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POVZETEK 

V doktorski disertaciji je obravnavana problematika integracije in sinergijskih učinkov 

orodij managementa v integriranem managerskem modelu na primeru slovenskega 

podjetja. Managerji si pri managerskih aktivnostih pomagajo z različnimi managerskimi 

orodji. Njihov nabor je odvisen od različnih dejavnikov. Opravljena raziskava študije 

primera managerskega modela obravnava sinergijske učinke, ki jih povzroča 

interaktivno delovanje evropskega modela poslovne odličnosti in uravnoteženega 

sistema kazalnikov v za ta namen zasnovanem integriranem managerskem modelu. 

Rezultati raziskave potrjujejo nastanek sinergijskih učinkov ob predhodno opredeljeni 

uravnoteženi uporabi obravnavanih managerskih orodij. Ti s svojim delovanjem 

omogočajo managementu podjetja, da na osnovi izdelanega celovitega pregleda nad 

stanjem v podjetju pristopi k oblikovanju strategij, ki s svojim izvajanjem v podjetju 

ustvarjajo pogoje za nastanek konkurenčne prednosti, ki izvira iz podjetja in se pojavlja 

na ravni podjetja. Konkurenčna prednost omogoča podjetju, da je ob umnih 

managerskih odločitvah konkurenčno. Podjetja, ki imajo večjo konkurenčno prednost, 

so bolj uspešna. Rezultati raziskave potrjujejo, da pozitivni sinergijski učinki 

interaktivnega delovanja obravnavanih managerskih orodij v integriranem 

managerskem modelu povečujejo konkurenčnost podjetja. Iz rezultatov raziskave je tudi 

razvidna nevarnost, da sčasoma uravnoteženi sistem kazalnikov prevzame dominantno 

vlogo in se na ta način uravnoteženost delovanja poruši. Dolgoročna zavezanost 

managementa se kaže kot jamstvo za kontinuirano uravnoteženo delovanje 

obravnavanih managerskih orodij. Zasledovanje logike repliciranja je pot, ki v bodoče 

omogoča povečevanje stopnje analitičnega posploševanja rezultatov raziskave. 

Disertacija nakaže tudi smeri, v katerih naj bi se odvijala nadaljnja raziskovanja v 

smislu nadgradnje in izboljšav prikazanega integriranega managerskega modela. 

Smiselno vključevanje koncepta ekonomske dodane vrednosti, smiselno vključevanje 

procesov, ki izhajajo iz modela strateškega planiranja, smiselno vključevanje delovanja 

koncepta intelektualnega kapitala, smiselno vključevanje procesov obvladovanja 

tveganj in smiselno vključevanje sistema obvladovanja stroškov v integrirani 

managerski model je samo nekaj izzivov, ki se kažejo kot možnosti nadaljnjih 

raziskovanj. 

Ključne besede: konkurenčna prednost, konkurenčnost, uspešnost, evropski model 

poslovne odličnosti, uravnoteženi sistem kazalnikov, management, integrirani 

managerski model, sinergije, interakcije. 

ABSTRACT 

This doctoral thesis deals with the issues of integration and synergy effects of 

management tools in the integrated model of management in the case study of a 
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Slovenian company. When engaging in different managerial activities the managers help 

themselves by using different management tools. The selection of tools depends on 

different factors. The research of the management model case study carried out in the 

dissertation deals with the synergy effects caused by the interactive performance of 

European Business Excellence Model and Balanced Scorecard in the integrated 

management model created for this purpose. The results of the research confirm the 

formation of the synergy effects when proportionally using previously defined 

management tools which are the subject of this dissertation. These tools and their effects 

enable the company management to approach the formation of strategies which create 

conditions for the competitive advantage originating from the company and presenting 

itself on the company level on the basis of the complete overview of the company’s 

situation. The competitive advantage, along with sensible managerial decisions, makes 

the company competitive. Companies with bigger competitive advantage are more 

successful. The results of the research confirm that positive synergy effects of 

interactive performance of management tools discussed in this dissertation in the 

integrated model of management increase the company’s competitiveness. The results 

of the research also indicate a danger that the Balanced Scorecard eventually takes over 

a dominant role and in this way ruins the balance of the performance. The long-term 

commitment of the management appears to be the warranty for the continuous balanced 

performance of the management tools discussed in the dissertation. Following the logic 

of replication is the way which will in future increase the degree of analytical 

generalisation of the results of this research. The dissertation also indicates the direction 

in which further research should be done in the sense of development and improvements 

of the integrated management model from this dissertation. Sensible incorporation of 

the concept of economic added value, sensible incorporation of the processes 

originating from the model of strategic planning, sensible incorporation of the 

intellectual capital concept, sensible incorporation of the risk management processes 

and sensible incorporation of cost management into the integrated management model 

are just some of the challenges which present themselves as possible subjects for further 

research.  

Key words: competitive advantage, competitiveness, business effectiveness, European 

Business Excellence Model, Balanced Scorecard, management, integrated management 

model, synergies, interactions.  
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1 UVOD 

Znanstveno področje, v katerega sodi obravnavana tematika doktorske disertacije, 

je raziskovanje v managementu. Raziskava temelji na izhodiščih raziskovanj v 

splošnem managementu. Ožje smo se usmerili v raziskovanje managerskih orodij in 

učinkov njihovega skupnega interaktivnega delovanja. Naše raziskovalno delo smo 

usmerili v raziskovanje učinkov, ki jih povzročajo morebitne sinergije, ki izhajajo iz 

interaktivnega delovanja dveh različnih managerskih orodij: evropskega modela 

poslovne odličnosti (EFQM) in uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) v 

integriranem managerskem modelu. Sinergijski učinki, kot rezultat takega delovanja, 

predvidoma povečujejo konkurenčnost podjetij. To daje raziskavi izvirnost. Evropske 

izkušnje iz zadnjih let kažejo, da tak pristop aktivno spodbujajo tudi programi evropske 

komisije. 

1.1 Raziskovalni problem 

Zaradi globalnega preseganja ponudbe nad povpraševanjem in s tem povezanih 

sprememb se je izrazito povečal pomen večje konkurenčnosti podjetij. Potrebe po 

izboljševanju konkurenčnosti so nastale zaradi zahtev trga, močne konkurence in hitrega 

razvoja. Na osnovi večletnih analiz o vlogi in uporabi različnih managerskih pristopov v 

gospodarstvu je mogoče ugotoviti, da približno 70 % podjetij, ki že uporabljajo različne 

managerske modele, teh (še) ne obvladujejo zadovoljivo. Vzrokov za tako stanje je več 

in mnoge je mogoče neposredno pripisati vlogi managementa v podjetjih, ki ne 

izkorišča dovolj potencialov razpoložljivih managerskih orodij in njihovih možnih 

kombinacij. 

Doktorska disertacija je usmerjena v iskanje odgovora na vprašanje, kako lahko 

interaktivno povežemo delovanje uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) in 

evropskega modela poslovne odličnosti (EFQM) v bolj učinkovit integrirani managerski 

model. Vsako izmed naštetih managerskih orodij ima svoje prednosti in tudi svoje 

slabosti. Oba modela sta posamično relativno pogosto uporabljena kot managerski 

orodji pri vodenju raznih organizacij. Uporaba prvega je v 18 % porastu, medtem ko je 

uporaba drugega v 11 % upadanju (Rigby 2007, 2). Kombiniranje različnih 

managerskih orodij in njihova aplikacija pa ni tako pogosta. Tudi raziskave v 

managementu, ki bi znanstveno utemeljevale njihov vpliv na konkurenčnost podjetja, so 

zelo redke. Integrirani managerski modeli se še vedno razvijajo in v praksi še vedno 

iščejo svoje potrditve v smislu izboljševanja konkurenčnosti podjetij. 

Raziskovalni problem je torej usmerjen v analizo delovanja sinergijskih učinkov 

interaktivnega delovanja dveh navedenih managerskih orodij v integriranem 

managerskem modelu in ugotavljanje učinka na konkurenčnosti podjetja. 
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1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

1.2.1 Namen 

Temeljni namen doktorske disertacije je opredeliti in utemeljiti učinke vzajemnega 

delovanja kombinacije managerskih orodij na konkurenčnost podjetja. Zato smo 

oblikovali integrirani managerski model, ki je rezultat kompozicije sistemov prvega 

reda v sistem drugega reda in s tem ustvarjenih novih odnosov z novimi značilnostmi. 

Izvedli smo raziskavo v obliki študije primera managerskega modela, s katero smo 

ugotovili vplive le-teh na konkurenčnost podjetja. Na osnovi nam znanih in dosegljivih 

virov v takem kontekstu do sedaj ni še nihče izvedel takšne raziskave. S tako 

opredeljenim namenom so okvirno določeni tudi cilji doktorske disertacije. 

1.2.2 Cilji 

Pri pisanju doktorske disertacije smo zasledovali naslednje cilje: 

 Ugotoviti želimo, kakšne so prednosti, slabosti in podobnosti obeh 

managerskih orodij. 

 Opredeliti interakcije, ki nastajajo pri njunem uravnoteženem skupnem 

delovanju. 

 Ugotoviti želimo, katere so močnostne strani uravnoteženega interaktivnega 

delovanja obeh managerskih orodij. 

 Zasnovati integrirani managerski model, ki bo predstavljal novo, izvirno 

celoto. 

 Identificirati sinergijske učinke, ki se pojavljajo v integriranem managerskem 

modelu kot rezultat uravnoteženega interaktivnega delovanja EFQM in BSC. 

 Oblikovati model kazalcev za dokazovanje vplivanja sinergijskih učinkov na 

konkurenčnost podjetja. 

 S pomočjo študije primera utemeljiti delovanje sinergijskih učinkov na 

konkurenčnost podjetja. 

1.2.3 Raziskovalni vprašanji 

Na osnovi do sedaj pridobljenih znanj v zvezi z obravnavano problematiko smo se 

odločili, da v doktorski disertaciji iščemo odgovore na naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kako na osnovi kombinacije obravnavanih managerskih orodij definirati 

integrirani managerski model? 

 Kakšni so vplivi sinergij, ki jih povzročajo interakcije med BSC in EFQM, na 

konkurenčnost podjetja? 
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Tekom izvedbe študije primera managerskega modela smo oblikovali primerno 

število kategorij in ustrezna ključna vprašanja, s pomočjo katerih smo lahko dobili 

relevantne odgovore glede na vsebino raziskave. 

1.3 Konceptualni okvir raziskave 

Raziskavo smo izvedli kot študijo primera (angl. Single-Case Study) managerskega 

modela. Pri zasnovi konceptualnega okvirja raziskave smo, glede na specifičnost našega 

primera, smiselno priredili poglede Yina (2003, 39–46) na metode snovanja študij 

primerov. Samo študijo primera managerskega modela smo znotraj razdelili v tri 

logične in smiselne celote: 

 Prvi del, v katerem se prvenstveno ukvarjamo z opredeljevanjem študije in 

njenim oblikovanjem. Dominantno vlogo v tem delu ima teoretski del študije, 

ki vsebuje tri korake in ki jih v nadaljevanju tudi podrobneje predstavljamo. V 

tem delu tudi natančneje vsebinsko opredeljujemo sam primer in se odločimo 

za izbor metod zbiranja podatkov. 

 Drugi del, v katerem se v glavnini ukvarjamo s pripravo, zbiranjem, urejanjem 

in analiziranjem podatkov, skratka, z on-site raziskavo oziroma z izvedbenim 

delom študije primera v večjem slovenskem podjetju. V nadaljevanju drugega 

dela študije primera managerskega modela pa se posvečamo urejanju in 

analiziranju v tem delu pridobljenih podatkov. 

 Tretji del, v katerem prevladujeta analiziranje in sklepanje. V tem delu 

primerjamo teoretski in empirični del raziskave, rezultate kvalitativno 

interpretiramo in na tej osnovi oblikujemo odgovore na raziskovalni vprašanji 

študije primera managerskega modela. 

1.3.1 Teoretski del študije primera managerskega modela 

V prvem koraku teoretskega dela študije primera se posvečamo komparativni 

analizi EFQM in BSC, katerih skupno interaktivno delovanje je tudi predmet naše 

raziskave. Nanju smo pogledali iz štirih različnih zornih kotov. Kot rezultat 

komparativne analize sledi opredelitev njunih prednosti, slabosti in podobnosti (SWS) 

(angl. Strenghts, Weaknesess, Similarities). Nadalje smo tudi opredelili interakcije, ki 

so posledica njunega uravnoteženega skupnega delovanja. Vzporedno smo se v prvem 

koraku naše raziskave ukvarjali s študijem pomembnejših virov s področja obstoječe 

teorije managementa, člankov in druge znanstvene literature, s poudarkom na 

poglabljanju v ožjo vsebino, ki je predmet komparativne analize. Usmerili smo se na 

novejše, mednarodno priznane vire, pri čemer pa se nismo izogibali relativno starejših 

virov, ki so smiselno obogatili prvi korak naše raziskave. 
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V drugem koraku istega dela študije primera smo izvedli analizo SWS z vidika 

uravnoteženega interaktivnega delovanja EFQM in BSC. Kot rezultat analize sledi 

opredelitev močnostnih strani interaktivnega delovanja EFQM in BSC. Vzporedno smo 

v drugem koraku raziskave proučevali nam dosegljive objave in drugo znanstveno 

literaturo s področja sinergij, ki nam je bila v pomoč in oporo pri izvedbi tretjega koraka 

teoretskega dela študije primera managerskega modela. 

V tretjem koraku smo na osnovi rezultatov analize, izvedene v drugem koraku 

teoretskega dela študije primera, pristopili h kompoziciji kot procesu ustvarjanja nove 

celote za katero so značilni novi odnosi in nova kakovost. V našem primeru se ta proces 

odraža v oblikovanju novega integriranega managerskega modela. Nadalje 

opredeljujemo sinergijske učinke, ki jih povzročajo interakcije med obema 

managerskima orodjema pri njunem uravnoteženem skupnem delovanju v novo 

oblikovanem integriranem managerskem modelu. Pri tem se osredotočamo na 

sinergijske učinke v soodvisnih upravljalnih1 procesih. V nadaljevanju tretjega koraka 

doktorske disertacije smo na osnovi spoznanj, do katerih smo prišli s pomočjo 

proučevanja objav in druge znanstvene literature s področja konkurenčnosti podjetij, 

oblikovali ustrezen model kazalcev za merjenje in preverjanje vplivov sinergijskih 

učinkov na konkurenčnost podjetja. Potek teoretskega dela študije primera prikazujemo 

na sliki 1.1 doktorske disertacije. 

                                                 
1 Pri tem pojmujemo upravljanje v kibernetskem, širšem pomenu, ki vsebuje ves 

upravljalno-vodstveni proces (Kajzer 2002, 120). 
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Slika 1.1 Konceptualni okvir raziskave – teoretski del študije primera 
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1.3.2 Empirični del študije primera (on-site analiza) 

V tem delu študije primera managerskega modela se soočamo s stvarnostjo. Zaradi 

dejstev, ki jih navajamo v tistem delu prvega poglavja doktorske disertacije, ki govori o 

omejitvah raziskave, smo to fazo raziskave izvedli na primeru enega podjetja. Izvedbeni 

del študije primera managerskega modela smo pričeli z izvedbo intranetne ankete s 

pomočjo anketnega vprašalnika z zaprtimi vprašanji. Anketo smo izvedli na 

neslučajnem vzorcu, izbranem po posebnem kriteriju, s tipičnimi enotami 34 

zaposlenih. Rezultati testirane ankete, ki smo jih analizirali kvantitativno in interpretirali 

kvalitativno, so nam služili za: 

 preverjanje predhodne postavitve kategorij, 

 oblikovanje ključnih vprašanj in 

 oblikovanje sistematične zasnove nadaljnjega zbiranja podatkov. 

Na osnovi spoznanj, predhodno pridobljenih z analizo intranetne ankete, smo 

oblikovali ključna vprašanja za nadaljevanje on-site raziskave, ki smo jo tudi izpeljali 

tako, da smo izvedli polstrukturirane intervjuje s top managementom podjetja in z 

izbranimi vrhunskimi strokovnjaki obravnavanega podjetja in izven njega. Vzporedno 

smo se v tej fazi naše raziskave ukvarjali s študijem pomembnejših internih virov 

podjetja s področja, ki je pomembno za izvedbo raziskave. V nadaljevanju empiričnega 

dela študije primera smo uredili v tem delu raziskave zbrane podatke in jih kvalitativno 

analizirali. Konceptualni okvir izvedbenega dela študije primera prikazujemo na sliki 

1.2 doktorske disertacije. 
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Slika 1.2 Konceptualni okvir raziskave – izvedbeni del študije primera 

 

1.3.3 Sklepni del študije primera 

V nadaljevanju študije primera managerskega modela smo izvedli primerjavo 

ugotovitev, ki izhajajo iz njenega teoretskega dela, z rezultati, pridobljenimi v 

empiričnem delu raziskave. Dobljene rezultate smo kvalitativno interpretirali. Ti so nam 

pomagali pri oblikovanju odgovorov na zastavljeni raziskovalni vprašanji. 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja 

V doktorski disertaciji smo uporabil poslovno raziskavo. To pomeni, da smo izvedli 

analizo poslovnega problema. V raziskavo sta vključena tako temeljni kot aplikativni 

raziskovalni element (Žižmond 1998, 67–73). Poudarek dajemo ugotavljanju in 

utemeljevanju delovanja sinergijskih učinkov, kot posledici uravnoteženega 

interaktivnega delovanja kombinacije EFQM in BSC v integriranem managerskem 

modelu, na konkurenčnost podjetja. 

1.4.1 Opredelitev pristopa k raziskavi 

Cassel in Symon (2005, 1–9) trdita, da so kvalitativne metode raziskovanja 

primernejše kot kvantitativne za raziskovanje raziskovalnih vprašanj, usmerjenih na 

procese v organizacijah; enako trdita tudi za raziskovanje njihovih izidov. Eden izmed 

razlogov za navedeno trditev je ta, da so kvantitativne študije usmerjene na merjenje in 

analiziranje vzročnih povezav med variablami, ne pa na procese. Njuna trditev kot tudi 

stališča drugih v tem tekstu navedenih avtorjev so nas opogumila, da smo našo 
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raziskavo zasnovali kot kvalitativno. Glede na mnenje Spenderja (1996, 23) je cilj 

pozitivističnega pristopa k raziskavam v razvoju skladne, abstraktne predstave sveta tam 

zunaj, medtem ko so interpretativne raziskave usmerjene na poti, v katerih pridobimo 

pomen našega izkustva. Pridružujemo se Easterby-Smithu, Thorpu in Lowu (2002, 21), 

ki se v svoji trditvi, da danes ne potrebujejo upravljanja samo tradicionalni viri, ampak 

je vedno večji poudarek na upravljanju nematerialnih virov, kot so kakovost, znanje, 

procesi, sklicujeta na mnoge uveljavljene avtorje, kot so Pralahad in Hamel (1990), 

Nonaka in Tekeuchi (1995), Moingeon in Edmonson (1997). 

1.4.2 Študija primera 

Pomanjkanje raziskav, ki nam jih je uspelo izslediti, kako podjetja zavestno 

razvijajo in uporabljajo pristop na osnovi interaktivnega delovanja različnih 

managerskih orodij, vkomponiranih v integrirani managerski model, ter glede na 

pomanjkanje znanstvenih materialov kot rezultatov študij primerov z namenom 

razvijanja novih domnev in izboljšanja teorije managementa, nas je opogumilo za 

študijo primera managerskega modela za izvedbo naše raziskave. 

Yin (2003,1–2) trdi, da posebna potreba po študijah primera izhaja iz želje po 

razumevanju celovitosti družbenega fenomena. To pa zato, ker metoda študije primera 

omogoča raziskovalcem obdržati celovitost in pomembne značilnosti primerov iz 

realnega življenja, med katere lahko štejemo tudi organizacijske in managementske 

procese. Dejstvo je, da je metoda študije primera prednostna strategija raziskovalnega 

pristopa, ko so v ospredju vprašanja tipa “kako in zakaj,” ko ima raziskovalec zelo malo 

kontrole nad dogajanjem in ko je usmerjen na sočasnost fenomena, vključno s kakšnim 

kontekstom iz realnega življenja. Ta vprašanja tudi sovpadajo z vsebino naše raziskave. 

Hartley (2005, 323–333) ugotavlja, da metoda študije primera predstavlja detajlno 

raziskavo, ki je pogosto podprta z zajemanjem podatkov preko določenega časovnega 

obdobja glede na skladnost z raziskovanim fenomenom. Zasledovani namen je, da se za 

raziskavo zagotavlja procese, ki odražajo teoretično vsebino, ki jo raziskujemo. Ta 

namen v našem primeru zasledujemo skozi celoten potek raziskave. To nam pove, zakaj 

imajo študije primera pomembno vlogo v generiranju domnev in oblikovanju teorij 

(Eisenhardt 1989, 98; Hartley 2005, 324). 

Nadalje pa Stake (2005, 443–466) meni, da od študije primera pričakujemo 

zajemanje celovitosti in kompleksnosti enega samega primera. Po njem ima en samcat 

list ali vsak drobec samosvojo kompleksnost. Redkokdaj pa smo dovolj pozorni, da le-te 

podvržemo raziskavi primera. Ponavadi se odločimo za tovrstno študijo, kadar je primer 

sam po sebi deležen kakšnega posebnega interesa. V našem primeru tovrsten pristop k 

raziskavi sovpada tako z interesom raziskovalca samega kot z interesom podjetja, v 

katerem je izvedbeni del študije primera potekal. Stake (2005, 443–466) tudi ugotavlja, 

da je študija primera raziskava svojskosti in kompleksnosti samostojnega primera, da bi 
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lahko pojasnili in razumeli njegovo dejavnost v povezavi s pomembnimi okoliščinami 

delovanja. 

1.4.3 Metodološko ozadje teoretskega dela študije primera managerskega 

modela 

Za izvedbo prvega koraka teoretskega dela raziskave smo uporabili metodo 

komparacije. Izvedli smo komparativno analizo BSC in EFQM. Na obe orodji smo 

pogledali iz štirih različnih zornih kotov, dobljene rezultate smo med seboj primerjali in 

posledično opredelili njune prednosti, slabosti ter podobnosti (SWS). Pri tem smo si 

dodatno pomagali z znanstveno metodo kompilacije in klasifikacije. Iste metode so nam 

tudi služile kot orodje pri opredelitvi interakcij skupnega uravnoteženega delovanja 

obeh managerskih orodij. Skozi celoten prvi korak teoretskega dela raziskave smiselno 

uporabljamo tudi metodo deskripcije. 

