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POVZETEK 

V prvem delu magistrske naloge je predstavljena teoretična opredelitev kadrovskega 

managementa. Sledijo osnovni pojmi udeležencev v organizaciji, ki pomembno vplivajo na 

delovanje in uspešnost organizacij, tj. kapital v človeški (kadrovski) obliki. Neizprosna 

konkurenca na trgih in napredna tehnologija s kompleksnimi proizvodnimi in storitvenimi 

procesi zahtevata, da se organizacije ves čas učijo in so sposobne identifikacije ključnih kadrov 

(talentov). Integralnost kadrovskega managementa je vedno večja in se po pomembnosti uvršča 

v sam vrh strateškega managementa. Z našo raziskavo ugotavljamo, da se v slovenskih 

organizacijah že pojavljajo oblike aktivnega sodelovanja med kadrovskim managementom in 

vodstvom pri oblikovanju strateških ciljev organizacije, vendar bo na tem področju potrebno še 

veliko proaktivnosti in zaznavanj konkurenčne prednosti kadrovskih strokovnjakov. Njihova 

strateška vloga in vključenost v aktivno oblikovanje politike sta neizogibni. 

Ključne besede: kadrovski management, kadri, strateška vloga, uspešnost organizacije, 

uravnoteženi kazalniki. 

SUMMARY 

The first part of the master thesis introduces theoretical definition of human resource 

management and explains the basic concepts of the participants in the organization that have a 

significant impact on the operation and performance of organizations – human capital. Fiercer 

competition in the markets and increasingly advanced technology with complex production and 

service processes, requires that organizations continuously learn and are able to identify key 

human resources (talent). Integral human resource management is growing and the importance 

is among one of the top strategic management. With our research we found out that the 

Slovenian organizations already emerging forms of active cooperation between the 

establishment and management for leadership in shaping the strategic objectives of the 

organization, but in this area will be needed a lot of proactivity and perceptions of the 

competitive advantages of human resource professionals. Their strategic role and active 

involvement in policy-making is inevitable. 

Keywords: human resource management, human resource, strategic role, organization success, 

balance scorecard. 

UDK: 005.336.1:658.310.8(043.2) 
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»Okolje večine današnjih organizacij je nepredvidljivo, ni ga možno nadzorovati in tudi ne 

napovedovati. Bolj kot da trošite izjemno veliko organizacijskih virov – časa, denarja, energije, 

itd. – na strategije, ki lahko uspejo – ali pa ne v tako nepredvidljivem okolju, se posvetite temu, 

kako se lahko čim hitreje … učite in spreminjate!« 

David Ulrich 
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1 UVOD 

Hiter gospodarski razvoj, globalizacija in vedno večja konkurenca vplivajo na izredno hitrost 

sprememb v okolju, v katerem živimo. Uspešnost organizacij je vse bolj odvisna od njihove 

sposobnosti prilagajanja spremembam v okolju. Velikokrat se zgodi, da se ob poplavi 

organizacijskih sprememb premalo zavedamo pomembnosti človeškega kapitala. Ljudje so 

pomemben dejavnik v sleherni organizaciji in neusahljiv vir za ustvarjalno dejavnost in ravno 

zato je ključno poslanstvo lastnikov in vodstva v organizaciji v spodbujanju sodelavcev k 

usposabljanju, permanentnemu izobraževanju in medsebojnemu sodelovanju. Ko govorimo o 

kadrih v organizaciji, govorimo tudi o odnosih med ljudmi, lahko pa govorimo tudi o odnosu 

organizacije do ljudi, kar v bistvu pomeni odnos odločevalcev do izvajalcev. Uspešen prenos 

tega odnosa v organizaciji pa se skriva v KM.1 Pojavljajo se številne evolucije v kadrovskih 

funkcijah, ki v mnogih državah po svetu že potekajo, vendar je tempo prepočasen. V Sloveniji 

žal ni nič drugače, še vedno se težko odrekamo značilnemu paternalizmu, klasičnim kadrovskim 

prijemom, administrativnemu in funkcionalno ozkemu razumevanju v smislu upravljanja s 

kadri. Zaradi uvajanja inovacij je kadrovska funkcija ena izmed najbolj spremenljivih funkcij 

v vsaki organizaciji in ravno zaradi svoje nehomogenosti jo je težko meriti oz. ugotoviti, v 

kolikšni meri je že presegla praktični in se povzpela na strateški nivo.  

Kakršnakoli oblika, v kateri ljudje organizirano opravljajo človeško delo, opredeljuje kadre 

širše. So najpomembnejši element, ki s sredstvi in delovnimi procesi proizvajajo dobiček, ki 

služi za uresničitev skupnega ali posamičnega cilja. Kadri v ožjem smislu pa so vsi kadri v 

organizaciji. Znanje in kvaliteta sta tisti vrlini, ki posameznika odlikujeta za opravljanje 

delovnih nalog. Kadri so vsi ljudje, ki ustvarjalno sodelujejo pri delu v organizaciji (Svetlik in 

Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 21).  

V magistrski nalogi bomo uporabljali besedo kadri, saj se nam zdi najprimernejša glede na 

vsebino in proučevano temo v nalogi; uporabili jo bomo povsod, kjer bo to mogoče, le ponekod, 

ko zaradi umestitve sobesedila in vsebine besede kadri ni možno uporabiti, bomo namesto nje 

uporabili besedo zaposleni. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Vodenje in natrpan urnik vodilnega kadra z raznovrstnimi nalogami ne omogočata dovolj časa 

za razmišljanje, kako učinkovito organizirati sistem na področju KM, oz. kot bi se v angleškem 

jeziku izrazili na področju HRM.2 A to je kritična napaka, treba je namreč dobro razmisliti, 

zakaj smo pripravljeni tvegati in izgubiti nekaj, v kar smo vlagali in je neprecenljive vrednosti 

za organizacijo na račun neustreznega in pomanjkljivega vodenja (Russell 2007). 

                                                 
1 KM – kadrovski management 
2 HRM – Human Resource Management (iz ang. upravljanje s kadri) 
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Naloga vsakega managerja, ki dela z ljudmi, je zelo kompleksna. Zaradi »pozitivnega spopada 

pristojnosti« med vlogami vodje in kadrovskega specialista je zelo težko ločiti vodenje in 

kadrovsko funkcijo. Vodje se ukvarjajo s kadrovsko funkcijo, kadrovski strokovnjaki pa 

pomembno vplivajo na vodenje, s tem se povečuje odgovornost KM (Kavran in Florjančič 

1992, 55–57). 

Učinkovito in ustrezno vodenje že tako peša v številnih organizacijah v Sloveniji, zato morajo 

v trenutnih razmerah kadrovniki postati vodjem najtesnejši zaveznik, saj so slednji s pozitivno 

in spodbudno naravnanostjo zgled in spodbuda za uspešno poslovanje. 

Uspeh organizacije bazira na znanju njenega kadra, zato je postopek učenja tesno povezan z 

načinom, kako organizacija ravna z njimi. Pomembnost KM se izkazuje na številnih področjih 

organizacije, od strateškega načrtovanja do zunanje podobe organizacije. Kadrovski 

strokovnjaki v manjših organizacijah morajo imeti zaokroženo znanje, saj morajo opravljati več 

funkcij hkrati na področju kadrovskega operativnega in strateškega dela ter morda še kakšno 

izven svoje pristojnosti. Učinkovitejši pristop imajo tisti, ki svoj kader razumejo kot nekakšne 

notranje kupce, s tem ohranjajo nadzor, ki povečuje zaznavanje njihovega potenciala. 

Marouf (2016) navaja, da sta dva izmed najpomembnejših virov v organizaciji, ki se uvrščata 

pred fizična sredstva (zemljišče, kapital in delovna sila), znanje in izvirnost. Znanje je za 

ohranjanje konkurenčne prednosti izjemnega pomena (Chen, Yeh in Huang 2012; Nonaka, 

Toyama in Konno 2000). Shih in Chiang (2005) trdita, da je management znanja strateško 

orodje, ki krepi konkurenčno sposobnost, saj omogoča organizacijam delovati bolj produktivno. 

»Instrumenti razvoja kadrov so med seboj povezani in prepleteni sistemi sprejemanja, 

razmeščanja, napredovanja in izobraževanja kadrov,« pravi Lipičnik (1998, 45). Veliko vlogo 

imajo človeške zmožnosti, kot so sposobnosti, znanje in motivacija (Lipičnik 1998, 31–45).  

Kader, ki se je sposoben osredotočiti na prevzemanje odgovornosti, proaktivnosti in ki ima 

visoko tendenco in usmerjenost k spremembam, znatno prispeva k razvoju in napredku 

organizacije. Ravno zaradi tega bi se morala posebna pozornost nameniti izbiri novih kadrov, 

kot tudi negovanju, izobraževanju in razvoju že obstoječega kadra. 

Organizacije, ki razmišljajo na dolgi rok, lahko uspejo z zaposlovanjem kvalitetnega kadra, ki 

ga znajo obdržati z vlaganjem v njihov razvoj ter ustrezno motivacijo in stimulacijo za delo. 

Fluktuacija pomembno vpliva na stroške prekvalifikacije in usposabljanja kadra. Interesno 

vedenje in vrednote so ključnega pomena za uspeh organizacije (Meško in Meško Štok 2010). 

Organizacije, ki znajo komponente, kot so znanje v smislu formalne izobrazbe, delovne 

izkušnje in osebnostne lastnosti ter sposobnosti vodilnega kadra, združiti, so veliko uspešnejše 

od organizacij, ki tega ne prepoznajo ali ne želijo zaradi občutka, da bi na tak način izgubili 

nadzor in avtoriteto. Prepoznavanje talenta in znanja pa še zdaleč ni dovolj, ta talent je ves čas 
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potrebno nadgrajevati, zanj skrbeti in ga ustrezno nagrajevati. Ključ uspeha leži v pravilni 

organizaciji KM.  

Ustvarjanje celovitega, sodobnega, povezovalnega, učinkovitega in uspešnega sistema, ki bo 

produciral neprekinjeno ustvarjanje dodane vrednosti, tehničnih in tehnoloških izboljšav, 

dosegal odličnost ter zagotavljal ustrezne kadre ob pravem času na pravih mestih, z ustrezno 

tehnologijo ter pravimi kompetencami danes in v prihodnje, je vizija vsakega uspešnega KM. 

Poleg tega se je potrebno ozirati na globalne spremembe in trende, ki prihajajo, ter zagotoviti 

skladnost s celotno vizijo organizacije (Mihalič 2006, 52–56, po Ulrich 2005). 

V trenutnih razmerah, ko se soočamo z neobvladljivimi razsežnostmi krize, je povezovalna 

vloga KM še kako pomembna. Njihova prioritetna naloga je ponuditi strokovno podporo 

vodstvu, pomaga jim razumeti zapletenost psiholoških procesov, torej kaj se dogaja v ozadju, 

kako njihov kader reagira na situacije in razmere v kriznih obdobjih. Kadrovske službe morajo 

vodstvo vnaprej in sproti opozarjati na morebitne negativne odzive s strani kadra ob uvedbi 

racionalizacijskih ukrepov (MojeDelo 2012). 

Kadrovski manager pomembno prispeva k uspehu organizacije, zato ga je potrebo uvrstiti v 

sam vrh strateškega managementa. Povratnost informacij in medsebojno sodelovanje KM in 

strateškega managementa je prava pot, ki vodi k uspešnosti organizacije. 

Pri sodobnem razumevanju uspešnosti ima strategija poslovanja veliko vlogo, saj vključuje vse 

pomembne dejavnike in cilje za doseganje uspešnosti. Med uspešne organizacije pa uvrščamo 

tiste, ki zadovoljujejo potrebe vseh pomembnih udeležencev v poslovanju, to so lastniki, banke, 

kupci, kader, dobavitelji, država, in na ta način upravičujejo smisel svojega obstoja (Rejc 2002, 

68). 

Heffernan idr. (2016) menijo, da so skozi čas konkurenčne sile spremenile naravo in namen 

KM. Raziskave so se postopoma odmaknile od vsebinskega poudarka in statičnih pojmov, kot 

je uvrščanje v procese KM (Chow 2012; Patel, Messersmith in Lepak 2013). To vse bolj 

izkazuje, da je osnova za dolgoročni organizacijski uspeh v sposobnosti nenehnega spodbujanja 

ustvarjalnosti in zagotavljanja pozitivnega delovnega okolja (Anderson, Potočnik in Zhou 

2014). 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

V magistrski nalogi smo poskušali ugotoviti, koliko pomena pripisuje vrhnji management KM, 

ali z njim sodeluje, kakšna je stopnja povezanosti, prepletenosti in nenazadnje, ali neposredno 

vpliva na strateške odločitve v organizaciji in s tem tudi na uspešnost poslovanja v gospodarskih 

družbah. Raziskovali smo torej, kako imajo organizacije in ali sploh imajo organiziran sistem 

KM. Še posebej smo se osredotočili na povezovalno vlogo med strateškim managementom: v 

kolikšni meri ga vodstvo upošteva, koliko ima svobode pri odločanju o strateških odločitvah v 
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organizaciji in v kolikšni meri je KM vključen pri oblikovanju strateških ciljev v organizaciji.  

Namen raziskave je bil raziskati, kako pomembno vlogo KM zaseda v vsaki organizaciji, ki teži 

k čim večji uspešnosti in prodornosti na trgu. V svetu najdemo organizacije, ki pri iskanju in 

negovanju najprimernejšega kadra že v veliki meri vključujejo KM, sodelujejo namreč v 

pomembnejših odločitvah in je že moč zaznati tesno sodelovanje z vrhnjim managementom. 

Namen raziskave je torej bil preučiti, opredeliti in analizirati dejavnike, ki vplivajo na delovanje 

KM in njegovo strateško vlogo v organizacijah, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju 

Slovenije. Še posebej smo se osredotočili na uspešnost organizacij, ki v svoje poslovanje 

intenzivno vključujejo predloge, mnenja in smernice kadrovske službe v svoji organizaciji. 

Preverjali smo, kakšno je dejansko stanje v določenih organizacijah v Sloveniji, ali je že 

mogoče zaznati kakšen napredek v smeri organiziranosti KM v smislu strateške, povezovalne 

in podporne vloge vodilnemu managementu v slovenskih organizacijah ter kako vloga KM 

vpliva na uspešnost organizacije. Zanimala nas je avtonomija pri odločitvah o izbiri in 

pogostosti izobraževanj za zaposlene, v kolikšni meri se lahko sami odločajo o zaposlitvi 

novega kadra in kadra na vodilnih delovnih mestih ter na kakšen način jih vrhnji management 

vključuje pri strateških odločitvah v organizaciji. Raziskovali smo gospodarske družbe z več 

kot 100 zaposlenimi. 

Cilji magistrske naloge so bili:  

- analizirati obstoječe vire, literaturo in raziskave, ki so že bile opravljene na področju KM 

in se nanašajo na povezavo z uspešnostjo organizacij, in oblikovati izhodišče za teoretični 

del; 

- spoznati, ali obstaja razlika med proizvodnimi in storitvenimi organizacijah glede na 

stopnjo dejavnosti KM; 

- ugotoviti, ali velikost in starost organizacije vplivata na strateško vlogo KM; 

- ugotoviti, s katerimi temeljnimi procesi se ukvarja KM in v kolikšni meri to vpliva na 

uspešnost organizacije; 

- spoznati, ali je delovanje kadrovskih strokovnjakov znotraj organizacije pomembno in 

kakšna je stopnja pomembnosti; 

- preveriti, ali se zaradi prisotnosti KM v strateški vlogi zmanjšuje letna fluktuacija in kakšna 

je avtonomnost pri izbiri in času, ki ga organizacije namenijo za izobraževanje kadrov; 

- preveriti, ali se uspešnost organizacije razlikuje glede na obliko KM (lasten oddelek, 

outsourcing); 

- ugotoviti, ali in na kakšen način vključevanje KM v strateške odločitve organizacije vpliva 

na njeno uspešnost; 

- ugotoviti, ali in v kolikšni meri vpliva stopnja avtonomije pri sprejemanju odločitev KM 

na področju izobraževanja in zaposlovanja na uspešnost organizacije; 

- organizacijam pomagati pri razumevanju vloge upravljanja s človeškim kapitalom in 

pomembnost vključenosti kadrovske službe v strateško upravljanje organizacije. 
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1.3 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

V skladu z namenom in zastavljenimi cilji smo v empiričnem delu magistrske naloge preverjali 

naslednje hipoteze: 

- Temeljna teza: Vključenost KM v strateško upravljanje organizacije, avtonomnost KM pri 

odločanju o izobraževanju in zaposlovanju novega kadra ter organiziranost KM vplivajo 

na uspešnost organizacije. 

- Hipoteza 1: Strateška vloga kadrovskih strokovnjakov statistično značilno vpliva na 

uspešnost organizacije. 

- Hipoteza 2: Procesi, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, so statistično značilno povezani 

z uspešnostjo organizacije. 

- Hipoteza 3: Vključenost kadrovskega managementa pri oblikovanju strateških ciljev 

organizacije je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije.  

- Hipoteza 4: Vključenost kadrovskega managementa pri procesih sprejemanja strateških 

odločitev v organizaciji je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. 

- Hipoteza 5: Avtonomnost kadrovskega managementa pri zaposlovanju in izbiri 

izobraževanja je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. 

- Hipoteza 6: Strateška vloga KM je bolj izražena pri organizacijah, ki svojo uspešnost 

(poleg finančnih kazalnikov) merijo še s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov, v 

primerjavi z organizacijami, ki uspešnost merijo zgolj s finančnimi kazalniki. 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Teoretični del magistrske naloge je temeljil na pregledu literature in virov, ki so bili zbrani za 

predstavitev osnov preučevane tematike. Ob prebiranju domače in tuje literature, znanstvenih 

in strokovnih člankov, predvsem tujih, smo razložili pojme, kot so kadrovski management, 

kadri, človeški kapital, ter razložili upravljanje z njimi. Osredotočili smo se tudi na procese in 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost organizacije, strateško upravljanje organizacije, strateško 

vlogo kadrovske funkcije, poglobili smo se v merjenje oz. pokazatelje uspešnosti v organizaciji. 

Za opis teoretičnih spoznanj smo uporabili opisno oz. deskriptivno metodo, nato metodo 

komparacije, s katero smo primerjali stališča različnih avtorjev. Vključili smo tudi metodo 

kompilacije, ki je metoda citiranja, parafraziranja in povzemanja strokovnih in znanstvenih 

stališč. Na osnovi sinteze podatkov, ki smo jih pridobili iz literature, smo prišli do posameznih 

zaključkov, ki so bili osnova za empirični del.  

V empiričnem delu smo s pomočjo statističnih programskih orodij podatke preverili v skladu s 

cilji in hipotezami, za kar smo posegli po različnih statističnih metodah. Anketni vprašalnik 

zaprtega tipa smo strukturirali sami; osnova, ki nas je vodila pri oblikovanju, so bile predhodne 

raziskave s sorodno tematiko, opirali smo se tudi na cilje, ki smo si jih zastavili na začetku 

raziskave. Najprej smo naredili faktorsko analizo in preverili zanesljivost merjenja podatkov. 
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Faktorska analiza je statistična metoda, s katero identificiramo temeljne konstrukte skupine 

podatkov oz. zmanjšamo število spremenljivk. Poizkušamo najti novo množico spremenljivk, 

ki prestavljajo to, kar je skupno spremenljivkam, ki jih proučujemo. Gre za poenostavitev 

kompleksnosti povezav med množico spremenljivk, ki jih opazujemo. V naši raziskavi je bila 

faktorska analiza neizogibna, saj smo anketo sestavili sami, poleg tega pa je bilo število vhodnih 

spremenljivk preveliko za individualno obravnavo. S Cronbachovim alfa koeficientom3 smo 

preverili zanesljivost podatkov. 

Uporabili smo opisno statistiko, povprečje in standardni odklon ter ugotavljali normalnost 

porazdelitve podatkov. Hipoteze smo testirali s pomočjo korelacijske analize (Spearmanov4 in 

Pearsonov5 korelacijski koeficient), s pomočjo faktorske analize in analizo variance 

(ANOVA),6 kjer so dejavniki KM, procesi, ki jih izvaja, in stopnja vključenosti v strateško 

upravljanje organizacije neodvisne spremenljivke, kazalniki uspešnosti organizacije pa odvisne. 

Za analizo razlik med različnimi tipi organizacij smo uporabili t-test (ko je bila spremenljivka 

številska) ali hi-kvadrat test (ko je bila spremenljivka opisna). Rezultate, ki smo jih dobili, smo 

glede na proučevano literaturo obrazložili v skladu z definicijami iz teorije, nato pa v sklepnem 

delu dognanj zapisali priporočila za prakso in podali predloge, kako bi lahko organizacije 

poskušale povečati svojo uspešnost. 

Vprašalnike smo oblikovali v spletni obliki s pomočjo orodja 1ka; povezava do vprašalnika je 

bila nato posredovana 247 srednje velikim in velikim organizacijam v Sloveniji, in sicer KM 

ali managerju, ki je odgovoren za upravljanje s kadri v organizaciji. Predhodno smo v nekatere 

organizacije poklicali in jih prosili za sodelovanje. Organizacije smo izbirali iz Gvin-ove baze: 

vprašalnike smo poslali srednje velikim in velikim organizacijam v vsaj desetih različnih 

panogah. Pred izvedbo raziskave smo izvedli manjše testiranje anketnega vprašalnika, s 

pomočjo katerega smo selekcionirali tiste informacije, ki so bile zanimive za izvedbo ali 

zavrnitev zastavljenih hipotez. Težav pri razumevanju vprašalnika ni bilo, zato smo ga ohranili 

nespremenjenega. Podatke smo analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS 22.0 for 

Windows (Statistical Package for Social Sciences). V zadnji fazi so bili rezultati raziskave 

podrobneje statistično in vsebinsko interpretirani, to je bila osnova za podajanje ugotovitev 

raziskave, preverjanje zastavljenih hipotez in sklep magistrske naloge. 

                                                 
3 Cronbachov test temelji na variancah in kovariancah med merjenimi spremenljivkami, ki merijo isto 

vsebino. α je definirana na intervalu {1, 0}. Vrednost je odvisna od homogenosti in števila spremenljivk, 
s katerimi merimo faktor. 
4 Spearmanov koeficient korelacije prikazuje neparameterske stopnje povezanosti dveh spremenljivk; z 

njim lahko računamo stopnjo povezanosti nezveznih spremenljivk. 
5 Pearsonov korelacijski koeficient je definiran kot vsota vseh produktov standardnih odklonov dveh 

vrednosti v razmerju s stopnjami prostosti oz. kot razmerje med kovarianco in produktom obeh 

standardnih odklonov. Pogoj je linearna odvisnost spremenljivk. 
6 ANOVA je zbirka statističnih modelov in z njimi povezanih postopkov, s katerimi skupno varianco 
razcepimo na posamezne komponente, da preverimo, ali se razlike med vzorci da razložiti kot statistična 
odstopanja znotraj iste populacije. 
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Drugi, raziskovalni del je bil zasnovan na primarnih podatkih; uporabili smo kvantitativno 

metodo analize podatkov, tj. anketiranje s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalniki so bili 

namenjeni odgovornim v KM posamezne organizacije ali osebi, ki je odgovorna za naloge KM, 

v kolikor organizacija ni imela posebej organiziranega KM. Prvi del ankete je bil sestavljen iz 

trditev, ki so se nanašale na organiziranost, procese in vključenost KM v strateško upravljanje 

organizacije. V drugem delu so sledila vprašanja, s pomočjo katerih smo izvedeli, kako 

organizacije merijo uspešnost organizacije, v tretjem delu pa so bila osnovna opisna vprašanja, 

s pomočjo katerih smo pridobili osnovne lastnosti organizacij, ki so sodelovale pri raziskavi. 

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V magistrski nalogi smo izhajali iz naslednjih predpostavk:  

- da imajo vse organizacije z več kot 100 zaposlenimi vsaj enega, ki skrbi za kadre; v večjih 

organizacijah, v katerih je zaposlenih več kot 150, pa imajo zagotovo kadrovski oddelek in 

razvit strateški KM; 

- da lahko posplošimo rezultate raziskave na vse KM, ki delajo v organizaciji s 100 in več 

zaposlenimi; 

- da smo prišli do dokaj reprezentativnih podatkov o kakovosti organizacije KM in velike 

povezovalne vloge KM s strateškim managementom; 

- da smo vprašalnik načrtovali dovolj specifično, da so rezultati izkazovali sliko o tem, kar 

smo želeli meriti; 

- da so vsi podatki, ki so nam jih anketirani podali, popolni in resnični. 

