ciljev 

 

Slika 4.3: Konfirmatorna faktorska analiza – uporaba orodij managerjev za doseganje 

ciljev 

 

Preglednica 4.5: Standardizirane uteži, deleži pojasnjene variance in stopnjeznačilnosti 
(uporaba orodij managerjev za doseganje ciljev) 

Merljiva spremenljivka 
oz. trditev 

Standardizirana utež 
Delež pojasnjene 

variance 
Stopnja značilnosti (p) 

zunanji_m 0,880 0,843 *** 

kompetencen_m 0,911 0,803 *** 

procesni_m 0,867 0,751 *** 

financni_m 0,918 0,831 *** 

ostali-m 0,896 0,775 *** 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001. 

Preglednica 4.6: Mere prileganja (uporaba orodij po managerskih funkcijah) 

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,000 

RMSEA 0,256 

CFI 0,938 

NFI 0,928 
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KORAKI RAZVOJA STRUKTURNEGA MODELA 

Prvi korak: Razvoj modela v sklopu hipoteze 1. 

 

Slika 5.1: Model hipoteza 1 

 

Preglednica 5.1: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 
(model hipoteza 1) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ROE_m  < --- zadovoljstvo 0,548 0,001 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,644 *** 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,766 fiksni 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 

Preglednica 5.2: Mere prileganja (uporaba orodij po managerskih funkcijah) 

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,000 

RMSEA 0,256 

CFI 0,938 

NFI 0,928 
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Drugi korak: razvoj modela v sklopu hipoteze 2. 

 

Slika 5.2: Model hipoteza 2 

 

Preglednica 5.3: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 
(model hipoteza 2) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ROE_m  < --- zadovoljstvo 0,548 0,001 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,644 *** 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,766 fiksni 

ROE_m  < --- use_num –0,037 0,714 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 

Preglednica 5.4: Mere prileganja (uporaba orodij po managerskih funkcijah) 

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,693 

RMSEA 0,000 

CFI 1,000 

NFI 0,928 
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Tretji korak: razvoj modela v sklopu hipoteze 3. 

 

Slika 5.3: Model hipoteza 3 

 

Preglednica 5.5: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 
(model hipoteza 2) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ROE_m  < --- zadovoljstvo 0,743 *** 

ROE_m  < --- funkcije –0,287 0,016 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,649 *** 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,711 fiksni 

organiziranje_m  < --- funkcije 0,524 0,002 

kontroliranje_m  < --- funkcije 0,479 0,003 

planiranje_m  < --- funkcije 0,802 *** 

vodenje_m  < --- funkcije 0,501 fiksni 

ROE_m  < --- use_num –0,019 0,822 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 
 



Priloga 5 

 

Preglednica 5.6: Mere prileganja (uporaba orodij po managerskih funkcijah) 

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,000 

RMSEA 0,391 

CFI 0,251 

NFI 0,357 
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Četrti korak: razvoj modela v sklopu hipoteze 4. 

 

Slika 5.4: Model hipoteza 4 
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Preglednica 5.7: Standardizirani regresijski koeficienti oz. uteži in stopnje značilnosti 
(model hipoteza 3) 

Spremenljivka Smer vpliva Spremenljivka 
Stand. regresijski 
koeficient oz. utež 

Stopnja značilnosti (p) 

ROE_m  < --- zadovoljstvo 0,813 *** 

ROE_m  < --- funkcije –0,246 0,023 

ROE_m  < --- dejavniki –0,125 0,127 

nadpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,700 *** 

podpovp_m  < --- zadovoljstvo 0,705  

organiziranje_m  < --- funkcije 0,523 0,002 

kontroliranje_m  < --- funkcije 0,477 0,003 

planiranje_m  < --- funkcije 0,804 *** 

vodenje_m  < --- funkcije 0,502  

zunanji_m  < --- dejavniki 0,880  

kompetencen_m  < --- dejavniki 0,896 *** 

procesni_m  < --- dejavniki 0,918 *** 

financni_m  < --- dejavniki 0,912 *** 

ostali_m  < --- dejavniki 0,866 *** 

ROE_m  < --- use_num –0,023 0,778 

Opomba: *** – stopnja značilnosti je < 0,001, fiksni – stopnje značilnosti ne preverjamo, saj je v 
merskem delu strukturnega modela ena od uteži merljivih spremenljivk vedno fiksirana na 1. 

Preglednica 5.8: Mere prileganja (uporaba orodij po managerskih funkcijah) 

Mere prileganja Vrednost  

χ2 (p) 0,000 

RMSEA 0,298 

CFI 0,516 

NFI 0,490 
 