Drugi korak teoretskega dela doktorske disertacije pričenjamo z izvedbo analize 

SWS. Pri tem smo uporabili metodo komparacije, analize in klasifikacije. Uporaba 

slednje je prišla v ospredje pri oblikovanju močnostnih strani uravnoteženega 

interaktivnega delovanja proučevanih managerskih orodij. Tudi v drugem koraku 

teoretskega dela raziskave smiselno, glede na izkazano potrebo, uporabljamo metodo 

deskripcije. 

Kot rezultat deduktivnega sklepanja smo v tretjem koraku teoretskega dela 

doktorske disertacije oblikovali nov, integrirani managerski model. Pri njegovem 

oblikovanju smo uporabili metodo sinteze. V nadaljevanju tretjega koraka raziskave 

opredeljujemo sinergijske učinke, ki se generirajo znotraj tako oblikovanega 

managerskega modela. Pri tem smo uporabili metodo komparacije in metodo 

kompilacije. V nadaljevanju tega koraka raziskave smo za oblikovanje modela kazalcev, 

s katerimi preverjamo sinergijske učinke in njihov vpliv na konkurenčnost podjetja, 

uporabili metodo kompilacije in klasifikacije. Tudi v tem koraku smiselno uporabljamo 

metodo deskripcije. 

1.4.4 Metodološko ozadje on-site analize študije primera managerskega modela 

Zaradi že predhodno omenjene specifike raziskovalnega problema smo empirični 

del raziskave izvedli v enem podjetju. Da bi pravilno oblikovali ključna vprašanja in 

formirali primerne kategorije smo, v proučevanem podjetju izvedli intranetno anketo, ki 

smo jo predhodno testirali. Le-to smo izvedli na osnovi neslučajnega vzorca s tipičnimi 

enotami 34 zaposlenih. Na osnovi rezultatov ankete, ki smo jih analizirali kvantitativno, 

interpretirali pa kvalitativno, smo preverjali vsebinsko primernost ključnih vprašanj in 

jih tudi primerno korigirali. Hkrati so nam rezultati analize intranetne ankete pomagali 

pri snovanju nadaljnjih korakov zbiranja podatkov za izvedbo empiričnega dela 
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raziskave. Podoben pristop sta v svoji raziskavi uporabila tudi McAdam in Galloway 

(2006, 280–290). 

V nadaljevanju doktorske disertacije smo izvedli jedro tako imenovane on–site 

raziskave. Na osnovi rezultatov kvalitativne interpretacije analize intranetne ankete in 

na osnovi analize kazalcev uspešnosti poslovanja smo oblikovali vprašanja za izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev s predstavniki vrhnjega managementa podjetja in 

posameznimi vrhunskimi strokovnjaki podjetja in izven njega. Le-te smo izvedli v 

nadaljnjem poteku raziskave. V tej fazi raziskave smo uporabili tudi analize raznih 

internih dokumentov podjetja, ki so povezani z vsebino raziskave, kot tudi analiz raznih 

člankov, ki se navezujejo na raziskovano problematiko, objavljenih v različnih 

znanstvenih medijih. 

1.4.5 Metodološko ozadje sklepnega dela študije primera managerskega modela 

V sklepnem delu doktorske disertacije se soočamo z rezultati raziskave. Z raziskavo 

pridobljene podatke smo uredili in jih kvalitativno analizirali. Pri tem smo uporabili 

metodo klasifikacije, komparacije in kompilacije. Metoda komparacije je bila naše 

vodilno pomagalo tudi pri primerjavi empiričnega in teoretičnega dela raziskave. 

Dodatno smiselno uporabljamo tudi metodo deskripcije, kompilacije in sinteze. 

1.4.6 Metode zbiranje podatkov 

Zbiranje podatkov za naš način obravnave smo v začetku zasnovali širše. Zatem pa 

smo sledili ugotovitvam Romenya idr. (1998, 231) ter se zavestno usmerili v bolj 

poglobljeno in specifično zbiranje podatkov v smislu oblikovanja predlogov za 

znanstveno raziskovanje. Tako kot tudi navaja Yin (2003, 83–85), smo podatke za 

raziskavo zajemali iz več različnih virov. Prvi podatki in posledično rezultati, ki smo jih 

pridobivali za našo raziskavo, so rezultat refleksije. Pri tem smo uporabili metodo 

kompilacije. To pomeni, da smiselno povzemamo rezultate opazovanj, spoznanj, stališč, 

sklepov in rezultatov raziskav drugih avtorjev, ki jih tudi korektno navajamo. V 

nadaljevanju se poslužujemo komparativne analize dveh obstoječih modelov. S to 

metodo primerjamo procese in odnose, ki so značilni za analizirana modela. 

Ugotavljamo njune podobnosti v obnašanju in razlike med njima. To nam je bilo v 

pomoč pri nadaljnjem zbiranju podatkov o sinergijskih učinkih kot posledici interakcij 

medsebojnega delovanja zadevnih managerskih orodij v integriranem managerskem 

modelu ter o učinkih na konkurenčnost podjetja. Na ta način smo lažje oblikovali 

ključna vprašanja za nadaljnji potek raziskave. Nadalje je naša metodologija zbiranja 

podatkov za potrebe raziskave vsebovala kombinacijo vprašalnikov in intervjujev, 

izvedenih v korporaciji (on-site). Najprej smo izvedli intranetno anketo s pomočjo 

vprašalnika z zaprtimi vprašanji. Anketo smo izvedli na neslučajnem vzorcu s tipičnimi 

enotami 34 zaposlenih. Rezultati le-te so nam pomagali pri oblikovanju vprašanj za 
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izvedbo polstrukturiranih intervjujev z vršnim managementom podjetja in posameznimi 

vrhunskimi strokovnjaki v podjetju in izven njega. Vzporedno smo v fazi on-site 

raziskave uporabili tudi metodo analize dokumentov podjetja. Pri tem smo se 

osredotočili na dokumente, ki so nam zagotavljali sekundarne podatke. Na ta način smo 

lahko dodatno osvetlili primarne podatke raziskave; in tudi smiselno je uporabiti 

podatke, ki so že zbrani in ustrezni. 

1.4.7 Zanesljivost in veljavnost raziskave 

Pri zagotavljanju zanesljivosti raziskave smo imeli stalno v ospredju vprašanje, ki 

mu dajejo velik pomen tudi Easterby-Smith, Thrope in Lowe (2002, 74–76): ali je 

način, kako smo dobili pomen iz grobih podatkov, dovolj razviden? Zavestno smo 

vodili postopke raziskave tako, da smo se v največji možni meri izognili napaki 

subjekta. Pri pridobivanju podatkov smo veliko pozornost namenili zagotavljanju takih 

pogojev, ki izločajo »bias« ali pristranskost subjekta. Doktorsko disertacijo razumemo 

kot »individualno raziskovalno delo« dobesedno. Na ta način smo se v veliki meri 

izognili napaki opazovalca in »biasu« ali pristranskosti opazovalca, ki jima namenjajo 

veliko pozornost v svojem delu tudi Thietart in drugi (2001, 208). 

Menimo, da smo v predhodnih podpoglavjih tega poglavja doktorske disertacije 

dovolj jasno pokazali, kaj je predmet raziskave, kako smo raziskovali in zakaj smo 

raziskovali. Pri konceptualni zasnovi raziskave smo v smislu zagotavljanja njene 

konstruktne veljavnosti stalno imeli v ospredju vprašanje: ali ta študija razgrinja 

izkušnje vpletenih v raziskovalno okolje (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2002, 75)? S 

tem tudi odgovarjamo na posredno vprašanje, ki si ga postavljajo Thietart in drugi 

(2001, 196–219), ali uporabljene metode dejansko omogočajo izvedbo raziskave, ki bo 

dala relevanten odgovor na zastavljena vprašanja. Za izboljšanje konstruktne veljavnosti 

naše raziskave smo uporabili različne vire podatkov, zagotovili sledljivost raziskave od 

oblikovanja raziskovalnih vprašanj do njenega zaključka in zagotovili verifikacijo 

raziskave s strani ključnih udeležencev (Yin 2003, 100; Thietart idr. 2001, 196–219; 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2002, 76; Trnavčevič 2006, 36). 

Prepričani smo, da je tako konceptualni kot metodološki okvir naše raziskave 

zastavljen tako, da smo se izognili pastem zagotavljanja notranje veljavnosti le-te. Med 

najbolj pogoste “biase” notranje veljavnosti, ki smo jim posvečali še posebno pozornost, 

navajamo naslednje: zgodovinski efekt, zrelostni efekt, efekt testa, instumentalni efekt, 

kontaminacijski efekt (Yin 2003, 36; Thietart idr. 2001, 207–210). 

Kadar govorimo o problemu zunanje veljavnosti ali posploševanja v primeru 

kvalitativne raziskave, kot je naša, smiselno povzemamo Yina (2003, 37). Kaže se nam 

dejstvo, da bi le-ta lahko bila reprezentativna, v kolikor bi istočasno ugotovili, da je 

študija plod induktivnega sklepanja in kot taka ne zahteva odgovorov metod, ki so plod 

deduktivnega sklepanja (Romenyi idr. 1998, 233). Tudi McAdam in Galloway (2006, 
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284) se v svojem članku pridružujeta takemu načinu znanstvenega razmišljanja, ko 

utemeljujeta problematiko posploševanja njune raziskave. Naš primer je po tej logiki 

reprezentativen v tem, da vključuje implementacijo kombinacije managerskih orodij v 

veliko organizacijo. 

K naši raziskavi smo pristopili z zavedanjem problema njene zunanje veljavnosti. 

Pri tem ne mislimo na statistično posploševanje, ampak na analitično posploševanje, 

tako kot ga opredeljuje Yin (2003, 37). To pomeni, da smo si v študiji primera 

managerskega modela prizadevali pridobljene rezultate posploševati s širšo teorijo 

managerskih modelov. Pri tem smo se je zavedali in bomo v bodoče tudi zasledovali 

logiko repliciranja (Yin, 2003, 37). Poskušali bomo vse naše bodoče raziskave s tako 

problematiko in vsebinsko podobne raziskave drugih avtorjev, ki nam jih bo uspelo 

zaslediti, primerjati z našimi rezultati in posledično, na osnovi skupnih ugotovitev, 

povečevati stopnjo posplošljivosti rezultatov naše študije primera. Podobno logiko 

zasleduje Stake (2005, 460), ko govori o “proizvajanju posploševanja.” Tekom 

raziskave pa smo posebno pozornost namenili tudi možni prenosljivosti (transferability) 

njenih rezultatov na druga področja in obratno. 

Za povečevanje veljavnosti naše raziskave smo poleg naštetega uporabili tudi 

triangulacijo. V našem primeru smo se odločili za triangulacijo podatkov, ki jo bomo 

zasledovali tako, da bomo podatke, potrebne za raziskavo, zbirali iz različnih virov. 

1.5 Prispevek k znanosti in omejitve doktorske disertacije 

Naša raziskava temelji na teoretskih dognanjih s področja, ki ga je mogoče pripisati 

raziskovanjem različnih managerskih orodij, njihovih kombinacij, interakcij 

medsebojnega delovanja in rezultatov kot posledici takega delovanja. V nam znani 

literaturi, ki je s področja izbranega vidika še v intenzivnem razvoju, nam ni uspelo 

zaslediti objav s celovito in dovolj poglobljeno obravnavo te tematike. Na osnovi nam 

znanih virov ocenjujemo, da so rezultati te raziskave naš originalen prispevek k znanosti 

najmanj v naslednjih vidikih: 

 Sinteza posameznih delov, pridobljenih na osnovi komparativne analize 

navedenih managerskih orodij, v nov sistem, ki se odraža v obliki integriranega 

managerskega modela. 

 Utemeljitev delovanja sinergijskih učinkov, s pomočjo za ta namen 

oblikovanega modela kazalcev uspešnosti, na konkurenčnost podjetja. 

V raziskavi se ukvarjamo s problematiko managerskih orodij. Pri raziskovalnem 

delu smo izhajali iz spoznanj splošnega managementa in ožje iz spoznanj EFQM in 

BSC. Ugotovitve teoretskega dela raziskave smo preverili v enem samem podjetju. To 

dejstvo nam utegne povzročati težave pri posploševanju. Tega problema se zavedamo in 

ga jemljemo kot izziv. Pri tem smo sledili ugotovitvam Yina (2003), Romenyija in 
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ostalih (1998), McAdama in Galowaya (2006) ter Stakea (2005). V Sloveniji je malo 

podjetij (manj kot dvajset), ki so v svoje poslovanje vpeljale kombinacijo, ki bi na nek 

način lahko bila podobna naši in ki je predmet naše raziskave. Drugo dejstvo, ki izhaja 

iz zasnove kombinacije delovanja EFQM in BSC, pa je, da je kombinacija za vsako 

podjetje edinstvena, posebej prilagojena in skorajda neponovljiva. Raziskavo smo 

usmerili zelo ozko na raziskovanje možnega vpliva sinergij, ki jih povzročajo 

interakcije med managerskima orodjema v integriranem managerskem modelu, na 

konkurenčnost podjetja. Upoštevali smo trenutno veljavno slovensko zakonodajo, ki 

ureja delovanje gospodarskih družb. Ostalih vidikov, ki vsebinsko presegajo navedeno, 

nismo upoštevali ali pa zgolj posredno. ˝Ceteris paribus.˝ 





2 PODJETJE IN MANAGEMENT 

V pomenu podjetja zlasti v ameriški literaturi pogosto zasledimo opredeljevanje 

organizacije. Organizacijo enačijo s podjetjem in tudi z drugimi inštitucijami. 

Opredeljujejo jo kot hoteno združbo ljudi, ki so se povezali med seboj, da bi dosegli 

določen cilj. Podjetje je tako združba ljudi, ki deluje, da bi dosegla čim uspešnejše 

poslovanje (Rozman idr. 1993, 127). Združba ali organizacija pa je celota, sestavljena iz 

članov, ki deluje zaradi uresničitve skupnega cilja (Rozman 2002, 47). 

Daft in Marcic (2007, 8) opredeljujeta organizacijo kot ciljno usmerjen, premišljeno 

in v dejavnosti strukturiran sistem z opredeljivimi mejami. Ciljna usmeritev pomeni, da 

je enota oblikovana zato, da doseže nek rezultat. Rezultati pa so lahko različni: od 

ustvarjanja dobička do doseganja duhovnih vrednot. Cilj organizacije je lahko različen 

od ciljev posameznikov. Razčlenjenost dejavnosti pomeni, da so naloge in odgovornosti 

za njihovo izvajanje ter doseganje ciljnih zmogljivosti razdeljene različnim 

posameznikom ali skupinam. Socialna enota ali sistem pomeni, da je podjetje 

sestavljeno iz ljudi, ki sodelujejo. Meje določajo, kaj tvori podjetje in kaj tvori njegovo 

okolje. 

Organizacija je skup ljudi, ki vzajemno delujejo za doseganje skupnega cilja. To je 

enkraten socialni fenomen, ki omogoča njenim članom, da izvajajo naloge veliko bolje, 

kot bi jih posamezno kot nepovezane osebe. Ta opredelitev velja za vse vrste 

organizacij, od velikih korporacij do malih družb in neprofitnih organizacij. Vsem 

organizacijam je skupen cilj – zagotavljanje uporabnih dobrin ali storitev 

(Schermerhorn 2005, 11). 

Kralj (1995, 17, 64; 2003, 62–63) opredeljuje podjetje kot konkretno obliko 

organizacije, ki je istočasno poslovni in interesni sistem ter deluje v tržnem 

gospodarstvu. Njegovo pojavljanje je kot zgodovinska, časovno pogojena, samostojna 

in gospodarsko zaokrožena ciljna ter s tveganjem pridobitna organizacija. Podjetje 

pojmuje kot poslovni in politični sistem. Podjetje kot poslovni sistem je dinamičen, 

odprt, kibernetičen (ciljno upravljan) sistem, ki deluje v nekem okolju. Podjetje kot 

politični sistem pa je sistem, v katerem gre za interese ljudi, njihova sodelovanja in 

nasprotovanja ter usklajevanja interesov. Posamezniki, skupine posameznikov ali druge 

organizacije osnujejo organizacije v upanju, da bodo uresničili del svojih interesov. 

Gutenberg (1976, 507) in Ruhli (1985, 15) pri opredeljevanju podjetij v širšem 

pomenu tega pojma navajata njihove naslednje značilnosti: 

 vsi proizvodni dejavniki, ki so vključeni v njihovo delovanje, se morajo 

preoblikovati v nove dobrine; 

 delovati morajo po ekonomskih načelih optimizacije poslovanja z 

maksimiranjem izidov ob hkratni minimizaciji vložkov; 
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 spoštovati morajo načela finančne uravnoteženosti, kar omogoča pravočasno 

poravnavanje finančnih obveznosti. 

Avtorja v nadaljevanju opredeljujeta podjetja v ožjem pomenu kot tista, ki imajo 

poleg naštetih značilnosti še naslednja: 

 zunanjo avtonomijo, ki omogoča tržno svobodo ponudbe in tveganj brez 

vmešavanja države; 

 privatno lastništvo, ki ga lahko razumemo kot notranjo avtonomijo podjetja; 

 pridobitniško načelo, ki ga razumemo kot oplajanje v podjetje vloženega 

premoženja z dobičkom. 

Človeška civilizacija je civilizacija organizacij, trdi Biloslavo (2006, 15–16). Prav 

znanje delovanja v organizacijah nam, po njegovem, omogoča prevlado v svetu. 

Organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji zato, da bi učinkovito in uspešno 

dosegala cilje, ki ustrezajo njihovim interesom. Vsi materialni in nematerialni dosežki 

ljudi so vezani na organizacije. Znanje, ki ga imamo, je plod sodelovanja množice ljudi, 

vpetih v izobraževanje, raziskovanje in snovanje novega. 

Pučko (1996, 1) opredeljuje podjetje predvsem kot gospodarsko tvorbo, ki se mora 

ravnati po ekonomskih motivih. Kot razlog za obstoj podjetja navaja predvsem 

ekonomske in ne kakšne druge motive. Ker ljudje ne bi dosegali najboljših ekonomskih 

učinkov, če bi delovali ločeno, se združujejo v okvire podjetja. Organizacija jim 

zagotavlja, da najbolj uspešno uporabljajo svoje delovne sposobnosti in proizvodna 

sredstva za pridobivanje ekonomskih dobrin v družbi. Podjetja v gospodarstvu 

opredeljuje kot izredno sestavljen, dinamičen in stohastičen proizvodno-gospodarski 

sistem, ki živi in deluje v sestavljenem dinamičnem in stohastičnem družbenem okolju. 

V tem okolju poskuša vzdrževati dinamično ravnotežje in se razvijati.  

Belak idr. (2003, 32) opredeljujejo podjetje kot institucionalizirani podjem za 

uresničitev podjetniške ideje in zamisli. Vsako podjetje ima interesne značilnosti, ki so 

posledica interesa po uresničitvi nastale podjetniške ideje. Spoznanja o manjkajočih 

dobrinah so osnova za razvitje podjetniške ideje. Le-ta pa vodi k zamisli in kasneje k 

uresničitvi podjetja za izvedbo te zamisli. To se ponavadi stori s primernimi ljudmi in 

drugimi viri, organiziranimi v institucijo podjetja. Z vidika lastnega namena zgradbe in 

strukture je podjetje sistem interesno povezanih ljudi in drugih dejavnikov, 

organiziranih v institucionalno celoto z namenom celovitega tržnega delovanja. Podjetje 

deluje kot sestavina življenjskega okolja in se vključuje v vse razsežnosti tega okolja. 

Podjetje pojmujemo kot ekonomsko organizacijo, ki usklajuje delovanje različnih 

interesnih skupin, jih povezuje in motivira s tem, da jih združuje v učinkovit organizem. 

Čeprav lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da je obstoj podjetij danes v največji meri 

odvisen od kupcev, katerih pogajalska moč je v sodobnem poslovnem okolju vse večja, 
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pojmujemo lastnike podjetja kot temeljno interesno skupino. To pa zato, ker bi podjetje 

brez njih sploh ne obstajalo. Lastnikov je lahko več vrst, vsem pa je skupno to, da 

pričakujejo ustrezen donos na investicijo, ki jo imajo v podjetju. S temeljno interesno 

skupino povezujemo temeljni cilj poslovanja podjetja, ki je primarno finančne narave in 

izražen s temeljno mero uspešnosti poslovanja podjetja. 

2.1 Managerski vidik podjetja 

2.1.1 Pojmovanje managementa podjetja 

Mangement je učinkovit in uspešen način doseganja ciljev podjetja s planiranjem, 

organiziranjem, vodenjem2 in kontroliranjem njegovih virov, ugotavljata Daft in Marcic 

(2007, 7) ter nadaljujeta, da managerji ustvarjajo pogoje in okolje, ki omogočajo 

podjetjem preživetje in nadaljnjo rast. To je njihova naloga in obveznost ne glede na 

nivo ali organizacijo. Pri tem se sklicujeta na druge avtorje, kot sta Stoner in Freeman 

(1989, 19) ter Drucker (1974, 81). Prva dva ugotavljata, da je management umetnost 

doseganja stvari s pomočjo ljudi, medtem ko slednji ugotavlja, da je delo managerjev 

dati podjetju usmeritev, zagotavljati voditeljstvo (angl. Leadership) in odločati, kako 

uporabiti vire podjetja za doseganje njegovih ciljev. Ugotovitvam Dafta in Marcica se 

pridružuje tudi Schermerhorn (2005, 19–21), ki ugotavlja, da je management proces 

planiranja, organiziranja, vodenja (angl. Leading) in kontroliranja z uporabo virov 

podjetja za doseganje njegovih ciljev. Rozman (2002, 53–54) ugotavlja, da je nesporno 

dejstvo, da je management v svojem bistvu usklajevanje3 aktivnosti kot tudi ciljev, 

interesov, razmerij in procesov, da bi v čim večji meri dosegli cilj podjetja. V 

nadaljevanju svoje ugotovitve še bolj jasno in nedvoumno izpostavi tako, da označuje 

management kot dejavnost managerjev, da dosežejo cilje združbe z učinkovitim in 

smotrnim delovanjem njenih članov. Armstrong (2003, 11–12) pa opredeljuje 

management kot tistega, ki planira, organizira, uravnava (angl. Direct) in kontrolira 

številne med seboj delujoče aktivnosti in podporne storitve v smislu doseganja 

zastavljenih ciljev. 