Omejitve naloge smo zaznali v pripravljenosti kadrovnikov, da odgovarjajo na naša vprašanja. 

Zaznali smo tudi omejitve, ki so povezane z oblikovanjem merskega instrumenta, zbiranjem in 

obdelavo podatkov ter interpretacijo rezultatov: 

- vključili smo le omejen del organizacij, ki so se odzvale na naše povabilo k reševanju 

ankete; 

- anketo so reševali preko spleta, pri čemer ne moremo zagotoviti, da je anketo reševala 

prava oseba, da so odgovori popolnoma verodostojni oz. da so vsi anketirani reševali v 

podobnih pogojih ali z enako stopnjo motivacije; 

- del vprašanj v anketi je temeljil na samooceni oz. na subjektivni oceni določenih procesov 

v organizaciji, pri čemer je lahko sporna pristranskost anketiranega in obstaja nevarnost 

dajanja socialno zaželenih odgovorov; 

- vprašalnik smo sestavili sami, kar pomeni, da gre za še nepreverjen merski instrument; 

- pri sestavljanju vprašalnika smo bili omejeni z našim znanjem o managementu in metodah 

raziskovanja; 

- dobili smo 102 popolnoma pravilno izpolnjena anketna vprašalnika, saj nekateri kadrovniki 

zaradi oblice dela niso imeli časa ali pa niso želeli sodelovati v raziskavah, nekateri so imeli 

tudi prepoved izdajanja podatkov, saj jim to prepoveduje politika organizacije; 
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- omejitev je bila tudi v morebitni manjši odzivnosti organizacij, saj za kakovosten vzorec 

potrebujemo predvsem organizacije, ki imajo večje število zaposlenih in razvit sistem 

kadrovske službe.  
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2 DEFINICIJA MANAGEMENTA IN KADROVSKIH POJOMOV 

V tem poglavju bomo pojasnili osnovne pojme managementa in teoretična spoznanja na 

področju kadrovskih pojmov. 

2.1 Management 

Beseda management izvira iz angleške literature, in sicer iz dobe Shakespeara (16. stoletje) in 

ima latinske, italijanske in francoske korenine. Iz latinščine povzema »manus«, kot roka in moč, 

iz italijanščine povzema »maneggiare«, ki pomeni upravljanje lastnine in poslov, podobno je 

tudi v francoščini z »manegerier«. V angleščini se je beseda enačila z glagolom »to manage«. 

Beseda management je bila v modernem smislu prvič uporabljena v Oxfordskem angleškem 

slovarju (Ilustrirani angleški slovar Oxford 1999, 1971) v letu 1670. Pomenila je poslovoditi, 

ravnati posle; prvotni pomen te besede je bil precej širši, tj. ravnanje, vzdrževanje in čuvanje 

živali (Dimovski in Penger 2008, 8–9).  

Tavčar (2009, 226–227) si pojem management razlaga kot skupno ime za managerje v 

organizaciji in ga pojmuje kot dejavnost, ki obsega vseobsežno in celovito obvladovanje vseh 

funkcij in delov organizacije, medtem ko strateški management obsega strateško snovanje in 

načrtovanje, poleg tega pa tudi izvajanje politike v organizaciji, ki je dolgoročno zasnovana.  

Razvoj sodobnega managementa je tesno povezan z razvojem industrijske družbe, prve 

zametke proučevanja s področja managementa zasledimo v Angliji (Kramar Zupan 2009, 19): 

- »Factory Accounting« Garcka in Fellsa iz leta 1887, 

- »Commericial Organisation of Factories« Slater-Lewisa leta 1896 in 

- »The Commercial Management of Engineering Works« Burtona iz leta 1899. 

V strokovni literaturi obstaja vrsta definicij managementa, ki pa imajo veliko skupnih 

elementov. Avtor Robbins (2001, 5) predstavlja management kot proces doseganja ciljev 

organizacije ob pomoči ostalega kadra. Dessler meni, da je management proces planiranja, 

organiziranja, vodenja in kontrole udeležencev organizacije ter uporaba vseh organizacijskih 

resursov za dosego postavljenih ciljev (Kramar Zupan 2009, 19, po Dessler 1988, 3).  

Management bi med drugim lahko opredelili kot ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanaša 

na načrtovanje, organiziranje, vedenje in ocenjevanje razpoložljivih virov za doseganje ciljev. 

Ti cilji pa so poslanstvo in vizija organizacije.  

Povzamemo torej, da management sestavljajo štiri pomembne oz. temeljne funkcije, ki jih 

prikazuje slika 1. Za uresničitev ciljev organizacije managerji uporabljajo razpoložljive vire 

(Dimovski in Penger 2008, 8–9). 
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Slika 1: Proces managementa: 4 temeljne managerske funkcije 

Vir: Dimovski in Penger 2008, 9. 

2.2 Definicija kadrovskih pojmov 

Izsledki raziskav kažejo, da večina organizacij propade zaradi neuspešnega vodenja ljudi in ne 

zaradi finančnih težav. Vodja se izkaže za najboljšega takrat, ko mu ostali kader v organizaciji 

želi slediti, kadar so inteligentni, pravični in ne arogantni (Merkač Skok 2005, 21, po Gruen 

2000). 

Pri vprašanju, zakaj bi se sploh morali ukvarjati s kadri, ne gre spregledati dejstva, da je z leti 

KM zelo pridobil na ugledu in zastopanosti, njegova vloga v strateških segmentih poslovanja 

je vedno večja, saj so kadri eden pomembnejših elementov v organizaciji, ki ob soodvisnosti 

raznih drugih elementov v organizaciji močno vplivajo na poslovni rezultat (Merkač Skok 

2005, 21). 

2.2.1 Upravljanje s kadri 

Upravljanje oz. management s kadri bi lahko enačili z angleško besedo Human Resource 

Management, ki je splet različnih programov in dejavnosti, njihov skupni cilj pa je zadovoljiti 

vse udeležence v organizaciji (Svetlik in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 26–28).  

KM je strateško usmerjena dejavnost nosilcev KM, ki z medsebojno usklajenostjo njihovih 
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aktivnosti želijo doseči čim boljše rezultate, ob tem pa slediti ciljem organizacije in ne 

zanemariti kadrovskih interesov (Svetlik in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 28). 

Predstavlja splet različnih dejavnosti, s katerimi želimo doseči, da je delo opravljeno uspešno, 

da zadovolji kader, delodajalce in družbo. 

V drugi polovici 20. stoletja se je izraz KM oz. HRM kar pogosto uporabljal, postal je fraza; 

vse do sredine 80. let ni imel prave vsebine, dokler se pojem KM ni izkazal kot specifičen 

pristop k managementu ljudi (ravnanje, način dela z ljudmi), takrat je dejansko postal splošno 

znan kot KM, ki ga številni avtorji razlagajo kot vodenje, upravljanje, razvoj organizacije in 

ljudi v njej (Merkač Skok 2005, 13).  

Ena celovitejših definicij opredeljuje KM kot strateški, koherentni in razumljiv pristop k 

managementu in razvoju organizacije, v katerem so vidiki procesa v celoti integrirani z 

managementom v organizaciji (Merkač Skok 2005, 13, po Armstrong 1996, 9–10).  

2.2.2 Človeški kapital 

V organizaciji, ki teži k uresničevanju politike in spremlja proces za dosego ciljev organizacije 

in ki stremi k doseganju razvojne vizije, je človeški kapital v strateški vlogi (Mihalič 2006, 48). 

Več kot je človeškega kapitala v organizaciji, bolj je organizacija uspešna. Raste ji predvsem 

to, kar je najpomembnejše: dobiček, njen razvoj in pospešeno ustvarjanje novega človeškega 

kapitala (Mihalič 2006, 48). 

Razlika med managementom človeškega kapitala in KM je v tem, da se prvi ukvarja predvsem 

s potencialom, t. i. človeškim kapitalom, ki ustvarja dodano vrednost za organizacijo, medtem 

ko se KM ukvarja z vsemi kadri. Z njimi se ukvarja v smislu vodenja, organiziranja in 

nadzorovanja, torej KM obravnava vse kadre kot temeljno vrednost organizacije (Mihalič 2006, 

52, po Ulrich 2005). 

Uspešna organizacija potrebuje čim več človeškega kapitala, da bi pa to dosegla, mora med 

najpomembnejše naloge uvrstiti tudi organiziranost KM in v prvi vrsti jasno določiti pristojnosti 

KM. Imeti mora jasno vizijo in strategijo, kaj je naloga KM, ter jo ves čas spremljati, 

izboljševati, se z njo dogovarjati in biti kar se da več časa na razpolago za oblikovanje skupnih 

ciljev, ki vodijo v pravo smer. Kompetenten KM in njegovo vodenje je namreč vodilo k 

uspešnosti.  

Brian D. Silva, predsednik Društva za KM in podpredsednik uprave Fresenius Madical Care 

NA Waltham Mass, v svojem intervjuju za HrMagazine 2015 poudarja, da je poleg dobrega 

poznavanja organizacije, v kateri deluješ, in kompetenc KM izrednega pomena lastno 

izobraževanje. Nenazadnje ne bi smeli pozabiti, da le s tem, ko bomo sami jedro strokovnega 
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razvoja in podpore, lahko v organizacijo vpeljemo rešitve, ki so strateškega pomena, tako za 

razvoj kadra, človeškega kapitala kot tudi za uspešnost poslovanja. Izrednega pomena je prenos 

informacij in izmenjava pridobljenih novih znanj med KM in vodstvom organizacije (Leonard 

2015). 

2.2.3 Sodobni management človeškega kapitala 

Značilnosti sodobnega managementa človeškega kapitala so jasni in izraziti temelji v 

organizaciji, usmerjenost v strateške, partnerske, razvojne in strokovne funkcije ter visoka 

informatizacija in racionalizacija operativnega delovanja (Mihalič 2006, 53). 

Po Bontisu (2002) je Inštitut Saratoga v sodelovanju z organizacijo Accenture in IICR na osnovi 

dolgoletnih študij razvil primer celostnega sistema managementa človeškega kapitala. Model 

temelji na integraciji kakovostnih in količinskih meril človeškega kapitala in tako omogoča 

razbrati razumevanje celostnega managementa človeškega kapitala. Prikazuje ga slika 2. 

managersko vodenje

človeški kapital

izobraževanje in 
usposbljanje

zadovoljstvo 

sodelavcev

motiviranost 

sodelavcev

opredeljevanje 

vrednosti

relacijski kapital

strukturni kapital

predanost 

sodelavcev

generiranje znanja

izvajanje procesov

integracija znanja

porazdeljevanje in 

širjenje znanja
izčrpanost 

človeškega kapitala

poslovna 

učinkovitost

učinkovitost 
človeškega kapitala

zadržanje ključnih 
sodelavcev

 

Slika 2: Koncept modela sodobnega managementa človeškega kapitala 

Vir: Mihalič 2006, 54, po Bontis 2002. 
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2.2.4 Kadrovski management 

KM je odgovornost managementa, ki pa brez primernega vodstva in usmeritev kadrovskih 

specialistov ne daje veliko možnosti za dobre poslovne rezultate (Merkač Skok 2005, 24). 

Cohen (2015, po Jamrog in Overholt 2004) pravi, da je funkcija v obliki KM obstajala že od 

nekdaj – od pojava prvih oblik delovnega razmerja, medtem ko pravno-formalno postane 

priznana šele od leta 1800, ko so t. i. »tajnice dobrega počutja« prevzele vlogo in skrb za 

razmere na delovnih mestih, sprva predvsem otrok in žensk. Z industrijsko revolucijo se je 

poleg razvoja sindikata okrepila tudi funkcija KM in vedno bolj pridobivala na pomenu in 

ugledu (Cohen 2015). 

Skozi zgodovino so teoretiki (Beer idr. 1994; Fombrun, Tichy in Devana 1984; Guest 1987; 

Brewster in Bournois 1991) oblikovali več modelov, na splošno pa so ločili dve vrsti modela 

KM: 

- mehki model KM in 

- trdi model KM. 

Med najbolj prepoznavne sodita Harvardski in Michiganski model. 

Harvardski model 

Harvardski model predstavlja mehko obliko. V tem modelu je človek obravnavan kot socialno 

bitje, upošteva se njegovo mnenje pri strateških odločitvah in pomembno vpliva na klimo v 

organizaciji, ki temelji na zaupanju in timskem delu. Pomembna je preučitev motivacijskih 

dejavnikov, ki vplivajo na storilnost in angažiranost kadra, medtem ko je pri trdem modelu 

človek obravnavan kot vir delovne sile, ki jo je treba v največji meri izkoristiti, ob tem pa 

poskrbeti, da bodo stroški delovne sile čim manjši (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 35–38).  

Harvardski model se je oblikoval na Harvard Business School in obravnava mehki pristop KM, 

ta model temelji predvsem na vključevanju vodilnega managementa. KM se obravnava kot 

povezovalnik med zunanjim okoljem in dejavniki znotraj organizacije. Rezultati tega modela 

se skozi čas pokažejo kot zelo dobra investicija, zadovoljstvo kadra znotraj organizacije in izven 

nje je več kot odlična formula za uspešnost tako v organizaciji kot družbi nasploh (Florjančič, 

Bernik in Novak 2004, 35–38).  

Kader je obravnavan kot najpomembnejši, prevladuje uveljavitev osebnih interesov, imajo 

priložnost za osebni in strokovni razvoj ter visoko kakovost delovnega življenja. Pri delu so 

uspešnejši, saj imajo zagotovljene dobre delovne razmere, organizaciji pa vračajo z lojalnostjo 

(Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 101). 

Organizacijam, ki v praksi izvajajo ta model, je kader med pomembnejšimi elementi 
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poslovanja, vključujejo jih v procese odločanja, stopnja participacije je visoka, hkrati pa je zelo 

pomembna tudi vloga managementa, ki zagotavlja: 

- ustrezne ljudi za reševanje posameznih nalog, 

- preskrbo podatkov in delovna sredstva, 

- oblikovanje sistema spodbujanja, nadzora in usklajevanja nalog, ki je zastavljen kot cilj 

organizacije (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 35–38).  

Ravnanje z ljudmi pri delu po tem modelu je definirano s kadrovskimi procesi, kot so: 

- izbira kadrov, 

- evalvacija uspešnosti dela, 

- motivacija in sistem nagrajevanja, 

- razvijanje kadrovske funkcije (Fombrun, Tichy in Devana 1984, v Florjančič, Bernik in 

Novak 2004, 37). 

Ključni partnerji
(interesne skupine?)

- delničarji
- menedžment
- skupine zaposlenih

- vlada

- občine
- sindikati

Stimulativni dejavniki

- značilnosti delovne     
sile

- poslovna strategija in 

pogoji

- poslovna filozofija

- trg delovne sile

- sindikati

-zahtevnost  

tehnologije

-zakonodaja in socialne 

vrednote

Kadrovska politika

- vpliv zaposlenih 

- tok človeških virov
- sistem nagrajevanja

- sistem dela

Rezultati izvajanja 

kadrovske funkcije

- obveznosti

- pristojnosti

- soglasje

- stroški učinkovitosti

Dolgoročni učinki

- posameznik je boljši
- organizacijska 

učinkovitost
- družba je boljša

 

Slika 3: Harvardski model 

Vir: Florjančič, Bernik in Novak 2004, 36, po Beer idr. 1984. 

Michiganski model 

Cilj organizacije je uresničiti njeno poslanstvo. Zunanji in notranji dejavniki KM so povezani 

v trikotnik. Po določitvi poslanstva, strategije in strukture organizacije ter v skladu s KM se je 

potrebno ustrezno odzvati na zunanje vplive, kot so politični, ekonomski in kulturni vplivi 

(Florjančič, Bernik in Novak 2004, 38–39). 

Michiganski model je trda različica Harvardskega modela, tukaj je kader obravnavan predvsem 

kot orodje za doseganje strateških ciljev organizacije. Edini njihov prispevek rezultira v 



 

15 

ekonomski uspešnosti organizacije. Ob povečani produktivnosti se bo vzbudilo zanimanje 

managementa za razvoj kadrovske dejavnosti (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 39–41). 

Trši pristop uporabljajo organizacije z visoko ponudbo in veliko poceni delovne sile, npr. 

Kitajska, Indija, Brazilija, Tajvan, Vietnam, Brazilija, kjer so izredno slabo zastopani interesi 

in pravice kadrov, primaren cilj je produktivnost z nizkimi stroški, kader nižjega razreda in celo 

otroci so velikokrat izkoriščeni (Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 102). 

Vsebuje sicer sistem motiviranja in nagrajevanja kadra, vendar je primarni cilj osredotočen na 

doseganje strategije poslovanja. Kasnejše raziskave (Pinnington in Edwards 2000) so pokazale, 

da je model zasnovan s pomočjo groženj kadrom in kot tak neuporaben, zato se ni dolgo 

obdržal, sledila je reorganizacija KM (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 39–41). 

Vpliv

politike

Vpliv kulture

Vpliv

gospodarstva

Poslanstvo

& 

strategija

KM
Organizacijska 

struktura

PODJETJE

 

Slika 4: Michiganski model 

Vir: Fombrun, Tichy in Devana 1984, v Florjančič, Bernik in Novak 2004, 39. 
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Motivacijski model KM  

V preteklosti so bili modeli bolj geografsko orientirani in so veljali za določeno nacionalno 

kulturo, sčasoma pa se je pojavila potreba po bolj univerzalnih modelih, oblikovanih po 

posameznih segmentih organizacije. Med najbolj znane modele uvrščamo: motivacijski, 

administrativni, legalni, finančni, vodstveni, humanistični in vedenjsko spoznavni model 

(Florjančič, Bernik in Novak 2004, 42). 

Da bi organizacije preživele, morajo ob korektni uporabi rezultatov iz znanosti zagotavljati kar 

najvišji možni nivo organiziranosti, zato se KM pripisuje vse večjo vlogo in odgovornost 

(Kavran in Florjančič 1992, 27). 

Kavran in Florjančič (1992) sta razvila motivacijski model, ki je baziral predvsem na 

motivacijskih elementih kadrovske funkcije. Naredila sta analizo in organizacije razdelila v dve 

skupini:  

- nadpovprečno uspešne organizacije, ki jih odlikuje dobra motiviranost kadra, zmožnost 

hitrega prilagajanja na spremembe v okolju in s tem povezana prožna strategija razvoja, 

demokratični stil vodenja, sposobnost hitrega učenja in  

- podpovprečno uspešne organizacije, za katere so značilni: neinovativnost, slabše 

prilagajanje spremembam na trgu, toge strategije razvoja, avtokratski stil vodenja, ni želje 

po učenju in ni spoštovanja človeka (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 42). 

Izbran model KM mora biti tak, da je mogoče zagotoviti povezavo kadrovskih ciljev s 

strateškimi cilji organizacije. 

2.2.5 Vodstvo in kadrovski management ter njuna prepletenost 

Leonard (2013) je za HR Magazine v intervjuju z Bette J. Francis, ki ima bogate izkušnje na 

področju KM, največ pomena pripisal ravno tesnemu sodelovanju z vrhnjim managementom. 

Francisova je v začetku 90. let sodelovala celo s predsednikom Japonske, za katerega pravi, da 

je bil izvrsten mentor. Pomagal ji je spoznati, kako pomembno je poznati vse oddelke v 

organizaciji, preden je zasedla delovno mesto vodenja KM, sama se je tako znašla v prodaji, 

nabavi, računovodstvu in proizvodnji. Francisova potrjuje, da je bilo najpomembnejše spoznati 

organizacijo do potankosti in razumeti njeno strategijo. Enako pomembni se ji zdita etika in 

integriteta. Dodaja še, da kompetenten kadrovski strokovnjak že danes zazna spremembe, ki se 

bodo zgodile čez 3 do 5 let v organizaciji, da o tem na pravilen način obvesti svoj kader, ki 

mora vedeti, v katero smer gre organizacija in kaj se bo z njimi in njihovimi družinami zgodilo 

v prihodnosti (Leonard 2013). 

Profesor z Univerze v Teksasu, San Antonio, je na zanimiv način primerjal strateško vlogo KM 

in vodenje košarkarske ekipe San Antonio Spurs. Poudarja, da je treba kader v organizaciji 

voditi na zelo podoben način kot vodi Greg Popovich, trener ekipe iz San Antonia, svoje igralce. 
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Najprej je potrebno prepoznati in izbrati tri ključne osebe, ki imajo strateško pozicijo v 

organizaciji. Spursi imajo namreč tri ključne igralce, v katere vlagajo več kot v ostale in se 

močno borijo za njihov obstanek v klubu. Vodstvo v klubu je pozorno na več dejavnikov, ki se 

zlahka poistovetijo z dejavniki v organizaciji: 

- odkrivanje talentov, ki so jih drugi klubi spregledali; 

- skrb za preprečitev poškodb in preprečevanje izgorelosti z omejevanjem igranja, t. i. 

minutni management, in s ponavljajočimi zdravstvenimi pregledi; 

- rekrutiranje novih mladih igralcev, ki so šele prišli v ekipo; 

- združitev mladih in starejših igralcev z več izkušnjami z namenom povečati moč in 

minimizirati šibkost; 

- ustvariti občutek za skupno dobro, da igrajo kot tim z enim samim ciljem: osvojitev 

naslova. 

V organizaciji bi trenerja lahko zamenjal strokovnjak na področju KM, kadrovski manager ali 

vodja, njegove naloge bi tako predstavljale: 

- odkriti talent, ki ga je konkurenca spregledala, dopolniti ključne osebe v organizaciji s 

strokovno podporo, ki jim manjka; 

- v poslovnem svetu se pogosto dogaja, da ključni kader izgori (»burn out«) zaradi prevelike 

zavzetosti, gradnje kariere, prevelikega števila nadur, nočnega dela itd.; to je potrebno 

preprečiti s pravočasno napotitvijo na letni dopust ali krajši oddih; 

- izkoristiti je potrebno razne boleznine in letne dopuste z nadomeščanjem novega kadra, ki 

ima tako priložnost, da se dokaže; 

- ustrezna kombinacija mladega in starejšega kadra, mladi so zagnani, polni entuziazma in 

imajo veliko energije, medtem ko starejši kader odlikujejo modrost in bogate izkušnje, 

nimajo pa več toliko energije; 

- delati kot tim, premagati vse prepreke skupaj in se medsebojno dopolnjevati. 

Organizacije potrebujejo redno ocenjevanje stanja v kadrovskih in organizacijskih segmentih, 

saj nič ne ostane nespremenjeno, potrebno je kar naprej spremljati in prehitevati svojo 

konkurenco in obvladovati spremembe zunaj in znotraj organizacije. Košarkarji in kadri pa se 

razlikujejo od ostalih elementov poslovanja in igranja, saj imajo čustva, občutke in se včasih 

tudi poškodujejo in zbolijo. Vedno je prisoten nek neznan faktor, ki ga ni mogoče vnaprej 

predvidevati. Učinkovit KM in dober trener omogočata maksimirati možnosti za uspeh. (HT 

Media, Ltd. 2014).  

Pluta in Rudawska (2016) menita, da je stres, ki ga povzročajo vse hitrejše organizacijske 

spremembe, nevarnost 21. stoletja. Evropska agencija za varnost in zdravje uvršča stres zelo 

visoko na seznam zdravstvenih težav; stres prizadene kader v domala vseh sektorjih.  

Vizija KM je ustvarjanje celostnega, sodobnega, integriranega, uspešnega in učinkovitega 

sistema. Na ta način je namreč možno zagotoviti ugodnejše pogoje, ki bodo omogočali stalno 
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ustvarjanje dodane vrednosti, doseganje odličnosti ter zagotovitev pravih ljudi na pravem mestu 

ob pravem času, z ustrezno tehnologijo ter s pravimi kompetencami danes in v prihodnje. Poleg 

tega je potrebno upoštevati globalne spremembe in razvojne trende ter skladnost s celotno vizijo 

organizacije (Mihalič 2006, 52–56, po Ulrich 2005). 

Kadrovski manager pomembno prispeva k uspehu organizacije, zato ga je potrebno uvrstiti v 

sam vrh strateškega managementa. Povratnost informacij in medsebojno sodelovanje KM in 

strateškega managementa je prava pot, ki vodi k uspešnosti organizacije. 

2.3 Razvoj, pomen in vloga KM 

Že v plemenskih skupnostih lahko prepoznamo prve oblike usposabljanja in mentorstva. 

Tisočletje p. n. št. na Kitajskem so že obstajali zapisi o testih za izbiro najprimernejših delavcev. 

Industrijska revolucija v 19. stoletju je največja prelomnica v razvoju kadrovske dejavnosti. 

Delavci so delali v izredno težkih pogojih, po več kot 8 ur dnevno, odnos nadrejenih je bil vse 

prej kot primeren. Takšno stanje je privedlo do številnih stavk in delavskih gibanj, močno se je 

okrepilo sindikalno gibanje. Glede na razmere so se konec 19. stoletja povečale potrebe po 

zakonski uredbi, ki bi nadzorovala in usmerjala kadrovanje. S kadrovsko dejavnostjo bi se 

namreč odpravilo neprimerno in nepošteno ravnanje delodajalcev, ki so v tistem času imeli 

absolutni monopol. V 20. stoletju so se odnosi med delavci in delodajalci uredili v obliki 

kolektivnih pogajanj in tako zagotovili socialni mir (Svetlik in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 

23–26).  

Na razvoj kadrovskih procesov so vplivali tudi številni drugi dejavniki v različnem 

zgodovinskem obdobju. Sem lahko brez zadržkov štejemo nenehne vojne, ki so zelo 

zaznamovale človeštvo, med vojno so se namreč razvile metode množičnega kadrovanja in 

usposabljanja delavcev, zlasti žensk. V času 1. svetovne vojne so začeli razvijati in izvajati prvo 

osebno testiranje za vojaške potrebe. Sledila sta gospodarski in družbeni razvoj, ki je rasel z 

razvojem organizacij in njihovega managementa. Uvajanje novih tehnologij in višja 

izobrazbena raven prebivalstva sta zviševala produktivnost in tako se je povečevala težnja k 

izboljšanju kakovosti življenja (Petrič 2011, 34–35). 

V začetku 70. let je bila kadrovska funkcija predvsem podporna funkcija, saj so kadrovski 

strokovnjaki skrbeli predvsem za administracijo in uvedbo organizacijske strategije. V 80. letih 

pa se že kažejo zametki strateškosti, ki jih zaznamuje premik od osebnega managementa do 

KM (Petrič 2011, 35, po Carey 1999).  

Izraz strateškost predstavlja kadrovskim strokovnjakom enega glavnih izzivov in je pomemben 

prispevek k večji kredibilnosti kadrovske stroke nasploh (Petrič 2011, 35).  

Vsaka ekonomska oz. politična usmeritev je izoblikovala svoj pogled na ljudi in njihovo vlogo 

v organizaciji. Pomen kadrov se je skozi zgodovino spreminjal. V različnih obdobjih se 
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obravnavanju ljudi namenja različno pozornost v skladu s takratnimi družbenimi vrednotami in 

potrebami (Možina 1998, v Možina idr. 1998, 6). 

2.3.1 Nosilci odgovornosti za kadre in njihov razvoj v organizaciji 

Vsak posameznik v organizaciji je odgovoren za svojo kariero in osebni razvoj. Nujno je 

njegovo usposabljanje in osvojitev veščin, ki mu omogočajo zmožnost dela in napredek v 

stroki. Merkač Skok (2005, 24) je organiziranost kadrovske dejavnosti razdelila na naslednje 

ravni:  

- vrhnji management, 

- linijski management, 

- strokovna organizacijska enota, kot je kadrovska služba, služba za upravljanje s kadri ipd.,  

- vsak posameznik, zaposlen v organizaciji. 

Delitev vlog v organizaciji določa, da za kadre odgovarja in jih vodi vrhnji management, linijski 

managerji pa so odgovorni za njegovo izvajanje in uspeh. Na tem mestu so še kadrovski 

managerji, ki tesno sodelujejo z vrhnjim managementom. Uspešnost organizacije je odvisna od 

učinkov vodilnih posameznikov in kot taka tudi relativno enostavno merljiva (Merkač Skok 

2005, 23–24). 

Vsi linijski vodje so nekoliko tudi kadrovski managerji, saj med njihove naloge po Desslerju 

(1988) spadajo:  

- razporeditev pravih ljudi na ustrezna delovna mesta, 

- rekrutiranje novega kadra, 

- usposabljanje novo zaposlenega kadra na nova delovna mesta in naloge, 

- izboljševanje in kontrola uspešnosti kadrov pri delu, ki ga opravljajo, 

- pridobivanje kadrov za ustvarjalno sodelo in razvijanje dobrih odnosov pri delu, 

- predstavitev politike in postopkov organizacije kadrom, 

- pregled stroškov za plače, 

- razvoj individualnih potencialnih sposobnosti, 

- ustvarjanje in vzdrževanje visoke delovne morale, 

- zaščita zdravja in delovnih pogojev kadra. 

Specifične strokovne naloge pa linijski vodje zaradi pomanjkanja časa in znanja po 

Desslerjevem (1988) mnenju raje prepuščajo kadrovski službi, ki je specialist za zaposlovanje, 

varnost, usposabljanje, za odnose med sindikatom in managementom (Svetlik 1996, v Adizes 

idr. 1996, 184–185).  

Kadrovska strategija izhaja iz poslovne strategije, kamor spada tudi področje, ki upravlja 

kadrovske vire. KM zajema vrsto nalog od pridobitve, uvodnih intervjujev, selekcioniranja, 

uvajanja do permanentnega izobraževanja. Vodstvo organizacije izdela osnovne okvirje 
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aktivnosti na področju kadrovanja, linijski management pa za razliko od njega ves čas tesno 

sodeluje z izvajalci kadrovske službe. Linijski management je tisti, ki pozna organizacijsko 

strategijo na eni strani, po drugi strani pa pozna svoje sodelavce in njihove motive, način dela, 

sposobnosti, pričakovanja, znanja in veščine (Svetlik 1996, v Adizes idr. 1996, 184–186). 

Garcia-Carbonell, Martin-Alcazar in Sanchez-Gardey (2015) navajajo, da je uspeh pri izvajanju 

strategije KM odvisen od dojemanja kadrov o sistemu politik in praks, preko katerih se izvajajo.  

2.3.2 Razčlenitev kadrovske funkcije 

Kadrovski strokovnjaki sodelujejo pri prenosu podatkov, ki omogočajo kadrom pridobivanje 

informacij, za lažje razumevanje njihovih nalog in kvalitetno odločanje o izvedbi le-teh 

(Florjančič idr. 1996, 183). 

Kadrovska funkcija ima v organizaciji poslovanja enakovredno mesto med ostalimi poslovnimi 

funkcijami. Včasih je namreč veljajo prepričanje, da je ukvarjanje s kadri le formalno, torej 

zgolj izdelava raznih evidenc in preglednic zaradi predpisov, ki so veljali. V mnogih evropskih 

in ameriških korporacijah, pa tudi v manjših organizacijah, je mesto kadrovskega direktorja ali 

člana uprave, ki skrbi za kadre, drugo najpomembnejše v managerski hierarhiji. Tudi v Sloveniji 

ne zaostajamo glede zastopanosti kadrovske funkcije v upravi organizacije. Z več kot 50 % 

zastopanosti smo namreč povsem primerljivi z Evropsko unijo (Brewster, Mayrhofer in Morley 

2004, v Merkač Skok 2005, 24).  

Med najpomembnejše aktivnosti kadrovske funkcije lahko uvrstimo naslednje: 

- planiranje in pridobivanje kadra, 

- izbor kadra, 

- razvoj kadra, 

- izobraževanje in usposabljanje kadra v organizaciji, 

- motiviranje in vrednotenje ter 

- nagrajevanje. 

-  
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Preglednica 1: Položaj kadrovske dejavnosti v organizaciji 

Vplivi     Organ    Aktivnosti (odgovornost) 

     Nadzorni svet   Zagotavljanje interesov lastnikov. 

Obvladovanje sprememb v   Uprava    Vodenje organizacije, koordinacija 

 okolju in organizaciji.       poslovnih funkcij, zagotavljanje  

         realizacije poslovnih planov. 

Konsenz v vrhnjem managementu.  Direktorji področij   Predlaganje in izvajanje načel 

Integriranost poslovnih funkcij.  (poslovnih funkcij):  in ciljev področja. Predlaganje 

Razvoj in spremljanje stroke.   Nabava, proizvodnja, razvoj  in izvajanje načel in ciljev  

Metodološka orodja. Sodelovanje  in investicije, vzdrževanje,  kadrovskega področja. 

linijskih managerjev.   kadri, finance in  

     računovodstvo, prodaja,  

     marketing, kontroling idr. 

Nova filozofija vodenja.   Vodje enot po poslovnih  Razvoj sistema. 

Spremljanje razvoja posameznika.  funkcijah (primer kadri):  Integriranost v organizacijo. 

Ocenjevanje uspešnosti.   za razvoj sistema, za  Pomoč pri uvajanju in 

Motivacijski sistem.   operativno izvedbo,  obvladovanju. 

Sistem usposabljanja in spremljanje  za sodelovanje z drugimi  Predlaganje sprememb. 

rezultatov.     enotami in funkcijami. 

Informacijska podpora sistemu. 

Usklajenost s poslovno strategijo in 

managersko filozofijo organizacije. 

     Strokovnjaki in izvajalci:  Izvajanje sistema. 

     delavci v strokovni   Obvladovanje 

     (kadrovski) službi.   metodoloških orodij. 

         Upoštevanje kodeksa ravnanja 

         s kadri in podatki o njih. 

Vir: Merkač Skok 2005, 25. 

Edgar idr. (2015) poudarjajo pomembnost razumevanja položaja in odgovornosti KM v 

organizaciji; na splošno namreč velja, da naj bi organizacije, ki imajo dobro organiziran KM 

bile uspešnejše, vendar je to prepričanje lahko tudi zmotno in odvisno od tega, kaj za koga 

pomeni biti uspešnejši: čim večji dobiček ali dobro počutje kadra. KM se mnogokrat znajde v 

precepu, saj mora skrbeti tako za dobrobit kadra in obenem zadovoljiti včasih tudi previsoke 

kriterije vrhnjega managementa, ki nato z različni oblikami vrši pritisk na KM, ta pa za 

izpolnitev nadaljuje s pritiski na kader. KM mora torej ves čas iskati najbolj konceptualne 

rešitve, ki bodo zadovoljile obe strani (Edgar idr. 2015). 

2.3.3 Globalizacija in Evropska unija 

Globalizacija prodira tudi na področje kadrovske dejavnosti, pojavlja se vedno bolj raznolika 

delovna sila, na trg prihajajo nove generacije z novimi, svežimi in inovativnimi idejami. Njihov 

odnos do delodajalcev je drugačen v primerjavi s prejšnjimi generacijami. Lojalnost je namreč 

bolj ekonomske usmeritve, management pa s svojo strategijo organizacijske kulture in razvoja 

sledi veliko prepočasi. Med organizacijami namreč poteka prava vojna za talente, ti so ključni 

nosilci razvoja, vsak si jih želi pridobiti in tudi obdržati. Večina mladih talentov je prepričana, 
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da jih v lastni organizaciji ne razumejo in nimajo dovolj podpore za razvoj njihove kariere, svet 

interneta pa spreminja tradicionalen način kadrovanja in nudi vedno več možnosti za zaposlitev, 

kjer se lahko izkažejo in so zato tudi nagrajeni (Digest, International 2012). 

Dejstvo je, da je globalizacija zaradi izrednega tehnološkega in znanstvenega napredka tako 

rekoč naraven pojav, pomeni zavestno usmerjanje svetovne politike mednarodnih korporacij, 

ki so si skušale prilagoditi in poenotiti trge. Izraz globalizacija slišimo namreč vedno bolj 

pogosto. Najpomembnejši dejavniki globalizacije so:  

- razvoj globalnega trga, 

- pospešen pretok kapitala, 

- hitri in nepričakovani pretresi na trgu, 

- napredek tehnologije in uvajanje robotizacije, ki nadomešča človeka, 

- naraščanje konkurence in zmanjševanje igralcev na trgu, 

- večji dobiček, ki pa ne pomeni tudi večje plače in socialne varnosti za kader, 

- edina rezerva in najpomembnejši vir so ljudje, organizacije se zavedajo, da je izobraževanje 

in usposabljanje kadra dolgoročna naložba, 

- ploska in fleksibilna organizacija z nizkim številom nivojev, 

- uspeh je mogoč, s paradigmo »misli globalno, deluj lokalno« se obrača na glavo (Sedej 

2004, v Florjančič in Paape 2004, 352–360). 

2.4 Aktivnosti in položaj kadrovske funkcije 

2.4.1 Kadrovanje in e-kadrovanje 

Kadrovanje odpravlja problem pomanjkanja delavcev in zagotavlja ljudi, ki so potrebni, da 

lahko organizacija ob upoštevanju kakovostnih, količinskih in časovnih vidikov uspešno 

zagotovi cilje, ki si jih je zadala (Novak in Florjančič 2004, v Florjančič in Paape 2004, 43). 

Proces zaposlovanja zajema vrsto aktivnosti, ki zagotavljajo zasedbo delovnih mest. Sestavljen 

je iz več faz, ki so prikazani na spodnji sliki: 
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Planiranje

Privabljanje

Selekcioniranje

Indukcija

Razvoj kadrov

Prosto delovno 

mesto

Zaposliti?

Prekinitev 

delovnega razmerja

NE

DA

NADOMESTITEV

 

Slika 5: Proces zaposlovanja  

Vir: Novak in Florjančič 2004, v Florjančič in Paape 2004, 42. 

E-kadrovanje je vsaka kadrovska aktivnost, ki vključuje uporabo interneta. Internet je v 

zadnjem času vedno bolj pogosta oblika iskanja in predstavitve potencialnega kadra. Številne 

organizacije namreč v okviru svoje predstavitve na internetu objavljajo tudi kadrovske oglase. 

V oglasu je razvidno, kaj se od njega pričakuje, katera znanja in veščine so potrebne za zasedbo 

delovnega mesta. Tako lahko na hiter in poceni način pridemo do potrebnih informacij o 

zaposlovanju. Tovrstne informacije so stalno ažurirane, kar predstavlja veliko spremembo na 

področju kadrovanja.  

E-kadrovanje je področje informacijske tehnologije, ki v zadnjem času nezadržno narašča, saj 

koristi tako iskalcem kot tudi ponudnikom zaposlitve. Velja t. i. positive feedback teorija, ki 

pravi, da bo več objav zaposlitvenih oglasov preko interneta ustvarilo več spletnih prijav nanje. 

Tako imajo delodajalci več možnosti za izbiro in s tem tudi več možnosti za zaposlitev kadra, 

ki si ga želijo in potrebujejo. Verjetno bo v prihodnosti to spodbudilo organizacije k še večjemu 

obsegu e-kadrovanja (People Streme 2015). 

2.4.2 Motivacija in nagrajevanje 

V razvitem poslovnem svetu dobiček že dolgo ni več primarni cilj organizacij. Lastniki namreč 

ves čas iščejo nove prijeme, s katerimi bi vplivali na management in kadre, da bi le-ti delovali 

v skladu s poslovnimi cilji. Zato so se kot spodbuda managementu in kadru uveljavile različne 

oblike finančne udeležbe. V razvitih tržnih ekonomijah ugotavljajo, da je uspešnost organizacij 

močno odvisna od trdne medsebojne odvisnosti poslovnih rezultatov organizacije in 

nagrajevanja njihovega kadra.  
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Vsekakor je res, da imajo ljudje različne potrebe, ki jih različno razvrščajo po pomembnosti za 

zadovoljitev. Strokovnjaki že desetletja raziskujejo, kaj je tisto, kar motivira ljudi. Strinjajo se, 

da se kadri razlikujejo po tem, kaj jih motivira za delo.  

Ko se sprašujemo, zakaj sploh delamo, ne moremo mimo dejstva, da je to vprašanje zelo 

povezano z odkrivanjem vzroka za motivacijo do dela. V osnovi obstajata dve stopnji 

motivacije: preživetje in uspeh (Sang 2001, 10); na prvi stopnji so osnovne življenjske potrebe 

(hierarhija potreb po Maslowu), druga stopnja pa vključuje poleg uspeha še čustveno izpolnitev, 

osebno rast, samospoštovanje in samopotrjevanje.  

Z vidika organizacije je motivacija zelo pomembna, saj nam pojasni obnašanje kadrov, kaj je 

bistvo, kar jih žene, da se obnašajo tako kot se.  

George in Jones (1996, 161) pojasnjujeta, da je motivacija ena izmed najbolj pogosto omenjenih 

besed v poslovnem in zasebnem življenju, vendar vedno pomanjkljivo interpretirana. Vrsta 

strokovnjakov, ki so skozi leta preučevanja prišli do več kot 140 definicij motivacije, pravijo, 

da jim postane slabo, ko jo je potrebno podrobneje analizirati in definirati. V nadaljevanju 

razlagata, da gre za proučevanje delovne motivacije kadra, ki je opredeljena kot psihična sila 

posameznika, kjer so njegovo vedenje, trud in stopnja vztrajnosti tisto, kar ga vodi k uspešno 

zastavljenim ciljem v organizaciji. Uspeh vsakega posameznika je odvisen od treh tesno 

povezanih elementov delovne uspešnosti, to so sposobnosti, znanje in motivacija (George in 

Jones 1996, 161). 

Motivacijski model, ki ga ponazarja slika 6, razlaga, da so pod vplivom okolja potrebe 

posameznika tiste, ki povzročajo stanje nelagodja, kar je potrebno čim prej odpraviti (Newstrom 

in Davis 1989, 103). 
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VPLIV OKOLJA

ZUNANJI DEJAVNIKI

priložnosti

SPOSOBNOSTI

NOTRANJI DEJAVNIKI-

cilji, izkušnje, čustva

ZADOVOLJITEV POTREBE

NEIZPOLNJENE 

POTREBE NAPETOST DELOVANJE
 REZULTAT 

(zadovoljitev potrebe)
NAGRADE

 

Slika 6: Motivacijski model 

Vir: Newstrom in Davis 1989, 103. 

Problem motivacije v organizaciji ni osredotočen le na vprašanje, kako določiti višino plače oz. 

variabilni del, temveč na kakšen način motivirati kader, da bi delal bolje in izboljševal tako svoj 

osebni standard, kot tudi dobiček organizacije (Newstrom in Davis 1989, 117–119). 

V zadnjem času se motiviranost povezuje s pojmom psihološka pogodba, ki ni nikjer zapisana 

in tudi ni zakonsko določena. Vsebuje materialne in nematerialne dejavnike. V primeru kršitve 

psihološke pogodbe se zmanjša motiviranost in nastane nezadovoljstvo. V praksi je normalno, 

da so pričakovanja lastnikov organizacij višja, kot jih zmorejo kadri uresničiti. Za uspeh v 

organizaciji je potrebno razlike v pričakovanjih čim bolj zmanjšati. Za slovenske organizacije 

to ne velja, tukaj so razlike med pričakovanji kadrov in delodajalcev še vedno velike. Za 

uspešno motiviranost je potrebna primerna uskladitev obeh strani (Zupan 2001,     60–62). 

Nagrajevanje delavcev je glavna psihološka stimulacija, kakšen sistem plač bo organizacija 

izbrala, pa je odvisno od njene politike in strategije nagrajevanja, pri čemer je osnovni cilj 

sistema plač in nagrad podprtost izvajanja poslovne strategije ter na tak način čim bolj 

prispevati k poslovni uspešnosti. Sistem, kot ga prikazuje slika 7, mora zadostiti naslednjim 

zahtevam: 

- prispevati k večjemu uspehu in učinkovitosti kadrov, 

- pravičnost, 
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- obdržati stroške dela v okvirih zastavljenega načrta, 

- zakonska ustreznost (Zupan 2001, 122). 

NOTRANJA PRAVIČNOST 
(ustrezna razmerja med plačami v 

organizaciji)

ZUNANJA PRAVIČNOST 
(ustrezna višina plače in nagrad v primerjavi z 

okoljem)

POSLOVNA PRAVIČNOST 
(povezanost z doseženimi poslovnimi 

rezultati)

 

Slika 7: Trikotnik pravičnosti 
Vir: Zupan 2001, 122. 

2.4.3 Karierni načrti za ključne in perspektivne kadre 

Odkrivanje najobetavnejših ljudi v organizaciji je v prvi vrsti naloga neposrednih vodij, ki so v 

najtesnejših stikih s sodelavci. Strokovno podporo jim s svojim znanjem nudi kadrovska služba, 

ki med drugim skrbi tudi za karierni razvoj. V slovenski kulturi še vedno ni prisotno spoznanje, 

da je nadomestljivost posameznika osnovni organizacijski aksiom in hkrati izkaz 

profesionalizma vodilnih ljudi, ki nimajo strahu, da bi jih spodrinili sposobnejši. Zelo malo je 

namreč takih, ki razmišljajo komplementarno, iz tega razloga je naloga KM še toliko bolj 

kompleksna. Slediti in izpolniti mora namreč več interesov v organizaciji ter razumeti, da je 

ključen razlog za oblikovanje kariernega razvoja najobetavnejših ljudi boljši izkoristek njihovih 

potencialov in znanja, ki v končni fazi samo koristi organizaciji in vodi k večji uspešnosti 

(Mayer 2004, v Florjanič in Paape 2004, 232).  

Organizacije, ki težijo k trajni uspešnosti in razvoju kadrovskih potencialov, imajo večinoma 

že izoblikovane sisteme načrtovanja delovnih karier v obliki skrbnega pregledovanja in presoje 

kadra glede na njihove občutne prispevke v organizaciji. Razvoj obetajočega kadra poteka v 

glavnem v dveh smereh, lahko ustvari strokovno ali vodstveno kariero (Merkač Skok 2005, 

149–150). 
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Kadri (zaposleni, delavci, zaposleni)

Kadrovska služba

Usposabljanje neposrednih vodij za 

vodenje letnega razgovora s podrejenimi

Srednjeročni in letni plan kadrov
In izobraževanja v organizaciji

Letna ocena delovne uspešnosti

Neposredni vodje

Letni pogovori z zaposlenimi

- Načrt razvoja vodilni kadrov
- Sistem ocenjevanja sodelavcev

- Sistem napredovanja

- Sistem stimulacije

- Program usposabljanja

Letna anketa o poklicnih željah in 
strokovnih ambicijah zaposlenih

Vprašalnik za oceno delovne uspešnosti
Pravilnik o napredovanju

Kadrovska evidenca plana karier

 

Slika 8: Metodologija načrtovanja karier 

Vir: Merkač Skok 2005, 150, po Rojc 1992, 68. 

Bistvenega pomena je po mnenju Merkač Skok (2005, 148) odprta komunikacija. Kader mora 

biti obveščen iz notranjih virov, poznati mora kratkoročne in dolgoročne cilje v organizaciji, 

saj le na ta način lažje prilagodi prioritete in zavzetost za določene naloge. 

Na osnovi opazovanja ravnanja kadrov neposredni vodja ocenjuje in opazuje razvoj delovne 

uspešnosti posameznikov, ki bi se lahko razvili v ključne strokovnjake. Najprej se vodje opirajo 

predvsem na svoje intuitivne občutke in skušajo ugotoviti, ali bodo pri kandidatu zaznali neko 

osebno moralno-etično vrednost, občutek za igrivost in duhovitost. Sledi ocenjevanje s pomočjo 

instrumenta, ki vključuje številne indikatorje. Zajemati morajo čim širši spekter zahtevnosti 

dela. Sledi merjenje potenciala najobetavnejših. Ta zajema merjenje različnih vidikov 

inteligentnosti in drugih dejavnikov, kot so: motivi, čustva, ustvarjalnost, izraznost idr. (Mayer 

2004, v Florjančič in Paape 2004, 234–235). 
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3. OCENA OCENJEVALNEGA 
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1. DETEKCIJA IN OCENA 

VODJE
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4. SKUPNA OCENA 360 

2. SAMOOCENA KANDIDATA

 

Slika 9: Koraki odkrivanja umskega potenciala 

Vir: Mayer 2004, v Florjančič in Paape 2004, 234. 