Management pomeni proces vodenja podjetja k izidom, lahko pa je tudi organ v 

podjetju, ki to opravlja, oziroma so to vsi managerji v podjetju (Kralj 2003, 14–15). S to 

ugotovitvijo, po našem mnenju, želi usmeriti pozornost na procesni in na institucionalni 

vidik managementa. Nadaljuje z ugotovitvijo, da izidi podjetja nastajajo v poslovanju 

podjetja, management pa vodi poslovanje podjetja. Poslovanje podjetja se, po 

njegovem, nanaša na priskrbovanje sredstev in ravnanje z njimi, na zaposlovanje ljudi in 

njihovo usmerjanje k doseganju izidov, na uporabo sredstev ter angažiranje ljudi v 

                                                 
2 Pri tem je mišljeno vodenje v ožjem pomenu besede (angl. Leading). 
3 Usklajevanje je povezovanje in prilagajanje razmerij in procesov med seboj in z okoljem 

po vsebini, obsegu in času, da bi čim bolj smotrno dosegli cilj združbe (Rozman 2002, 53). 
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procesih opravljanja dejavnosti za pridobivanje učinkov ter za trženje učinkov na 

tržiščih z namenom pridobiti pozitivne izide. Svoje ugotovitve sklenejo z ugotovitvijo, 

da je za doseganje izidov treba voditi poslovanje, katero ima prvenstveno vlogo 

odločanje ter odgovornost za posledice odločitev. 

Ustanovitelji zaupajo obvladovanje organizacije managerjem, ugotavlja Biloslavo 

(2006, 20). To pa so strokovnjaki za obvladovanje organizacij in vodenje ljudi. Skupno 

ime za te strokovnjake je management. Management je obvladovanje organizacije, je 

vladanje v malem, je oblast in moč, s katero je mogoče graditi in dosegati, kar privablja 

najbolj podjetne in ustvarjalne ljudi, ugotavlja Tavčar (2006, 20; 2008, 22) ter se pri tem 

sklicuje na Robinsona (1991, 602–620). Zanimiv pogled na opredelitev managementa 

nam da Kajzer (2002, 115–116), ki opredeli tako imenovani “evropski pogled” na 

management in se pri tem sklicuje na avtorje, kot so Mugler (1991), Bleicher (1995) in 

Ruhli (1985). Njegova glavna ugotovitev je, da Evropejci pojem upravljanje v 

institucionalnem in v procesnem vidiku ločijo na lastniški in na managerski del, kjer je 

management (brezkapitalni funkcionarji) tisti, ki mu lastniki zaupajo vodenje podjetja. 

Za Američane, kot utemeljitelje “ameriškega pogleda,” pa trdi, da ves kibernetski 

proces in podsistem upravljanja pretežno poimenujejo management. Pri tem se sklicuje 

na avtorje, kot so Drucker (1954) ter Bartol in Martin (1991). Sam je zagovornik 

vmesne opredelitve, ki govori o upravljalno-vodstvenem procesu kot celoti, ki pa 

institucionalno ni homogen. V podjetju se srečujemo z managementom zaradi potrebe 

po upravljanju in vodenju le-tega, ugotavljajo Belak idr. (2003, 34). Management je po 

njegovem večpomenski pojem in pojav. Je proces, je funkcija podjetja, je njegova 

institucija in instrumentalni sistem, lahko pa ponazarja tudi določen vidik upravljalno-

vodstvenega obvladovanja podjetja. V kolikor gre za management podjetja, pa je s tem 

vedno in vsakič mišljeno vsaj vodenje ali vodstvo tega konkretnega podjetja. Nadaljuje, 

da je za pravilno razumevanje vloge managementa v podjetju potrebno vedenje, da je 

management delni sistem podjetja, ne pa njegov podsistem. 

Nadaljnje poglabljanje v različne poglede pojma management in njihova 

interpretacija bi presegala zamišljeni okvir tega podpoglavja doktorske disertacije. Za 

našo nadaljnjo uporabo za potrebe doktorske disertacije bomo privzeli opredelitev 

pojma management, kot jo utemeljuje Rozman (2002, 54), da je management dejavnost 

managerjev, da dosežejo cilje združbe z učinkovitim in smotrnim delovanjem njenih 

članov. 

2.1.2 Pojmovanje upravljanja podjetja 

Upravljanje podjetja (angl. Corporate Governance) razumemo kot nadzor nad 

vrhnjim managementom (angl. Top Management) s strani odbora direktorjev (angl. 

Board of Directors) (Schermerhorn 2005, 78–79). V smislu zagotavljanja širšega 

pogleda na zakonitost poslovanja lastniki kapitala v delniških družbah izvolijo odbor 

18 



Podjetje in management 

direktorjev, ki predstavljajo in ščitijo njihove interese. Glede na številne in v zadnjem 

času tudi odmevne kršitve poslovne etike je glavna naloga upravljanja podjetja v 

aktivnem nadzoru managerskih odločitev in aktivnosti podjetja. Pričakovanja večjega 

poudarka na upravljanju podjetja so usmerjena v to, da naj bi managerji, ki jih najamejo 

lastniki kapitala, pod nadzorom odbora direktorjev zagotavljali večjo etičnost in 

družbeno odgovornost poslovanja (Schermerhorn 2005, 9). 

Managerji v današnjih podjetjih se soočajo z nekaterimi težavami, ki izhajajo iz 

naslova kontrole le-teh. Vprašanje primernega nadzora poslovanja podjetjij je prišlo v 

ospredje po nekaj velikih napakah izvršnih direktorjev (angl. Top Executives) in 

direktorjev na korporativnem nivoju (angl. Corporate Directors) v velikih družbah v 

ZDA. Lastniki kapitala delniških družb so svoje aktivnosti usmerili v povečanje 

zagotavljanja in varovanja svojih interesov. Daft in Marcic (2007, 393–394) vidita 

upravljanje podjetja kot sistem zagotavljanja in varovanja interesov lastnikov družb. 

Posredno tej ugotovitvi pritrjuje tudi Rozman (2002, 153–154), ki ugotavlja, da je 

temeljni problem v razmerju lastnikov ali upravljanja in managerjev v tem, kako doseči 

čim boljše odločitve managerjev v interesu lastnikov. Rastoče zanimanje za upravljanje 

pripisuje spoznanju, da lastniki nimajo več pomembne vloge v odločanju podjetij. 

Posledično pa to pomeni hude skrbi za vse, ki prisegajo na pomembnost lastnine, in 

sproža vprašanje vsebinskega spreminjanja gospodarjenja podjetij. Upravljanje kot 

organizacijsko funkcijo vidi kot vir vse oblasti v podjetju in poteka v določanju 

temeljnih ciljev in načinu njihovega doseganja, da izpolni interese nosilcev upravljanja. 

Z vidikov članov podjetja so lastniki sami ali njihovi zastopniki, upravljavci, najvišja 

formalna oblast ali avtoriteta v podjetju. V procesnem pogledu na upravljanje je 

pomembno vprašanje, katere odločitve štejemo v upravljanje in katere prepustiti 

managerjem. Vse odločitve se začnejo v upravljanju in se nadaljujejo v managementu. 

Smiselno se mu zdi govoriti o enotnem upravljalno-ravnalnem procesu. Ta ugotovitev 

se nam zdi pomembna tudi za nadaljnja, predvsem četrto poglavje doktorske disertacije. 

Pridružujemo se njegovemu mnenju, da v upravljanje sodijo le odločitve o celotnem 

poslovanju podjetja, in sicer odločitve o planiranju in nadzorovanju ali kontroliranju le-

tega. Organiziranje in vodenje pa sta prepuščena managerjem. Z njim delimo mnenje 

tudi v tem, da se prav v razdelitvi strateških in taktičnih odločitev v planiranju in 

nadzorovanju razlikujejo modeli upravljanja in managementa. 

Belak idr. (2003, 57) ugotavljajo, da za upravljalno-vodstvene procese velja, da 

potekajo od globalnih, namenskih in razvojnih opredelitev v zvezi s podjetjem k 

nadrobnejšim izvedbenim opredelitvam njegovega poslovanja. Razlikovanje med 

upravljanjem in vodenjem, po njegovem, izhaja iz naravne hierarhije upravljalno-

vodstvenega procesa. Upravljanje je povezano z vloženim premoženjem v podjetje in se 

odvija na ravni njegove politike. Vodenje podjetja je povezano z uresničevanjem 

opredeljene politike in se odvija na nižjih hierarhičnih ravneh. V nadaljevanju pa dajo 

19 



Podjetje in management  

poseben poudarek prepletenosti upravljanja in vodenja v celoto upravljalno-vodstvenega 

procesa. Pri tem se sklicujejo tudi na ugotovitve drugih avtorjev, ki se ukvarjajo s 

proučevanjem integralnega managementa. 

Upravljanje je pravica in naloga lastnikov ali ustanoviteljev organizacije oziroma 

tistih, ki z njo razpolagajo, ali njihovih pooblaščencev, upravljavcev, skupščine, 

nadzornega sveta v dvotirnem ali zunanjih direktorjev v enotirnem sistemu upravljanja, 

ugotavlja Tavčar (2006, 25–26). To obsega odločitve, ki zadevajo smotre in koncepte o 

vseh vidikih in vseh časovnih razsežnostih politike organizacije. Meni, da imajo 

upravljavci na skrbi predvsem uspešnost organizacije, poslovodstvo pa učinkovitost le-

te. Strateške, temeljne, pomembne ali usodne odločitve za organizacijo so v rokah 

upravljavcev, taktične, ki izhajajo iz strateških, pa so predvsem v rokah managementa. 

V nadaljevanju se zavzema za spoštovanje razmejitve vlog, ki so v interesu 

organizacije. To po njegovem pomeni, naj se upravljavci ne vmešavajo v izvršno oblast, 

poslovodniki pa naj se ne vmešavajo v dejavnost upravljavcev. 

Podobne so opredelitve Biloslava (2006, 24–25), ki ugotavlja, da so managerji 

podrejeni lastnikom oziroma njihovim pooblaščencem, upravljavcem. Upravljavci 

postavljajo osnove politike, poslovodstvo ali management pa politiko izvaja tako, da 

organizacija dosega cilje, ki vodijo do izpolnjevanja njenih smotrov. Upravljavci se, po 

njegovem, praviloma ne vmešavajo v dejavnost managerjev, saj sicer od njih ne morejo 

zahtevati, naj odgovarjajo zanjo. Poslovodniki pa naj se ne vmešavajo v dejavnost 

upravljavcev. 

Upravljanje je naloga lastnikov podjetja ali njihovih pooblaščencev-upravljavcev in 

upravljalnih organov s pomembno pravico postavljanja in odstavljanja vršnega 

managementa, določanja politike podjetja kot širokega ustvarjalnega okvirja za podjetje 

in management, nadziranje delovanja podjetja ter čuvanja kapitala. Člane upravljalnih 

organov izvolijo ali imenujejo lastniki (Kralj 2003, 21, 81). 

Tako kot smo predhodno že navedli, se nam zdi smiselno govoriti o enotnem 

upravljalno-ravnalnem procesu. Nekateri avtorji ga imenujejo tudi drugače. Soglašamo, 

da v upravljanje sodijo le odločitve o celotnem poslovanju podjetja, in sicer odločitve o 

planiranju in nadzorovanju ali kontroliranju le-tega. Nekateri avtorji opredeljujejo to kot 

nivo politike podjetja. Organiziranje in vodenje pa sta prepuščena managerjem. Bolj 

zadržani pa smo do brezkompromisnega ločevanja upravljanja in managementa. S tem 

nimamo v mislih, da se ne ve, kaj je vloga prvega in kaj je vloga drugega ter se brez 

pravih opredelitev v podjetju meša upravljanje in vodenje ali management. V mislih 

imamo interaktivno delovanje lastnikov kapitala ali njihovih zastopnikov z 

managementom v smislu doseganja ciljev podjetja. Po našem mnenju meje niso ostre. 

Prehodi med enim in drugim nivojem so nežni in prežeti s součinkovanjem, ki naj v 

največji možni meri zagotavlja učinkovitost in uspešnost podjetja. 
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2.2 Podjetje kot sistem 

Znanost o zapletenosti in prepletenosti dogodkov, dogajanj, sestavin, odnosov, 

skratka vsega, kar sestavlja življenje ter znanost o ustvarjanju preglednosti nad to 

zapletenostjo in prepletenostjo, pa tudi o splošnih metodah njenega obvladovanja 

imenujemo teorijo sistemov (Mulej idr. 1994, 21). S fenomenološkega4 vidika je pojem 

sistem5 povezan s pojmom celote in ga lahko definiramo, kot sledi: 

 sistem je celovit kompleks medsebojno povezanih elementov, ki delujejo na 

svojstven način; 

 sistem ustvarja svojstveno enotnost s svojim okoljem; 

 praviloma predstavlja vsak sistem sestavino sistema višjega reda; 

 elementi vsakega sistema so istočasno sistemi nižjega reda; 

 elementi, njihovi odnosi in delovanje sistema kot celote so temeljne značilnosti 

sistema. 

Sistem je zapletena celota, ki jo sestavlja več delov celote, ki so podrejeni 

bistvenim kvalitetam in relacijam ali pa tvorijo strukturno ali funkcionalno enotnost 

istovrstnih in raznovrstnih sestavin. Opredelitev sistema dobimo takoj, ko opredelimo 

množico sestavin in množico odnosov med njimi ter vidik, s katerega bomo vse to 

obravnavali (Mulej idr. 1994, 171–173). 

Rozman idr. (1993, 127–132) ugotavljajo, da so opredelitve organizacija–podjetje 

pogosto povezane s sistemsko teorijo, ki organizacijo opredeljuje kot sistem. Sistemska 

teorija opredeljuje celoto, sestavljeno iz delov, ki so zaradi skupnega cilja na določen 

način povezani. Le-ta se vse bolj sprašuje o odnosih in razmerjih med deli. Ugotavljajo 

                                                 
4 Fenomenološki -a -o prid. (o) nanašajoč se na fenomenologijo: fenomenološka analiza / 

fenomenološka metoda, ki reducira predmet zavesti na bistvo. Fenomenološko prisl.: opazovati 
pojav fenomenološko. Fenomenologija -e ž (i) opis pojavov kakega področja: filoz. 
fenomenologija po Heglu znanost o pojavnih oblikah duha v njegovem zgodovinskem razvoju; 
po Husserlu filozofski nazor, ki z analizo pojavov zavesti odkriva bistvo samih predmetov 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika 2002). 

5 Sistem -a m (e) navadno s prilastkom: 
1. Skupina po naravnih zakonih povezanih, soodvisnih teles, enot, ki sestavljajo zaključeno 

celoto. 
2. Geogr.: skupina med seboj povezanih naravnih enot, ki sestavljajo zaključeno celoto. 
3. Skupina med seboj načrtno povezanih, soodvisnih naprav, priprav, ki sestavljajo 

funkcionalno celoto. 
4. Anat.: skupina med seboj povezanih organov, ki sestavljajo funkcionalno celoto. 
5. Skupek med seboj z določenim namenom in po določenih načelih, lastnostih povezanih, 

soodvisnih enot, ki sestavljajo zaključeno celoto. 
6. Načrtno, razumsko urejen skupek enot, načel, postopkov, ki določajo kako dejavnost, 

zlasti glede na dosego določenega cilja; red, načrt. 
7. Celota družbenih enot, sestavin in odnosov, ki temelji na med seboj povezanih načelih, 

pravilih in ureja družbeno dogajanje, (družbena) ureditev. 
8. Celota predpisov, pravil, ki urejajo kako družbeno področje. 
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tudi, da je vrsta avtorjev prišla do spoznanja, da gre pri organizaciji za razmerje med 

ljudmi in zagotavljanje smotrnega delovanja. Pri tem povzemajo avtorje, kot so Daft 

(1986, 8), Kast in Rosenzweig (1985, 5) in Lipovec (1987, 33–36). O zadnjih pogledih 

Dafta in Marcicove (2007, 8) na organizacijo kot sistem pišemo v uvodnem delu k 

drugemu poglavju doktorske disertacije. Kast in Rosenzweig (1985, 5) opredelita 

podjetje kot odprt, vzročno povezan in ciljno usmerjen socialni sistem, katerega 

razsežnosti so: 

 ciljna usmerjenost, 

 socialna in psihološka komponenta (obravnavata odnose posameznika do 

drugega posameznika in skupin med seboj), 

 tehnološka komponenta, 

 struktura, ki poudarja medsebojna razmerja. 

V kasnejših nam znanih in dostopnih Rozmanovih delih nam ni uspelo zaslediti 

njegovega nadaljnjega pogleda na podjetje kot sistem. 

Kralj (2003, 62) opredeljuje organizacijo kot sistem ljudi, sredstev in virov, ki ga 

snujejo ljudje zaradi svojih interesov ali koristi. Podjetje opredeljuje kot konkretno 

obliko organizacije kot poslovnega in istočasno tudi interesnega sistema v tržnem 

gospodarstvu. V uvodu k drugemu poglavju doktorske disertacije smo nekoliko širše 

opredelili Kraljev pogled na podjetje kot sistem. 

Organizacije so sistemi, sestavljeni iz medsebojno povezanih delov, ki vzajemno 

delujejo za dosego skupnih ciljev. So odprti sistemi, ki interaktivno delujejo s svojim 

okoljem tako, da stalno preoblikujejo vložke v smislu človeških virov, finančnih virov, 

različnih materialov, tehnologij in informacij v izložke v smislu izdelkov ali storitev. 

Podsistemi so manjše komponente večjih sistemov. Zunanje okolje je kritičen element, 

če pogledamo na organizacijo kot na odprti sistem, tako z vidika dobaviteljev kot z 

vidika kupcev izdelkov oziroma uporabnikov storitev. Povratne informacije iz njenega 

okolja povedo organizaciji, kako dobro dela. Popolnoma nemogoče je poslovati na dolgi 

rok brez pripravljenosti kupcev po nakupih izdelkov, ki jih organizacija proizvaja, ali po 

uporabi njenih storitev (Schermerhorn 2005, 12, 45–46). 

Tavčar (1996, 16; 2008, 134–138)) ugotavlja, da so organizacije združbe ljudi, ki 

jih ustanovijo lastniki, za doseganje ciljev. Nadalje ugotavlja, da so organizacije 

raznovrstne glede na cilje, dejavnost, usmeritve, urejenost in sredstva, s katerimi 

delujejo. Meni, da ta raznovrstnost otežuje proučevanje, posploševanje in ugotavljanje 

zakonitosti. To je, po njegovem, razlog, da organizacijo poenostavimo v sistem, ki 

obsega le izbrane sestavine organizacije in razmerja med temi sestavinami. Sistem ni 

resnična organizacija, omogoča pa nam sistematično raziskovanje organizacij in 

razmišljanje o njih. Sistem je poenostavitev resničnosti, ki obsega le izbrane sestavine 

resničnosti in razmerja med njimi. 
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Uršič (1996, 86) ugotavlja, da organizacijo lahko opredelimo kot sistem, ki 

opredeljuje neko število sestavin in relacij med njimi. Skupina med seboj povezanih 

sestavin ima mejo, ki le-te opredeljuje kot celoto. Sistem, ki je opredeljen z mejo, ima 

vhode in izhode za stike z okoljem. Sistem ima strukturo. V sistemu se vhodi 

preoblikujejo v izhode. Preoblikovanje pa opredeljujejo procesi v sistemu, za katere je 

značilna povratna zveza, ki vpliva na obnašanje sestavin ali niza med seboj povezanih 

sestavin. Sestavinam in relacijam med njimi pripisujemo atribute, ki odražajo vsebino 

njihovega vrednotenja. Sistem mora zaradi težnje po obstoju ohranjati lastno identiteto 

tako, da vzdržuje homeostatičnost v odnosu do spreminjajočega se okolja in 

organiziranost med različnimi sestavinami in na različnih hierarhičnih ravneh sistema. 

Posamezna hierarhična raven predstavlja delni sistem, ki ima vse lastnosti sistema. 

Vzdrževanje identitete sistema pomeni, da je v sistemu prisotna neka oblika upravljanja, 

ki temelji na informaciji in komuniciranju. Sistem ima opredeljene cilje, ki so odraz in 

razlog transformacije v procesih sistema in se potrjujejo v sistemu samem ali v 

njegovem okolju. Posamezne hierarhične ravni oziroma delni sistemi imajo svoje 

posebne značilnosti – funkcije, ki omogočajo medsebojno razlikovanje med delnimi 

sistemi. Če različne značilnosti sistemov obravnavamo kvalitativno kot celoto, 

govorimo o sinergijskem učinku. 

Nek objekt obravnavamo kot sistem, kadar je tako obsežen in zapleten, da ga je 

lahko razumeti samo, če razumemo posamezne elemente, ki ga sestavljajo, in način, 

kako so med seboj povezani. Pri proučevanju sistemov pridemo do dveh temeljnih 

spoznanj: vsak pojav je le del neke večje celote in vsak pojav je z različnih vidikov 

viden različno. 

2.3 Managerski modeli in njihov zgodovinski razvoj 

Smisel sestavljanja in uporabe modelov je v tem, da s poenostavljeno ponazoritvijo 

sistema pridemo do tega, da bodo spoznanja o sistemu laže dosegljiva in prenosljiva na 

druge. Modeliranje je pomembno pri obravnavanju objektov, ki so po svoji naravi 

nedostopni neposrednemu opazovanju in raziskovanju. Model, ki je s formalnega vidika 

tudi sistem, ponazarja lastnosti sistema z drugačnimi sredstvi. To je lahko slikovno, 

grafično, z maketami, načrti, raznimi podatki itd. Za uporabnost in koristnost modelov 

je bistvena podobnost ali analogija med sistemom in modelom. Jasno nam mora biti, 

kakšna je stopnja poenostavljanja, da dosežemo zadostno ustreznost modela sistemu in 

da o njem sklepamo z zadovoljivo stopnjo zanesljivosti. Modeli morajo biti smiselni in 

smotrni. Ustrezati morajo zastavljenemu smotru ali cilju in sposobni morajo biti nekaj 

povedati. Objekti raziskovanja v managementu nimajo lastnosti dovolj podobnih stroju, 
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da bi za njih lahko uvedli dovolj stvaren sistem, ki bi ga lahko ponazorili z izomorfnim6 

modelom. Zanje je približna enosmerna podobnost ali homomorfnost7 stvarnejša. 

Avtorji modelov smo ljudje. V postopku oblikovanja modela je pomembno, kaj je z 

našega vidika tako čustveno kot racionalno tisto, kar bomo vanj vključili. Pri tem pa se 

srečujemo s številnimi nevarnostmi kot so:  

 prevelika pozornost tehniki in tehniškim odnosom v modelu, kot pa vsebini 

obravnavanih vprašanj; 

 prevelika pozornost podrobnostim; 

 zanemarjanje vprašanja ali težnja, da bi raje zgradili model okoli vprašanja, na 

katerega je treba odgovoriti, kot pa oponašali dejanski svet; 

 nepravilna raba modela; 

 neupoštevanje omejitev; 

 zanemarjanje subjektivnih elementov, ki pa v realnem življenju prevladujejo; 

 vztrajanje pri povsem kvantitativnem obravnavanju nas lahko pripelje do 

izgube realističnosti in se posledično soočamo z nesmiselnimi rezultati. 

V procesu modeliranja moramo paziti, da ne zaidemo v slepe ulice umetničenja. 

Zavedati se moramo, da ni povsod uporaben kvantitativen pristop k modeliranju, ravno 

tako kot ni povsod uporaben kvalitativen pristop k modeliranju. V procesu modeliranja 

pridobljena spoznanja bomo kasneje uporabili v praksi. Prav zaradi tega se moramo pri 

izboru sestavin modela držati življenjske stvarnosti in se izogibati pretiranim odmikom 

od nje. Tak pristop ne bi bil smotrn, koristen in smiseln (Mulej idr. 1994, 182–188). 

2.3.1 Zgodovinski razvoj managerskih modelov 

Namen tega poglavja ni, da bi poglobljeno razlagali razvoj managerskih modelov 

skozi zgodovino. Vse, kar želimo, je to, da predstavimo najosnovnejše videnje o tem, 

kako se je razvijal pogled na managerske modele skozi čas. Zato bomo našteli in v nekaj 

stavkih opisali posamezni model, ki je po naši presoji značilen za posamezno obdobje. 

V obdobjih razvoja managementa so bili teoretično razviti in praktično preizkušeni 

številni managerski modeli. Razvoj sodobnih managerskih modelov je praviloma 

potekal v več fazah. Praviloma je vsaka naslednja faza pomenila nadgradnjo predhodno 

razvitih modelov, kar je pomenilo opustitev njihovih ugotovljenih slabosti in uvedbo za 

takraten čas primernih novosti. V praksi praviloma ne najdemo čistih modelov, ampak 

                                                 
6 Izomorfen -fna -o prid. (o) knjiž. ki je iste oblike, istoličen: izomorfne stvari * mat. 

izomorfne grupe, grupe z enakimi strukturami; min. izomorfne snovi, snovi, ki kristalizirajo v 
podobnih kristalih (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2002). 

Izomorfen: enake oblike, enakolik, enakoličen; ki kristalizira v enaki obliki; snovi, ki 
kristalizirajo v podobnih kristalih; skupine z enakimi strukturami (Adlešič idr. 2002, 519). 

7 Homomorfnost: približna enosmerna podobnost (Mulej idr. 1994, 183). 
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pogosto njihove kombinacije. V nadaljevanju podajamo opis glavnih značilnosti 

posameznih razvojnih faz managerskih modelov v luči opredelitve nekaterih avtorjev, ki 

se ukvarjajo s proučevanjem njihovega razvoja (Hax in Majluf 1984, 2–75; Hinterhuber 

1992a, 23–25; Kralj 1995, 199; Lombriser in Abplanalp 1997, 22–31; Pučko 1996, 15–

18; Belak 1999, 67–69 in 2003, 15–68; Duh in Kajzer 2002, 159–166). 

Budžetiranje in kontroling sodi med prve začetke sistemov vodenja v tridesetih 

letih dvajsetega stoletja. Ti začetki so znani pod pojmi, kot so: finančno planiranje ali 

budžetiranje in kontroling. Njihov poglavitni namen je bil boljša koordinacija aktivnosti 

podjetja. Budžet pomeni na nek način dogovorjeni vrednostni obseg dopustnega 

trošenja pri uresničevanju planiranega. Odklone od plana je bilo mogoče zelo natančno 

analizirati in predpisati potrebne ukrepe Oba sistema sta bila usmerjena v preteklost. 

Posledice je bilo moč ugotoviti šele, ko so bili ugotovljeni odmiki. Če v podjetje 

vpeljemo samo sistem budžetiranja in kontrolinga, obstaja nevarnost kratkovidnosti, kar 

lahko preprečuje dolgoročni razvoj podjetja. Navzlic vsemu pa sta še dandanašnji kar 

uporabna instrumenta vodenja. 

Dolgoročno planiranje sodi s svojim razvojem v obdobje po drugi svetovni vojni, 

ko so številna podjetja želela čim bolj izkoristiti številne možnosti rasti. To planiranje 

temelji na domnevi, da je mogoče prihodnost napovedovati z ekstrapolacijo trendov iz 

preteklosti. Ponavadi se je planski horizont raztegnil na tri do pet let. Osrednjo vlogo pri 

tej vrsti planiranja so imele investicije. Ta vrsta planiranja je lahko zelo pomemben 

instrument za podjetje, ki deluje na rastočem in dobro predvidljivim trgu. Na trgu s 

spreminjajočimi se okvirnimi pogoji ali z visoko stopnjo konkuriranja pa zelo hitro 

naleti na svoje meje. V kolikor v takih pogojih poslovanja ne vgradimo v sistem 

planiranja rezultate raziskav ekonomskih, tehnoloških, demografskih in družbeno-

psiholoških dejavnikov, je rezultat slepa in preveč optimistična napoved prodaje. 

Strategijsko planiranje je nastalo kot odgovor na vse bolj očitne omejitve 

dolgoročnega planiranja, ki so se izrazito pokazale v šestdesetih in sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Vedno bolj negotova prihodnost, stagnirajoči trgi in drastične 

diskontinuitete so prisilila podjetja k usmeritvi v prihodnost in v okolje. Prihodnost je 

bilo nemogoče obravnavati kot neprekinjeno nadaljevanje preteklosti. K temu je v veliki 

meri prispevala tudi naraščajoča diverzifikacija podjetij. Cilj strategijskega planiranja je 

predvidevanje prihodnjih trendov in dogodkov z namenom, da se lahko kljub vsem 

izzivom, ki prihajajo iz okolja, pravočasno oblikujejo in uresničujejo ustrezni cilji 

podjetja in strategije za doseganje le-teh. Razvoj strategijskega planiranja je bil 

dvofazen: 

 v začetku kot planiranje poslovnih strategij in 

 kasneje kot planiranje strategij podjetja. 
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Najboljše rezultate je mogoče doseči s kombinirano rabo obeh navedenih zvrsti 

strategijskega planiranja. V celoto tega planiranja zato sodi planiranje celovitih strategij 

podjetja in tudi planiranje njegovih poslovnih in funkcijskih strategij. Težave, ki so se v 

podjetjih pojavljale zaradi neustreznega ali pa celo neizvedenega uresničevanja strategij, 

so imele svoje korenine v: 

 preveč mehanističnem in formaliziranem planiranju, 

 dejstvu, da je bilo planiranje naloga štabov, ki v to praviloma niso vključevali 

linijskih vodij, ki posledično niso bili motivirani za izvajanje sprememb, 

 nezadostni povezanosti strategijskega planiranja z drugimi razsežnostmi 

upravljanja in vodenja podjetja. 

Strateški management se je v osemdesetih letih razvil kot naslednja razvojna 

stopnja, izhajajoča iz strategijskega planiranja. Njegova velika prednost je prav v 

povezanosti sistema planiranja z drugimi podsistemi strateškega managementa. Han in 

Taylor (1992, V – predgovor) opredeljujeta obdobje osemdesetih let za obdobje 

strateškega managementa. Strateški management predstavlja tako v vsebinskem kot tudi 

v procesnem pomenu razširitev strategijskega planiranja. Strateški management se ne 

nanaša le na planiranje strategij, ampak tudi na nadrejena vprašanja politike podjetja 

kakor tudi na filozofijo in kulturo podjetja. Za planiranje na ravni politike in strateškega 

managementa se pogosto uporablja pojem strateško planiranje. Pojem strategijsko 

planiranje pa se po mnenju navedenih avtorjev nanaša le na planiranje strategij. 

Nadaljujejo z ugotovitvami, da z modernimi managerskimi modeli vse bolj prihaja v 

ospredje celovitost planiranja. Posledično strateško planiranje ne obsega zgolj planiranje 

politike in strategij pač pa tudi uresničevanje tega, zato posega tudi in celo na področje 

izvedbenega managementa. 

Integralni management je nastal in nastaja kot težnja zadnjih dvajsetih let po 

integraciji vseh razsežnosti managementa v celovitost sistema upravljanja in vodenja 

podjetja. Ti modeli temeljijo na zamisli o enakovrednem in celovitem obvladovanju 

vseh razsežnosti in sestavin podjetja ter s podjetjem povezanih sestavin okolja. 

Hahn (1992, 53) posebno za ZDA ugotavlja, da so morali koncepti strateškega 

managementa preiti dolg razvojni proces, da je bilo doseženo današnje stanje. V tem 

procesu opredeljuje naslednje razvojne stopnje: 

 Splošni management (angl. General Management), katerega glavna podmena je 

bila, da je uspešno vodenje odvisno od kvalifikacij najvišjega managementa. 

To pomeni, da je kvalificirani in konceptualno misleči najvišji management 

najpomembnejši dejavnik uspešnosti podjetja. 

 Strategijsko planiranje (angl. Strategic Planning), ki je koncem šestdesetih in v 

začetku sedemdesetih let predstavljalo prevladujočo obliko strateškega 
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razmišljanja. V ospredju je bila formalna in eksplicitna stan vodenja podjetja, 

ki se je odražala v analizi in sistematiki. 

 Strateški management (angl. Strategic Management), ki predstavlja tretjo 

razvojno stopnjo v ZDA. Združuje vidike prejšnjih faz z novimi koncepti. V 

njih se predvsem poudarja nujnost povezovanja različnih delov podjetja, 

pomen vrednot in kulture podjetja, upoštevanje vprašanj uresničevanja in 

predvsem strateško vlogo vodstva za uspešno strateško vodenje. 

Kralj (1995, 132–140) je nekoliko drugače opredelil razvoj managerskih modelov 

in s tem povezana značilna razvojna obdobja. Kot rezultat njegovih proučevanj se 

zgodovinski razvoj managementa kaže v naslednjih managerskih modelih: 

 izkustvenem (angl. Emperical), 

 umnem (angl. Rational), 

 spoznavnem (angl. Cognitive) in 

 združevalnem (angl. Integrative) managerskem modelu. 

V nadaljevanju doktorske disertacije podajamo kratek pregled izbranih 

managerskih modelov. Njihov izbor temelji na naši subjektivni presoji. Na kratko bomo 

prestavili le njihove osnovne značilnosti, ker nam namen doktorske disertacije ne 

dopušča bolj poglobljene obdelave. 

2.3.2 Pregled izbranih managerskih modelov 

Evropski managerski modeli 

Sanktgallenski model integralnega managementa (Ulrich in Krieg 1990, 1992; 

Bleicher 1996) sta razvila profesorja Ulrich in Krieg, dopolnjevali in izpopolnjevali pa 

so ga njuni učenci, med njimi tudi Bleicher. Osnovni integrativni sklopi tega 

managerskega modela so normativni, strateški in operativni management, ki 

predstavljajo logično razmejena problemska področja, s katerimi se mora ukvarjati 

management podjetja (Duh in Kajzer 2002, 167). Normativnemu, strateškemu in 

operativnemu managementu je skupno to, da vplivajo na prihodnji razvoj podjetja. Med 

temi sklopi je vzpostavljena vodoravna in navpična integracija (Bleicher 1996, 73). 

Normativni ali utemeljitveni management poteka na najvišji ravni. Na tej ravni se 

ukvarja s splošnimi cilji podjetja, z načeli, normami in pravili iger, ki so usmerjena k 

temu, da zagotovijo življenjsko in razvojno sposobnost podjetja. Na tem nivoju je 

osrednje izhodišče vizija podjetja. Na viziji temeljijo vse tri kategorije normativnega 

managementa: politika podjetja kot izid delovanja političnega sistema podjetja ali 

interesnega usklajevanja pomembnejših udeležencev podjetja, ustava podjetja, ki 

predstavlja okvirno formalno ureditev za iskanje in uresničevanje ciljev ter za interesno 

usklajevanje med zunanjimi in notranjimi udeleženci podjetja, in kultura podjetja, ki 
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prenaša vrednote in norme ter vpliva na zaznavanje in želje udeležencev podjetja pri 

opredeljevanju ciljev (Bleicher 1996, 122–132). Normativno oblikovanje podjetja tako 

ustvarja vsebinski okvir in pušča prostor za nadaljnje aktivnosti strateškega 

managementa ter za operativno izvedbo. 

Strateški ali usmeritveni management je izražen v iskanju, ustvarjanju in 

obvladovanju strateških uspešnostnih potencialov podjetja, za katere moramo zagotoviti 

vire (Bleicher 1996, 74). Novi uspešnostni potenciali temeljijo na razvoju sposobnosti, 

ki so v prihodnosti primerne za doseganje prednosti pred konkurenco. Dejavnost 

strateškega managementa je usmerjena v strateške programe podjetja, organizacijske 

strukture in sisteme vodenja ter problemsko vodenje (Duh in Kajzer 2002, 169). 

Operativni ali izvedbeni management poteka na operativni ravni. Le-ta je usmerjen 

v optimalno izrabo razpoložljivih potencialov podjetja. Posebna skrb je posvečena 

kooperativnemu uresničitvenemu vodenju sodelavcev (Bleicher 1996, 370). 

Zuriški model integralnega managementa (Ruhli 1985, 1988, 1993) temelji na 

predpostavki, da vsak, ki vodi, vpliva na druge ljudi pri reševanju skupnega problema, 

izhajajoč iz posebne legitimnosti ali avtoritete. Fenomen vodenja lahko vedno 

opazujemo tam, kjer več ljudi sodeluje pri skupni nalogi ali pri reševanju skupnega 

problema. Ruhli (1985, 21) se v svojem delu ukvarja z vodenjem podjetja, ki ga 

obravnava kot odprt, dinamičen, kompleksen, delno probabilističen, delno avtonomen, k 

ciljem usmerjen in cilje iščoč proizvodni, gospodarski in socialni sistem. 

Planiranje, odločanje, neposredno vodenje izvedbe in kontrola so štiri osrednje 

vodstvene funkcije, ki jih avtor opredeljuje kot konstitutivne elemente vodenja in kot 

najpomembnejše faze procesa vodenja (Ruhli 1985, 15, 1988, 26–27). Vsakega od teh 

konstitutivnih elementov pa moramo obravnavati s procesnega, inštrumentalnega in 

institucionalnega vidika. Kadar gre za probleme, ki jih moramo reševati na ravni 

celotnega podjetja, govorimo o politiki podjetja. 

Osrednja naloga vodenja podjetja je zato razvoj in uresničevanje politike podjetja, 

katere konstitutivni elementi so osnove ali izhodišča, cilji podjetja, strategije za 

doseganje ciljev in pri tem uporabljena sredstva. Osrednje vodstvene funkcije lahko 

obravnavamo z vidikov, povezanih s človekom, in z vodstveno tehničnih vidikov (Ruhli 

1985, 49). 

Z vidika nastajajočih medčloveških odnosov, ki so vedno ključni za uspeh 

dejavnosti, posveča model posebno pozornost osebnim značilnostim in ciljem 

posameznika (individualistična perspektiva), odnosom med nadrejenimi in podrejenimi, 

na katere odločilno vpliva izbrani stil vodenja (dualistična perspektiva) in interakcijam, 

ki nastajajo med posameznikom iz vodstva in njegovim socialnim okoljem 

(kolektivistična perspektiva). 
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Pri vodstveno-tehničnih vidikih je v ospredju obravnava teh elementov s 

procesnega vidika, z instrumentalnega vidika in z institucionalnega vidika (Ruhli 1985, 

67–85). 

Model strateškega managementa po Hinterhuberju (1992a, 1992b) ali model 

sedmih komponent je integrirana celovita zasnova strateškega managementa, ki sestoji 

iz sedmih komponent, med seboj povezanih z mehanizmi povratne zveze. Strateški 

management temelji na načelih celovite obravnave podjetja in njegovega okolja, 

strategije kot smernice za podjetniško iniciativno ravnanje v vseh strateških poslovnih 

enotah, funkcijskih področjih in regionalnih hčerinskih družbah podjetja ter enotni 

vzgoji vodstvenega kadra za individualno samostojnost pri odločanju v okviru 

dogovorjenih strategij (Hinterhuber 1992a, 37). 

Vizija podjetja stoji na začetku vsake podjetniške dejavnosti. Hinterhuber (1992a, 

26, 42–52) jo primerja s polarno zvezdo, ki ni cilj, vendar daje smer, v katero lahko 

sodelavci v podjetju usmerjajo svoje razmišljanje, ravnanje in občutke. 

Politika podjetja je celota temeljnih načel podjetja, ki je zapisana v vodilih, mora pa 

biti posredovana tudi ustno. Ureja vedenje in obnašanje znotraj podjetja ter izraža, kateri 

viziji, vrednotam, normam in idealom je zavezano podjetje (Hinterhuber 1992a, 27, 55–

72). 

Oblikovanje strategij se odvija na ravni strateških poslovnih enot in na ravni 

podjetja. Cilj strategije je uresničitev s politiko zastavljene naloge s čim boljšo rabo 

razpoložljivih virov. Bistveni zahtevi strategijskega planiranja sta fleksibilnost in 

prilagajanje strategij na spremembe v okolju in v potencialih podjetja (Hinterhuber 

1992a, 27–30, 73–234). 

Direktive za funkcijska področja so smernice vodjem posameznih funkcijskih 

področij za samostojno sprejemanje odločitev v okviru strategij. Podjetje je tem bolj 

uspešno, čim bolje in iniciativno vodje funkcij koristijo svojo prostost ravnanja v okviru 

strategij strateških poslovnih enot in strategije celotnega podjetja (Hinterhuber 1992a, 

30–32; 1992b, 121–206). 

Vsem dolgoročno uspešnim podjetjem je skupno to, da je organizacija usklajena s 

strategijami kot tudi s potrebami, željami in predstavami sodelavcev. Čim boljša je ta 

usklajenost, tem bolj trajno lahko podjetje izboljšuje svoje dolgoročne možnosti za 

dobiček in tem manjše je tveganje, ki je povezano z vsako podjetniško dejavnostjo.  

Za uresničevanje strategij so značilni planiranje, kontrola napredovanja in nadzor 

strategij. Uresničevanje strategij praviloma zahteva več energije in časa kot njihovo 

oblikovanje.  

Kultura podjetja je celota v podjetju prevladujočih vrednot, tradicij, mitov, norm, 

izročil in miselnih drž, ki sodelavcem na vseh nivojih odgovornosti posredujejo 

usmeritve in smisel njihovega ravnanja. Vsako podjetje nima le ene, ampak uteleša več 

kultur. Izidi, ki jih lahko dosežemo z neko kulturo podjetja, so praviloma tem ugodnejši, 
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čim bolj je uspelo vodstvu podjetja oblikovati strategije v skladu s kulturo podjetja ali 

prilagoditi kulturo podjetja strategijam (Hinterhuber 1992a, 33; 1992b, 247–270).  

V vsakem delujočem podjetju ena faza predpostavljenega modela vpliva na druge 

faze. V svetu temeljitega in hitrega spreminjanja se spreminjajo podmene, na katerih 

temeljijo strategije. Če podjetje ne želi biti ujetnik svojega uspeha v preteklosti, se 

morajo strategije podvreči interaktivnemu procesu idej, analiz, verifikacij, novih teorij, 

novih analiz in novih ocenjevanj (Hinterhuber 1992a, 24–35). 

V ZDA razviti managerski modeli 

Model strateškega managementa po Haxu in Majlufu (1984) ali model dvanajstih 

korakov sta razvila navedena avtorja kot svoj koncept strateškega planiranja podjetja, ki 

naj bi omogočil povezavo med strategijami poslovnih področij in strategijo podjetja. 

Osrednji del strateškega managementa je proces strateškega planiranja. Druge sestavine 

strateškega managementa pa so še organizacijska struktura, kultura podjetja, 

komunikacijski in informacijski sistem, sistem vodstvene kontrole ter sistem 

motiviranja in nagrajevanja. Področje nalog v procesu planiranja se deli na dva dela in 

sicer na naloge, ki se tekom več planskih ciklov bistveno ne spreminjajo, in na naloge, 

ki se morajo v okviru vsakega planskega cikla preverjati in po potrebi spremeniti (Hax 

in Majluf (1984, 43). 

Prvi korak: vizija podjetja (angl. Vision) je dolgoročna izjava o osrednjem namenu 

podjetja, obsegu dejavnosti in konkurenčnem vodstvu, ki jo oblikuje vodstvo podjetja. 

Vizija obsega izražanje poslanstva podjetja (angl. Mission), opredelitev strateških 

poslovnih enot (angl. Strategic Business Units) in izražanje filozofije podjetja (angl. 

Corporate Philosophy) (Hax in Majluf 1984, 45–49, 294–303). 

Drugi korak, postopek za razvoj strateškega položaja podjetja: vizija se mora 

pretvoriti v pragmatične in konkretne usmeritve, ki služijo kot neposredne zahteve za 

razvoj strateških planov poslovnih enot in glavnih funkcij podjetja. Gre za strateški 

položaj podjetja (angl. Strategic Poscure), ki izhaja iz vizije podjetja ter analize zunanjih 

in notranjih okolij na ravni podjetja. Analiza zunanjega okolja je namenjena ugotovitvi 

splošnega stanja panog, v katerih je podjetje dejavno. Cilj notranje analize na ravni 

podjetja je vseobsegajoča ocenitev kadrovskih, finančnih, proizvodnih, fizičnih in 

tehnoloških virov, ki so na razpolago podjetju (Hax in Majluf 1984, 49–56, 304–324). 

Tretji korak: poslanstvo na ravni strateške poslovne enote je skladno s poslanstvom 

podjetja, le da je bolj natančno opredeljeno. Na opredelitev poslanstva na ravni strateške 

poslovne enote močno vpliva vizija podjetja. 

Četrti korak, oblikovanje poslovne strategije in splošnih akcijskih programov: 

poslovna strategija (angl. Business Strategy) sestoji iz niza ciljev, ki jih podpirajo dobro 

koordinirani akcijski programi in ki so usmerjeni k zagotavljanju dolgoročnih 

konkurenčnih prednosti. Na poslovno strategijo vplivata strateška usmeritev podjetja in 
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poslanstvo strateške poslovne enote. Za oblikovanje poslovne strategije moramo izvesti 

tudi analizo okolja na ravni poslovne enote in notranjo preverbo poslovne enote (Hax in 

Majluf 19984, 57, 328–351). 

Peti korak, oblikovanje funkcijskih strategij in splošnih akcijskih programov: 

funkcijske strategije (angl. Functional Strategy) so strategije na ravni funkcij in so 

večinoma že vključene v splošne akcijske programe strateških poslovnih enot. Tudi pri 

oblikovanju funkcijskih strategij je smiselno uporabljati analize okolja in notranje 

analize, s tem da je sedaj pozornost osredotočena na razvoj funkcijskih možnosti 

podjetja. 