2.4.4 Usposabljanje in izobraževanje kadrov 

Ljudje, ki stalno razširjajo svojo sposobnost in kreativnost, ki nenehno razvijajo in udejanjajo 

nove ideje, so gonilo vsake uspešne organizacije. Ni pa dovolj spoznanje, da je vseživljenjsko 

izobraževanje nuja, ampak dejstvo, da so količine dobrin oz. sredstev za učenje omejene, torej 

je tudi v tej dejavnosti potreben management. KM se v večini organizacij po posvetovanju z 

vodstvom odloča, kje, kako, na kakšen način in koliko bo znašal strošek izobraževanja kadrov. 

V večjih organizacijah, npr. v Krki, d. d., in Kolektorju, d. o. o., so določena izobraževanja in 

usposabljanja organizirana znotraj organizacije. Vendar je tako pri zunanjih kot tudi notranjih 

izobraževanjih in usposabljanjih potrebno skrbno in odgovorno načrtovanje.  

Usposabljanje (Training)7 je po (Možini idr. 1998, 502) proces, ki razvije tisti del človeškega 

znanja, sposobnosti in veščin, ki jih potrebuje za izvršitev točno določenega dela.  

Usposabljanje je sredstvo, ki oblikuje in udejanja razvoj kadrov in ni statičen pojav, ampak se 

nenehno spreminja, odvisno od okoliščin in potreb. Pojma izobraževanje in usposabljanje sta 

medsebojno povezana in se dopolnjujeta. Izobraževanje zajema večje število dejavnikov in je 

zato širše od usposabljanja. Cilj izobraževanja je razvijanje znanj, spretnosti in razumevanja, ki 

so podlaga v življenju in pri delu. Njegov namen je razvijanje idej in navad, ki imajo vpliv in 

oblikujejo družbo, v kateri živimo. Usposabljanje pa je vezano na pridobitev znanja, ki se 

navezuje na točno določeno delovno situacijo, namen je razvijati sposobnosti posameznikov ali 

                                                 
7 Training (iz angl. usposabljanje) 
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skupin v delovnem okolju, s katerimi kadri uresničujejo cilje organizacije (Miglič 2005, 34–

36).  

Proces usposabljanja (Merkač Skok 2005, 168, po Bartol in Martin 1995, 356–361) razdelimo 

na tri temeljne faze, ki so prikazane v preglednici 2. 

Preglednica 2: Tri faze procesa usposabljanja 

Opazovanje Oblikovanje sistema in 

implementacija 

Evalvacija 

Ugotavljanje potreb po 

usposabljanju 

Določanje metod usposabljanja Vrednotenje rezultatov 

usposabljanja 

Določanje ciljev Razvijanje gradiv in vsebin za 

usposabljanje 

 

Razvijanje kriterijev za 

vrednotenje uspeha 

Izvedba treninga 

(usposabljanja) 

 

Vir: Merkač Skok 2005, 168. 

V današnji dobi digitalizacije je izjemnega pomena poznavanje zahtevnejših računalniških 

operacij in orodij na vseh ravneh organizacije, še zlasti na ravni vodstva, računovodstva in KM. 

V zadnjem času se še posebej uveljavlja uporaba računalništva v oblaku, kar, gledano z vidika 

kadrov, lahko le še izboljša organizacijsko uspešnost, inovativnost in poveča intelektualni 

kapital (IK)8 (Afshari 2014; Bhadani 2014). IK je opredeljen kot zbirka strategij družbe, 

človeškega kapitala, torej znanj in izkušenj kadrov, strukturnega kapitala, kot so organizacijski 

sistemi in podatkovne baze, ter relacijskega kapitala, npr. notranji in zunanji odnosi (Edvinsson 

in Malone 1997; Roos idr. 1997; Stewart 1997; Bontis 1998; Sveiby 1998), ki so s svojimi 

nenehnimi interakcijami zmožni ustvariti vrednost, ki pozitivno vpliva na poslovno uspešnost 

(Cleary in Quinn 2016). 

2.4.5 Outsourcing 

Manjše organizacije, večinoma iz stroškovnega vidika in kapacitet, nimajo lastnega kadrovnika 

oz. kadrovske službe; rešitev je, da delo prepustijo zunanjim delavcem, ki so za to strokovno 

usposobljeni, t. i. outsourcingu. Zanj se odločajo predvsem iz finančnega vidika in specifične 

kadrovske potrebe, kot so zaposlovanje za določen čas, poseben projekt, specifična znanja, 

svetovanje in izobraževanje kadra.  

Ena izmed priljubljenih oblik outsourcinga na področju kadrovanja je mentoriranje. Gre za 

pridobivanje znanj in veščin, kot jih imajo ljudje zaposleni v vrhnjem managementu, ti pa 

pogosto zaradi obilice dela in zasedenosti nimajo časa ali pa tudi sami potrebujejo mentorja.  

                                                 
8 IK – kratica za intelektualni kapital 
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Smith (2011) navaja, da gre za neko vrsto interakcije med mentorjem in njegovim varovancem, 

ki pomaga s svojim formalnim in neformalnim znanjem ter človeškim čutom razviti talent in 

modrost. 

2.5 Povezanost kadrovske funkcije z ostalimi funkcijami organizacije 

Za uspešno tekmovanje na svetovnih in domačih trgih mora management že v samem procesu 

zaposlovanja usmeriti več pozornosti kadrovanju. Vodstvo mora biti seznanjeno z nalogami 

KM, ta pa mora tesno sodelovati pri strateških odločitvah in postati največji zaveznik vrhnjega 

managementa. 

Kohont in Brewster (2014) menita, da lahko kadrovske managerje ločimo na splošne, ki se v 

glavnem ukvarjajo s kadri, in na funkcionalne strokovnjake, ki se ukvarjajo samo z 

opravljanjem specifičnih nalog v organizaciji. Strinjata se, da je dejstvo, da več vlog kot lahko 

KM uspešno izvaja v organizaciji, bolj verjetno je, da se bosta konkurenčnost in učinkovitost v 

organizaciji okrepila. To še posebej velja za internacionalne organizacije. Čeprav je 

multinacionalk v Sloveniji zelo malo, je internacionalizacija izrednega ekonomskega in 

gospodarskega pomena (Kohont in Brewster 2014, po Jaklič in Svetličič 2011, 142). Veliko 

avtorjev (Bartlett in Ghoshal 2008; Boselie in Paauve 2005; Lengnick-Hall in Lengnick-Hall 

2003; Novičevič in Harvey 2001; Sparrow, Brewster in Harris 2004) je preučevalo 

kompleksnost in položaj KM v procesu internacionalizacije. Poleg tega pa so pomembne tudi 

faze internacionalizacije (Kohont in Brewster 2014, po Evans, Pucik in Barsoux 2002). 

Lastniki organizacij praviloma zaupajo vodstvo managerjem, za katere velja, da imajo primerna 

znanja in bogate reference od prej in izhajajo iz socialnega okolja, v katerem sta etika in kultura 

prevladujoči vrednoti. Znanje o managementu pa ni samoumevno in si ga je potrebno pridobiti 

z učenjem in vrednotami, kar pa velja tudi za vodenje ljudi. Organizacija, ki jo obvladujejo 

managerji, je s stališča lastnikov instrument za doseganje smotrov in ciljev, ki zadovoljuje in 

ustreza njihovim interesom. Znotraj organizacije pa je organizacija socialna združba za 

doseganje ciljev, ki jih kot posamezniki ne morejo dosegati. Skupnost pomembnih interesov 

vplivnih zunanjih in notranjih udeležencev predstavlja vizijo organizacije. Managerje 

postavljajo in odstavljajo lastniki, ker pa manager zmore neposredno obvladovati le omejeno 

število sodelavcev, delegira del svojih nalog podrejenim managerjem – kadrovskim 

managerjem v obliki pristojnosti, ne pa tudi odgovornosti do lastnikov (Tavčar 2002, v 

Radonjič 2002, 138–139). 

2.5.1 Kadrovska strategija 

Oblikovanje kadrovske strategije je ustvarjalni proces, kjer se zastavijo kadrovski cilji za neko 

daljše časovno obdobje, npr. tri do pet let. V njem zapišemo kadrovske aktivnosti, ki vodijo k 

cilju uresničevanja poslovne strategije. Pomembno je zastavljanje ciljev, ki so merljivi, da lahko 
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spremljamo njihovo uspešnost (Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 120).  

Prva pomembna koraka sta identifikacija in opredeljevanje izhodišč, npr. želeno vedenje in 

ključne sposobnosti kadra. Do potankosti je potrebno poznati poslovna izhodišča, kot sta vizija 

in poslanstvo organizacije, pa tudi druge dejavnike, kot so kultura, vrednote in poslovni cilji 

organizacije. Drugi pomemben korak se nanaša na analizo obstoječih zmožnosti, predvsem 

vedenje kadrov, kjer nastopi preučevanje s kadrovsko analizo in analizo dejavnikov v okolju. 

Primerjava preučevanja med njima prikazuje vrzel med dejanskim in želenim stanjem na 

področju kadrovanja in konkurenčnosti organizacije (Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 

2009, 121). 

Poslovna strategija

Analiza dejavnikov v 

okolju

Opredelitev željenega vedenja in 
ključnih zmožnosti 

Analiza obstoječih zmožnosti in 
njihove uporabe pri delu

Oblikovanje kadrovske strategije kako 

pridobiti čim večji potencial in uspešnost 
zaposlenih

Oblikovanje in uvajanje konkretnih kadrovskih 

aktivnosti

Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti kadrovske 
funkcije

Analiza vrzeli

 

Slika 10: Proces oblikovanja kadrovske strategije 

Vir: Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 121. 

2.5.2 Vloga KM in strateško planiranje 

Upravljanje sprememb kaže, da organizacije preveč pozornosti namenijo »trdim« 

organizacijskim prvinam, kot so strategija, struktura in sistemi. Veliko težje je uvesti 

spremembe z »mehkimi« prvinami, torej z vodenjem ljudi, vrednotami in znanjem. Bodoče 

vloge zaposlenih v KM po Ulrichu so predvsem štiri:  

- strateški partner managementu v smislu svetovanja, 

- usmerjevalec sprememb, 

- varuh kadrov, 

- strokovnjak za praktično uporabo. 
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Strateški partner
- organizacijska kultura

- audit organizacije

- reinženiring arhitekture
- izbira prioritet

Funkcionalni strokovnjak

- učinkovitost kadrovskega   
podsistema (bolje, ceneje, 

hitreje)

- izboljševanje org. sistemov in 

procedur/procesov

- kako delamo

Zastopnik kadrov

- vključevanje kadrov
- usmerjanje in učenje

- urjenje vodij za doseganje in

zastopanje interesov kadra

Upravljalec sprememb

- dvig zmožnosti spreminjanja
- iz vizije v potrebna vedenja

- nevtralizacija odporov

- upravljanje org. kulture

- organizacijsko učenje

 

Slika 11: Ulrichov model: vloge kadrovske funkcije 

Vir: Dialogos 2015. 

2.5.3 Obvladovanje procesov kadrovske funkcije 

Med obvladovanje procesov kadrovske funkcije poleg ostalih dejavnosti v grobem uvrščamo 

zaposlovanje, razvoj kadrov in postopek prenehanja zaposlitve.  

Zaposlovanje zajema osnovne naloge, kot so planiranje sprejema kadrov na razpisano/prosto 

delovno mesto, organiziranje natečajev in razpisov, organizacija zaposlitvenih intervjujev in 

testiranj za sprejem, priprava za sprejem ustreznega kandidata, uvajanje kandidata, 

prerazporeditev in nenazadnje tudi izključitev iz organizacije (Florjančič, Bernik in Novak 

2004, 109). 

Proces permanentnega izobraževanja in proces razvoja organizacije sta neposredno povezana. 

Ocena potreb po izobraževanju je danes v razvitih državah eno najpomembnejših področij 

kadrovske funkcije. Znanih je več tehnik in metod, večina pa ostaja pri točnem opisovanju nalog 

in opravil ter za njihovo izvajanje potrebnih veščin in znanja. Model dopolnilnega usposabljanja 

je razviden iz slike 12 (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 110–113). 



 

33 

Ugotoviti cilje dopolnilnega usposabljanja 

(treninga)

Izbrati način treninga in določiti „pravila 

učenja“ - kdo, koliko, kako

Izvesti trening

Razviti cilje

Testirati kandidate, ali imajo ustrezne vrste 

sposobnosti za učenje

Spremljati trening

Oceniti trening 

a) ocena treniranja

b) ocena trenerja

Ocena novonastale sposobnosti

Oceniti potrebe po dopolnilnem 

usposabljanju (treningu)

 

Slika 12: Model dopolnilnega usposabljanja »treninga«  
Vir: Florjančič, Bernik in Novak 2004, 113. 

2.5.4 Diferenciacija kadrov 

Ena ključnih strateških funkcij je, da ima KM zmožnost diferenciacije kadrov. Pomeni, da lahko 

določi:  

- 15 % ključnih kadrov, 

- 65 % kadra, ki korektno opravlja svoje delo, 

- 20 % kadra, ki bi ga lahko odpustili, saj ne izpolnjujejo naših pričakovanj (Zaletel 2008). 

Nadgraditev te funkcije pa je: 

- 15 % kadra, ki so najboljši/ključni, zagotoviti, da ostanejo, napredujejo in dobijo/ohranijo 

optimalne pogoje za delo; 

- 65 % kadra, ki korektno opravlja svoje delo, omogočiti osebni in strokovni razvoj, najboljše 

med njimi prestaviti v prvo skupino in jim zagotoviti optimalne pogoje za delo; 

- 20 % kadra, kjer bi lahko bila največja fluktuacija, prevetriti, saj ta kader ne izpolnjuje 

naših pričakovanj in bi jih lahko pogrešali (Zaletel 2008). 
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2.5.5 Razumevanje KM in strategije razvoja organizacije 

Tayson (1995) poudarja medsebojno soodvisnost med KM in strateškim planiranjem v 

organizaciji. Povezavo vidi predvsem v managerski filozofiji in politiki, ki se nanaša na 

delovanje KM in s tem zoži izbor poslovnih strategij (Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 

2009, 112). 

Gruman in Saks (2011) sta za ta namen opisala nov pristop k procesu upravljanja uspešnosti, 

ki vključuje sodelovanje kadrov in linijskih vodij na vseh stopnjah v organizaciji. 

Banks in Kepes (2015) v svoji raziskavi poudarjata pomen vzročne verige znane kot »black 

box« oz. »črne skrinjice« med KM in individualnimi učinki kot tudi učinki na ravni 

organizacije, upoštevajoč, da je KM s svojimi aktivnostmi izredno pomemben povezovalni člen 

v verigi. Na eni strani lahko aktivnosti KM vplivajo neposredno na učinke z oblikovanjem 

operativne učinkovitosti (Ostroff in Bowen 2000), z zmanjšanjem stroškov dela (Barney in 

Wright 1998) ali s povečanjem avtomatizacije storitev (Liao idr. 2009; Banks in Kepes 2015). 

V raziskavi »black box« avtorja raziskujeta strateški KM in ugotavljata, da je v večini primerov 

upravljanje »mehkih« dejavnikov v smislu odnosa delodajalec – zaposleni na žalost prezrto 

(Gerhart in Milkovich 1992), je pa ključnega pomena tako na individualni ravni posamičnih 

oddelkov kot tudi pri konkurenčnosti organizacije. Poudarjata, da organizacije dosegajo trajno 

konkurenčno prednost, kadar se ob implementaciji strategije ustvarja dodana vrednost brez 

pritiska konkurence, hkrati pa je ta strategija tako unikatna, da je nihče ni zmožen posnemati 

(Barney 1991, 102; Banks in Kepes 2015). 

3
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procesi
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Kadri in drugi pojavi 

na individualni ravni
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Kadri in drugi pojavi 
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Slika 13: Model »črne skrinjice« strateškega KM 

Vir: Banks in Kepes 2015. 
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2.5.6 Strateška vloga KM 

Strateški KM je skupek ponavljajočih načrtovanih ukrepov in aktivnosti KM, ki organizaciji 

pomagajo pri usklajevanju različnih vidikov, posebej pomembni pa sta navpična in vodoravna 

usklajenost. Pri navpični gre za ujemanje kadrovske strategije z elementi poslovne strategije, 

pri vodoravni usklajenosti pa gre za povezanost in usklajenost vseh kadrovskih del, ki 

omogočajo povezanost, podporo in sodelovanje (Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 

107). 

Sodelovanje top in KM v procesu pridobivanja kadrov je nujno. Usklajevanje razvoja 

organizacije je uspešno takrat, kadar dosežemo širše in ožje zastavljene cilje, pri tem pa 

zadovoljimo potrebe kadrov v organizaciji. KM se mora izkazati kot strokovnjak za izvedbo 

celotnega postopka pridobivanja kadrov in dosledno upoštevati navodila vrhnjega 

managementa, ki ima določene zamisli o tem, kakšne lastnosti in sposobnosti so potrebne za 

uspešno opravljanje dela v organizaciji (Novak in Florjančič 2004, v Florjančič in Paape 2004, 

52). 

Gre za razvoj organizacijske infrastrukture, ki podpira zahtevno delo, neke vrste univerzalno 

uporabnost v obliki stalnega izboljševanja, prilagodljivosti in organizacijskega razvoja 

(Heffernan idr. 2016, po Helfat in Winter 2011). 

Planiranje kadrov je ena izmed zahtevnejših nalog v procesu kadrovanja. Vrhnji management 

za izdelavo plana nujno potrebuje informacije o že obstoječem kadru, da lahko napove potrebe 

o bodočem, KM pa potrebuje informacije o krčenju ali širitvi organizacije. Le dobro 

sodelovanje je pogoj za učinkovit, strateški in kadrovski plan. KM je nepogrešljiv svetovalec 

vodstvenemu managementu, ki nosi veliko odgovornost, saj s pravilno izbiro kandidatov na 

prosta delovna mesta predstavlja ugled organizacije (Novak in Florjančič 2004, v Florjančič in 

Paape 2004, 53). 

Temeljno vodilo strateškega KM je, da bi prispeval k večji uspešnosti in konkurenčnosti 

organizacije, če bo usklajen s poslovno strategijo.  

Ložar (2007) je v svoji raziskavi Ključni zaostanki slovenskih organizacij na kadrovskem 

področju prišel do nekaterih pomembnih ugotovitev s področja KM in jih strnil v 15 ključnih 

zaostankov slovenskih organizacij v primerjavi z vodilnimi svetovnimi multinacionalkami v 

tujini: 

- kadrovska funkcija še nima strateške vloge v upravah organizacije; 

- še vedno ni dodelanega sistema za ocenitev kompetentnosti managerjev na področju 

razvoja in motiviranja kadrov; 

- preslabo poznavanje sodobnih kadrovskih prijemov pri srednjem managementu (najbolj 

kritično ocenjeno področje); 

- manjko mobilnih svetovnih managerjev, ki delajo vrhunsko, in pomanjkljivo upravljanje 
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talentov; 

- Slovenija ima izredno neugodne demografske trende v kombinacij z neizkoriščanjem 

offshoringa;9 

- ni vzpostavljen učinkovit sistem kadrovskega kontrolinga in kadrovskega Balanced 

Scorecarda; 

- donosnost sredstev, ki se porabijo v kadrovske projekte, ni analizirana (75 % TOP 100 

organizacij po izboru Training Magazine meri ROI10 izobraževanja); 

- slaba organizacija pri razdelitvi nalog KM na strateški in operativni del, tako ostane manj 

časa za strateški del; 

- pomanjkljivo znanje KM na področju računovodstva, poslovodstva, managementa, 

organizacije in zgledovanje po mednarodno bolj uspešnih praksah na področju KM; 

- preslabo sistemsko povezovanje sistemov in prijemov na področju KM; 

- premajhna dodana vrednost na zaposlenega; 

- zaostanek, ki ga beležimo v sistemih performance (uspešnosti) managementa, je kritičen; 

- na delovnih mestih, ki imajo največjo fluktuacijo, ni sistemov upravljanja znanja na 

strateških delovnih mestih; 

- premalo IT11 podpore in outsourcinga operativnih kadrovskih funkcij; 

- pozicioniranje blagovne znamke uglednega delodajalca z izraženimi prednostmi pred 

drugimi organizacijami je nejasno (Ložar 2007). 

Kadrovski manager pomembno prispeva k uspehu organizacije, zato ga je potrebo uvrstiti v 

sam vrh strateškega managementa. Povratnost informacij in medsebojno sodelovanje KM in 

strateškega managementa je prava pot, ki vodi k uspešnosti organizacije. 

2.5.7 Model strateškega KM za slovenske organizacije 

Glede na ugotovitve o KM v Sloveniji, ki se sicer zgledujejo po ameriških in zahodnoevropskih 

modelih, je potrebno izpostaviti, da je za učinkovitost modela treba zadostiti (poleg standardnih 

povezav med strategijo, strateškim KM ter uspešnostjo organizacije) še drugim dejavnikom. 

Najpomembnejša dejavnika, ki ju je smotrno izpostaviti, sta KM kot pospeševalec (zunanje 

okolje) organizacije in moč KM (znotraj organizacije) (Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 

2009, 110–111). 

Zupan (2000) navaja, da se je v dosedanjih raziskavah izkazalo, da je v mnogih slovenskih 

organizacijah moč KM premajhna, zato bi ji v okviru slovenskega strateškega KM po njenem 

mnenju bilo smiselno nameniti več pozornosti. Strategije, ki so plod »dragih« svetovalcev in so 

                                                 
9 Offshoring – davčne oaze 
10 ROI – Return of Investment (iz ang. donosnost investicije) 
11 IT – Information Technology je iz ang. prevod za informacijsko tehnologijo oz. informacijsko 

podporo. 
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dobre, nimajo namreč nobene vrednosti, če potem ni prave izvedbene moči. Za učinkovitejše 

povezovanje KM in poslovne strategije bi bilo potrebno vložiti več truda v usposabljanje tako 

kadrovskih strokovnjakov kot tudi managerjev na vseh ravneh (Možina in Zupan 2009, v 

Svetlik idr. 2009, 111). 

2.5.8 Strateška vloga KM in njen vpliv na uspešnost organizacije 

Turk (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da morajo organizacije, ki želijo biti učinkovitejše, 

poleg ustvarjalnosti in inovativnosti znati izkoristiti prednosti ustvarjalnosti svojih kadrov. 

Dodaja še, da bodo ob vedno večjih spremembah v okolju dosegle večjo poslovno uspešnost 

tiste organizacije, ki spodbujajo razvoj in izražanje notranjega potenciala ter spodbujajo svoje 

kadre k iskanju, testiranju in uveljavljanju novih, kakovostnejših rešitev (Turk 2010). 

Uspešnost bo odvisna od stopnje ujemanja med strategijo poslovanja in kadrovsko strategijo, 

za kar potrebujemo veliko znanja in strateško opredeljen KM ter vključenost vodstva pri 

oblikovanju kadrovske strategije. Lahko se poslužujemo univerzalnega ali pa že preverjenega 

modela, ki ga uporablja naša konkurenca, vendar je težava v tem, da nam ne omogoča prehiteti 

konkurence; vprašanje pa je tudi, ali model, ki ga želimo prevzeti, odgovarja naši organizaciji 

(Možina in Zupan 2009, v Svetlik idr. 2009, 102). 

Pfeffer (1998) je pri raziskovanju uspešnih organizacij kot najboljše modele identificiral 

naslednje: 

- varnost zaposlitve, 

- selektivno zaposlovanje novih sodelavcev, 

- timi, ki se sami vodijo in decentralizirano odločajo, 

- plače, ki so predvsem odvisne od uspešnosti, 

- pogosto usposabljanje in izobraževanje, 

- zniževanje razlik v statusih in  

- odprte in pogoste izmenjave informacij (Možina in Zupan 2009, 104, v Svetlik idr. 2009). 

Boudreau in Lawler (2014) z izsledki svoje raziskave trmoglave tradicionalnosti na področju 

KM proučujeta vzroke in posledice strateške vloge KM in njene povezave z uspešnostjo 

organizacije. Ugotavljata namreč, da je KM kot stroka zelo napredovala, ampak je ta napredek 

še vedno prepočasen, da bi zadostoval kriterijem, kot sta učinkovitost in ustreznost. Na tem 

področju je v zadnjih 20. letih moč zaslediti le znaten napredek (Boudreau in Lawler 2012), 

vendar pa je ta izjemnega pomena, ki se kaže predvsem v povezavi s strateškim vidikom 

kadrovske funkcije. Ta namreč pridobiva ključno vlogo visokega predstavnika v strategiji, tudi 

pri učinkovitosti in uspešnosti organizacije.  

Fey idr. (2009) ugotavljajo, da večina prejšnjih raziskav tako v ZDA (npr. Arthur 1994; Delery 

in Doty 1996; Huselid 1995; Macduffie 1995) kot tudi v drugih državah (npr. Bae in Lawler 
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1998; Fey in Björkman 2001; Guest idr. 2003) temelji na neposrednem odnosu med KM in 

uspešnostjo organizacij. Čeprav države različno merijo vpliv KM na uspešnost, pa tudi samo 

uspešnost, je vsem raziskovalcem skupno, da obstajajo neke posredniške spremenljivke, skozi 

katere strateški KM pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja, opirajoč se na strategijo 

organizacije ne glede na geografski položaj (Fey idr. 2009). 

Habtoor (2016) je v svoji raziskavi z naslovom Vpliv človeških dejavnikov na uspešnost 

poslovanja za International Journal of Productivity and Performance Management poudaril 

pomembnost kadra, ki ima osrednjo vlogo v managementu kakovosti pri izvajanju praks za 

izboljšanje organizacijske uspešnosti pred tehničnimi faktorji v industrijskih organizacijah v 

Jemnu, ki so prejele lokalne in mednarodne certifikate kakovosti zaradi njihovega deleža v 

skupnem izvajanju managementa kakovosti. Rezultati študije, ki je zajemala 87 za jemensko 

gospodarstvo izjemno pomembnih organizacij, ki so locirana v 5 industrijskih mestih, 

potrjujejo, da obstaja značilna povezava med človeškimi dejavniki in organizacijsko 

uspešnostjo, v kateri človeški dejavnik neposredno vpliva na organizacijsko uspešnost, po drugi 

strani pa ni nobenega pozitivnega razmerja med odnosi z dobavitelji in uspešnostjo 

organizacije. Študija je pomembna, saj spodbuja raziskovanje o celovitem obvladovanju 

kakovosti v mednarodnem kontekstu, zlasti v državah Bližnjega vzhoda (Dale idr. 2001; 

Habtoor 2016).  
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3 USPEŠNOST ORGANIZACIJE 

Rebernik (1999, 260) razlaga, da je organizacija dosegla uspeh, ko je dosežen dobiček, katerega 

vrednost premoženja raste.  

Poslovni uspeh organizacije je celovito doseganje smotrov in ciljev. Za doseganje poslovnega 

uspeha sta potrebni učinkovitost in uspešnost, poleg tega pa še ugled in urejenost organizacije. 

Uspešnost pomeni razmerje med izidi in zastavljenimi cilji. Obsega tržne dejavnosti 

organizacije, kot so konkurenčnost, primerjalne prednosti, zagotovitev finančnih sredstev in 

hitrost prilagajanja razmeram na trgu. 

Preglednica 3: Primeri meril uspešnosti 

Področje merjenja Merilo uspešnosti 

Donosi ‒ celotni prihodek, kosmati dobiček, čisti dobiček 

‒ dobiček pred dajatvami, dobiček po dajatvah 

Rentabilnost ‒ rentabilnost vseh sredstev, rentabilnost kapitala, rentabilnost poslovnega 

sklada 

‒ rast dividend na delnico 

‒ neto sedanja vrednost donosa 

‒ rast knjižne vrednosti, rast tržne vrednosti podjetja, rast razmerja med 

tržno in knjižno vrednostjo 

Produktivnost  ‒ produktivnost živega dela 

‒ produktivnost sredstev (kapital) 

Ekonomičnost  ‒ potrošnja sredstev 

‒ uporaba sredstev 

Tržnost  ‒ konkurenčnost v nabavljanju 

‒ konkurenčnost v prodajanju 

Prožnost ‒ prilagodljivost na različna okolja in na spreminjanje okolij 

‒ vplivanje čez meje okolij, spreminjanje okolij 

Uglednost ‒ poslovna kakovost in zanesljivost 

‒ podoba podjetja v javnosti in pred vplivnimi dejavniki 

Kakovost življenja 

sodelavcev 

‒ delovni pogoji in varnost sodelavcev 

‒ varnost zaposlitve 

‒ druge koristi: izobraževanje, zdravstveno in pokojninsko varstvo 

‒ osebni razvoj: priložnosti, oblike, hitrost napredovanja 

Vir: Tavčar 2009, 124. 

Tavčar (2009, 513–514) navaja, da merjenje uspešnosti organizacije temelji na ekonomiki, ki 

vsebuje učinkovitost in uspešnost delovanja v organizaciji. Uspešnost se kaže predvsem kot 

donosnost in prožnost organizacije, na drugi strani pa je finančnost kot razmerje med izidom in 

finančnimi odhodki. Učinkovitost pomeni razmerje med izidi in vložki, kaže se kot rentabilnost 

in donosnost. Obsega produktivnost delovnih sredstev in dela ter ekonomičnost odjemalcev. 
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Uspešnost družbe merimo z različnimi ekonomskimi kazalniki in računovodski izkazi, kot sta 

bilanca stanja in izkaz uspeha. Iz teh podatkov lahko izpeljemo koristne informacije, ki nas 

vodijo pri poslovnih odločitvah. Po Reberniku (1999) je temeljno merilo uspešnosti poslovanja 

podjetja plemenitenje investiranih sredstev v podjetje. Mera donosnosti kapitala ne kaže samo 

uspešnosti managementa pri uporabi finančnih inputov, ampak omogoča investitorjem, da 

primerjajo različne investicijske priložnosti. Metoda presojanja uspešnosti poslovanja je 

primerjava posameznih kazalnikov, med najbolj elementarnimi se najbolj pogosto uporabljajo 

naslednji kazalniki (Rebernik 1999, 265): 

- donosnost ali rentabilnost izkazuje razmerje med donosom in povprečnimi, za to 

potrebnimi vlaganji; 

- gospodarnost ali ekonomičnost, pri katerem gre za učinkovitost pretvorbe inputov v 

outpute z vrednostnega vidika; 

- proizvodnost ali produktivnost izraža razmerje med količinsko izraženim outputom ter 

količinami inputov, ki smo jih porabili za proizvodnjo outputov; 

- plačilna sposobnost ali solventnost je sposobnost organizacije, da svoje obveznosti poravna 

ob valuti. 

Vendar je pri branju bilance stanje in izkaza poslovnega uspeha treba upoštevati, da posamezne 

organizacije podatke prilagajajo oz. ne prikazujejo realne slike o podjetju. Stanje v 

gospodarstvu, upad morale in etike, velika želja po pridobitvi finančnih sredstev v obliki 

bančnega posojila, želja po zmanjšanju davčne osnove so dejavniki, ki zmanjšujejo 

verodostojnost računovodskih informacij. Te podatke je moč pridobiti iz javno dostopnih virov, 

kot sta AJPES12 in iBON,13 ki objavljata podatke, ki jih organizacije posredujejo v obliki letnih 

poročil pravnih oseb. Za preverjanje verodostojnosti je danes potrebno vedno več znanja in 

finančnih sredstev.  

Prav strateški vidik je glavna značilnost KM; ta ga loči od klasičnih kadrovskih funkcij, pri tem 

vidiku nas najbolj zanima, kako KM prispeva k uspešnosti organizacije (Možina in Zupan 2009, 

v Svetlik idr. 2009, 101). 

3.1 Pojem uspešnosti poslovanja (business effectivness) in pojem učinkovitosti 

poslovanja (business efficiency) 

S številnimi preobrati v poslovnem okolju so se spremenili tudi načini merjenja zmogljivosti. 

Merjenje zmogljivosti je postalo nujno potrebno za doseganje poslovne uspešnosti. 

Organizacije so v zadnjih tridesetih letih začele posegati po novih sistemih za merjenje 

zmogljivosti pod pojmom merila uspešnosti oz. Performance Measurment. Ti sicer še vedno 

vključujejo tradicionalne kazalnike uspešnosti za nazaj, ampak vključujejo tudi kazalnike 

                                                 
12 AJPES – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
13 IBON – Poslovni vir informacij, v Sloveniji podjetje Bisnode, d. o. o., Ljubljana 
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napovedi prihodnje uspešnosti (Nemec 2000, 497).  

V preglednici 4 so prikazane osnovne razlike med tradicionalnim in sodobnim načinom 

merjenja zmogljivosti. 

Preglednica 4: Tradicionalni in sodobni sistem kazalnikov za merjenje zmogljivosti 

Tradicionalni kazalniki Sodobno merjenje zmogljivosti 

Naravnanost na finance Kupci so najpomembnejši 

Naravnan na preteklost Usmerjen v prihodnost 

Kratkoročni vidik Dolgoročni strateški vidik 

Delna prilagodljivost Visoka prilagodljivost 

Usmerjen navznoter Usmerjen navzven 

Nižanje stroškov Izboljšave zmogljivosti 

Poročanje poteka navpično Poročanje je na vodoravni ravni 

Po oddelkih Združevalen 

Rezultati se analizirajo ločeno Istočasno obravnavanje rezultatov 

Nezadostna analiza odstopanj Odstopanja so neposredno določena 

Spodbujanje zmogljivosti posameznika Timsko spodbujanje zmogljivosti 

Individualno učenje Učijo se vsi v organizaciji 

Vir: Nemec 2000, 498. 

Uvajanje merjenja zmogljivosti zahteva širše razumevanje in podporo vodstva. Sodobni načini 

merjenja uspešnosti zahtevajo merjenje na operativni ravni, zato je strinjanje kadra z vizijo in 

strateškimi cilji organizacije nujno potrebno (Nemec 2000, 497). 

Dosežki merjenja bodo uporabni, če bodo organizacije skladno z vizijo razvoja in strateškimi 

cilji organizacije znale izbrati primerno metodo za njihov izračun in če bodo pridobljene 

informacije pomensko in vsebinsko dovolj jasne uporabnikom (Nemec 2000, 505). 

Zaradi pogoste zamenjave pojmov, kot sta uspešnost in učinkovitost, bi najlažje razložili pojma 

tako, da poslovna uspešnost pomeni delati prave stvari, medtem ko učinkovitost pomeni delati 

stvari pravilno. Učinkovitost je torej pogoj za uspešnost, vendar ni nujno, da je uspešnost 

zagotovljena, lahko se zgodi, da namreč delamo zelo učinkovito, a so stvari, ki jih delamo, 

napačne. 

V kapitalističnem svetu je uspešen tisti, ki dela stvari, ki jih tržišče potrebuje, kar se kaže v čim 

večji meri doseganja družbeno-ekonomskih ciljev, doseči torej čim višjo rentabilnost in 

dobičkonosnost poslovanja. 
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3.2 Modeli merjenja uspešnosti poslovanja 

Gruban (2002) je na strokovnem posvetu ZČNS14 in ZSDSP15 pozval k afirmaciji sodobnih in 

učinkovitejših modelov merjenja in kontrole poslovne uspešnosti tudi v Sloveniji, npr. EVA16 

– model ekonomske dodane vrednosti, PRSPO17 – model poslovne odličnosti in priznanje 

Republike Slovenije za poslovno odličnost, BSC18 – model uravnoteženih kazalnikov, model 

20 ključev itd.). Dodaja, da poznamo dve skupini z različno primarno miselnostjo za aktualen 

pristop ugotavljanja poslovne uspešnosti: 

1. Modeli, ki izhajajo predvsem iz finančnih kategorij in se nanašajo na denarne tokove, 

popravljajo računovodske informacije s povečevanjem izrazne moči in kot dopolnitev 

računovodskega informacijskega sistema. Sem sodita modela EVA (Economic Value 

Added) in model CFROI19 (Cash Flow Return on Investment). 

2. Modeli, ki poleg finančnih rezultatov vključujejo tudi druge nefinančne podatke in ocene 

»mehkih« področij poslovanja, ki izboljšujejo oceno poslovanja v prihodnosti. V ZDA se 

je najbolj uveljavil model BSC (Balanced Scorecard) (Gruban 2010, v Bakovnik 2002). 

Robert S. Kaplan in David P. Norton sta že v začetku 90. let spodbujala uveljavitev sodobnih 

in učinkovitejših modelov merjenja poslovne uspešnosti, t. i. Balanced Scorecard – BSC.  

Določitev poslovne uspešnosti zgolj s finančnimi kazalniki, čeprav včasih vključujemo 

procesna merila kakovosti, produktivnost in stroške na enoto proizvoda, danes ne zadoščajo 

več za varno prihodnje poslovanje. Ti podatki v bistvu prikazujejo sliko poslovanja za nazaj. 

Informacije, kot so lojalnost kupcev, zavzetost in zaupanje kadra, hitrost učenja in prevzemanje 

sprememb organizacije, se zaradi težke merljivosti oz. preverbe ne implementirajo dovolj hitro. 

Velja namreč še vedno načelo »kar se meri, se lahko tudi upravlja« oz. to, kar se meri, se 

uresniči, saj imajo organizacije premajhno povezljivost poslovnih načrtov in ustreznih opravil 

za merjenje (Gruban 2010). 

Podobne informacije daje model, ki je nastal zaradi prizadevanja po celoviti kakovosti 

organizacij, namenjen predvsem za pridobitev evropske nagrade za kakovost EFQM20 

(European Foundation for Quality Management); Slovenija je temu modelu pristopila s PRSPO 

(Gruban 2010). 

Organizacije različno pristopajo k najprimernejšemu modelu – to je odvisno od številnih 

faktorjev (dejavnost organizacije, finančna situacija, kakovost kadrov itd.). Kljub temu pa 

strokovnjaki priporočajo kombinacijo obeh modelov. Sveži in bolj udarni način merjenja 

                                                 
14 ZČNS – Združenje članov nadzornih svetov 
15 ZSDSP – Združenja svetov delavcev slovenskih podjetij 
16 EVA – Economic Value Added (iz ang. ekonomska dodana vrednost) 
17 PRSPO - Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost 
18 BSC – Balanced Scorecard (iz ang. uravnoteženi kazalniki poslovanja) 
19 CFROI – Cash Flow Return on Investment (iz ang. model denarnih tokov iz naložb) 
20 EFQM – European Foundation for Quality Management (iz ang. evropski model odličnosti) 
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poslovne uspešnosti so lahko pomemben dejavnik sprememb v slovenskih organizacijah 

(Gruban 2010). 

Organizacije, ki pri svojem merjenju uspešnosti vključujejo tako finančne kot tudi nefinančne 

kazalnike, so dobro zapisane in na pravi poti v prihodnost. Pomembno je tudi, da za ugotavljanje 

uspešnosti upoštevajo vse odnose deležnikov. Potrošniki so vedno bolj ekološko in družbeno 

osveščeni, vedno več je tudi neoglobalističnih srečanj in drugih nevladnih združenj, ki 

organizacije opozarjajo na njihovo širšo družbeno odgovornost.  

3.3 Finančni kazalniki uspešnosti 

V preteklosti se je poslovanje merilo zgolj s finančnimi kazalniki. Knjigovodske listine 

najdemo že pri Egipčanih, Feničanih in Sumercih, ki so jih potrebovali za lažje sklepanje kupčij. 

Nekaj stoletij kasneje, v dobi odkritij, so se dejavnosti na svetovnem trgu merile in nadzirale v 

poslovnih knjigah po načelu dvojnega knjigovodstva. Inovacije na področju merjenja finančne 

uspešnosti poslovanja teh organizacij so imele velik pomen pri njeni rasti, donosnosti naložb – 

ROI; finančni načrt in predračunska bilanca finančnih sredstev sta povzdignila najbolj znani 

veliki organizaciji iz zgodnjega 20. stoletja, to sta DuPont in General Motors (Kaplan in Norton 

2000, 33). 

(Tekavčič 2009, v Možina idr. 2009, 666) pa navajajo naslednje kazalnike za merjenje 

uspešnosti:  

- produktivnost, 

- ekonomičnost in  

- rentabilnost. 

Vsak kazalnik iz svojega zornega kota pojasnjuje uspešnost. Kazalniki poslovanja so relativna 

števila, ki jih dobimo tako, da primerjamo dve velikosti. Kazalce poslovanja lahko opredelimo 

kot širši pojem, saj vsebujejo tudi absolutno izražene podatke (Tekavčič 2009, v Možina idr. 

2009, 665–666). 

Možina idr. (2009, 830) navajajo, da je merjenje uspešnosti poslovanja organizacije v bistvu 

ugotavljanje in izračunavanje velikosti posameznega kazalnika uspešnosti poslovanja. 

Produktivnost dela si (Tekavčič 2009, v Možina idr. 2009, 668) razlaga kot stopnjo 

učinkovitosti delovanja poslovnega sistema in pomeni razmerje med inputi (vložki) in outputi 

(proizvodi). Izračunamo ga tako, da primerjamo proizvedeno količino poslovnih učinkov in 

zanjo vloženim delovnim časom. 

PL= Q/L ali PL= L/Q, 

pri čemer pomeni:  

PL – produktivnost dela, 

Q – količino produktov/učinkov, 
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L – čas. 

Produktivnost se poveča, če se poveča količina poslovnih učinkov na enoto delovnega časa ali 

če zmanjšamo čas, ki ga potrebujemo za proizvodnjo enote poslovnega učinka (Tekavčič 2009, 

v Možina idr. 2009, 669). 

Ekonomičnost je nasprotje produktivnosti. Pomeni razmerje med ustvarjeno količino poslovnih 

učinkov in stroški, ki smo jih porabili zanje. 

E=Q/C ali E=C/Q ali E= prihodki/odhodki, 

pri čemer pomeni: 

E – ekonomičnost, 

Q – količino ustvarjenih proizvodov, 

C – stroške. 

Ob povečanju količine poslovnih učinkov na enoto stroška se ekonomičnost poveča, pa tudi če 

zmanjšamo stroške na enoto poslovnega učinka (Tekavčič 2009, v Možina idr. 2009, 670). 

Rentabilnost je najbolj pogosto uporabljeno merilo; kar se tiče finančnega vidika, je 

organizacija dobičkonosna takoj, ko je rentabilnost lastnih virov večja od nič (Tavčar 2009, 

170). 

Merjenje rentabilnosti: 

R= poslovni rezultati (profit)/vloženi kapital*100 

3.4 Obvezni računovodski kazalniki – Slovenski računovodski standardi 

V Sloveniji smo pričeli z uvedbo obveznih računovodskih standardov leta 2002. Strokovni svet 

Slovenskega inštituta je namreč na podlagi 12. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 

11/01) sprejel Slovenske računovodske standarde.  

Kazalniki, ki so obvezna priloga k letnim računovodskim izkazom pri zunanjem poročanju, 

pomenijo poenotenje vrst kazalnikov za zunanje uporabnike (banke, potencialne kupce, 

vlagatelje, revidiranje, finančni nadzor idr.). Omogočajo nam namreč lažjo in hitrejšo 

primerjavo uspešnosti poslovanja predvsem poslovnih izidov z izidi drugih organizacij. Banke 

in investitorje pri njihovih odločitvah zanimajo predvsem bilance stanja in izkazi poslovnega 

izida, kot je razvidno na poenostavljeni preglednici 5. 
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Preglednica 5: Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida 

Bilanca stanja Izkaz poslovnega izida 

Poslovni prihodki 

-Poslovni odhodki 

+ finančni prihodki 

-Finančni odhodki 

= Poslovni izid iz rednega delovanja 

+ izredni prihodki 

-Izredni odhodki brez prevrednotenega 

popravka kapitala 

-Prenos v prevrednoteni popravek 

kapitala 

-Davek iz dobička 

= Čisti poslovni izid poslovnega leta 

 

Sredstva 

A. Stalna sredstva 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 

II. Opredmetena osnovna sredstva 

III. Dolgoročne finančne naložbe 

B. Gibljiva sredstva 

I. Zaloge 

II. Poslovne terjatve 

III. Kratkoročne finančne naložbe 

IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in 

gotovina 

C. Aktivne časovne razmejitve 

Obveznosti do virov sredstev 

A. Kapital 

I. Kapital in rezerve 

II. Prevrednoteni popravki kapitala 

B. Rezervacije 

C. Obveznosti 

I. Finančne obveznosti 

II. Poslovne obveznosti 

Č. Pasivne časovne razmejitve 

Vir: Slovenski računovodski standard – SRS 30, Uradni list RS, št. 107/2001. 

3.5 Računovodstvo človeških virov 

Merjenje uspešnosti KM, s čimer lahko določimo vrednosti, je najpogosteje uporabljeno merilo 

za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti KM, to so stroški izobraževanja, rekrutiranja, novo 

zaposlenega, zamenjave zaposlenega, stopnja fluktuacije in absentizma.  

Skozi zgodovino so se oblikovali različni vidiki in pristopi s področja računovodstva človeških 

virov (ang. Human Resource Accountig).21 Podlaga je bila že znana metodologija klasičnega 

računovodstva, hkrati pa so pospešeno razvijali orodja in pripomočke za merjenje stroškov 

vlaganja v ljudi in postopno ugotavljali, da gre v bistvu za investicijo in ne strošek. Gre za 

merjenje stroškov aktivnosti KM in stroškov dela ter določanje vrednosti kadrov, kot so stroški 

zamenjave, sedanja vrednost bodočih donosov, prispevek k ustvarjanju dobička (Svetlik in 

Kohont 2009, v Svetlik idr. 2009, 174–175). 

                                                 
21 Human Resource Accounting (iz ang. računovodstvo človeških virov) 
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Preučevanje stroškov vedenja zaposlenih je prav tako eden izmed pomembnejših vidikov, s 

katerimi se ukvarja KM. Najbolj pogosti so izračuni stroškov fluktuacije, absentizma, boleznin, 

pomoči kadrom ipd. Precej znana je tudi analiza koristi (angl. Utility Analysis),22 gre za hkratno 

primerjavo stroškov, ki so nastali, in ustvarjenimi učinki (sprememba storilnosti). V zadnjih 

letih je primerjalno zgledovanje (angl. Benchmarking)23 doseglo svoj razcvet, saj lahko prakse 

KM in dosežene rezultate primerjamo z ostalimi organizacijami (Svetlik in Kohont 2009, v 

Svetlik idr. 2009, 175). 

3.6 Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti 

BSC sta razvila Robert S. Kaplan in David P. Norton v začetku devetdesetih let v sodelovanju 

s Harwardsko poslovno šolo in dvanajstimi ameriškimi organizacijami, ki so si drznile sprejeti 

izziv sprememb v svojih managerskih sistemih. 

BSC opisuje strategijo organizacije, ki vključuje tradicionalne finančne kazalnike merjenja 

uspešnosti z dopolnitvijo kazalnikov prihodnje uspešnosti. Strategijo in poslanstvo pretvarja v 

cilje, ki jih je možno izmeriti, in iz njih izpeljuje kazalnike, ki so razvrščeni v štiri vidike, 

povezani skupaj pa tvorijo strateški okvir, ki je prikazan na sliki 14 (Kaplan in Norton 2000, 

22). 

Perkins, Grey in Remmers (2014) v svoji raziskavi navajajo, da je bil prvotni cilj BSC, da se s 

hitrim, a celovitim pregledom nad poslovanjem managerjem zagotovijo ključne informacije 

(Kaplan in Norton 1992, 71). Pri razvoju koncepta BSC je bil poudarek na tem, da vodstvo 

sodeluje v procesu implementacije, kar označuje BSC kot strategijo in vizijo, ne pa nadzor v 

središču PMS24 (Performance Management System). Z analizo različnih informacij, strnjenih v 

eno jedrnato poročilo, se je povečala učinkovitost informacij o uspešnosti in vodstvu omogočala 

upoštevati operativne ukrepe in ugotovitve, na katerem področju so potrebne spremembe.  