Šesti korak: konsolidacija poslovnih in funkcijskih strategij na ravni podjetja je 

pomemben korak v procesu planiranja in zahteva udeležbo vsega vodstva, ki je 

odgovorno za oblikovanje strateške usmeritve podjetja. Pri tem koraku so v ospredju 

razrešitve nasprotnih mnenj, izravnava poslovnega portfolia podjetja, določitev 

razpoložljivih strateških sredstev, politike zadolževanja in maksimalne rasti, predhodna 

ocena predlaganih akcijskih programov in določitev prioritet za alokacijo virov 

strateškim poslovnim enotam (Hax in Majluf 1984, 59–62, 355–366). 

Sedmi in osmi korak, opredeljevanje in ocenjevanje posebnih akcijskih programov 

na ravni strateških poslovnih enot in funkcij: v teh dveh korakih se splošni akcijski 

programi pretvorijo v posebne akcijske programe ali konkretne naloge, ki jih je mogoče 

nadzorovati, njihovi učinki pa so predvsem kvantitativno merljivi. Posebni akcijski 

program je strukturiran, povezan, časovno opredeljen in ovrednoten potek dogajanja s 

točno opredeljenim časovnim planom izvedbe. Opis posebnega plana je standardiziran, 

kar olajša kasnejše vrednotenje in primerjavo na ravni podjetja. Posebni akcijski 

programi so instrumenti za razdeljevanje strateških sredstev, ki obsegajo investicije v 

stalna sredstva, povečanje obratnih sredstev in vlaganja v razvoj (Hax in Majluf 1984, 

62–64, 367–371). 

Deveti korak, alokacija virov in določitev meril delovanja za vodstveno kontrolo: v 

tej točki planiranja mora najvišji management oceniti predloge posameznih poslovni 

enot in funkcij, da lahko dodeli vire za primeren razvoj. Ta korak vsebuje tudi razvoj 

meril delovanja za kontrolo in nadzor splošnih in posebnih akcijskih programov. 

Deseti, enajsti in dvanajsti korak, strateško in operativno budžetiranje: po odobritvi 

strateških programov in po dodelitvi virov preostane managerjem posameznih strateških 

poslovnih enot in funkcij naloga, da te obveznosti pretvorijo v podrobne operativne 

budžete in v strateške budžete. V prvih so opredeljena strateška sredstva, ki so potrebna 

za uresničitev akcijskih programov in vodijo do razvoja novih poslovnih možnosti. V 

drugih so opredeljena operativna sredstva, ki so potrebna za ohranjanje obstoječega 

položaja podjetja (Hay in Majluf 1984, 65, 379–380). 

Model strateškega managementa po Hungerju in Wheelenu (1993) obsega štiri 

osnovne elemente, raziskovanje okolja (angl. Environmental Scanning), oblikovanje 
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strategij (angl. Strategy Formulation), uresničevanje strategij (angl. Strategy 

Implementation) in ocenjevanje ter kontrola (angl. Evalutaion and Control). 

Raziskovanje okolja je za uspeh podjetja pomembno, tako kot je pomembna 

njegova skladnost z njim. Obstajati mora strateška skladnost (angl. Strategic Fit) med 

potrebami okolja in tem, kar podjetje okolju lahko ponudi, kakor tudi med potrebami 

okolja in tem, kar lahko okolje zagotovi. Namen raziskovanja zunanjega okolja je v 

opredeljevanju tistih spremenljivk izven podjetja, ki predstavljajo priložnosti in 

nevarnosti za podjetje. Namen raziskovanja notranjega okolja podjetja je v 

opredeljevanju tistih spremenljivk znotraj podjetja, ki lahko predstavljajo prednosti in 

slabosti podjetja v primerjavi z obstoječo in potencialno konkurenco (Hunger in 

Wheelen 1993, 12, 92, 13, 123–124). 

Oblikovanje strategij je razvoj dolgoročnih planov za uspešno obvladovanje 

priložnosti in nevarnosti v okolju ob upoštevanju prednosti in slabosti podjetja. Zajema 

določanje poslanstva podjetja, določanje dosegljivih ciljev, razvijanje strategij ter 

opredeljevanje vodil in pravil. 

Uresničevanje strategij (angl. Strategy Implementation) je proces v katerem se 

uresničujejo strategije ter vodila in pravila z razvojem programov, budžetov in 

postopkov, ter je ključni sestavni del strateškega managementa. Uresničevanje strategij 

je vedno naloga managementa na srednji in nižji ravni (angl. Middle and Lower Level 

Management) pod nadzorom najvišjega managementa. 

Ocenjevanje in kontrola je proces, v katerem se nadzirajo izidi delovanja tako, da se 

lahko dejansko delovanje primerja z želenim. Managerji na vseh ravneh uporabljajo 

informacije o izidih, zato da povzemajo konkretne akcije in rešujejo probleme. Čeprav 

je ocenjevanje in kontrola končni element strateškega managementa, lahko nakaže 

slabosti v predhodnih planih uresničevanja strategij in povzroči, da se celoten proces 

začne znova (Hunger in Wheelen 1993, 18–19, 297–321). 

Model strateškega managementa po Pearceu in Robinsonu (1994) ali model 

devetih korakov v katerem avtorja opredeljujeta strateški management kot niz odločitev 

in akcij za oblikovanje in uresničevanje planov. Ti so oblikovani z namenom, da se 

dosežejo cilji podjetja. Strateški management obsega devet ključnih nalog: oblikovanje 

poslanstva podjetja, razvoj profila podjetja, ocenjevanje zunanjega okolja podjetja, 

analiza možnosti podjetja, opredelitev najbolj želene možnosti, izbira niza dolgoročnih 

ciljev in temeljnih strategij, razvoj letnih ciljev in kratkoročnih strategij, uresničevanje 

strateških izbir in vrednotenje ter ocenjevanje uspešnosti strateškega procesa (Pearce in 

Robinson 1994, 3). 

Poslanstvo podjetja opisuje osnovni proizvod ali storitev podjetja, njegov osnovni 

trg in glavne tehnologije za proizvodnjo ali distribucijo na način, ki odraža vrednote in 

prioritete nosilcev strateškega odločanja. Proces oblikovanja poslanstva podjetja je 

proces interesnega usklajevanja med zunanjimi in notranjimi udeleženci podjetja, kjer bi 
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morala biti v ospredju družbena odgovornost podjetja. Zunanje dejavnike, ki vplivajo na 

izbiro usmeritev, lahko razdelimo na dejavnike v širšem okolju, dejavnike v delovnem 

okolju in dejavnike v konkurenčnem okolju. Glavna odgovornost managerjev je 

usmerjena v zagotavljanje sposobnosti podjetja za preživetje. To je možno s 

predvidevanjem in prilagajanjem spremembam v okolju na načine, ki zagotavljajo nove 

možnosti za rast in dobičkonosnost. Proces razvoja profila podjetja se odvija na osnovi 

opredelitve strateških notranjih dejavnikov, ocenjevanja in primerjave stanja teh 

dejavnikov s preteklim delovanjem podjetja, opredelitve prednosti in slabosti in končno 

oblikovanega profila podjetja kot izida predhodnih korakov, ki služi kot input v proces 

strateškega planiranja (Pearce in Robinson 1994, 180–196).  

Oblikovanje dolgoročnih ciljev in temeljnih strategij: dolgoročni cilji so opredelitve 

izidov, ki si jih podjetje prizadeva doseči v določenem časovnem razdobju, navadno je 

to v obdobju petih let. Dolgoročna ali temeljna strategija mora temeljiti na osrednji 

zamisli (angl. Core Idea) o tem, kako bo podjetje konkuriralo na trgu. Dolgoročni cilji 

in temeljne strategije so tako soodvisni, da jih nekateri avtorji sploh ne ločujejo. 

Strateška analiza in izbira je korak v procesu strateškega managementa, v katerem 

managerji proučujejo alternativne strategije in izberejo tiste, za katere si bo podjetje 

prizadevalo. Uresničevanje strategij se pogosto označuje tudi kot akcijska faza. 

Strategije moramo prevesti v previdno izvedene akcije. Uspeh uresničevanja strategij je 

odvisen od njihove institucionalizacije. Strategija mora prežemati vsakodnevno 

življenje podjetja. Strateška kontrola se ukvarja s spremljanjem strategije tekom 

uresničevanja, z ugotavljanjem problemov ali sprememb v podpirajočih premisah in z 

oblikovanjem ustreznih prilagoditev. Poleg strateške kontrole je pomembna tudi 

operativna kontrola. Operativna kontrola zagotavlja kontrolo in ocenitev izvršenih akcij 

v krajšem časovnem razdobju (Pearce in Robinson 1994, 340–389). 

Slovenski managerski modeli 

V nadaljevanju tega podpoglavja doktorske disertacije bomo samo navedli nekaj 

nam poznanih managerskih modelov, ki so nastali v Sloveniji kot plod raziskovanja 

raznih slovenskih avtorjev. Podrobnejše opredeljevanje le-teh bi presegalo namen 

doktorske disertacije. 

Kraljev model interesnega vodenja politike podjetja, ki je nastal leta 1963, je avtor 

Janko Kralj sproti dopolnjeval in prilagajal posebnostim in spremembam v domačem 

družbenopolitičnem okolju. 

Model strateškega vodenja in upravljanja po Pučku (1996) je model strateškega 

upravljanja in poslovodenja, ki ponuja možen logični prijem pri raziskovanju pa tudi pri 

izvajanju procesa strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju. 

Mariborski model integralnega managementa je v zasnovi povezan z delom 

posameznih raziskovalcev na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in je 
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bil predstavljen v knjigi skupine avtorjev (Belak 1993). Razvojno delo na modelu ni 

potekalo po načrtih avtorjev. Deset let kasneje zasledimo nadaljnjo razvojno stopnjo 

modela, predstavljeno kot MER-ov model integralnega managementa (Belak idr. 2003). 

Avtorjem želimo, da bi jim uspelo uresničiti zastavljene cilje pri nadaljnjem razvoju 

zadevnega modela. 

Okvirni model politike podjetja (Tavčar 1997) je model, ki je nastal kot del 

raziskovalnega dela Mitja I. Tavčarja in na katerega se v svojih sodobnejših delih 

večkrat sklicuje tudi Kralj (2003). 

Presegli bi okvir tega podpoglavja doktorske disertacije, v kolikor bi se še nadalje 

poglabljali v predstavljene modele in poskušali vleči določene vzporednice ter razlike, 

ki med njimi obstajajo. Upamo, da smo s pomočjo te predstavitve vsaj približno 

omogočili vpogled v to, kako se razlikujejo pogledi različnih avtorjev, izhajajočih iz 

različnih okolij. Pridružujemo pa se ugotovitvam Rozmana (2002, 154), ki pravi, da se 

razlikujejo modeli upravljanja in managementa med seboj prav v razdelitvi strateških in 

taktičnih odločitev v planiranju in nadzorovanju. Privzamemo jih kot vodilo za 

nadaljevanje raziskave. 

2.4 Dejavniki za zasnovo managerskega modela 

Managerji si pri snovanju in izvajanju aktivnosti, ki povečujejo vrednost podjetij 

pomagajo z različnimi managerskimi orodji. Nabor, ki ga pri tem uporabljajo, je 

odvisen od podjetja do podjetja. Raziskava, ki jo je izvedla ugledna ameriška svetovalna 

organizacija Bain&Company (2008, 15–17), kaže na to, da managerji najuspešnejših 

mednarodnih podjetij posegajo po večjem številu managerskih orodij, ki jih glede na 

namen umno uporabljajo pri svojem delu. To pomeni, da bi bilo zmotno razmišljati v 

smeri, da obstaja samo eno managersko orodje, ki lahko nadomesti vsa druga. Vedno je 

treba razmišljati o uporabi primerne kombinacije, ki je od podjetja do podjetja različna. 

Pri tem so dobrodošle nekatere ugotovitve iste raziskave: 

 Pomembna skupina managerskih orodij so tista, ki pomagajo izboljšati 

razumevanje odjemalcev. To pomeni, da si pridobimo boljše vedenje o 

njihovih navadah, potrebah, željah in zahtevah. 

 Za izboljšanje inovativnosti v poslovanju in za zagotavljanje strategije rasti se 

managerji velikokrat poslužujejo različnih oblik sodelovanja in povezovanja z 

drugimi podjetji. Tudi za ta namen obstajajo različne kombinacije managerskih 

orodij. 

 Kot alternativa naboru managerskih orodij za zniževanje stroškov se pojavljajo 

orodja, ki se uporabljajo za vzpostavitev globalnega poslovanja in s tem 

povezano rast obsega poslovanja. 
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Nepravilnosti pri uporabi katerega koli managerskega orodja se bodo vedno 

pojavljale. Da bi se temu izognili, velja upoštevati priporočila, ki izhajajo iz zgoraj 

navedene raziskave: 

 Vsako managersko orodje ima svoje prednosti in slabosti. Za njihovo 

učinkovito uporabo moramo poglobljeno razumeti njihove pozitivne in 

negativne vplive. Na tej osnovi se moramo glede na vsako podjetje posebej 

odločati za njihovo zmagovito kombinacijo. Največja nevarnost preži na 

podjetja, če se odločajo za poenostavljene prilagoditve dokazano uporabnih 

managerskih orodij. 

 Različna managerska orodja bodo izboljšala rezultate poslovanja le, v kolikor 

bodo omogočala odkriti do sedaj nezadovoljene potrebe odjemalcev, izkoristiti 

neuporabljene vire ali pomagala odkriti slabosti konkurentov. 

 Managersko orodje ali njihovo kombinacijo je treba prilagoditi vsakemu 

poslovnemu sistemu in ne obratno. Uspešna podjetja tudi uspešno in izvirno 

prilagajajo različna managerska orodja glede celovito stanje v podjetju (Savič 

2007, 26–27). 

Za namen doktorske disertacije smo se odločili, da se bomo poglobljeno posvetili 

uporabi kombinacije evropskega modela poslovne odličnosti (EFQM) in 

uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) pri njunem uravnoteženem vzajemnem 

delovanju. 

2.4.1 Evropski model poslovne odličnosti (EFQM) 

V zgodnjih osemdesetih letih devetnajstega stoletja smo se srečevali z naraščajočo 

skrbjo glede pomanjkanja kakovosti, produktivnosti in tekmovalnosti na dinamičnem 

svetovnem tržišču. Takrat je v Združenih državah Amerike prevladalo spoznanje po 

potrebi za nacionalnim priznanjem s tega področja. To je pripeljalo do tega, da je bila 

dvajsetega avgusta 1987 leta ustanovljena “The Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA).” Temeljna struktura omenjenega modela je bila sestavljena iz 

sedmih kategorij za samoocenjevanje. Štirinajst največjih evropskih družb je leta 1988 

ustanovilo Evropsko fundacijo za kakovost poslovanja (EFQM). Vse to se je dogajalo 

ob podpori Evropske komisije. Te aktivnosti so se nadaljevale in leta 1992 smo bili 

priča prvi evropski nagradi za kakovost poslovanja (EQA). Te nagrade pripadajo 

podjetjem, ki se ponašajo s poslovno odličnostjo, ki temelji na procesu stalnih izboljšav. 

V začetku leta 1992 je bila ustanovljena britanska komisija za kakovost poslovanja 

(UKQA). Njene namere so bile podobne v smislu spodbujanja in poudarjanja napredka 

kakovosti izdelkov in produktivnosti s pomočjo samoocenjevanja. Omenjena nagrada se 

podeljuje vsako leto od 1994. leta dalje. 
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Temeljni namen pri oblikovanju evropskega modela poslovne odličnosti je bil, da 

bi postal referenčni model pri promoviranju in dodeljevanju evropske nagrade za 

kakovost poslovanja. Osnova navedenega modela je princip TQM. Nekatera podjetja se 

sploh niso in se ne odločajo za tekmovanje za pridobitev omenjene nagrade. Kljub temu 

pa se top management in management v celoti poslužuje devetih kriterijev tega modela, 

ki mu omogočajo s pomočjo samoocenjevanja bolje prepoznati stanje v podjetju. 

Podatki, pridobljeni s tako imenovanim “benchmarkingom”, mu pomagajo pri 

uveljavljanju procesa stalnih izboljšav. Kar nekaj različnih pristopov je mogočih pri 

samoocenjevanju. Precej jih je natančno opisanih v vodniku EFQM za 

samoocenjevanje. 

Dobitniki evropske nagrade za poslovno odličnost kot tudi dobitniki drugih 

nacionalnih nagrad za kakovost poslovanja imajo uradno dokazilo, da so s pomočjo 

referenčnih kriterijev zaznali močnostne strani njihove organizacije in si na ta način 

povečali njihove možnosti na tržišču. Osnova za pridobitev evropske nagrade za 

poslovno odličnost je model EFQM, ki daje poudarek samoocenjevanju in planiranju 

stalnih izboljšav. Na sliki 2.1 shematsko prikazujemo evropski model poslovne 

odličnosti (EFQM). 

Slika 2.1 Sestavine evropskega modela poslovne odličnosti 

Inovacije in učenje

Dejavniki

Voditeljstvo
Ključni
rezultati

zmogljivosti

Rezultati
ljudje

Ljudje

Rezultati
kupci

Politika in
strategija

Rezultati
družba

Partnerstvo 
in viri

Procesi

Rezultati

 
Vir: prirejeno po The EFQM Excellence Model 2003, 28. 

Puščice poudarjajo dinamično naravo modela. Kažejo, kako inoviranje in učenje 

pomagata izboljšati dejavnike, ti pa vodijo k boljšim rezultatom. 

Evropski model poslovne odličnosti je dandanašnji zelo široko uporabljen v mnogih 

znanih evropskih podjetjih in tudi pri nas. Model jim omogoča bolje razumeti njihovo 

organizacijo in jih usmerja v tiste dejavnike, ki jim omogočajo doseganje poslovne 

odličnosti. Model odličnosti EFQM je okvir, ki ničesar ne predpisuje in temelji na 

devetih merilih. Pet od teh meril je t. i. “dejavnikov”, štirje pa so “rezultati”. 
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“Dejavniki” zajemajo tisto, kar podjetje počne. “Rezultati” zajemajo tisto, kar podjetje 

dosega. “Rezultati” so posledica “dejavnikov”. Model EFQM, ki priznava, da obstaja 

veliko pristopov k doseganju trajne odličnosti v vseh pogledih delovanja, temelji na 

naslednji predpostavki: Odlične rezultate pri delovanju, uporabnikih, zaposlenih in 

družbi dosegamo z voditeljstvom, ki je gonilo politike in strategije, zaposlenih, 

partnerstev in virov ter procesov. 

Koncept Evropskega modela poslovne odličnosti (EFQM) 

Poseben namen Evropskega modela poslovne odličnosti je v zagotavljanju sistema 

za razumevanje učinkovitosti poslovanja. EFQM je nepredpisujoč okvir, ki temelji na 

devetih kriterijih zgledov dobre prakse vodenja, kot je razvidno iz slike 2.1 doktorske 

disertacije. V kolikor se podjetje odloči za uvedbo tega modela, potem mu je 

omogočeno tako nacionalno kakor mednarodno primerjanje dobrih zgledov v doseganju 

poslovne odličnosti v sorodnih in popolnoma različnih podjetjih. Pet kriterijev 

predstavlja tisto, s čimer podjetje lahko upravlja in jih imenujemo dejavniki. Nadaljnji 

štirje kriteriji pa predstavljajo tisto kar podjetje lahko ali bo doseglo in jih imenujemo 

rezultati. Glede na samo zasnovo modela obstaja več možnih poti samoocenjevanja in 

doseganja odličnosti poslovanja. Sam model vsebuje dovolj pregledna, ne pa preveč 

podrobna navodila za njegovo uporabo. Vseh devet kriterijev pa mora biti upoštevanih 

tekom procesa za pridobivanje nagrade. V nadaljevanju na kratko predstavljamo 

navedenih devet kriterijev: 

Dejavniki 

 Voditeljstvo: nanaša se na poslovno vedenje celotnega vodstva ¸v smislu 

oblikovanja in razvoja vizije in izjave o poslanstvu, ki kaže na poslovno 

odličnost in stalne izboljšave, ki jih podjetje s svojimi zaposlenimi lahko 

doseže. 

 Ljudje: nanaša se na to, kako podjetje upravlja s svojimi zaposlenimi, kako 

izboljšuje njihovo znanje in uporablja celotne potenciale za stalno 

izboljševanje poslovnih procesov. 

 Politika in strategija: prikazuje poslanstvo podjetja, vrednote, vizijo in 

strategijo; kako podjetje uresničuje vizijo in poslanstvo skozi koncept poslovne 

odličnosti in stalnih izboljšav. 

 Partnerstvo in viri: nanašajo se na to, kako učinkovito upravlja podjetje s 

svojimi zunanjimi partnerji in notranjimi viri v smislu doseganja poslovne 

odličnosti, poslanstva in strateških planov. 

 Procesi: nanašajo se na to, kako podjetje oblikuje, upravlja in izboljšuje 

aktivnosti in procese v smislu zadovoljevanja potreb uporabnikov in ostalih 

udeležencev podjetja. 
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Rezultati 

 Rezultati, ljudje: ugotavlja, kaj je podjetje doseglo v smislu povečanja 

zadovoljstva zaposlenih. 

 Rezultati, uporabniki: ugotavlja, kaj je podjetje doseglo v smislu 

zadovoljevanja potreb uporabnikov. 

 Rezultati, družba: nanaša se na to, kaj je podjetje doseglo v smislu 

zadovoljevanja pričakovanj in potreb lokalnega, nacionalnega in 

mednarodnega okolja, v katerem deluje. 

 Rezultati poslovanja: nanašajo se na to, kaj je podjetje doseglo v smislu 

planiranih poslovnih rezultatov in zadovoljevanja pričakovanj deležnikov. 

Pri točkovalnem sistemu za podelitev nagrade se kriteriji dejavnikov dosegajo na 

osnovi kombinacije dveh faktorjev: stopnje odličnosti pristopa in stopnje razvitosti 

pristopa. Podobno se tudi kriteriji rezultatov preverjajo in dosegajo na osnovi 

kombinacije dveh faktorjev: stopnje odličnosti rezultatov in področja doseganja 

rezultatov. Temeljni dokument v sistemu točkovanja za doseganje nagrade za poslovno 

odličnost se imenuje “modri karton.” 

Podjetje, ki želi biti uspešno, mora, ne glede na sektor, velikost, strukturo ali 

zrelost, vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti EFQM je praktično 

orodje, ki podjetjem pomaga tak sistem vzpostaviti z merjenjem, kako daleč so prišla na 

poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, in jim nakaže rešitve. EFQM svoj 

model stalno preverja in ga posodablja z zgledovanjem po dobri praksi tisočih 

organizacij v Evropi in zunaj nje. Na ta način mu zagotavlja dinamičnost in skladnost s 

sodobnimi pogledi na upravljanje.  