Nenehno raziskovanje, kako ugotoviti, kakšen je prispevek KM k poslovni uspešnosti 

organizacije, privede do naslednje rešitve:  

- med kazalce uspešnosti se vključijo še druga merila, za katera je odgovoren KM, to se je 

poskušalo preverjati z razvojem uravnoteženega sistema kazalcev uspešnosti oz. BSC 

(Svetlik in Kohont 2009, v Svetlik idr. 2009, 178–185).  

V praksi se uporablja tudi standard kakovosti Vlagatelji v ljudi in Sistem 20 ključev. Standard 

vlagateljev v ljudi (v angl. Investors in People) je standard, ki ga organizacije izvajajo kot 

nadgradnjo že vpeljanih drugih standardov, kot je npr. Model odličnosti ali ISO. Namen 

standarda je povezava razvoja kadra s strateškimi in operativnimi cilji organizacije, z 

                                                 
22 Utility Analysis ( iz ang. analiza koristi) 
23 Benchmarking ( iz ang. primerjalno preverjanje, primerjalno testiranje) 
24 PMS – iz ang. Sistem za upravljanje uspešnosti 
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vključevanjem in usposabljanjem kadra na domala vseh ravneh poslovanja, še posebej se jim 

prisluhne pri razreševanju problemov (Svetlik in Kohont 2009, v Svetlik idr. 2009,178–179). 

Sistem 20 ključev nam pojasnjuje, kako delati, da bo poslovanje hitrejše, cenejše in uspešnejše, 

končni cilj pa je zagotavljanje odličnosti in kakovosti. Osredotočen je na 20 področij, t. i. 20 

ključev, ki prinašajo sinergične učinke (Svetlik in Kohont 2009, v Svetlik idr. 2009, 180, po 

Haslinger Fras 2005), če so ustrezno implementirani in povezani med sabo.  

»Prvi ključ – čiščenje in organiziranje. 

Drugi ključ – organizacija sistema in vodenje s cilji. 

Tretji ključ – aktivnosti v delovnih skupinah. 

Četrti ključ – zmanjšanje medfaznih zalog. 

Peti ključ – hitre nastavitve. 

Šesti ključ – vrednostna analiza delovnih postopkov.  

Sedmi ključ – proizvodnja brez nadzora. 

Osmi ključ – povezovanje različnih proizvodnih procesov. 

Deveti ključ – vzdrževanje strojev in opreme. 

Deseti ključ – disciplina na delovnem mestu. 

Enajsti ključ – sistem zagotavljanja kakovosti. 

Dvanajsti ključ – odnosi z dobavitelji. 

Trinajsti ključ – odpravljanje vseh izgub. 

Štirinajsti ključ – spodbujanje zaposlenih k izboljšavam. 

Petnajsti ključ – širjenje usposobljenosti zaposlenih. 

Šestnajsti ključ – planiranje proizvodnje. 

Sedemnajsti ključ – upravljanje učinkovitosti. 

Osemnajsti ključ – računalniška podpora poslovanju. 

Devetnajsti ključ – varčevanje z energijo in materialom. 

Dvajseti ključ – obvladovanje vodilnih tehnologij.« (Svetlik in Kohont 2009, v Svetlik idr. 

2009, 180). 

Vsaka organizacija bi morala prirediti in oblikovati svoj sistem merjenja za ugotavljanje 

uspešnosti in učinkovitosti, ki bi bil ustrezno informacijsko in stroškovno sprejemljiv. V tem 

smislu dobi priložnost posebej izpostavljen vidik KM s kazalniki učenja, t. i. uravnoteženi 

sistem kazalnikov uspešnosti (angl. Balanced Scorecard) (Svetlik in Kohont 2009, v Svetlik idr. 

2009, 182). 

Precej se je uveljavil BSC, ki meri uspešnost s treh dodatnih vidikov:  

- zadovoljstvo strank, 

- poslovni procesi znotraj organizacije (popravljanje napak), 

- učenje in rast (morala in etika zaposlenih, predlogi) (Kaplan in Norton 2000, 54). 
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Finančni kazalci 
(finančni uspeh; kako nas vidijo 

delničarji)

Interni poslovni procesi 

(da zadovoljimo naše stranke in 
delničarje; katere procese moramo 

izvajati odlično)

Stranke 

(izpolnitev vizije; kako bi morali 

delovati do naših strank)

Učenje in razvoj 
(izpolnitev vizije; kako bomo 

ohranili našo sposobnost, da se 
spreminjamo in izboljšujemo)

Vizija in 

strategija 

 

Slika 14: Uravnoteženi sistem kazalcev uspešnosti 
Vir: Kaplan in Norton 2000, 21. 

Številne organizacije že prakticirajo sisteme za merjenje uspešnosti, ki vključujejo poleg 

finančnih še nefinančne kazalnike z razširitvijo finančno-računovodskega modela, ki vsebuje 

ovrednotenje neopredmetenih in intelektualnih sredstev organizacije. Odgovorni v organizaciji 

se morajo zavedati finančnih posledic svojih odločitev, zato morajo poznati dolgoročno 

usmerjenost in cilje organizacije. Pri odločitvah se poslužujejo predvsem informacij za nazaj, 

zavedajoč se, da je treba pri uresničevanju strateških odločitvah gledati predvsem naprej 

(Kaplan in Norton 2000, 19–20). 
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4 OBLIKE GOSPODARSKIH DRUŽB 

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006 in nasl.) je gospodarska 

družba vsaka pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost, ki je pridobitna, in je to 

njena izključna dejavnost. V Sloveniji so najbolj pogoste spodaj navedene oblike gospodarskih 

družb. 

4.1 Delniška družba 

Delniška družba ali krajše d. d. je gospodarska družba, katere osnovni kapital je razdeljen na 

delnice. Delnice so vrednostni papirji, na katerih so zapisane obveznosti izdajatelja in pravica 

upravičenca in so lahko predmet pravnega prometa. D. d. je upnikom odgovorna za svoje 

obveznosti s svojim celotnim premoženjem, medtem ko delničarji niso odgovorni za obveznosti 

družbe upnikom. (Bohinc, Bratina in Pivka 1999, 85–87; ZGD-1, 168. člen). 

4.2 Družba z omejeno odgovornostjo 

Družba z omejeno odgovornostjo ali krajše d. o. o. je družba z lastno pravno sposobnostjo, 

katere osnovni kapital sestavljajo vložki družbenikov. Ta vrednost je lahko različna, na osnovi 

nje pridobi družbenik svoj poslovni del, ki je izražen v %, ki ga ni možno izdati v obliki 

vrednostnih papirjev, lahko pa se pridobi potrdilo, ki služi kot dokaz, da je imetnik poslovnega 

deleža. Za obveznosti družbe družbeniki niso odgovorni. Osnovni kapital je najmanj 7.500,00 

evrov (Slabe 1995, 40–41; ZGD-1, 471., 472. in 475. člen). 

4.3 Družba z neomejeno odgovornostjo 

Družba z neomejeno odgovornostjo ali krajše d. n. o. je družba, ki jo ustanovita najmanj dve 

fizični ali pravni osebi, ki za njene obveznosti odgovarjata subsidiarno in solidarno s svojim 

premoženjem. Pogodba med družbeniki je pogoj za njeno ustanovitev. Med družbeniki so vsa 

pravna razmerja urejena z dispozitivnimi določbami (Bohinc, Bratina in Pivka 1999, 71–72; 

ZGD-1, 76.–79. člen). 

4.4 Komanditna delniška družba 

Komanditna delniška družba ali krajše k. d. d. je komanditna družba, v kateri so kapitalski 

deleži komanditistov razdeljeni na delnice. Najmanj en družbenik je odgovoren za obveznosti 

družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), medtem ko komanditni delničarji, ki 

imajo delež v osnovnem kapitalu, za obveznosti družbe do upnikov niso odgovorni (Bohinc, 

Bratina in Pivka 1999, 216; ZGD-1, 135. člen). 
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4.5 Samostojni podjetnik 

Samostojni podjetnik ali krajše s. p. ni gospodarska družba, ampak posameznik, torej fizična 

oseba. Firma podjetnika vsebuje ime in priimek podjetnika, skrajšano oznako, da gre za 

samostojnega podjetnika (s.p.), oznako dejavnosti in morebitne dodatne sestavine. Po ZGD je 

samostojni podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v 

okviru organiziranega podjetja. Odgovornost je neomejena oz. osebna. Poslovne knjige lahko 

vodi po sistemu enostavnega knjigovodstva, če število zaposlenih ne presega tri (Bohinc, 

Bratina in Pivka 1999, 66-67; ZGD-1, 71.–75. člen). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu magistrske naloge smo v celoti predstavili izvedeno empirično raziskavo 

od priprave podatkov do rezultatov raziskave. 

5.1 Predstavitev ciljev, hipotez in metodologije raziskave 

Z našo raziskavo smo preverjali, kakšno je dejansko stanje v določenih organizacijah v 

Sloveniji, ali je že mogoče zaznati kakšen napredek v smeri organiziranosti KM v smislu 

strateške, povezovalne in podporne vloge vodilnemu managementu v slovenskih organizacijah 

in kako vloga KM vpliva na uspešnost organizacije. Zanimala nas je avtonomija pri odločitvah 

o izbiri in pogostosti izobraževanj kadra, v kolikšni meri se lahko sami odločajo o zaposlitvi 

novega kadra in kadra na vodilnih delovnih mestih ter na kakšen način jih vrhnji management 

vključuje pri strateških odločitvah v organizaciji. Raziskovali smo gospodarske družbe z več 

kot 100 zaposlenimi, takih organizacij je po Gvinovi25 bazi podatkov v Sloveniji 629. Z rezultati 

načrtovane analize smo želeli doseči naslednje cilje:  

- analizirati obstoječe vire, literaturo in raziskave, ki so že bile opravljene s področja KM in 

se nanašajo na povezavo z uspešnostjo organizacij, ter oblikovati izhodišče za teoretični 

del; 

- ugotoviti, ali obstaja razlika med proizvodnimi in storitvenimi organizacijami glede na 

stopnjo dejavnosti KM; 

- ugotoviti, ali velikost in starost organizacije vplivata na strateško vlogo KM; 

- ugotoviti, kateri so temeljni procesi, s katerimi se ukvarja KM in v kolikšni meri vplivajo 

na uspešnost organizacije; 

- spoznati, ali je delovanje kadrovskih strokovnjakov znotraj organizacije pomembno in 

kakšna je stopnja pomembnosti; 

- preveriti, ali se zaradi prisotnosti KM v strateški vlogi zmanjšuje letna fluktuacija in kakšna 

je avtonomnosti pri izbiri in času, ki ga organizacija nameni za izobraževanje kadrov; 

- raziskati, ali se uspešnost organizacije razlikuje glede na obliko KM (lasten oddelek, 

outsourcing); 

- ugotoviti, ali in na kakšen način vključevanje KM v strateške odločitve organizacije vpliva 

na njeno uspešnost; 

- ugotoviti, ali in v kolikšni meri vpliva stopnja avtonomije pri sprejemanju odločitev KM 

na področju izobraževanja in zaposlovanja na uspešnost organizacije; 

- organizacijam pomagati pri razumevanju vloge upravljanja s človeškim kapitalom in 

pomembnosti vključenosti kadrovske službe v strateško upravljanje organizacije. 

                                                 
25 Gvin – spletni servis, ki omogoča celovit vpogled podjetij na slovenskem trgu, odkriva poslovne 

povezave, kot so lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih. 
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5.2 Metodologija 

Empirični del naloge temelji na uporabi kvantitativne metode analize podatkov, ki so bili 

pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa. Ta je bil sestavljen iz treh delov, in 

sicer: 

- prvi del: vprašanja s področja kadrovskega managementa, 

- drugi del: vprašanja s področja uspešnosti organizacije, 

- tretji del: splošni podatki o anketiranih osebah. 

5.3 Priprava in razvoj anketnega vprašalnika 

Po preučitvi obsežne domače in tuje literature s področja KM smo vprašalnik sestavili sami. 

5.3.1 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Kot tehniko anketiranja smo uporabili e-anketiranje, vprašalnik smo oblikovali v spletni obliki 

s pomočjo orodja 1ka. Anketiranje smo izvedli v mesecih januar, februar in marec 2016.  

Povezava do vprašalnika je bila posredovana 247 srednje velikim in velikim organizacijam v 

Sloveniji, in sicer KM ali managerju, ki je odgovoren za upravljanje s kadri v organizaciji.  

Vprašalnik je bil sestavljeni iz 3 delov, in sicer:  

- prvi del je vseboval vprašanja iz KM, 

- drugi del je vseboval vprašanja o uspešnosti, 

- tretji del je vseboval vprašanja o usmerjenosti in velikosti organizacije. 

5.3.2 Spremni dopis 

Spremni dopis se je glasil:  

Spoštovani! Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Strateška vloga kadrovskega 

managementa in njen vpliv na uspešnost poslovanja v gospodarskih družbah, s katero želim 

dobiti vpogled v delovanje kadrovskega managementa v Sloveniji in preučiti pomembnost 

njegovega delovanja za uspešnost različnih gospodarskih družb. Naprošam Vas za nekaj minut 

Vašega časa, kolikor traja izpolnjevanje vprašalnika, s katerim boste pripomogli k uspešno 

izvedeni raziskavi. Vaši odgovori so anonimni in bodo uporabljeni samo v študijske namene.  

Sanela Musić 
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5.3.3 Priprava podatkov o ciljni populaciji 

Merilo in omejitev pri izboru anketiranih organizacij je bilo število zaposlenih, v nabor za 

raziskovanje smo namreč vključili organizacije z več kot 100 zaposlenimi. 

5.3.4 Zbiranje podatkov za pošiljanje anket 

Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega portala bizi.si. Iz Gvinove baze smo najprej prenesli 

davčno številko organizacije. Izpisale so se nam kontaktne številke in e-naslov, ki je bil osnova 

za pošiljanje anketnega vprašalnika. V več kot 30 % organizacij smo predhodno tudi poklicali 

in jih obvestili, da si želimo njihovega sodelovanja v raziskavi. 

5.3.5 Preverjanje veljavnosti merskega instrumenta in statistične metode za preverjanje 

hipotez 

Anketni vprašalnik smo pred razpošiljanjem preverili s pomočjo osmih naključno izbranih in v 

vzorec vključenih oseb. Ker slednji niso imeli težav z razumevanjem anketnega vprašalnika, 

smo ga ohranili nespremenjenega.  

Zanesljivost anketnega vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa. Iz 

preglednice 4 je razvidno, da je zanesljivost vprašalnika zelo dobra in da so izidi raziskave 

zanesljivi (Cronbach koeficient alfa = 0,919). 

Preglednica 6: Statistika zanesljivosti anketnega vprašalnika 

Cronbachovega koeficienta alfa Število enot 

0,919 32 

Podatke smo analizirali s pomočjo programskega paketa SPSS 22.0. Naredili smo opisno 

statistiko (izračun frekvenc, srednjih vrednosti in standardnega odklona) posameznih 

spremenljivk, faktorski analizi, enostavno regresijsko analizo, korelacijske analize (uporabili 

smo Spearmanov in Pearsonov koeficient korelacije) ter analizo variance (ANOVA). 

Pridobljene podatke smo tabelarično in grafično prikazali ter jih opisno analizirali in pojasnili. 

5.4 Opis vzorca 

V naključni vzorec smo vključili 25 % vseh srednje velikih in velikih organizacij, teh je 629 

(Gvin 2015) v desetih različnih panogah v Sloveniji. Vprašalnike smo poslali KM ali 

managerju, ki je odgovoren za upravljanje s kadri v teh organizacijah. Prejeli smo 102 

popolnoma rešena vprašalnika (65,0-% odzivnost). 

Iz preglednice 7 je razvidno, da je povprečno število zaposlenih v sodelujočih organizacijah 
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477,64. Najpogostejša dejavnost sodelujočih organizacij je storitvena (38,2 %). Največ 

sodelujočih organizacij obvladuje mednarodni trg (37,3 %).  

Preglednica 7: Demografski podatki organizacij 

Karakteristike Deskriptor f f % 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2015 
Minimum 2  

 Maksimum 9250  

 Povprečno število zaposlenih 474,64  

Trg Domači 37 36,3 

 Mednarodni 38 37,3 

 

Mešano (približno enaka usmerjenost v domači in 

mednarodni trg) 
27 26,5 

Dejavnost Proizvodna 34 33,3 

 Storitvena 39 38,2 

 Oboje 23 22,5 

 Drugo 6 5,9 

Leto ustanovitve Minimum 1860  

 Maksimum 2015  

Skupaj  102 100,0 
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6 REZULTATI 

S pridobljenimi podatki na osnovi anketnega vprašalnika, smo izdelali rezultate, ki jih 

predstavljamo v naslednjih poglavjih. 

6.1 Kadrovski management 

V večini sodelujočih organizacij (70,6 %) za KM skrbi poseben oddelek za kadre (slika 15). 

 

Slika 15: Kadrovski management 

Sodelujoče organizacije v lastnem kadrovskem oddelku zaposlujejo minimalno 1 osebo, 

maksimalno 9 oseb, v povprečju sta v sodelujočih organizacijah, ki imajo lasten kadrovski 

oddelek, zaposleni malo več kot 2 osebi (2,27 osebe). 

V 61,8 % sodelujočih organizacij imajo zaposleni v kadrovskem oddelku dodatna strokovna 

znanja za izvajanje kadrovske funkcije in opravljena dodatna izobraževanja za delo s kadri, 

nudenje strokovne podpore, svetovanje, izvedbo strokovnih delavnic ipd. (slika 16). 

 

Slika 16: Ali imajo zaposleni v kadrovskem oddelku dodatna strokovna znanja za 

izvajanje kadrovske funkcije? 

70,6 %

3,9 %

21,6 %

3,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Poseben oddelek za kadre/človeške
vire

  Zunanji sodelavci (outsourcing)

 Za kadre skrbi manager oz. vodja

organizacije

V organizaciji se s KM ne ukvarjamo

61,8 %
12,7 %

25,5 %

Da Ne Delno
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Kadrovski procesi, ki se v sodelujočih organizacijah izvajajo, so: vodenje kadrovskih evidenc 

(v 97,1 % sodelujočih organizacijah), pridobivanje, izbira in uvajanje kadrov (v 96,1 % 

sodelujočih organizacijah), spremljanje delovne uspešnosti kadrov (v 90,2 % sodelujočih 

organizacijah), izobraževanje in razvoj kadrov (v 90,2 % sodelujočih organizacijah), planiranje 

kadrov (v 90,2 % sodelujočih organizacijah), motiviranje in nagrajevanje (v 84,3 % sodelujočih 

organizacijah) ter varnost in zdravje pri delu (v 81,4 % sodelujočih organizacijah). Ostali 

kadrovski procesi so opisani v sliki 17. 

 

Slika 17: Kadrovski procesi v organizaciji 

97,1 %
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90,2 %
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Analiza strukture dela
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Ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih

Odkrivanje in delo s talenti

Spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih

Motiviranje in nagrajevanje

Varnost in zdravje pri delu

Izvajanje ocenjevalnih postopkov

Izvajanje razvojnih intervjujev

Sistematično delo z namestniki in nasledniki

Postopki za obdržanje najboljših
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Anketirani so v nadaljevanju odgovarjali na vprašanje, katera dela na področju kadrovskega 

managementa opravljajo. Iz slike 18 je razvidno, da največ anketiranih strateške naloge KM 

opravlja občasno (36,3 %) in pogosto (36,3 %).  

 

Slika 18: Opravljanje strateškega dela nalog KM 

Iz slike 19 je razvidno, da največ anketiranih operativne naloge KM opravlja »v večini« 

(58,8 %). 

 

Slika 19: Opravljanje operativnega dela nalog KM 

Največ anketiranih (42,2 %) meni, da ima organizacija strategijo razvoja kadrov (slika 20). 
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Slika 20: Ali ima vaša organizacija strategijo razvoja kadrov/človeških virov? 

V večini sodelujočih organizacij (93,1 %) KM zaseda pomembno mesto v organizaciji, 

nepomembno mesto pa KM zaseda v 2,0 % sodelujočih organizacij (slika 21). 

 

Slika 21: Pomembnost KM v organizaciji 

Anketirani so v nadaljevanju odgovarjali na vprašanje, kakšno je zaupanje vrhnjega 

managementa v njihove odločitve s področja KM, ki so opisane v preglednici 6. Stopnjo 

zaupanja so anketirani podali na Likertovi lestvici od 1 (sploh ne zaupa) do 5 (popolnoma 

zaupa). Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da jim vrhnji management najbolj zaupa pri 

izbiri najprimernejšega kandidata (povprečna vrednost = 3,97), najmanj pa se strinjajo s 

trditvijo, da jim vrhnji management zaupa pri aktivnem oblikovanju politike organizacije 

(povprečna vrednost = 3,44). 
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Preglednica 8: Zaupanje (avtonomnost) vrhnjega managementa v posamezne odločitve 

na področju KM 

Trditve 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Izbira najprimernejšega kandidata 3,97 0,86 

Strateške odločitve o zaposlovanju 3,88 0,80 

Odločanje o izbiri in pogostosti izobraževanja kadrov 3,88 0,90 

Organizacijske odločitve 3,83 0,82 

Rekrutiranje 3,82 0,98 

Svobodna oblika načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje 3,74 0,78 

Pravno-formalne odgovornosti organizacije (tožbe, odškodnine) 3,66 1,03 

Prepoznavanje poslovnih trendov in vplivanje na organizacijo ter 

prepoznavanje ovir pri sprejetih strategijah 
3,59 1,07 

Aktivno oblikovanje politike organizacije 3,44 1,02 

Večina anketiranih (73,5 %) meni, da jih vodstvo pri izvajanju funkcije podpira (slika 22). 

 

Slika 22: Podpora vodstva pri izvajanju funkcije s področja KM 

Največ anketiranih (49,0 %) meni, da jih vrhnji management pri oblikovanju strateških 

odločitev organizacije dovolj vključuje (slika 23). 

 

Slika 23: Vključevanje KM v oblikovanje strateških odločitev organizacije 
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Večina anketiranih (80,4 %) prav tako meni, da spremljajo informacije (povratne) o 

učinkovitosti izvedenih izobraževanj zaposlenih (slika 24). 

 

Slika 24: Spremljanje informacij (povratnih) o učinkovitosti izvedenih izobraževanj 

zaposlenih 

Anketirani so v nadaljevanju ocenjevali stopnjo avtonomnosti s področja njihovih nalog, ki so 

opisane v preglednici 7. Stopnjo avtonomnosti so anketirani podali na Likertovi lestvici od 1 

(popolnoma neavtonomni) do 5 (popolnoma avtonomni). Anketirani se v povprečju najbolj 

strinjajo, da so pri izbiri najprimernejšega kandidata najbolj avtonomni (povprečna 

vrednost = 3,58), najmanj pa pri izbiri svobodne oblike načrtovanja za zaposlitev kadrov v 

prihodnje (povprečna vrednost = 3,25). 

Preglednica 9: Stopnja avtonomnosti nalog s področja KM 

Trditve 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Izbira najprimernejšega kandidata 3,58 1,01 

Izbira izobraževanj za zaposlene 3,53 0,85 

Rekrutiranje 3,52 0,99 

Fluktuacija kadrov 3,48 0,91 

Pogostost izobraževanj za zaposlene 3,43 0,93 

Pravno-formalne odgovornosti organizacije (tožbe, odškodnine) 3,28 1,08 

Svobodna oblika načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje 3,25 0,83 

6.2 Uspešnost organizacije 

Večina sodelujočih organizacij (71,6 %) je v letu 2014 imela nad 50.000 EUR dobička (slika 

25). 

80,4 %

17,6 %

Da Ne



 

61 

 

Slika 25: Dobiček od dohodka v letu 2014 

Anketirani so v nadaljevanju ocenjevali stopnjo uspešnosti organizacije v primerjavi z drugimi 

v isti panogi (preglednica 8). Stopnjo strinjanja so anketirani podali na Likertovi lestvici od 1 

(najnižja) do 5 (najvišja). Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da je bonitetna ocena 

organizacije višja kot v primerjavi z drugimi v isti panogi (povprečna vrednost = 3,89), najmanj 

pa, da je čas od ideje do inovacije pri njih krajši kot v primerjavi z drugimi organizacijami v 

panogi (povprečna vrednost = 3,46). 