Temeljna načela odličnosti 

Model EFQM je splošen in neobvezujoč okvir, ki priznava, da je trajno odličnost 

mogoče doseči na veliko načinov. V tem okviru pa je nekaj temeljnih načel, ki model 

EFQM podpirajo. Ta načela opredeljujemo v nadaljevanju. Vrstni red načel ni 

pomemben. Seznam tudi ni popoln in se bo z razvojem in izboljševanjem odličnih 

podjetij še spreminjal. 

Usmerjenost v rezultate: odličnost je odvisna od uravnoteženja in zadovoljevanja 

potreb vseh udeleženih strani (sem sodijo zaposleni, uporabniki, dobavitelji in družba na 

splošno, pa tudi tisti, ki imajo v podjetju finančne interese). 

Osredotočenost na uporabnika: uporabnik je končni razsodnik o kakovosti 

proizvoda ali storitve; zvestobo uporabnikov ter ohranjanje in povečanje tržnega deleža 

pa je mogoče v največji meri doseči z jasno osredotočenostjo na potrebe trenutnih in 

potencialnih uporabnikov. 
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Voditeljstvo in stanovitnost namena: v podjetju vodje s svojim vedenjem ustvarjajo 

jasnost in enotnost namena v mejah podjetja ter okolje, v katerem lahko podjetje in 

njegovi zaposleni izkazujejo svojo odličnost. 

Upravljanje na podlagi procesov in dejstev: podjetja so uspešnejša, če poznajo in 

sistematično upravljajo vse med seboj povezane dejavnosti in če odločitve v zvezi s 

tekočim poslovanjem in načrtovanimi izboljšavami sprejemajo na podlagi zanesljivih 

podatkov, med katere sodijo tudi mnenja vseh udeleženih strani. 

Razvoj in vključevanje zaposlenih: polni potencial zaposlenih v podjetju se najbolje 

sprošča na podlagi skupnih vrednot in kulture zaupanja ter pooblaščanja, ki vsakogar 

spodbuja k vključevanju. 

Stalno učenje, inoviranje in izboljševanje: podjetje deluje najbolje, kadar njegovo 

delovanje temelji na upravljanju in izmenjavi znanja v okviru kulture stalnega učenja, 

inoviranja in izboljševanja. 

Razvijanje partnerstva: podjetje deluje uspešneje, kadar je njegov odnos s partnerji 

vzajemno koristen in temelji na zaupanju, izmenjavi znanja in integraciji. 

Družbena odgovornost: podjetje s svojim dolgoročnim interesom in interesom 

svojih zaposlenih najbolje služi, če ravna etično ter presega pričakovanja in pravila 

najširše družbe. 

Zgradba modela 

Devet okvirčkov modela predstavlja merila, po katerih ocenjujemo napredovanje 

podjetja proti odličnosti. Vsako izmed devetih meril ima svojo definicijo, ki pojasnjuje 

splošen pomen posamičnega merila. Vsako merilo vsebuje več podmeril, po katerih se 

splošen pomen nadalje razčleni. V podmerilih so zajeta številna vprašanja, na katera 

med ocenjevanjem odgovarjamo. Na koncu je pod vsakim podmerilom seznam možnih 

področij obravnave. Uporaba teh področij obravnave ni obvezna, pa tudi seznami niso 

popolni, temveč le naštevajo primere, ki nadalje pojasnjujejo posamezno podmerilo. 

Logika RADAR 

V osrčju modela leži tako imenovana logika “RADAR,” ki jo sestavljajo štirje 

elementi: 

 “Results” – rezultati, 

 “Approach” – pristop, 

 “Deployment” – razširjenost pristopa, 

 “Assessment” – ocenjevanje in 

 “Review” – pregled. 

Po tej logiki mora podjetje: 
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 opredeliti rezultate, za katerimi stremi, kot del procesa oblikovanja svoje 

politike in strategije; ti rezultati zajemajo tako finančno kot izvedbeno 

delovanje podjetja ter dojemanje vseh udeleženih strani; 

 načrtovati in razvijati enoten, dobro zasnovan pristop za doseganje sedanjih in 

prihodnjih rezultatov; 

 sistematično razširjati svoj pristop, da bo v celoti zajel vsa področja delovanja; 

 ocenjevati in pregledovati izbrane pristope s spremljanjem in analizo doseženih 

rezultatov ter stalnim učenjem. Na tej podlagi pa še prepoznavati, prednostno 

razvrščati, načrtovati in izvajati izboljšave, kjer je to potrebno. 

Na sliki 2.2 prikazujemo posamezne elemente logike “RADAR”. 

Slika 2.2 Elementi logike “RADAR” 
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Vir: The EFQM Excellence Model 2003, 39. 

Uporaba logike RADAR 

V nadaljevanju opisujemo posamezne elemente logike “RADAR”. 

Rezultati: so tisto, kar podjetje dosega. V odličnem podjetju bodo rezultati kazali 

pozitivna gibanja in/ali stalno uspešno delovanje, imelo bo ustrezne cilje, ki jih bo 

dosegalo ali celo presegalo, delovanje bo v primerjavi z drugimi dobro in bo posledica 

pristopa. Poleg tega bo obseg rezultatov zajemal vsa bistvena področja. 

Pristop: zajema tisto, kar podjetje namerava storiti, in razloge za to. V odličnem 

podjetju bo pristop dobro zasnovan – razlogi zanj bodo jasni, procesi bodo dobro 

opredeljeni in razviti, jasno bo razvidna osredotočenost na potrebe vseh udeleženih 

strani, in integriran, saj bo podpiral politiko in strategijo in bo, kjer je primerno, 

povezan z drugimi pristopi. 
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Razširjenost pristopa: je to, kar neko podjetje stori za širjenje pristopa. V odličnem 

podjetju bo pristop sistematično vpeljan na bistvenih področjih. 

Ocenjevanje in pregled: sta tisto, kar podjetje dela, da bi ocenilo in pregledalo tako 

pristop kot njegovo razširjenost. V odličnem podjetju se bosta pristop in njegova 

razširjenost redno merila, organizirane bodo dejavnosti učenja, rezultat obojega pa se 

bo uporabil za prepoznavanje potrebnih izboljšav, njihovo prednostno razvrščanje, 

načrtovanje in vpeljevanje. 

EFQM je za pomoč uporabnikom modela pri ocenjevanju in točkovanju sestavil 

dva pripomočka. To sta usmerjevalni karton “Pathfinder” in točkovalna matrika 

“RADAR”, ki ju opisujemo v nadaljevanju doktorske disertacije. 

Merila modela poslovne odličnosti EFQM8 

Voditeljstvo: pomeni, kako vodje razvijajo in omogočajo doseganje poslanstva in 

vizije, razvijajo vrednote, potrebne za dolgoročni uspeh, ter vse to uresničujejo z 

ustreznimi dejanji in vedenjem ter se osebno zavzemajo za to, da bi se sistem 

upravljanja organizacije razvijal in uvajal. Pri voditeljstvu obravnavamo naslednja štiri 

podmerila: 

 kako vodje razvijajo poslanstvo, vizijo in vrednote ter dajejo zgled kulture 

odličnosti; 

 kako so vodje osebno vključeni v razvoj, izvajanje in stalno izboljševanje 

sistema upravljanja podjetja; 

 kako se vodje angažirajo pri uporabnikih, partnerjih in predstavnikih družbe; 

 kako vodje motivirajo, podpirajo zaposlene in priznavajo njihov prispevek v 

podjetju. 

Politika in strategija: pomeni, kako podjetje uresničuje svoje poslanstvo in vizijo z 

jasno strategijo, osredotočeno na vse udeležene strani ter podprto z ustrezno politiko, 

načrti, cilji, ciljnimi vrednostmi in procesi. Pri politiki in strategiji obravnavamo 

naslednjih pet podmeril: 

 kako politika in strategija temeljita na sedanjih in prihodnjih potrebah ter 

pričakovanjih vseh udeleženih strani; 

 kako politika in strategija temeljita na informacijah, dobljenih z merjenjem 

dosežkov, raziskavami, učenjem in aktivnostmi, povezanimi z ustvarjalnostjo; 

 kako podjetje razvija, pregleduje in posodablja politiko in strategijo; 

 kako podjetje širi politiko in strategijo v okviru ključnih procesov; 

 kako se politika in strategija posredujeta in izvajata. 
                                                 
8 Posameznih podmeril ne razdelujemo natančneje, ker bi to presegalo namen doktorske 

disertacije. 
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Zaposleni: pomeni, kako podjetje upravlja, razvija ter sprošča znanje in celoten 

potencial svojih zaposlenih na ravni posameznika, timov in celotne organizacije in kako 

te aktivnosti načrtuje v podporo svoji politiki in strategiji ter učinkovitemu delovanju 

svojih procesov. Pri zaposlenih obravnavamo naslednjih pet podmeril: 

 kako podjetje načrtuje, upravlja in izboljšuje človeške vire; 

 kako podjetje prepoznava, razvija ter vzdržuje znanje in sposobnosti 

zaposlenih; 

 kako podjetje vključuje in pooblašča zaposlene; 

 kako zaposleni in podjetje komunicirajo med seboj; 

 kako podjetje zaposlene nagrajuje, jim daje priznanja in skrbi zanje. 

Partnerstva in viri: pomeni, kako podjetje načrtuje in upravlja svoja zunanja 

partnerstva in notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji ter za uspešno izvajanje 

svojih procesov. Pri partnerstvih in virih obravnavamo naslednjih pet podmeril: 

 kako podjetje upravlja zunanja partnerstva; 

 kako podjetje upravlja finance; 

 kako podjetje upravlja z zgradbami, opremo in materialom; 

 kako podjetje upravlja tehnologijo; 

 kako podjetje upravlja informacije in znanje. 

Procesi: pomeni, kako podjetje snuje, upravlja in izboljšuje svoje procese v 

podporo svoji politiki in strategiji ter v celoti zadovoljuje svoje uporabnike in druge 

udeležene strani in ustvarja vedno večjo vrednost zanje. Pri procesih obravnavamo 

naslednjih pet podmeril: 

 kako podjetje sistematično snuje in upravlja svoje procese; 

 kako podjetje po potrebi z inoviranjem izboljšuje procese, da bi popolnoma 

zadovoljila uporabnike in druge udeležene strani ter ustvarjala povečano 

vrednost zanje; 

 kako podjetje snuje in razvija proizvode in storitve na podlagi potreb in 

pričakovanj uporabnikov; 

 kako podjetje proizvode ali storitve proizvaja, dobavlja in servisira; 

 kako podjetje upravlja in izboljšuje odnose z uporabniki. 

Rezultati v zvezi z uporabniki: pomeni, kaj dosega podjetje v razmerju do svojih 

zunanjih uporabnikov. Pri rezultatih v zvezi z uporabniki obravnavamo naslednji dve 

podmerili: 
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a) merila dojemanja 

Ta merila prikazujejo, kako uporabniki dojemajo podjetje (dobimo jih npr. z 

anketiranjem uporabnikov, ciljnih skupin, iz ocen dobaviteljev, pohval in pritožb). 

Glede na namen podjetja lahko merila dojemanja uporabnikov vključujejo podatke v 

zvezi s: 

 celostno podobo, 

 izdelki in storitvami, 

 podporo pri proizvodih in storitvah ter njihovem kasnejšem spremljanju, 

 zvestobo. 

b) kazalniki delovanja 

To so notranja merila, ki jih podjetje uporablja za spremljanje, razumevanje, 

napovedovanje in izboljševanje svojega delovanja ter za predvidevanje dojemanja 

zunanjih uporabnikov. Glede na namen podjetja lahko kazalniki delovanja za 

uporabnike vključujejo podatke v zvezi s: 

 celostno podobo, 

 izdelki in storitvami, 

 podporo pri proizvodih in storitvah ter njihovem kasnejšem spremljanju, 

 zvestobo. 

Rezultati v zvezi z zaposlenimi: pomeni, kaj dosega podjetje v odnosu do svojih 

zaposlenih. Pri rezultatih v zvezi z zaposlenimi obravnavamo naslednji dve podmerili: 

a) merila dojemanja 

Ta merila prikazujejo, kako zaposleni dojemajo svoje podjetje (dobimo jih npr. iz 

anket, ciljnih skupin, razgovorov, strukturiranih ocenjevanj). 

Merila dojemanja zaposlenih lahko vključujejo podatke v zvezi z: 

 motivacijo, 

 zadovoljstvom. 

b) kazalniki delovanja 

To so notranja merila, ki jih podjetje uporablja za spremljanje, razumevanje, 

napovedovanje in izboljševanje delovanja zaposlenih v podjetju ter za predvidevanje 

njihovih dojemanj. Odvisno od namena podjetja lahko kazalniki za zaposlene 

vključujejo podatke v zvezi z: 

 dosežki, 

 motivacijo in vključevanjem, 
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 zadovoljstvom, 

 storitvami, ki jih organizacija nudi svojim zaposlenim. 

Rezultati v zvezi z družbo: pomeni, kaj dosega podjetje v odnosu do lokalne, 

nacionalne oziroma mednarodne skupnosti. Pri rezultatih v zvezi z družbo obravnavamo 

naslednji dve podmerili: 

a) merila dojemanja 

Ta merila prikazujejo, kako širša družba dojema podjetje (dobimo jih npr. iz anket, 

poročil, javnih srečanj, od predstavnikov javnosti, državnih organov). Odvisno od 

namena podjetja lahko merila dojemanja družbe vključujejo podatke v zvezi z: 

 delovanjem v vlogi odgovornega državljana, 

 vključenostjo (vpetostjo) v skupnost, v kateri deluje, 

 aktivnostmi za zmanjševanje in preprečevanje neprijetnosti in škode, ki jih 

podjetje povzroča s svojim delovanjem oziroma s svojimi izdelki v njihovi 

življenjski dobi, 

 poročanjem o aktivnostih, ki pomagajo ohranjati in vzdrževati vire. 

b) kazalniki delovanja 

To so notranja merila, ki jih podjetje uporablja za spremljanje, razumevanje, 

napovedovanje in izboljševanje delovanja organizacije ter za napovedovanje dojemanja 

družbe. Odvisno od namena podjetja lahko kazalniki delovanja za družbo vključujejo 

vse podatke iz točke 8.a, dodatno pa še: 

 odzivanje organizacije na stopnjo brezposelnosti v okolju, 

 poročanje v tisku, 

 urejanje vprašanj z državnimi organi, 

 prejete pohvale in nagrade. 

Ključni rezultati delovanja: pomeni, kaj dosega podjetje glede na načrtovane 

dejavnosti. Pri ključnih rezultatih delovanja obravnavamo naslednji dve podmerili. 

Odvisno od namena in ciljev podjetja nekatera merila iz napotkov k podmerilu ključni 

rezultati delovanja veljajo tudi za podmerilo ključni kazalniki delovanja in obratno. 

a) ključni rezultati delovanja 

Ta merila so ključni rezultati, ki jih podjetje načrtuje, in lahko, odvisno od namena 

in ciljev organizacije, vključujejo podatke v zvezi s: 

 finančnimi izidi, 

 nefinančnimi izidi. 
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b) ključni kazalniki delovanja 

To so operativna merila, ki jih podjetje uporablja za spremljanje, razumevanje, 

napovedovanje in izboljševanje pričakovanih izidov ključnih dejavnosti organizacije. 

Odvisno od namena in ciljev podjetja ter njenih procesov lahko ta merila vključujejo 

podatke v zvezi s: 

 procesi, 

 zunanjimi viri, vključno s partnerstvi, 

 financami, 

 zgradbami, opremo in materialom, 

 tehnologijo, 

 informacijami in znanjem. 

Orodja vrednotenja 

Model odličnosti EFQM se lahko uporablja za različne namene, na primer za 

samoocenjevanje, ocenjevanje s tretje strani, primerjavo z drugimi ali kot podlaga za 

vlogo za evropsko nagrado za kakovost. Za pomoč pri teh dejavnostih je EFQM 

pripravil naslednji dve orodji vrednotenja: 

 usmerjevalni karton “Pathfinder”, 

 točkovalno matriko “RADAR”. 

Usmerjevalni karton “Pathfinder” je samoocenjevalno orodje za prepoznavanje 

priložnosti za izboljšanje. Namen “Pathfinder-ja” je s samoocenjevanjem pomagati pri 

prepoznavanju priložnosti za izboljšanje in pri pripravi načrtov izboljšanja. Ni namenjen 

točkovanju, temveč ga sestavlja vrsta hitrih vprašanj, ki si jih postavljamo med 

samoocenjevanjem. Orodje je mogoče uporabljati na ravni merila ali podmerila. Karton 

“Pathfinder” v glavnem odraža logiko “RADAR”, ki je osrednja logika modela 

odličnosti EFQM. Ne smemo pa ga uporabljati kot predpisani seznam, temveč bolj kot 

ponujeno pomoč in kot vodilo podjetju, o katerih korakih naj razmišlja na poti k 

odličnosti. Orodje uporabljamo tako, da izberemo merilo ali podmerilo in si pri njem 

zastavljamo vprašanja z ustreznega področja rezultatov oziroma dejavnikov. Aktivnost 

izboljšav osredotočimo na področja, kjer so se pokazale vrzeli. Tako lahko na primer 

organizacija v rubriki Rezultati ugotovi, da nima postavljenih ciljnih vrednosti za 

posamezno udeleženo stran. 

Točkovalna matrika “RADAR” je metoda vrednotenja, ki se uporablja za točkovanje 

vlog za evropsko nagrado za kakovost. Uporabljajo jo lahko tudi podjetja, ki želijo 

ugotoviti svoje število točk za primerjavo z drugimi ali za druge namene. Če se podjetje 

točkuje s pomočjo točkovalne matrike “RADAR”, mora pri izračunavanju števila 

doseženih točk vsakemu od devetih meril dodati utež (ponder), kakor je prikazano v 
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nadaljevanju. Te uteži so bile določene leta 1991 po posvetu s širokim krogom 

strokovnjakov iz vse Evrope. Uteži so bile sprejete z velikim soglasjem in jih bo EFQM 

od časa do časa revidiral. Na splošno se vsakemu podmerilu v okviru nekega merila 

dodeli enaka utež, obstajajo pa tri izjeme: podmerilo 6.a, podmerilo 7.a in podmerilo 

8.a. Pri točkovanju najprej uporabimo točkovalno matriko “RADAR”, s pomočjo katere 

vsakemu podmerilu dodelimo ustrezen odstotek. To dosežemo tako, da vse elemente in 

opise matrike obravnavamo pri vsakem posameznem podmerilu modela. Nato 

uporabimo list z rezultati točkovanja in kombiniramo rezultate v odstotkih, podeljene 

posameznemu podmerilu; tako dobimo skupni rezultat na lestvici od 0 do 1000 točk. 

Uvajanje EFQM modela poslovne odličnosti 

Praktične izkušnje nam kažejo, da se podjetja običajno poslužujejo treh faz pri 

uvajanju evropskega modela poslovne odličnosti. Te faze so nazorno prikazane na sliki 

2.3. 

Slika 2.3 Faze uvajanja modela poslovne odličnosti 

Uporaba modela

Samoocenjevanje

Orodje
planiranja Inovativna uporabaPreverjanje zdravja

Faza 1 Faza 2

Naraščanje (razvoj) uporabe EFQM modela

Faza 3

Poslovni načrti
in

samoocenjevanje

Združitve in nakupi
Reorganizacija
Oblikovanje vizij
Oblikovanje novih poslov
Vodenje projektov
Obvladovanje procesov
Obvladovanje dobaviteljev
Merjenje različnosti

 
Vir. prirejeno po Lamotte in Carter 2000, 8. 

Prva faza: V začetku se običajno uporablja proces samoocenjevanja. Na ta način se 

dobi slika, kje v tistem času podjetje pravzaprav je. Ta faza na nek način da vodstvom 

podjetij možnost, da se periodično pogledajo v ogledalo in ocenijo, ali so zadovoljni s 

tem, kar vidijo, ali ne. 
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Druga faza: V tej fazi se zgodi premik od uporabe modela poslovne odličnosti kot 

orodja za merjenje do njegove uporabe kot managerskega orodja. Podjetja pričenjajo 

razumevati, da če želijo, da bodo rezultati samoocenjevanja imeli maksimalno vrednost, 

jih morajo povezati s svojimi procesi poslovnega načrtovanja. 

Tretja faza: Po določenih letih se je obdobje prehoda končalo tako, da so zrelejša 

podjetja prišla do spoznanja, da ima model poslovne odličnosti tudi druge 

managementske aplikacije. Število podjetij, ki navedeni model uporabljajo s pomočjo 

različnih novih in inovativnih aplikacij, permanentno narašča. 

2.4.2 Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC) 

Uravnoteženi sistem kazalnikov ali na kratko BSC je pristop k merjenju uspeha 

podjetij na način, ki kombinira merjenje klasičnih finančnih kazalnikov s kazalniki, ki 

niso finančni, da bi na ta način zagotovil managerjem bogatejše, pestrejše in 

relevantnejše informacije o dogajanju v podjetjih, ki jih upravljajo ali vodijo. Dve zelo 

pomembni značilnosti oblikujeta in odlikujeta uravnoteženi sistem kazalnikov. In sicer: 

 grupiranje podobnih tipov kazalnikov v tako imenovane vidike, 

 usmerjenost na omejeno število kazalnikov zaradi jasnosti in preglednosti 

sistema. 

Prvič je bil sistem predstavljen v zgodnjih devetdesetih letih. Kasneje je postal zelo 

široko poznan in tudi v različnih oblikah uporabljen v mnogih podjetjih po svetu. 

Pomembna znanstvena in poslovna revija Harvard Business Review je ob svoji 

petinsedemdeseti obletnici izhajanja navedla, da sodi BSC med petnajst najbolj 

pomembnih konceptov managementa, ki so bili predstavljeni v njej. Originalna izvedba 

avtorjev Roberta Kaplana in Davida Nortona je bila leta 1992 prikazana kot preprost 

pristop štirih vidikov kazalnikov, vezanih na štiri kvadrate, za merjenje uspešnosti 

podjetij. Kot dodatek klasičnim finančnim kazalnikom so bili dodani še trije dodatni 

vidiki, da bi managerje na različnih nivojih spodbudili k spremljanju podjetja, ki ga 

vodijo tudi skozi drugačne perspektive. V nadaljnjem razvoju samega sistema je bila 

izvedena povezava navedenih štirih vidikov sistema kazalnikov s strateškimi cilji 

podjetja in preko njih s samo vizijo podjetja. Klasično strukturo uravnoteženega sistema 

kazalnikov prikazujemo na sliki 2.4. 