Preglednica 10: Uspešnost organizacije 

Trditve Povprečna vrednost Standardni odklon 

Bonitetna ocena 3,89 1,03 

Konkurenčnost 3,83 1,04 

Kakovost kadrovskih procesov 3,65 1,08 

Prodor na mednarodne trge 3,65 1,16 

Profitabilnost 3,63 1,03 

Čas od ideje do inovacije 3,46 1,11 

Anketirani so na Likertovi lestvici od 1 (sploh niso zaslužni) do 5 (zelo zaslužni) podali oceno 

o tem, kateri oddelki organizacije najbolj pripomorejo (so najbolj zaslužni) k uspešnosti 

organizacije. Iz preglednice 9 je razvidno, da se anketirani v povprečju najbolj strinjajo, da 

vodstvo najbolj pripomore oz. je najbolj zaslužno za uspešnost organizacije (povprečna 

vrednost = 4,39), najmanj pa oddelek računovodstva (povprečna vrednost = 3,54). 
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Preglednica 11: Oddelki organizacije, ki pripomorejo k uspešnosti organizacije 

Trditve Povprečna vrednost Standardni odklon 

Vodstvo 4,39 0,72 

Prodaja 4,25 0,96 

Proizvodnja 4,06 1,12 

Nabava 3,79 1,04 

Informatika, raziskave in razvoj 3,77 1,05 

KM – kadrovski oddelek 3,72 0,86 

Računovodstvo 3,54 1,02 

Iz slike 26 je razvidno, da 80,4 % sodelujočih organizacij za merjenje uspešnosti organizacije 

uporablja uravnotežene kazalnike (BSC). 

 

Slika 26: Uporaba uravnoteženih kazalnikov (BSC) za merjenje uspešnosti organizacije 

Pomembnost posameznih uravnoteženih kazalnikov za merjenje uspešnosti organizacije so 

anketirani ocenjevali na Likertovi lestvici od 1 (sploh ni pomemben) do 5 (zelo je pomemben). 

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da je za merjenje uspešnosti organizacije najbolj 

pomembno zadovoljstvo kadra (povprečna vrednost = 4,35), najmanj pa fluktuacija zaposlenih 

(povprečna vrednost = 3,84) (preglednica 10). 

Preglednica 12: Pomembnost posameznih uravnoteženih kazalnikov za uspešnost 

organizacije 

Trditve Povprečna vrednost Standardni odklon 

Zadovoljstvo zaposlenih 4,35 0,82 

Dobiček 4,32 0,79 

Ocena organizacijske klime 4,30 0,77 

Ocena odličnosti 4,20 0,78 

Bonitetna ocena 3,95 0,93 

Fluktuacija zaposlenih 3,84 0,95 
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6.3 Faktorska analiza uspešnosti organizacije 

Za namene preverjanja zastavljenih hipotez smo v nadaljevanju izvedli faktorsko analizo 

uspešnosti organizacije. Pred izvedbo faktorske analize smo preverili primernost podatkov. 

Faktorska analiza je pokazala, da so podatki primerni za analizo (KMO = 0,865; Bartlett test 

sig = 0,000) (preglednica 13).  

Preglednica 13: KMO in Bartlett test »Uspešnost organizacije« 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,865 

Bartlett Test Hi-kvadrat 233,521 

df 15 

sig 0,000 

V preglednici 14 je prikazan faktor (nova spremenljivka), ki pojasni 50,32 % celotne variance. 

Preglednica 14: Celotna pojasnjena varianca »Uspešnost organizacije« 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 3,506 58,425 58,425 3,019 50,319 50,319 

2 0,647 10,780 69,205    

3 0,586 9,765 78,970    

4 0,536 8,930 87,900    

5 0,403 6,714 94,614    

6 0,323 5,386 100,000    

Glede na to, da so bile vse komunalitete posameznih spremenljivk višje od 0,400, smo obdržali 

vse spremenljivke, preglednica 15.  

Preglednica 15: Komunalitete posameznih spremenljivk »Uspešnost organizacije« 

 Spremenljivke Komunaliteta 

Profitabilnost 0,448 

Čas od ideje do inovacije  0,519 

Kakovost kadrovskih procesov 0,465 

Konkurenčnost 0,676 

Prodor na mednarodne trge 0,445 

Bonitetna ocena 0,466 

Uteži posameznih spremenljivk, vključenih v novo spremenljivko »Uspešnost organizacije«, 

so razvidne iz preglednice 16. 
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Preglednica 16: Uteži posameznih spremenljivk, vključenih v novo spremenljivko 

»Uspešnost organizacije« 

Spremenljivka Utež 

Konkurenčnost 0,822 

Čas od ideje do inovacije 0,720 

Bonitetna ocena 0,683 

Kakovost kadrovskih procesov 0,682 

Profitabilnost 0,669 

Prodor na mednarodne trge 0,667 

Za novo spremenljivko »Uspešnost organizacije« smo izračunali povprečno vrednost in 

standardni odklon, preglednica 17. 

Preglednica 17: Povprečna vrednost in standardni odklon nove spremenljivke 

»Uspešnost organizacije« 

Trditve Povprečna vrednost Standardni odklon 

Uspešnost organizacije 3,68 0,82 

6.4 Faktorska analiza vključenosti KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v 

organizaciji 

Za namene preverjanja zastavljenih hipotez smo v nadaljevanju izvedli faktorsko analizo 

vključenosti KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v organizaciji. Pred izvedbo 

faktorske analize smo preverili primernost podatkov. Faktorska analiza je pokazala, da so 

podatki primerni za analizo (KMO = 0,903; Bartlett test sig = 0,000), preglednica 16.  

Preglednica 18: KMO in Bartlett test »Vključenost KM pri procesih sprejemanja 

strateških odločitev v organizaciji« 

Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 0,903 

Bartlett Test Hi-kvadrat 665,289 

df 36 

sig 0,000 

V preglednici 17 je prikazan faktor (nova spremenljivka), ki pojasni 59,93 % celotne variance. 
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Preglednica 19: Celotna pojasnjena varianca »Vključenost KM pri procesih 

sprejemanja strateških odločitev v organizaciji« 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži 

Skupaj 

Delež variance 

v %  

Kumulativa v 

% Skupaj 

Delež 

variance v %  

Kumulativa v 

% 

1 5,763 64,033 64,033 5,393 59,927 59,927 

2 0,957 10,636 74,669    

3 0,616 6,840 81,509    

4 0,442 4,907 86,416    

5 0,365 4,056 90,473    

6 0,311 3,450 93,923    

7 0,238 2,646 96,569    

8 0,188 2,086 98,655    

9 0,121 1,345 100,000    

Glede na to, da so bile vse komunalitete posameznih spremenljivk višje od 0,400, smo obdržali 

vse spremenljivke, preglednica 18.  

Preglednica 20: Komunalitete posameznih spremenljivk »Vključenost KM pri procesih 

sprejemanja strateških odločitev v organizaciji« 

Spremenljivke Komunaliteta 

Strateške odločitve o zaposlovanju 0,520 

Organizacijske odločitve 0,705 

Pravno-formalne odgovornosti organizacije (tožbe, odškodnine) 0,424 

Svobodna oblika načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje 0,445 

Rekrutiranje 0,691 

Odločanje o izbiri in pogostosti izobraževanja kadrov 0,573 

Izbira najprimernejšega kandidata 0,597 

Prepoznavanje poslovnih trendov in vplivanje na organizacijo ter prepoznavanje 

ovir pri sprejetih strategijah 
0,730 

Aktivno oblikovanje politike organizacije 0,807 

Uteži posameznih spremenljivk, vključenih v novo spremenljivko »Vključenost KM pri 

procesih sprejemanja strateških odločitev v organizaciji«, so razvidne iz preglednice 19. 
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Preglednica 21: Uteži posameznih spremenljivk, vključenih v novo spremenljivko 

»Vključenost KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v 

organizaciji« 

Spremenljivka Utež 

Aktivno oblikovanje politike organizacije 0,898 

Prepoznavanje poslovnih trendov in vplivanje na organizacijo ter prepoznavanje 

ovir pri sprejetih strategijah 
0,855 

Organizacijske odločitve 0,840 

Rekrutiranje 0,831 

Izbira najprimernejšega kandidata 0,773 

Odločanje o izbiri in pogostosti izobraževanja kadrov 0,757 

Strateške odločitve o zaposlovanju 0,721 

Svobodna oblika načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje 0,667 

Pravno-formalne odgovornosti organizacije (tožbe, odškodnine) 0,569 

Za novo spremenljivko »Vključenost KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v 

organizaciji« smo izračunali povprečno vrednost in standardni odklon, preglednica 20. 

Preglednica 22: Povprečna vrednost in standardni odklon nove spremenljivke 

»Vključenost KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v 

organizaciji« 

Trditve 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Vključenost kadrovskega managementa pri procesih sprejemanja 

strateških odločitev v organizaciji 
3,75 0,73 

6.5 Ključne ugotovitve in potrjevanje hipotez 

Temeljno tezo (vključenost KM v strateško upravljanje organizacije, avtonomnost KM pri 

odločanju o izobraževanju in zaposlovanju novega kadra ter organiziranost KM vplivajo na 

uspešnost organizacije) smo preverili s šestimi hipotezami: 

- Hipoteza 1: Strateška vloga kadrovskih strokovnjakov statistično značilno vpliva na 

uspešnost organizacije. 

- Hipoteza 2: Procesi, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, so statistično značilno povezani 

z uspešnostjo organizacije. 

- Hipoteza 3: Vključenost kadrovskega managementa pri oblikovanju strateških ciljev 

organizacije je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije.  

- Hipoteza 4: Vključenost kadrovskega managementa pri procesih sprejemanja strateških 

odločitev v organizaciji je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. 

- Hipoteza 5: Avtonomnost kadrovskega managementa pri zaposlovanju in izbiri 
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izobraževanja je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. 

- Hipoteza 6: Strateška vloga KM je bolj izražena pri organizacijah, ki svojo uspešnost 

(poleg finančnih kazalnikov) merijo tudi s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov, v 

primerjavi z organizacijami, ki uspešnost merijo zgolj s finančnimi kazalniki. 

6.5.1 Hipoteza 1: Strateška vloga kadrovskih strokovnjakov statistično značilno vpliva na 

uspešnost organizacije. 

Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo (uporabili smo metodo Enter, priloga 

3). Kot odvisno spremenljivko smo šteli novo spremenljivko uspešnosti organizacije, kot 

neodvisno spremenljivko pa strateško vlogo kadrovskih strokovnjakov.  

Rezultat enostavne regresijske analize je pokazal, da na uspešnost organizacije pozitivno vpliva 

strateška vloga kadrovskih strokovnjakov (ß = 0,170; sig = 0,045), preglednica 21. Regresijski 

model pojasni 0,3 % variabilnosti uspešnosti organizacije. 

Preglednica 23: Ocena regresijskih koeficientov H1 

Model  

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

R2 t sig 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta 3,085 0,306   0,030 10,074 0,000 

Strateška vloga kadrovskih 

strokovnjakov 
0,170 0,084 0,199 

 
2,028 0,045 

Ugotovitev 

S hipotezo 1 smo predvidevali, da strateška vloga kadrovskih strokovnjakov statistično značilno 

vpliva na uspešnost organizacije. Analiza je pokazala, da hipotezo lahko sprejmemo. 

6.5.2 Hipoteza 2: Procesi, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, so statistično značilno 

povezani z uspešnostjo organizacije. 

Hipotezo smo preverili s Spearmanovim koeficientom korelacije. Iz preglednice 22 je razvidna 

statistično značilna pozitivna in šibka povezanost med planiranjem kadrov (Spearmanov 

koeficient korelacije = 0,216*; sig = 0,029) in planiranjem kariere zaposlenih (Spearmanov 

koeficient korelacije = 0,273**; sig = 0,005) ter uspešnostjo organizacije; z večjim planiranjem 

kadrov in planiranjem kariere zaposlenih se veča tudi uspešnost organizacije in obratno. Med 

drugimi petnajstimi procesi, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, in uspešnostjo organizacije 

statistično značilne povezanosti ni – ni vpliva (sig > 0,005). 
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Preglednica 24: Korelacijska matrika H2 

  Uspešnost organizacije 

Vodenje kadrovskih evidenc Spearmanov koeficient korelacije -0,023 

Sig (2-stranski) 0,821 

N 102 

Reševanje pravnih zadev Spearmanov koeficient korelacije -0,171 

 Sig (2-stranski) 0,086 

 N 102 

Planiranje kadrov Spearmanov koeficient korelacije 0,216* 

 Sig (2-stranski) 0,029 

 N 102 

Pridobivanje, izbira in uvajanje 

kadrov 
Spearmanov koeficient korelacije -0,013 

 Sig (2-stranski) 0,900 

 N 102 

Analiza strukture dela Spearmanov koeficient korelacije -0,062 

 Sig (2-stranski) 0,537 

 N 102 

Izobraževanje in razvoj kadrov Spearmanov koeficient korelacije -0,131 

 Sig (2-stranski) 0,190 

 N 102 

Planiranje karier zaposlenih Spearmanov koeficient korelacije 0,273** 

 Sig (2-stranski) 0,005 

 N 102 

Ocenjevanje delovne uspešnosti 

zaposlenih 
Spearmanov koeficient korelacije -0,034 

 Sig (2-stranski) 0,734 

 N 102 

Odkrivanje in delo s talenti Spearmanov koeficient korelacije -0,127 

 Sig (2-stranski) 0,205 

 N 102 

Spremljanje delovne uspešnosti 

zaposlenih 
Spearmanov koeficient korelacije -0,002 

 Sig (2-stranski) 0,981 

 N 102 

Motiviranje in nagrajevanje Spearmanov koeficient korelacije 0,006 

 Sig (2-stranski) 0,954 

 N 102 

Varnost in zdravje pri delu Spearmanov koeficient korelacije 0,000 

 Sig (2-stranski) 1,000 

 N 102 

Izvajanje ocenjevalnih postopkov Spearmanov koeficient korelacije -0,104 

 Sig (2-stranski) 0,298 
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  Uspešnost organizacije 

 N 102 

Izvajanje razvojnih intervjujev Spearmanov koeficient korelacije -0,175 

 Sig (2-stranski) 0,078 

 N 102 

Sistematično delo z namestniki in 

nasledniki 
Spearmanov koeficient korelacije -0,016 

 Sig (2-stranski) 0,872 

 N 102 

Postopki za obdržanje najboljših Spearmanov koeficient korelacije -0,151 

 Sig (2-stranski) 0,130 

 N 102 

Izvajanje odhodnih intervjujev Spearmanov koeficient korelacije -0,105 

 Sig (2-stranski) 0,292 

 N 102 

Ugotovitev 

S hipotezo 2 smo predvidevali, da so procesi, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, statistično 

značilno povezani z uspešnostjo organizacije. Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo 

sprejeti. 

6.5.3 Hipoteza 3: Vključenost kadrovskega managementa pri oblikovanju strateških ciljev 

organizacije je statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije.  

Hipotezo smo preverili s Spearmanovim koeficientom korelacije. Iz preglednice 23 je razvidna 

statistično značilna pozitivna in šibka povezanost med vključenostjo KM pri oblikovanju 

strateških ciljev organizacije in uspešnostjo organizacije (Spearmanov koeficient 

korelacije = 0,224*; sig = 0,024). Z večjo vključenostjo KM pri oblikovanju strateških ciljev 

organizacije se veča tudi uspešnost organizacije in obratno. 

Preglednica 25: Korelacijska matrika H3 

  Uspešnost organizacije 

Vključenost kadrovskega 

managementa pri oblikovanju 

strateških ciljev organizacije 

Spearmanov koeficient korelacije 0,224* 

Sig (2-stranski) 0,024 

N 102 

Ugotovitev 

S hipotezo 3 smo predvidevali, da je vključenost kadrovskega managementa pri oblikovanju 

strateških ciljev organizacije statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. Analiza 
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je pokazala, da hipotezo lahko sprejmemo. 

6.5.4 Hipoteza 4: Vključenost kadrovskega managementa pri procesih sprejemanja 

strateških odločitev v organizaciji je statistično značilno povezana z uspešnostjo 

organizacije. 

Hipotezo smo preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije. Iz preglednice 24 je razvidno, 

da med vključenostjo KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v organizaciji in 

uspešnostjo organizacije povezanosti ni, prav tako ni vpliva (Pearsonov koeficient 

korelacije = 0,170; sig > 0,05; sig = 0,091). 

Preglednica 26: Korelacijska matrika H4 

  Uspešnost organizacije 

Vključenost kadrovskega 

managementa pri procesih sprejemanja 

strateških odločitev v organizaciji 

Pearsonov koeficient korelacije 0,170 

Sig (2-stranski) 0,091 

N 100 

Ugotovitev 

S hipotezo 4 smo predvidevali, da je vključenost kadrovskega managementa pri procesih 

sprejemanja strateških odločitev v organizaciji statistično značilno povezana z uspešnostjo 

organizacije. Analiza je pokazala, da hipoteze ne moremo sprejeti. 

6.5.5 Hipoteza 5: Avtonomnost KM pri zaposlovanju in izbiri izobraževanja je statistično 

značilno povezana z uspešnostjo organizacije. 

Hipotezo smo preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije. Iz preglednice 25 je razvidna 

statistično značilna pozitivna in šibka povezanost med uspešnostjo organizacije in naslednjimi 

(petimi) stopnjami avtonomnosti KM pri zaposlovanju in izbiri izobraževanja: pri izbiri 

izobraževanj za zaposlene (Pearsonov koeficient korelacije = 0,251*; sig = 0,011), pri 

pogostosti izobraževanj za zaposlene (Pearsonov koeficient korelacije = 0,262**; sig = 0,008), 

pri svobodni obliki načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje (Pearsonov koeficient 

korelacije = 0,229*; sig = 0,021), pri rekrutiranju (Pearsonov koeficient korelacije = 0,246*; 

sig = 0,013) in fluktuaciji kadrov (Pearsonov koeficient korelacije = 0,339**; sig = 0,000).  

Med drugima dvema stopnjama avtonomnosti kadrovskega managementa pri zaposlovanju in 

izbiri izobraževanja (pravno-formalne odgovornosti organizacije, izbira najprimernejšega 

kandidata) in uspešnostjo organizacije statistično značilne povezanosti ni, prav tako ni vpliva 

(sig > 0,005). 
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Preglednica 27: Korelacijska matrika H5 

  Uspešnost organizacije 

Izbira izobraževanj za zaposlene Pearsonov koeficient korelacije 0,251* 

Sig (2-stranski) 0,011 

N 102 

Pogostost izobraževanj za 

zaposlene 
Pearsonov koeficient korelacije 0,262** 

 Sig (2-stranski) 0,008 

 N 102 

Pravno-formalne odgovornosti 

organizacije (tožbe, odškodnine) 
Pearsonov koeficient korelacije -0,005 

 Sig (2-stranski) 0,964 

 N 102 

Svobodna oblika načrtovanja za 

zaposlitev kadrov v prihodnje 
Pearsonov koeficient korelacije 0,229* 

 Sig (2-stranski) 0,021 

 N 102 

Rekrutiranje Pearsonov koeficient korelacije 0,246* 

 Sig (2-stranski) 0,013 

 N 102 

Izbira najprimernejšega kandidata Pearsonov koeficient korelacije 0,056 

 Sig (2-stranski) 0,577 

 N 102 

Fluktuacija kadrov Pearsonov koeficient korelacije 0,339** 

 Sig (2-stranski) 0,000 

 N 102 

Ugotovitev 

S hipotezo 5 smo predvidevali, da je avtonomnost KM pri zaposlovanju in izbiri izobraževanja 

statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. Analiza je pokazala, da hipotezo lahko 

sprejmemo. 

6.5.6 Hipoteza 6: Strateška vloga KM je bolj izražena pri organizacijah, ki svojo 

uspešnost (poleg finančnih kazalnikov) merijo tudi s pomočjo sistema uravnoteženih 

kazalnikov, v primerjavi z organizacijami, ki uspešnost merijo zgolj s finančnimi 

kazalniki. 

Hipotezo smo preverili z analizo variance – ANOVA. Analiza je pokazala (preglednica 26), da 

med strateško vlogo KM in uporabo uravnoteženih kazalnikov (BSC) za merjenje uspešnosti 

organizacije obstaja statistično značilna razlika (sig < 0,05 = 0,024).  
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Preglednica 28: Analiza variance - ANOVA 

Strateška vloga kadrovskega managementa  N 

Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon Sig. 

Ali v vaši organizaciji uporabljate za 

merjenje uspešnosti podjetja tudi 

uravnotežene kazalnike (BSC)? 

Da 26 3,88 0,65 0,024 

Ne 56 3,34 1,07  

Delno 20 3,60 0,88  

Slika 27 prikazuje te statistično značilne razlike. Iz slike je razvidno, da je strateška vloga KM 

bolj izražena pri organizacijah, ki svojo uspešnost poleg finančnih kazalnikov merijo še s 

pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov (povprečna vrednost = 3,88), v primerjavi z 

organizacijami, ki uspešnost merijo zgolj s finančnimi kazalniki (povprečna vrednost = 3,34). 

 

Slika 27: Razlike v odgovorih glede na uporabo uravnoteženih kazalnikov (BSC) 

Ugotovitev 

S hipotezo 6 smo predvidevali, da je strateška vloga KM bolj izražena pri organizacijah, ki 

svojo uspešnost poleg finančnih kazalnikov merijo še s pomočjo sistema uravnoteženih 

kazalnikov, v primerjavi z organizacijami, ki uspešnost merijo zgolj s finančnimi kazalniki. 

Analiza je pokazala, da hipotezo lahko sprejmemo. 

6.6 Empirične ugotovitve in razprave o rezultatih raziskave 

V naključni vzorec smo vključili 25 % vseh srednje velikih in velikih organizacij v desetih 

različnih panogah v Sloveniji. V anketiranje so bili vključeni KM ali manager, ki je odgovoren 

za upravljanje s kadri v teh organizacijah. Prejeli smo 102 popolnoma rešena vprašalnika (65,0-

% odzivnost). 

3,88

3,34

3,60

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00
Da

NeDelno



 

73 

Demografski podatki organizacij: 

- največ organizacij je storitvenih (38,2 %); 

- povprečno število zaposlenih v sodelujočih organizacijah: 477,64 osebe; 

- največ sodelujočih organizacij obvladuje mednarodni trg (37,3 %); 

6.6.1 Kadrovski management 

V večini sodelujočih organizacij za KM skrbi poseben oddelek za kadre/človeške vire. V 

sodelujočih organizacijah z lastnim kadrovskim oddelkom je zaposlena minimalno 1 oseba, 

maksimalno 9 oseb – v povprečju sta v sodelujočih organizacijah, ki imajo lasten kadrovski 

oddelek, zaposleni malo več kot 2 osebi (2,27 osebe). V 61,8 % sodelujočih organizacij imajo 

zaposleni v kadrovskem oddelku dodatna strokovna znanja za izvajanje kadrovske funkcije oz. 

opravljena dodatna izobraževanja za delo z zaposlenimi, nudenje strokovne podpore, 

svetovanje, izvedbo strokovnih delavnic ipd. V večini sodelujočih organizacij se izvajajo 

naslednji kadrovski procesi: vodenje kadrovskih evidenc, pridobivanje, izbira in uvajanje 

kadrov, spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih, izobraževanje in razvoj, planiranje kadrov, 

motiviranje, varnost in zdravje pri delu ipd. 

Največ anketiranih strateške naloge KM opravlja občasno, operativne naloge pa opravljajo »v 

večini«. Največ anketiranih meni, da organizacija ima strategijo razvoja kadrov/človeških 

virov.  

Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da jim vrhnji management najbolj zaupa pri izbiri 

najprimernejšega kandidata, najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da jim vrhnji management zaupa 

pri aktivnem oblikovanju politike organizacije. Prav tako večina anketiranih meni, da jih 

vodstvo pri izvajanju funkcije podpira ter jih pri oblikovanju strateških odločitev organizacije 

dovolj vključuje. Pri izbiri najprimernejšega kandidata so najbolj avtonomni (so najbolj 

vključeni), najmanj pa pri aktivnem oblikovanju politike organizacije.  

Za namene preverjanja zastavljenih hipotez smo v nadaljevanju izvedli faktorsko analizo 

vključenosti KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v organizaciji. 