Po prvi predstavitvi je bil dosežen velik in pomemben razvoj uravnoteženega 

sistema kazalnikov kot posledica uspešne uporabe v mnogih različnih podjetjih po 

svetu. BSC pa ni zgolj nov sistem merjenja. Mnoga napredna podjetja ga uporabljajo 

kot osrednji organizacijski okvir za svoje upravljalno-vodstvene procese. In prav tu se, 

po navedbah avtorjev, pokaže prava moč tega sistema. 

47 



Podjetje in management  

Slika 2.4 Klasična zasnova BSC 

 
Vir: prirejeno po 2GC Limited 2004, 2. 

Na osnovi izkušenj podjetij, ki ta sistem uporabljajo, ocenjujemo, da ga je mogoče 

uporabiti za: 

 doseganje soglasja o strategiji podjetja, 

 razlaganje strategije v celotnem podjetju, 

 usklajevanje ciljev oddelkov s strategijo, 

 povezovanje strateških ciljev z dolgoročnimi cilji in letnimi načrti podjetja, 

 usklajevanje strateških iniciativ, 

 izvajanje sistematičnih strateških presoj, 

 pridobivanje povratnih informacij za učenje o udejanjanju strategije in njeno 

izboljšavo. 

BSC zapolnjuje praznino v večini sistemov upravljanja in vodenja podjetij, ki 

nastaja zaradi pomanjkanje sistematičnega procesa za udejanjanje strategije in 

pridobitev povratnih informacij o njej.  

Razvoj BSC kot strateškega managerskega orodja 

V svojem bistvu je BSC ostal nespremenjen vse od svojega začetka. To pomeni, da 

ohranja omejeno število različnih meril ali kazalnikov, povezanih v štiri skupine, 

imenovane vidiki, z močno usmerjenostjo na strateški vidik poslovanja podjetij. 

Moderne različice BSC pa se odlikujejo po velikem številu posebnosti, ki jih zelo jasno 

razlikujejo od prvotnih osnovnih verzij. V tem podpoglavju bomo poskušali pokazati na 

razvojne spremembe, ki jih je BSC doživel od prve predstavitve pa do danes.  
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Prvo generacijo BSC sta avtorja Kaplan in Norton (1992) predstavila, če 

poenostavimo, kot preprost pristop k merjenju poslovne uspešnosti, prikazan v štirih 

kvadratih. Sam model je poskušal opogumiti managerje predvsem na strateškem nivoju, 

da bi pri merjenju poslovne uspešnosti podjetja upoštevali poleg klasičnih finančnih 

kazalnikov tudi tri druge vidike poslovanja. Ti vidiki pa so: učenje in rast, notranji 

poslovni procesi in uporabniki. Na ta način so bili zajeti glavni udeleženci v podjetjih. 

Tako kot smo že omenili, je bila osnovna verzija na nek način povezana in namenjena 

najvišjim vodstvenim nivojem v podjetjih. Preprosta vzročna povezava med navedenimi 

štirimi vidiki je bila v samem modelu prikazana, ni pa bila uporabljena za posamezne 

specifične namene. Osnovna verzija BSC se je osredotočila predvsem na izbor in na 

poročanje s pomočjo omejenega števila kazalnikov za vsakega izmed štirih vidikov. 

Izbor posameznih kazalnikov se je izvajal s pomočjo vprašanj, ki so bila vezana na 

vizijo podjetja in na strateške cilje, ki si jih je posamezno podjetje postavilo. Avtorja pa 

v svojem temeljnem delu nista opravila nobene specifične raziskave na temo, kako 

lahko uporaba BSC vpliva na izboljšanje rezultatov poslovanja. Predvidevanja so bila 

naravnana v to smer, da vpeljava relevantnih meril in njihova uporaba preprosto sproži 

procese, ki pozitivno vplivajo na rezultate poslovanja. Običajno se je v praksi pokazalo, 

da so ljudje pripravljeni sprejeti kakršnokoli obnašanje in izvesti kakršnekoli aktivnosti, 

da se dosežejo strateški cilji, ki so jih s pomočjo sistema uravnoteženih kazalnikov 

uspešno oblikovali. Če na stvar pogledamo skozi to prizmo, potem lahko ugotovimo, da 

oblikovanje strateških ciljev s pomočjo BSC ima nek pomen. Avtorja modela pa sta v 

svoji prvi verziji zelo malo povedala o tem, kako pravzaprav v praksi udejaniti njuno 

trditev o tem, da je treba postaviti v središče sistema merjenja vizijo in strategijo 

podjetja. V njuni knjigi, ki je bila objavljena leta 1996, sta avtorja posvetila malo več 

pozornosti prav pomanjkljivosti, ki smo jo omenili. Na sliki 2.5 prikazujemo temeljno 

zasnovo BSC, ki sta jo avtorja predstavila leta 1992, mi pa jo imenujemo prva 

generacija uravnoteženega sistema kazalnikov. 

Na osnovi praktičnih izkušenj lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da prva 

generacija sistema uravnoteženih kazalnikov prevladuje pri vpeljavi tega sistema v 

podjetja in druge organizacije. Res je, da je ta generacija še vedno v fazi nadaljnjega 

razvoja. Po našem mnenju pa je to stanje tudi posledica razpoložljive literature. Dela, ki 

predstavljajo in pojasnjujejo novejše generacije BSC, so šele pred nedavnim pričela v 

malo večjem številu prihajati na knjižne police s strokovno literaturo. Na splošno lahko 

trdimo, da je ta model našel svojo pot v podjetja in druge organizacije. Manj pa je 

opazna njegova prisotnost v raznih prispevkih na akademskem nivoju. Tisti pa, ki o tem 

le pišejo, se v glavnem posvečajo njegovi zgradbi in temu primernim izkušnjam z 

njegovo vpeljavo. Tako imenovana komercialno-prakticistična dela s tega področja so 

bolj prisotna. Na žalost pa lahko ugotavljamo, da so včasih tudi malo bolj “partizanska”. 

Kljub temu pa smo lahko zadovoljni, da strokovna dela prenašajo znanje, ki je potrebno 
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za pravilen pristop k uvajanju uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetja in druge 

organizacije, pri tem pa kažejo tudi na njegove šibkostne strani in priporočajo njegov 

nadaljnji razvoj. 

Slika 2.5 Uravnoteženi sistem kazalnikov – prva generacija 
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Vir: Kaplan in Norton 1992, 21. 

Problemi, ki izhajajo iz praktičnih izkušenj s prvo generacijo uravnoteženega 

sistema kazalnikov, so kar veliki. Glede na dejstvo, da je bila definicija prve generacije 

BSC precej nejasna, je omogočala različne interpretacije. Dve pomembni področji sta 

bili v prvi generaciji, in sicer: 

 izbor specifičnih kazalnikov in z njimi povezanih poročil ter 

 odločanje, kako grupirati določene skupine kazalnikov v posamezne vidike. 

Razprave, ki se navezujejo na povezovanje posameznih kazalnikov v tako 

imenovane vidike, se kar pogosto pojavljajo v različni strokovni literaturi. Veliko 

redkejše so razprave o načinih izbiranja kazalnikov. Običajno se pojavljajo kot sestavni 

del opisa metodologij za oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov v praksi. 

Izgleda, da sta prav Norton in Kaplan naredila prvo spremembo v pristopu k 

oblikovanju različnih kazalnikov. Značilno je vprašanje, ki sta si ga zastavila: Kako se 

lahko obrnemo k našim delničarjem ali deležnikom v zvezi s finančni uspehom 

podjetja? Rezultat takega načina razmišljanja je bilo po nekaj kazalnikov, ki sta jih 

grupirala v vsak vidik. Nadalje je kot rezultat takega načina razmišljanja nastal koncept 

strateških ciljev, ki sta ga predstavila v letu 1993. V začetku je bil ta koncept 

predstavljen samo kot kratek odstavek, dodan vsakemu od štirih vidikov. Uporabljen je 

bil zato, da se je zajelo bistvo strategije podjetja na vsakem področju. Posledično so bili 

50 



Podjetje in management 

kazalniki oblikovani tako, da so odražali dosežke, ki so jih strateški cilji zasledovali. 

Čeprav je bil ta pristop precej subtilen, pa je bil vendarle dokaj drugačen od tistega, ki je 

bil predlagan v samem začetku. Strateški cilji so bili oblikovani in so izhajali 

neposredno iz same strategije podjetja, ki je temeljila na viziji družbe ali pa ji je bil 

osnova samo strateški plan. 

Nadaljnji zelo pomemben napredek se nanaša na področje vzročnih povezav. 

Vzročne povezave med posameznimi vidiki so bile predstavljene že v prvi generaciji 

uravnoteženega sistema kazalnikov. V drugi generaciji BSC se je porodila ideja po 

nadaljnjem razvoju vzročnosti. Namesto dokaj preprostega nakazovanja vzročnih 

povezav med posameznimi vidiki so se pojavili poskusi vzročnih povezav med 

kazalniki samimi. V zgodnjem začetku zasledimo navedene poskuse v neobjavljenih 

dokumentih nekaterih konzultantskih družb. Kasneje so tem poskusom sledili tudi drugi 

avtorji. Na tej osnovi zasnovane povezave so predstavljale bogatejši model vzročnosti 

kot poprej. Povzročile pa so tudi nekaj konceptualnih težav. spodbudile so nekaj 

uporabnikov, da so pri oblikovanju strateških povezav uporabili različne oblike analiz, 

ki se niso izkazale za kompatibilne. To se pogosto dogaja tudi v današnjih dneh. 

Spremembe, ki smo jih opisali, predstavljajo skupno drugačno definicijo tega, kaj 

uravnoteženi sistem kazalnikov vsebuje glede na njegovo prvotno zasnovo.To 

imenujemo druga generacija uravnoteženega sistema kazalnikov. Kaplan in Norton sta 

v svojem delu iz leta 1996 vpliv teh sprememb definirala kot “prehod iz naprednega 

sistema merjenja v glavni managerski sistem.” Ob nadaljnjem vztrajanju pri dejstvu, da 

je bil glavni namen BSC v podpori managementu pri udejanjanju strategij, sta avtorja te 

spremembe opisala kot centralni element strateškega managerskega sistema. Ena od 

pozitivnih posledic teh sprememb je bil tudi povečan pritisk na sam proces oblikovanja 

uravnoteženega sistema kazalnikov v smislu, da zelo natančno odraža strateške cilje 

podjetja. V tem času je zamisel o strateških povezavah postala zelo pomemben element 

pri metodologiji oblikovanja BSC. V sredini devetdesetih let je postal pomemben del 

dokumentacije uravnoteženega sistema kazalnikov grafični prikaz povezav med 

strateškimi cilji podjetja. Vzročne povezave med posameznimi strateškimi cilji potekajo 

skozi posamezne vidike s pomočjo ključnih ciljev do končnega finančnega vidika. 

Primer strateške povezave prikazujemo na sliki 2.6. 

Kakor hitro se pričnejo v grafičnih predstavitvah pojavljati strateški cilji, se pojavi 

tudi potreba po njihovem kratkem poimenovanju ali zgolj naslavljanju. Ti opisi, ki so 

bili v večini primerov zgolj skupki nekaj besed, so posledično povzročili tudi povečanje 

obsega dokumentacije, potrebne za oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov. 

Strateške cilje so pričeli povezovati z lastniki, kazalnike pa s strateškimi cilji. Zaradi 

kompleksnosti celotne zadeve so se pričele pojavljati tudi prve SW rešitve, ki nam 

pomagajo pri centralnem vodenju sistema. Nadaljnja posledica je bila naraščajoče 
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prizadevanje, da bi se izrazilo razlike med managementom na različnih nivojih v 

organizacijski strukturi podjetij v smislu uvajanja BSC. 

Slika 2.6 Model strateških povezav 
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Na tej osnovi se je posvetilo veliko pozornosti pri razvoju tako imenovanih 

strateških vrst ali formacij kaskadnemu uvajanju uravnoteženega sistema kazalnikov do 

nivoja strateških poslovnih enot ali celo globlje v hierarhiji podjetja. Na sliki 2.7 

prikazujemo enega od možnih prikazov kaskade v smislu strateške vrste. 

Glavni elementi druge generacije BSC predstavljajo danes v praksi tako imenovani 

“main stream” način razmišljanja pri uvajanju sistema. To lahko argumentiramo z 

velikim številom objavljenih strokovnih del tako na izvedbenem kot na akademskem 

nivoju. 

Še vedno se tako na nivoju managementa kot na nivoju svetovalcev srečujemo z 

določenimi težavami pri uvajanju uravnoteženega sistema kazalnikov v prakso: 

 Prva se nanaša na razvoj modela strateških povezav. Management timi zelo 

težko izluščijo ali izvedejo selekcijo prioritetnih elementov znotraj vizije in 

strateških ciljev podjetja. Največkrat se na tej točki srečamo s slabim 

poznavanjem vizije ali strateških planov, njihovim slabim definiranjem, 

pomanjkanjem kontinuitete in izkazovanjem nepoenotenja glede tega znotraj 
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managementa samega. Delo pri izbiri strateških ciljev enostavno kot jata 

splašenih ptičev prinese te zadeve v ospredje pozornosti managementa. To 

ponavadi sproži koristne debate, toda aktivnost selekcioniranja in izdelave 

prioritetne liste ni tista, ki bi sama po sebi podpirala odprto diskusijo o 

skupnem zaporedju strateških ciljev. 

Slika 2.7 Strateška vrsta 
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Vir: prirejeno po 2GC Limited 2004, 22. 

 Naslednja težava se pojavi pri oblikovanju ciljev. Medtem ko je oblikovanje 

strateških ciljev in strateških povezav sorazmerno lahko, se pri oblikovanju 

ciljev, ki iz tega izhajajo, zatakne. Njihova ekstrapolacija je zelo težavna. 

 Težava se pojavi tudi pri uporabnosti dokumentacije BSC za eksterno 

komuniciranje. Do izraza pride pomanjkanje uporabnih informacij v smislu 

podpore pri razlaganju strateških planov podjetja. 

Tretja generacija uravnoteženega sistema kazalnikov temelji na izboljšavah 

karakteristik in mehanizmov druge generacije v smislu boljše funkcionalnosti in večje 

strateške usmerjenosti. V prejšnjem odstavku smo opisali temelj, iz katerega izhaja 

razvojno deblo sistema v smislu oblikovanja ciljev in vrednotenja ter izbora strateških 

ciljev. To je osnova, ki je generirala razvoj sistema v poznih devetdesetih letih, ki se je 

odrazil v tako imenovani “izjavi o namenu” (angl. Destination Statement). V začetku se 

je ta izjava oblikovala na koncu postopka oblikovanja sistema, da se je preverjalo 

izbrane strateške cilje, kazalnike in izbor ciljev. Prve izjave o namenu so bile 

oblikovane kot rezultat končnega soglasja o stanju, ki naj bi bilo doseženo v določenem 

prihodnjem obdobju (na primer treh let) kot posledica implementacije predhodno 

izbranih strateških ciljev v model strateških povezav. Iz izjave o namenu se vije soglasje 
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o tem, koliko ključnih stvari (prihodki, nivo kakovosti, dobiček, zadovoljstvo 

odjemalcev ...) naj bi se doseglo v tem času. Pri tem se je pričakovalo, da bo vse to 

posledično olajšalo skladnejše oblikovanje ciljev na letni ravni. Zelo hitro je postalo 

jasno, da management timi lahko veliko lažje delujejo in oblikujejo upoštevajoč izjavo o 

namenu in brez sklicevanja na izbrane strateške cilje. Posledično je imelo vse to tudi 

vpliv na proces oblikovanja uravnoteženega sistema kazalnikov tako, da je postalo 

oblikovanje izjave o namenu prej prvo dejanje v postopku samem kot zadnje. Nadalje se 

je pokazalo, da če se izhaja iz izjave o namenu, je oblikovanje in izbor strateških ciljev 

ter artikuliranje hipotez o vzročnosti veliko lažje. Doseganje konsenza znotraj 

management timov pa je postalo lažje in hitrejše. Menimo, da BSC, ki vsebuje izjavo o 

namenu, je sistem tretje generacije. Tretjo generacijo uravnoteženega sistema 

kazalnikov sestavljajo naslednje ključne komponente: 

 Izjava o namenu: V smislu oblikovanja racionalnih odločitev o nadaljnjih 

aktivnostih podjetja in, nenazadnje, v smislu oblikovanja ciljev za te aktivnosti 

lahko podjetje oblikuje jasno sliko o tem, kaj želi v bodoče doseči. To pomeni 

v nekaterih primerih lahko tudi idealiziran pogled na to, kako naj podjetje 

izgleda v nekem dogovorjenem prihodnjem času. Izjava se običajno oblikuje 

na osnovi obstoječih planov in dokumentov. Res pa je, da se v praksi zelo 

težko dobi dovolj jasne in vsebinsko dovolj bogate dokumente, ki bi zgledno 

podpirali ta namen. 

 Strateški cilji: Izjava o namenu nam nudi skupno in jasno sliko podjetja na neki 

dogovorjeni točki v prihodnosti. Ne daje pa nam prikladne ostrine za 

osredotočenost managementa na to, kar je sedaj, in na to, kar bo v bodoče. Kaj 

mora biti narejeno s strani podjetja v vmesnem času, da doseže svoj 

destinativni namen pravočasno, je dogovorjeno in usklajeno pred tem v 

procesu oblikovanja strateških ciljev in prioritet. S predstavitvijo izbranih 

strateških ciljev v modelu strateških povezav je tim za oblikovanje sistema 

spodbujen k privzemanju sistema razmišljanja po principu “kaj moramo 

narediti, da bomo dosegli rezultate, ki jih pričakujemo”. Tak pristop nam tudi 

omogoča, da so izbrani strateški cilji v obojestransko podporo, in predstavlja 

kombiniran način razmišljanja in razumevanja modela managementa. 

 Model strateških povezav in vidiki: Izbrani strateški cilji se prepletajo skozi 

štiri različne cone ali vidike. Spodnja dva vidika vsebujeta cilje, ki se nanašajo 

na notranje procese, poslovne cikle, produktivnost itd. (vidik notranjih 

procesov) in na to, kaj se mora zgoditi s temi procesi, da se jih nenehno 

izboljšuje v smislu izboljšanja izdelka ali storitve in zadovoljstva zaposlenih 

(vidik učenja in rasti). Vrhnja dva vidika vsebujeta strateške cilje, ki se 

nanašajo na to, kako želimo, da nas zaznavajo zunanji udeleženci podjetja 
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(vidik delovanja s strankami), in posledično, kako se bo to odrazilo v finančnih 

rezultatih podjetja in v dodani vrednosti za lastnike (finančni vidik). 

 Kazalniki in dejavniki: Potem ko so strateški cilji in cilji dogovorjeni in 

usklajeni, se lahko oblikuje kazalnike v smislu podpore managementu za 

kontrolo napredka podjetja pri doseganju postavljenih strateških ciljev. 

Dejavniki so posamezni projekti z določenim začetkom in koncem trajanja in 

so vključeni v aktivnosti za doseganje strateških ciljev. Na nek način nam 

kažejo na aktivnosti, ki so potrebne za doseganje strateških ciljev, ki smo si jih 

zastavili. 

Prvi primeri uravnoteženega sistema kazalnikov, ki so vsebovali izjavo o 

poslanstvu, so bili oblikovani v letih 1998 in 1999. Takoj za tem (2000, 2001, 2002, 

2003, 2004) so sledili razni dokumenti, ki so podrobneje opredeljevali aplikativni vidik 

tako dopolnjene verzije BSC. Praktične izkušnje nam kažejo, da je tak pristop k 

oblikovanju uravnoteženega sistema kazalnikov lahko v veliko korist podjetju v smislu 

izboljšane funkcionalnosti kot strateškega managerskega orodja. Kot tak je lahko veliko 

bolj fleksibilno in prijazno orodje za doseganje razvoja v organizacijah. 





3 KOMPARATIVNA ANALIZA EFQM IN BSC 

Površinski pogled na oba modela nam daje občutek, da sta si zelo podobna: 

podobna aspiracija, podobna koncepta, podobne oznake in tudi podobni organizacijski 

okviri. Poznavalci obeh modelov se bodo gotovo strinjali, da imata oba veliko podobnih 

značilnosti. Oba temeljita na metodah merjenja, oba spodbujata dialog o izboljšanju 

uspešnosti poslovanja, oba si prizadevata igrati vlogo katalizatorja v smislu sprememb, 

aktivnosti ter oba temeljita na principih pregledov preteklih aktivnosti, učenja in 

povratnih zank. 

Nad vsem tem pa je dolgoročni uspeh implementacije obeh modelov odvisen od 

dolgoročne zavezanosti managementa k stalnim izboljšavam v podjetju. Z vidika 

mehanizmov, ki jih oba modela uporabljata, se bomo najbrž tudi strinjali, da sta si zelo 

podobna. Oba govorita o vzročnosti in učinkih ter dejavnikih in rezultatih. Oba 

zasledujeta strukturiran proces, ki je največkrat podprt s strani zunanje strokovne 

pomoči v smislu svetovalcev ali drugih zunanjih sodelavcev. Čeprav si oba modela 

zagotovo delita skupno prepričanje o tem, kaj sestavlja dober management,9 in v širšem 

smislu podpirata podobne poglede na to, kako krmiliti uspešnost delovanja podjetja, pa 

prideta do teh spoznanj iz različnih izhodišč. Vsak izmed obeh modelov ima različno 

preteklost, na nek način iščeta različne ugodnosti in spodbude in imata celo različen 

način komuniciranja v zvezi z izboljšavami uspešnosti s posameznimi udeleženci 

podjetja. 

Posledično se postavlja vprašanje, ali se, kljub navedenemu, oba modela 

medsebojno izključujeta ali se medsebojno dopolnjujeta. Oba modela se pogosto 

omenja kot dva možna alternativna pristopa k merjenju uspešnosti podjetja. Podjetja se 

zelo pogosto odločajo za uporabo enega od navedenih modelov in pri tem popolnoma 

izključijo drugega. Če se je res treba odločati med njima, kako naj podjetje ve, kateri je 

zanj najbolj primeren? Postavlja se vprašanje, ali sta medsebojno izključujoča ali 

medsebojno zamenljiva ali nič od tega. 

Da bi v doktorski disertaciji prišli do odgovorov na zgoraj zastavljena in na še 

nekatera druga vprašanja, smo se odločili, da bomo v nadaljevanju predstavili kritičen 

komparativen pogled na oba modela. Kritično bomo na oba modela pogledali iz štirih 

različnih zornih kotov. Pri tem bomo uporabili štiri med seboj različne vidike, ki so jih v 

bližnji preteklosti uporabili razni avtorji. Posledično bomo predstavili sintezo prednosti, 

slabosti in podobnosti obeh modelov (SWS) (angl Strenghts, Weakneses, Similarities). 