6.6.2 Uspešnost organizacije 

Večina sodelujočih organizacij (71,6 %) je v letu 2014 imela več kot 50.000 EUR dobička.  

Stopnja uspešnosti organizacije v primerjavi z drugimi v isti panogi: anketirani se v povprečju 

najbolj strinjajo, da je bonitetna ocena organizacije višja kot v primerjavi z drugimi v isti 

panogi, najmanj pa, da je čas od ideje do inovacije pri njih krajši kot v primerjavi z drugimi 

organizacijami v panogi. 
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Anketirani se v povprečju strinjajo, da vodstvo najbolj pripomore k uspešnosti organizacije, 

najmanj pa oddelek računovodstva. 

80,4 % sodelujočih organizacij za merjenje uspešnosti organizacije uporablja uravnotežene 

kazalnike (BSC). Za merjenje uspešnosti organizacije je najbolj pomembno zadovoljstvo 

zaposlenih, najmanj pa fluktuacija zaposlenih.  

Za namene preverjanja zastavljenih hipotez smo v nadaljevanju izvedli faktorsko analizo 

uspešnosti organizacije. 

6.6.3 Preverjanje zastavljenih hipotez 

Temeljno tezo (vključenost KM v strateško upravljanje organizacije, avtonomnost KM pri 

odločanju o izobraževanju in zaposlovanju novega kadra ter organiziranost KM vplivajo na 

uspešnost organizacije) smo preverili s šestimi hipotezami. 

Prva hipoteza se je glasila: Strateška vloga kadrovskih strokovnjakov statistično značilno vpliva 

na uspešnost organizacije. Hipotezo smo preverili z enostavno regresijsko analizo. Analiza je 

pokazala, da strateška vloga kadrovskih strokovnjakov statistično značilno vpliva na uspešnost 

organizacije. Hipotezo smo sprejeli. 

Kot drugo smo si zastavili naslednjo hipotezo: Procesi, ki jih izvajajo kadrovski strokovnjaki, 

so statistično značilno povezani z uspešnostjo organizacije. Hipotezo smo preverili s 

Spearmanovim koeficientom korelacije. Ugotovili smo statistično značilno pozitivno in šibko 

povezanost med planiranjem kadrov in planiranjem kariere zaposlenih ter uspešnostjo 

organizacije – z večjim planiranjem kadrov in planiranjem kariere zaposlenih se veča tudi 

uspešnost organizacije in obratno. Med drugimi petnajstimi procesi, ki jih izvajajo kadrovski 

strokovnjaki, in uspešnostjo organizacije statistično značilne povezanosti ni – ni vpliva. 

Hipotezo smo zavrnili. 

Kot tretjo smo si zastavili naslednjo hipotezo: Vključenost kadrovskega managementa pri 

oblikovanju strateških ciljev organizacije je statistično značilno povezana z uspešnostjo 

organizacije. Hipotezo smo preverili s Spearmanovim koeficientom korelacije. Ugotovili smo 

statistično značilno pozitivno in šibko povezanost med vključenostjo KM pri oblikovanju 

strateških ciljev organizacije in uspešnostjo organizacije. Hipotezo smo sprejeli. 

Kot četrto smo si zastavili naslednjo hipotezo: Vključenost kadrovskega managementa pri 

procesih sprejemanja strateških odločitev v organizaciji je statistično značilno povezana z 

uspešnostjo organizacije. Hipotezo smo preverili s Pearsonovim koeficientom korelacije. 

Ugotovili smo, da med vključenostjo KM pri procesih sprejemanja strateških odločitev v 

organizaciji in uspešnostjo organizacije povezanosti ni – ni vpliva. Hipotezo smo zavrnili. 
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Peta hipoteza se je glasila: Avtonomnost KM pri zaposlovanju in izbiri izobraževanja je 

statistično značilno povezana z uspešnostjo organizacije. Hipotezo smo preverili s Pearsonovim 

koeficientom korelacije. Ugotovili smo statistično značilno pozitivno in šibko povezanost med 

uspešnostjo organizacije in naslednjimi (petimi) stopnjami avtonomnosti KM pri zaposlovanju 

in izbiri izobraževanja: pri izbiri izobraževanj za zaposlene, pri pogostosti izobraževanj za 

zaposlene, pri svobodni obliki načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje, rekrutiranju in 

fluktuaciji kadrov. Med drugima dvema stopnjama avtonomnosti KM pri zaposlovanju in izbiri 

izobraževanja (pravno-formalne odgovornosti organizacije, izbira najprimernejšega kandidata) 

in uspešnostjo organizacije statistično značilne povezanosti ni – ni vpliva. Hipotezo smo 

sprejeli. 

Kot zadnjo (H6) smo si zastavili naslednjo hipotezo: Strateška vloga KM je bolj izražena pri 

organizacijah, ki svojo uspešnost poleg finančnih kazalnikov merijo še s pomočjo sistema 

uravnoteženih kazalnikov, v primerjavi z organizacijami, ki uspešnost merijo zgolj s finančnimi 

kazalniki. Hipotezo smo preverili z analizo variance – ANOVA. Analiza je pokazala, da med 

strateško vlogo KM in uporabo uravnoteženih kazalnikov (BSC) za merjenje uspešnosti 

organizacije obstaja statistično značilna razlika – strateška vloga KM je bolj izražena pri 

organizacijah, ki svojo uspešnost merijo še s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov. 

Hipotezo smo sprejeli. 

6.7 Prispevek k znanosti 

Magistrska naloga je umeščena na kadrovsko področje in njegov strateški vpliv na uspešnost 

gospodarskih organizacij v Sloveniji. Menimo, da smo z našo raziskavo pomagali ugotoviti, da 

je strateška vloga KM v organizacijah bistvenega pomena, ugotovili smo namreč, da je KM 

umeščen v domala vse vitalne procese organizacije. Pomaga pri načrtovanju, izboru, 

rekrutiranju, izobraževanju, motiviranju, informiranju in številnih drugih nalogah s področja 

kadrovanja. Opozoriti smo želeli predvsem na njegovo strateško vlogo in pomembnost 

nefinančnih kazalnikov, ki pogojujeta ustrezno obvladovanje uspešnosti poslovanja, ta pa je 

odvisna od dobro postavljene vizije in uresničevane strategije organizacije. 

6.8 Predlog za prakso 

KM se zaveda svoje strateške vloge; mogoče je že zaslediti prepričanje, da bi moral biti 

obravnavan kot tesni sodelavec in strateški partner managementu, nuditi podporo pri izvajanju 

aktivne politike, opravljati več strateškega kot operativnega dela na svojem področju. 

Organizacije se borijo z nenehnimi pritiski iz okolja, konkurenca je neizprosna, globalizacija in 

informacijska revolucija pa prinašata številne spremembe, ki vplivajo na vsakega posameznika. 

KM ima pred seboj številne izzive, od pridobivanja ugleda in ustreznih kompetenc za aktivno 

sodelovanje in vključevanje v strateški del poslovne politike do svojega lastnega 
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izpopolnjevanja in permanentnega izobraževanja, kako čim bolj uspešno implementirati 

kadrovske procese, ki prihajajo v prihodnosti in organizacijam zagotavljajo trajno dodano 

vrednost. Za kakovostno opravljanje svojega dela morajo biti seznanjeni in razumeti poslanstvo 

in vizijo celotnega poslovnega procesa, ne samo na ravni KM. Nujno je povezovanje med 

oddelki in vrhnjim managementom, da bi pa to dosegli, je potrebna visoka strokovna in splošna 

usposobljenost ter seznanjenost s procesi na domala vseh ravneh v organizaciji. Svetujemo jim, 

da si kot strateški partnerji poskušajo pridobiti zaupanje pri vodstvu, večje sodelovanje pri 

strateških odločitvah in da se dokažejo s splošno razgledanostjo in proaktivnostjo. Sledijo naj 

trendom, naj več pomena pripisujejo uporabi nefinančnih orodij in kazalnikov za ugotavljanje 

uspešnosti organizacije, saj na tak način dolgoročno prispevajo k splošnemu zadovoljstvu na 

obeh straneh, torej pri vodstvu in kadrih. Ob vsem tem pa je bistvenega pomena komunikacija 

med sodelavci. KM bo moral biti tesni zaveznik kadra in na drugi strani uspešen povezovalec 

in svetovalec vrhnjega managementa. Prijetno delovno okolje in dobri poslovni odnosi so ključ 

do uspeha, tega se morajo zavedati in te odnose nenehno spremljati, razvijati in izboljševati. 

Organizacije naj glede svojih potreb in zastavljenih ciljev izoblikujejo lasten kadrovski sistem, 

v katerem opredelijo, kakšen kader že imajo, kakšnega potrebujejo v prihodnosti in na kakšen 

način ga bodo privabili v svoj tim. V slovenskih organizacijah je še vedno prisotna fluktuacija 

talentiranega kadra, ki se raje zaposli v tujih organizacijah ali se celo izseli iz države. Na tem 

področju bo zagotovo potrebno ukrepati in izdelati sistem, ki bo talente motiviral in privabljal, 

da ostanejo oz. se vrnejo v domače poslovno okolje in jim dati priložnost, da se dokažejo. KM 

mora sodelovati na domala vseh ravneh – od izbire, pogostosti, avtonomnosti izobraževanja 

kadra do iskanja in izbire ustreznega kadra, t. i. operativnega dela, aktivnega vključevanja v 

najbolj pomembne ravni v organizaciji, t.  i. strateškega dela. V raziskavi smo namreč ugotovili, 

da obstaja vključenost KM pri oblikovanju strateških ciljev v organizaciji, medtem ko je 

vključenost KM pri sprejemanju strateških odločitev zelo nizka. V tem smislu se mora KM najti 

kot poslovni zaveznik in uskladiti svoje mehke veščine za potrebe kadra, na drugi strani pa s 

svojim strokovnim znanjem postati strateški strokovnjak in upravičiti vlogo svetovalca 

vrhnjemu managementu pri pomembnih oblikah poslovnih procesov v organizaciji. 

6.9 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

Raziskav na to temo je v Sloveniji še vedno izredno malo. Ker je velikih in srednje velikih 

organizacij glede na majhnost Slovenije sorazmerno veliko, bi KM moral predstavljati eno 

pomembnejših tematik za raziskave v prihodnosti. Zaradi širokega področja, ki ga pokriva in 

zaslužnosti za uspešnost v organizacijah, kot je bilo ugotovljeno in potrjeno z našo raziskavo, 

priporočamo nadaljevanje raziskovanja na tem področju, in sicer: 

- proučevanje vpliva KM na uspešnost organizacije z anketiranjem vodstva oz. vrhnjega 

managementa, koliko je po njihovem mnenju KM zaslužen za poslovni uspeh; 

- podobno raziskavo izvesti tudi v sosednjih državah (na Hrvaškem, v Avstriji in na 

Madžarskem), tako bi dobili večjo reprezentativnost vpliva KM na uspešnost organizacij; 
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- pri naslednji raziskavi bi se morda bilo smiselno osredotočiti in izbrati samo zelo uspešne 

in hitro rastoče organizacije, morda tudi srednje velikosti, da se ugotovi, kaj delajo drugače 

od ostalih. 
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7 SKLEP 

V razvitem sodobnem okolju, v katerem je primarni cilj skrajšan življenjski cikel produktov, v 

katerem so vedno večje težnje po inovacijah, nenehni prilagodljivosti in neusmiljena 

konkurenca, bodo organizacije za preživetje morale uporabljati nove oblike poslovanja in 

vodenja, pri čemer bo glavni poudarek na intelektualnem kapitalu in ne na dobičku, tehnologiji 

in inovativnosti. Kadri in njihov razvoj so izrednega pomena za konkurenčno prednost 

organizacij, ki pomaga pri uspešnem obvladovanju sprememb. 

V teoretičnem delu naloge smo spoznali številne teorije domačih in tujih avtorjev, kako 

pomembni so ljudje kot kadri, potenciali in kapital za uspešno poslovanje. V tem delu nastopijo 

kadrovski strokovnjaki kot ključen akter, ki naj bi s svojim znanjem in izkušnjami bili bistven 

člen povezovanja med vodstvom in kadrom v organizaciji. V trenutnih razmerah, ko je 

učinkovito vodenje že pošteno okrnjeno, morajo kadrovniki s svojo pozitivno naravnanostjo 

dajati zgled in pobudo za uspešno poslovanje. Organizacije, ki razmišljajo na dolgi rok, imajo 

uspeh zagotovljen z zaposlovanjem in negovanjem kvalitetnega kadra. Ustvarjanje 

konsistentnega, sodobnega in povezovalnega sistema, ki bo proizvajal neprekinjeno ustvarjanje 

dodane vrednosti ter zagotavljal prave ljudi na pravih mestih ob pravem času, je vizija vsakega 

KM. Ob vsem tem pa je potrebno spremljati prihajajoče globalne spremembe in trende. Zaradi 

vsega naštetega je delo KM izjemno pomembno in ga je potrebno uvrstiti v sam vrh strateškega 

managementa. Pot, ki jo spremlja povratnost informacij in medsebojno sodelovanje KM in 

vodstva, je tista, ki vodi k večji učinkovitosti in jo še dodatno izboljšuje.  

Naš namen je bil ugotoviti stopnjo povezanosti, prepletenosti in sodelovanja med vodstvom in 

KM in ali obstaja neposredni vpliv na strateške odločitve v organizacij ter ali to neposredno 

vpliva na uspešnost poslovanja v gospodarskih družbah. Še posebej smo se osredotočili na 

uspešnost organizacij, ki v veliki meri upoštevajo mnenja in pobude iz kadrovske službe. 

Zanimala nas je predvsem avtonomija pri odločitvah o izbiri in pogostosti izobraževanj kadra, 

ali se lahko sami odločajo o zaposlitvi novega kadra, ali sodelujejo pri načrtovanju in izbiri 

novega kadra, pri uvajanju in nenazadnje tudi pri odhodu kadra iz organizacije. 

V empiričnem delu smo temeljno tezo, ki se glasi Vključenost KM v strateško upravljanje 

organizacije, avtonomnost KM pri odločanju o izobraževanju in zaposlovanju novega kadra ter 

organiziranost KM vplivajo na uspešnost organizacije, testirali s 6 hipotezami. Raziskava je 

pokazala, da se v slovenskih organizacijah že kaže večja stopnja vključenosti in sodelovanja 

strateškega managementa in KM, vendar ta vključenost še vedno temelji bolj na operativnih kot 

strateških odločitvah v organizacijah. Ugotovili smo tudi, da so bolj uspešne tiste organizacije, 

v katerih je vloga KM bolj strateška kot operativna. Potrdili smo tudi, da je strateška vloga KM 

bolj izražena pri organizacijah, ki svojo uspešnost merijo tudi s pomočjo sistema uravnoteženih 

kazalnikov. 

Ob koncu lahko povzamemo, da KM potrebuje več vključevanja v strateški del poslovanja, več 
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znanja, proaktivnosti in permanentnega izobraževanja, saj si bo le na ta način pridobil zaupanje 

in postal tesni zaveznik in svetovalec vrhnjemu managementu. Svojih sposobnosti se morajo 

tudi sami zavedati, saj le tako lahko gradijo mozaik kredibilnosti in s svojim znanjem in 

aktivnim vključevanjem prispevajo k izboljšanju in doseganju dolgoročno zastavljenih ciljev. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1.  KM 

1.1 V vaši organizaciji za kadrovski management skrbi:  

a) Poseben oddelek za kadre/človeške vire 

b) Zunanji sodelavci (outsourcing) 

c) Za kadre skrbi manager oz. vodja organizacije 

d) V organizaciji se z KM ne ukvarjamo 

1.2 V primeru, da imate v organizaciji lasten kadrovski oddelek, koliko ljudi ta zaposluje? 

__________________________________ 

1.2.1 Ali imajo zaposleni v kadrovskem managementu dodatna strokovna znanja za izvajanje 

kadrovske funkcije (dodatna izobraževanja za delo z zaposlenimi, nudenje strokovne 

podpore, svetovanje, izvedba strokovnih delavnic …)? 

DA     NE  DELNO 

1.3 Katere izmed kadrovskih procesov izvajate v vaši organizaciji?  

           DA NE 

a. vodenje kadrovskih evidenc  1  2 

b. reševanje pravnih zadev  1  2 

c. planiranje kadrov  1  2 

d. pridobivanje, izbira in uvajanje kadrov  1  2 

e. analiza strukture dela  1  2 

f. izobraževanje in razvoj kadrov  1  2 

g. planiranje karier zaposlenih  1  2 

h. ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih  1  2 

i. odkrivanje in delo s talenti  1  2 

j. spremljanje delovne uspešnosti zaposlenih  1  2 

k. motiviranje in nagrajevanje  1  2 

l. varnost in zdravje pri delu  1  2 

m. izvajanje ocenjevalnih postopkov  1  2 

n. izvajanje razvojnih intervjujev  1  2 

o. sistematično delo z namestniki in nasledniki  1  2 

p. postopki za obdržanje najboljših  1  2 

q. izvajanje odhodnih intervjujev  1  2 
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1.4 Kot del vaših nalog v večini opravljate (pri čemer 1 pomeni, da sploh ne opravljate, in 

5 da v večini opravljate):  

Strateški del 1 2 3 4 5 

Operativni del 1 2 3 4 5 

1.5 Ali ima vaša organizacija strategijo razvoja kadrov/človeških virov?  

DA     NE  DELNO 

1.6 Katero mesto po pomembnosti zaseda KM v vaši organizaciji (pri čemer 1 pomeni 

nepomembno in 5 zelo pomembno)? 

1 2 3 4 5 

1.7 V kolikšni meri vas, (torej KM) vrhnji management vključuje v (pri čemer 1 pomeni, 

da sploh ne zaupa, in 5, da zaupa popolnoma): 

Strateške odločitve o zaposlovanju 1 2 3 4 5 

Organizacijske odločitve 1 2 3 4 5 

Pravno-formalne odgovornosti organizacije (tožbe, odškodnine) 1 2 3 4 5 

Svobodno obliko načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje 1 2 3 4 5 

Rekrutiranje 1 2 3 4 5 

Odločanje o izbiri in pogostosti izobraževanja kadrov 1 2 3 4 5 

Izbiro najprimernejšega kandidata 1 2 3 4 5 

Prepoznavanje poslovnih trendov in vplivanje na organizacijo ter 

prepoznavanje ovir pri sprejetih strategijah 

1 2 3 4 5 

Aktivno oblikovanje politike organizacije 1 2 3 4 5 

1.8 Ali vas vodstvo organizacije pri izvajanju funkcije podpira?      

DA     NE  DELNO 

1.9 Ali menite, da vas vrhnji management dovolj vključuje pri oblikovanju strateških 

odločitev organizacije? 

DA     NE  DELNO 

1.10 Ali pri vas spremljate povratne informacije o učinkovitosti izvedenih izobraževanj 

zaposlenih?  

DA     NE  
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1.11 Ocenite stopnjo avtonomnosti vaših nalog na naslednjih področjih (pri čemer 1 pomeni, 

da ste popolnoma neavtonomni, in 5, da ste popolnoma avtonomni): 

Izbira izobraževanj za zaposlene 1 2 3 4 5 

Pogostost izobraževanj za zaposlene 1 2 3 4 5 

Pravno-formalne odgovornosti organizacije (tožbe, odškodnine) 1 2 3 4 5 

Svobodna oblika načrtovanja za zaposlitev kadrov v prihodnje 1 2 3 4 5 

Rekrutiranje 1 2 3 4 5 

Izbira najprimernejšega kandidata 1 2 3 4 5 

Fluktuacija kadrov 1 2 3 4 5 

2 USPEŠNOST ORGANIZACIJE 

2.1 Dobiček od dohodka vaše organizacije v letu 2014: 

a) manj kot 10.000 € 

b) 10.000 €–50.000 € 

c) nad 50.000 € 

2.2 Kako bi uspešnost vaše organizacije v primerjavi z drugimi v vaši branži uvrstili glede 

na naslednje (pri čemer je stopnja strinjanja pri 1 najnižja, pri 5 pa najvišja): 

 1 2 3 4 5 

a. Profitabilnost 1 2 3 4 5 

b. Čas od ideje do inovacije 1 2 3 4 5 

c. Kakovost kadrovskih procesov 1 2 3 4 5 

d. Konkurenčnost 1 2 3 4 5 

e. Prodor na mednarodne trge 1 2 3 4 5 

f. Bonitetna ocena  1 2 3 4 5 

2.3 Koliko so po vašem mnenju naslednji oddelki v organizaciji zaslužni za uspešnost 

podjetja, pri čemer 1 pomeni, da sploh niso zaslužni, in 5, da so popolnoma zaslužni (v 

primeru, da tega oddelka nimate, pustite prazno)? 

a. KM – kadrovski oddelek 1 2 3 4 5 

b. Vodstvo 1 2 3 4 5 

c. Proizvodnja 1 2 3 4 5 

d. Nabava 1 2 3 4 5 

e. Prodaja 1 2 3 4 5 

f. Računovodstvo 1 2 3 4 5 

g. Informatika, raziskave in razvoj 1 2 3 4 5 
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2.4 Ali v vaši organizaciji uporabljate za merjenje uspešnosti podjetja tudi uravnotežene 

kazalnike (BSC) ?       

DA     NE  DELNO 

2.5 Ocenite pomembnost naslednjih kazalnikov za uspešnost vaše organizacije (pri čemer 1 

pomeni, da kazalnik sploh ni pomemben, in 5 pomeni, da je kazalnik zelo pomemben): 

Bonitetna ocena 1 2 3 4 5 

Dobiček 1 2 3 4 5 

Ocena odličnosti 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo zaposlenih 1 2 3 4 5 

Ocena organizacijske klime 1 2 3 4 5 

Fluktuacija 1 2 3 4 5 

3 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU 

3.1 Število zaposlenih v vaši organizaciji na dan 31. 12. 2015: _______________________ 

3.2 Trg, ki ga v večini obvladuje vaša organizacija, je:  

Domači    Mednarodni    Mešano (približno enaka usmerjenost v domači in mednarodni 

trg) 

3.3 Dejavnost vaše organizacije:  

Proizvodna    Storitvena    Oboje Drugo 

3.4 Leto ustanovitve organizacije: _________________________ 
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FAKTORSKA ANALIZA – VKLJUČENOST 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,903 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 665,289 

df 36 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q8a 0,625 0,520 

Q8b 0,728 0,705 

Q8c 0,490 0,424 

Q8d 0,467 0,445 

Q8e 0,690 0,691 

Q8f 0,648 0,573 

Q8g 0,594 0,597 

Q8h 0,795 0,730 

Q8i 0,810 0,807 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,763 64,033 64,033 5,393 59,927 59,927 

2 0,957 10,636 74,669       

3 0,616 6,840 81,509       

4 0,442 4,907 86,416       

5 0,365 4,056 90,473       

6 0,311 3,450 93,923       

7 0,238 2,646 96,569       

8 0,188 2,086 98,655       

9 0,121 1,345 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrixa 

  

Factor 

1 

Q8i 0,898 

Q8h 0,855 

Q8b 0,840 

Q8e 0,831 

Q8g 0,773 

Q8f 0,757 

Q8a 0,721 

Q8d 0,667 

Q8c 0,569 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

COMPUTE VKLJUČENOST_KM=(Q8a + Q8b + Q8c + Q8d + Q8e + Q8f + Q8g + Q8h + 
Q8i) / 9. 

EXECUTE. 
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FAKTORSKA ANALIZA – USPEŠNOST 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

VKLJUČENOST_KM 100 3,7522 0,73480 

Valid N (listwise) 100     

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,865 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 233,521 

df 15 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

  Initial Extraction 

Q14a 0,432 0,448 

Q14b 0,453 0,519 

Q14c 0,417 0,465 

Q14d 0,570 0,676 

Q14e 0,393 0,445 

Q14f 0,414 0,466 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,506 58,425 58,425 3,019 50,319 50,319 

2 0,647 10,780 69,205       

3 0,586 9,765 78,970       

4 0,536 8,930 87,900       

5 0,403 6,714 94,614       

6 0,323 5,386 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrixa 

  

Factor 

1 

Q14d 0,822 

Q14b 0,720 

Q14f 0,683 

Q14c 0,682 

Q14a 0,669 

Q14e 0,667 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 