                                                 
9 Management kot institucija. 

57 



Komparativna analiza EFQM in BSC 

3.1 Kritičen pogled na EFQM in BSC s štirih zornih kotov 

3.1.1 Vidik TQM 

V obdobju zadnjih dvajsetih let smo lahko skozi različno literaturo spremljali bujno 

rast raznih TQM pristopov in zasnov izboljšanja kakovosti poslovanja. Veliko število 

različnih uglednih avtorjev, ki jih sistematično navaja Jamal (1998, 15–21), se je 

ukvarjalo s sintezami različnih pristopov k tej problematiki. Med njimi so Grant idr. 

(1994, 25–35); Hackmen in Wageman (1995, 309–342); Krishnan idr. (1993, 7–20); 

McDonell (1992, 6–12); Ross (1993, 97–102); Olian in Rynes (1991, 303–333); 

Spencer (1994, 446–471) ter Deschamps in Nayak (1995, 345–352). Njegov pristop se 

delno ujema s pogledom, ki so ga predstavili Kanji in Asher (1993, 87–92) ter 

Krasachol in Tannock (1998, 246–253). Če poizkušamo na kratko predstaviti njihove 

ugotovitve, potem lahko skelet TQM vidika strnemo v naslednjih pet točk: 

1. TQM je vezan na strateške poslovne cilje. 

2. Razumevanje potreb in pričakovanj uporabnikov ter njihovo zadovoljstvo je 

vitalnega pomena. 

3. Na vseh nivojih je potrebno razumevanje zaposlenih in njihova participacija. 

4. Nujna je zavezanost managementa in čvrstost njegovega namena. 

5. Organizacija se razume kot serija procesov od uporabnikov do dobaviteljev. 

Ta skelet ali zasnovo bomo uporabili v nadaljevanju tega poglavja doktorske 

disertacije podobno, kot sta to storila McAdam in O'Neill (1999, 191–197), ko bomo 

primerjali evropski model poslovne odličnosti in uravnoteženi sitem kazalnikov. 

Dokaj podroben opis evropskega modela poslovne odličnosti je v poglavju 2.4.1 

doktorske disertacije. Iz tega razloga na tem mestu ne ponavljamo njegove predstavitve. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov sta v svoji prvotni verziji predstavila avtorja Kaplan in 

Norton leta 1992. Zelo hitro se je uveljavil kot managersko orodje in nadalje pridobival 

na svoji priljubljenosti. V tem času je doživel vsaj tri pomembnejše razvojne faze. 

Menimo, da smo ga v poglavju 2.4.2 doktorske disertacije dokaj podrobno predstavili, 

zato na tem mestu ne nameravamo ponavljati že povedanega. 

1. TQM je vezan na strateške poslovne cilje 

Evropski model poslovne odličnosti podpira ta TQM princip na različne načine. 

Devet kriterijev tega modela celovito predstavlja poslovanje podjetij ali drugih 

organizacij. Politika in strategija podjetja sta ključna kriterija. Kriteriji rezultatov so 

pokazatelji tega, kako uspešna je strategija podjetja. Do podobnih ugotovitev sta prišla 

tudi Madu in Chu-Hua (1994, 225–266). EFQM ne oblikuje strategije podjetja niti je ne 

vrednoti ali ocenjuje, čeravno pa vrednoti proces oblikovanja strategije. Nevarnost take 

omejene vpletenosti v proces oblikovanja strategij je ta, da če poskušamo enačiti TQM z 
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EFQM, se nam ta pokaže kot preprosto orodje strateškega nadzora, ne pa kot resnično 

povezanega s strategijo in strateškimi cilji podjetja. 

Kaplan in Norton sta izpostavila štiri ključna področja, ki jih imenujemo vidiki, kot 

ključne elemente poslovne strategije, ki jih je treba meriti in se nanašajo na finančni 

vidik, vidik uporabnikov izdelkov ali storitev, vidik notranjih poslovnih procesov ter 

vidik učenja in rasti. Navedeni štirje vidiki omogočajo podjetjem uravnoteženje 

njihovih strategij med različnimi poslovnimi aspekti. Ravno tako tudi omogočajo izbiro 

različnih kazalnikov glede na izbrano strategijo. Vendarle pa BSC ostaja pojem 

učinkovitega merjenja strategij, ne pa orodje za učinkovito oblikovanje strategij. 

2. Razumevanje potreb in pričakovanj uporabnikov ter njihovo zadovoljstvo je 

vitalnega pomena 

Na tem področju TQM je prispevek evropskega modela poslovne odličnosti zelo 

velik. Zadovoljstvo uporabnikov izdelkov ali storitev je ključni kriterij rezultatov in 

mora biti povratno vezan na kriterije dejavnikov. Ocenjevanje zadovoljstva uporabnikov 

je lahko tudi predmet primerjanja z dobro prakso v različnih organizacijah. Dejstvo, ki 

nas zaskrbljuje, je v pomanjkanju napovedljivostnih oziroma predvidljivostnih 

elementov, ki bi nam lahko pomagali pri zaznavanju novih uporabnikov izdelkov ali 

storitev ali celo novih trgov. Menimo, da je to tudi odsev pomanjkanja vpetosti v 

strategijo podjetja. 

Povezava s strategijo podjetja omogoča BSC, da so dejavniki in kazalniki, ki se 

nanašajo na uporabnike izdelkov ali storitev, konsistentni in v veliko podporo izbrani 

strategiji podjetja. BSC okrepi povezavo med potrebami in zahtevami uporabnikov po 

izboljšavah izdelkov ali storitev in izbrano strategijo podjetja. Na žalost pa nam 

uravnoteženi sistem kazalnikov ne da odgovora na vprašanje, kako zaznati nove možne 

uporabnike ali celo trge. 

3. Na vseh nivojih je potrebno razumevanje zaposlenih in njihova participacija 

Borley (1994, 150–154) ugotavlja, da evropski model poslovne odličnosti vsebuje 

ločeno tako dejavnik upravljanja s človeškimi viri kot rezultat ugotavljanja zadovoljstva 

zaposlenih. Ta dva kriterija omogočata podjetjem, da pristopajo k ugotavljanju 

vključenosti zaposlenih tako na osnovi ocenjevanja kot na osnovi primerjanja z dobro 

prakso. Dejstvo pa je, da je na tem področju kar nekaj problemov. Naj jih naštejemo. 

Sam model je orodje pregledovanja, kaj se je v podjetju že zgodilo, ne kaže nam pa na 

najboljšo prakso ali pa na prakso, ki ji dajemo prednost v kontekstu organizacije v 

najširšem smislu. Velika prednost TQM je, da je predstavljen na vseh nivojih delovanja 

v podjetju na zelo lahko razumljiv način. Evropski model poslovne odličnosti ostaja na 

tem področju razmeroma kompliciran, predvsem pa birokratski. 
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Uravnoteženi sistem kazalnikov strateškega nivoja podjetja se lahko smiselno 

prenese na nivo strateških poslovnih enot in tudi nižje na nivo operativnega 

managementa (Kaplan in Norton 1996, 209–235). V končni konsekvenci lahko trdimo, 

da ima lahko vsaka operativna enota svoj BSC, ki ga je mogoče sledljivo povezati z 

BSC na strateškem nivoju. Pristop take vrste omogoča, da zaposleni lahko jasno vidijo 

svoje ožje okolje in njihovo vlogo v širšem okolju podjetja kot celote. Vendarle pa 

ugotavljamo, da lahko določeni strateški cilji na nižjih nivojih postanejo zelo 

fragmentirani. Na drugi strani pa zaposleni na nižjih nivojih bistvo vsebine BSC na 

višjih nivojih slabše razumejo. 

4. Nujna je zavezanost managementa in čvrstost njegovega namena 

Voditeljstvo je ključni dejavnik modela. Temelji na stilu mentorstva in trenerstva 

kot ključnemu načinu pristopa k voditeljstvu. Ta stil voditeljstva je tudi močno izražen v 

TQM. To so ugotovitve Wilkinsona in Willmotta (1994, 75). Najbrž pa ta definicija 

voditeljstva ni najbolj primerna za vse poslovne okoliščine. Prav to pa poudarja 

omejitve, ki se kažejo v togosti modela skozi vse vidike pristopa k organizaciji. 

Idealno gledano je lahko BSC, ki je tankočutno obrazložen in predstavljen 

zaposlenim, močna podpora pri vodenju na vseh nivojih organizacije. V nasprotju z 

evropskim modelom poslovne odličnosti pa BSC nima vključenega dejavnika 

voditeljstva v svoji strukturi. V končni konsekvenci ima ta pomanjkljivost lahko močan 

vpliv na kazalnike v okviru finančnega vidika in v okviru vidika učenja in rasti 

zaposlenih. 

5. Organizacija se razume kot serija procesov od uporabnikov do dobaviteljev 

Peppard in Rowland (1996, 34) ugotavljata, da je osrednji kriterij v evropskem 

modelu poslovne odličnosti kriterij poslovnih procesov. Ta kriterij definira serije 

korakov za obvladovanje in nenehno izboljševanje poslovnih procesov. Vendar pa nam 

model ne pokaže, kako naj procese identificiramo ali izboljšamo. Tudi naprej ostaja kot 

nekakšno posamezno pregledovalno orodje. Menimo tudi, da ni povsem primeren za 

podjetja, ki so povsem procesno orientirana ali, bolje rečeno, organizirana. Bolj je 

primeren za delno procesno in delno funkcijsko organizirana podjetja. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov privzema predpostavko, da so podjetja 

organizirana tako, da temeljijo na poslovnih procesih. Tako kot smo pri evropskem 

modelu poslovne odličnosti ugotavljali določene pomanjkljivosti v tem oziru, lahko tudi 

za BSC trdimo, da ne upošteva dejstva, da so nekatera podjetja lahko organizirana po 

kombiniranem principu z ustrezno kombinacijo med funkcijsko in procesno 

organiziranostjo. 

Če na kratko povzamemo, potem lahko ugotovimo, da ima evropski model 

poslovne odličnosti zasluge kot poslovno-revidivni pristop. Ne moremo pa ga 
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popolnoma enačiti s TQM. Rekli bi lahko celo, da ga razumemo kot eno izmed tehnik v 

sklopu TQM in ne kot model total quality managementa. Če bi jemali model kot 

popolnoma sozvočen s TQM, potem bi omejitve, ki smo jih v zgornjem tekstu navedli, 

lahko pripeljale do velikega števila resnih vprašanj na najširšem področju TQM. 

Na drugi strani lahko ugotovimo, da nam uravnoteženi sistem kazalnikov omogoča 

zelo močno povezavo med strategijo podjetja in ustreznimi kazalniki. Hkrati nam tudi 

omogoča učinkovit prenos posameznih elementov strategije na najvišjem nivoju na 

nižje hierarhične ravni v podjetju. Vendarle pa je BSC tako kot EFQM samo eden 

izmed pristopov v najširšem pomenu TQM. Ne moremo pa ga razumevati kot njegov 

izvleček ali derivat. 

3.1.2 Vidik ključnih vprašanj po Otleyu 

Otley (1999, 363–382) si je zastavil pet ključnih vprašanj, skozi prizmo katerih je 

kritično presojal posamezno managersko orodje. Ta vprašanja so: 

1. Kateri so ključni strateški cilji, ki so osrednjega pomena za bodoči uspeh 

podjetja, in kako se ocenjuje njihovo doseganje? To vprašanje se nanaša na 

definicijo strateških ciljev podjetja in na kazalnike skladnosti strateških ciljev s 

finančnim vidikom in tudi z vidikom zadovoljevanja potreb in pričakovanj 

vseh deležnikov podjetja. 

2. Katere strategije in načrte je podjetje privzelo in kakšne procese in aktivnosti 

bo uporabilo za njihovo uspešno udejanjenje? Kako ocenjuje in meri 

učinkovitost izbranih aktivnosti? Vprašanje se nanaša na formuliranje in 

implementiranje planov podjetja. Za vizijo predstavljajo strateški cilji naslednji 

logični korak. Celotni managerski tim mora predstaviti plan, kako doseči 

strateške cilje podjetja in kako razviti strategijo skozi celotno organizacijo. 

3. Kakšen nivo učinkovitosti mora podjetje doseči na vsakem področju, 

navedenem v prvih dveh vprašanjih, in kako oblikuje primerne kazalnike za 

spremljanje njihovega doseganja? To vprašanje se nanaša na oblikovanje 

ciljev. Njegov namen je v povečevanju uspešnosti doseganja ciljev in v 

zmanjševanju porabe virov. Oblikovanje nivoja postavljenih ciljev je ponavadi 

povezano z benchmarkingom in nam daje priložnost primerjanja podjetja z 

drugimi podjetji, ki so vključena v isto ali podobne dejavnosti. 

4. Kakšnih nagrad bodo managerji in ostali zaposleni deležni ob uspešnem 

doseganju zastavljenih ciljev ter kaj se bo zgodilo ob nedoseganju le-teh? 

Motivacija in spodbude so glavna vsebina te točke. Čeprav so razna priznanja 

in nagrade pogosto povezana s kratkoročnimi motivacijskimi dejavniki, pa so 

se skozi prakso pokazale razne finančne spodbude v obliki povečanja plače ali 
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drugih finančnih ugodnosti kot zelo učinkoviti spodbujevalni mehanizmi pri 

človeških virih. 

5. Katere informacije so potrebne (povratne in vnaprejšnje zanke) podjetju, da se 

na osnovi teh izkušenj lahko uči in v njihovi luči spreminja svoje obnašanje? 

Vprašanje se nanaša na uporabo informacij iz tako imenovanih povratnih in 

vnaprejšnjih zank za podporo procesom oblikovanja odločitev in udejanjanja 

aktivnosti na vseh nivojih podjetja. Harrison in Shirom (1998, 112) menita, da 

se informacije, ki izhajajo iz povratne zveze, uporabljajo za ocenjevanje 

doseganja predhodno oblikovanih ciljev ali za signaliziranje potrebe po 

korektivnih ukrepih. Na drugi strani se informacije iz vnaprejšnje zanke 

uporabljajo za diagnosticiranje in predvidevanje korektivnih ukrepov, preden 

se pričnejo izvajati nasprotni ali sovražni procesi. 

Podobno kot so to storili Wongrassamee, Gardnier in Simmons (2003, 14–29) 

bomo tudi mi v nadaljevanju tega poglavja doktorske disertacije navedenih pet vprašanj 

uporabili za kritičen pogled na obe managerski orodji in njuno komparacijo. 

1. Evropski model poslovne odličnosti je bil, kot ugotavljata Lascelles in Peacock 

(1996, 28–32), v svoji osnovi oblikovan, da bi zagotavljal managementu 

ustrezno pomoč pri udejanjanju izboljšav ter pri uvajanju sprememb v podjetje 

z zasledovanjem koncepta TQM. Pri tem pa nimamo v mislih samo pomoči pri 

izboljševanju managerske učinkovitosti pri postopkih sprejemanja odločitev in 

pri voditeljstvu, ampak tudi pomoč pri usmerjanju aktivnosti v smer, ki 

maksimalno povečuje zadovoljstvo deležnikov podjetja. Z drugimi besedami 

povedano, model poslovne odličnosti lahko podjetjem olajša samoocenjevanje 

na osnovi devetih kriterijev, ki ga sestavljajo, za razumevanje trenutnega stanja 

v podjetju in za primerjanje z najboljšo prakso kot osnovo za spodbujanje 

procesa stalnih izboljšav. Štirje kriteriji iz področja rezultatov (zadovoljstvo 

zaposlenih, zadovoljstvo uporabnikov, vpliv na družbeno okolje in poslovni 

rezultati) nam kažejo na štiri pomembne cilje uspešnosti, ki jih je treba doseči 

za nadaljnji uspeh podjetja. 

Nasprotno pa je za uravnoteženi sistem kazalnikov v smislu prvega od 

petih predhodno predstavljenih Otlyevih vprašanj zelo težko definirati ključne 

strateške cilje z vidika uspešnosti podjetja. Temeljni razlog je v tem, da 

uravnoteženi sistem kazalnikov vsebuje samo štiri ključna področja uspešnosti, 

ki jih imenujemo vidiki. Vsako podjetje mora na tej osnovi izoblikovati svoj 

lasten uravnoteženi sistem kazalnikov, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in 

povečevanje uspešnosti podjetja, gledano skozi oči udeležencev podjetja. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje bi se lahko glasil, da ima BSC pristop več 

ključnih strateških ciljev, ki so vezani na strategijo podjetja. 
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2. Model poslovne odličnosti ne da nobenega direktnega odgovora ali sugestije, 

katere strategije ali plane bi bilo treba privzeti, da bi se doseglo nenehne 

izboljšave. EFQM preprosto zagotavlja vodnik po tem, katera področja bodo 

preverjana glede na sistem točkovanja za doseganje evropske nagrade 

kakovosti (The European Foundation for Quality Management, 2001). Zadnja 

gradiva, ki jih je izdala Evropska fundacija za kakovost poslovanja, obsežneje 

opisujejo tudi podkriterije za posamezne kriterije. Prav tako nam ne postreže z 

nobenim planom ali strategijo, ki bi managerjem omogočala uspešnejše ali pa 

vsaj olajšala vodenje in kontroliranje podjetja. Vendarle pa v zelo velikem 

številu strokovnih prispevkov, ki se ukvarjajo s kakovostjo poslovanja, lahko 

zasledimo zelo veliko podporo načinu, ki ga EFQM generira, kot dobremu 

orodju za doseganje procesa nenehnih izboljšav. 

Čeprav BSC v glavnem zelo dobro nakaže, kako povezati strategijo 

podjetja z ustreznimi kazalniki, pa je vseeno nekaj malenkostnih nejasnosti, ki 

se kažejo predvsem v tem, kako izbrati prave kazalnike in jih uvrstiti v prave 

vidike. Vendarle sta Norton in Kaplan leta 2000 razvila strateško mapo, ki lepo 

opiše in nakaže, kako strategijo podjetja povezati s kazalniki v vsakem vidiku 

posebej. V smislu implementacije strateške mape se vsi želeni rezultati, ki 

izhajajo iz vizije in strategije podjetja, umestijo v verigo vzročno-posledičnih 

povezav s ciljem zasledovanja in identificiranja vseh kazalnikov 

uravnoteženega sistema kazalnikov. 

3. Evropski model poslovne odličnosti ne omenja direktno problematike 

oblikovanja ciljev. V kolikor pa pogledamo na to problematiko skozi vidik 

ocenjevanja, potem lahko ugotovimo, da štirje kriteriji, ki sodijo v skupino 

rezultatov, zagotavljajo merjenje dosežkov, ki jih pet dejavnikov zagotavlja. 

Čeprav EFQM posveča veliko pozornost udeležencem organizacije, ga lahko 

uporabimo tudi kot splošen okvir za merjenje uspešnosti podjetja na 

posameznih področjih (Camison 1996, 191–201), na primer pri simuliranju 

dosežkov za nagrado, pri katerem ciljni dosežek lahko predstavlja skupino 

ciljev za vsak kriterij in podkriterije. Takšen pristop k ocenjevanju nam 

zagotavlja, da je bilo stanje v podjetju ugotovljeno na osnovi ocenjevanja 

skupine ocenjevalcev. Managerji se lahko seznanijo z doseženim na osnovi 

povratnih informacij, ki jih dobijo s strani ocenjevalcev. To pa jim predstavlja 

osnovo za oblikovanje ciljev do naslednjega ocenjevanja. 

Oblikovanje strateških ciljev ni najbolj pisano na kožo BSC pristopu. BSC 

ni vnaprej definirana osnova. To pomeni, da si podjetja kot uporabniki sistema 

lahko oblikujejo lastno osnovo, ki bo oblikovana glede na njihove razmere. 

Različna funkcijska področja zahtevajo različne kazalnike in seveda tudi 
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različne nivoje ciljev uspešnosti podjetja. Zgleda, da morajo managerji 

oblikovati svoje skupine strateških ciljev ali samo ciljev podjetja za vse 

kazalnike, ki so vezani na različne vidike. Vzročno-posledična logika, ki veje 

iz strateške mape, pa je lahko zelo uporaben vodnik za managerje, da lahko 

določijo ciljne kazalnike, na osnovi katerih lahko dosežejo zastavljene strateške 

cilje (Kaplan in Norton 2004, 30–52). 

4. Evropski model poslovne odličnosti vsebuje posamično oba kriterija, tako 

upravljanje s človeškimi viri kot zadovoljstvo zaposlenih. Sam model v 

prejšnjih različicah pred letom 1999 ni posvečal velike pozornosti sistemom 

nagrajevanja in posebnih spodbud. Po zadnjih spremembah pa se pojavlja kot 

zelo pomemben element ocenjevanja in točkovanja: “spodbude in nagrade 

zaposlenim”. To pomeni, da je to specifično področje nagrajevanja in spodbud 

sedaj upoštevano. Na tem mestu bi veljalo omeniti, da je bil originalni TQM 

princip, ki ga je razvil Deming, zelo negativno nastrojen proti plačljivim 

nagradam. Ni se strinjal tudi z ocenjevanjem uspešnosti, kakor tudi ne z 

vodenjem s cilji (Wilkinson idr. 1998, 98–104). Še posebno se Deming ni 

strinjal z merjenjem uspešnosti managementa ali posameznikov. Edino, kar je 

priznaval, je bilo merjenje izboljšav in uspešnosti sistema. Wilkinson, Redman, 

Snape in Marchington (1998) ugotavljajo tudi, da so se strokovnjaki s področja 

HRM leta 1990 na osnovi raziskav, ki so jih opravili, dokopali do spoznanja, 

da je usmerjanje na merjenje uspešnosti posameznikov še kako pomembno. 

Nadalje so tudi ugotovili, da je osebna zavezanost še kako pomembna za 

doseganje stalnih izboljšav v podjetju. 

Področje nagrajevanja je v vsej dosedanji literaturi, ki obravnava 

uravnoteženi sistem kazalnikov, zelo malo omenjeno, čeprav je uvrščanje 

osebnih ciljev v strategijo podjetja obravnavano kot zelo pomemben korak v 

procesu implementacije BSC. Avtorja uravnoteženega sistema kazalnikov 

samo bežno omenjata, da bi lahko bila povezava med kazalniki in 

motivacijskimi nagradami. Ne strinjata pa se s klasičnim načinom stimuliranja 

in nagrajevanja, v katerem je stopnja doseganja ali preseganja zastavljenih 

ciljev osnova za nagrajevanje (Kaplan in Norton, 1996). Njuno stališče je: 

“Boljši pristop bi bil, če bi oblikovali minimalni nivo, ki ga je treba doseči za 

kritično skupino strateških kazalnikov. Posamezniki ne bi bili upravičeni do 

nobene nagrade, če v opredeljenem časovnem obdobju ne bi dosegli 

zastavljenega minimalnega cilja. Ta zahteva bi lahko motivirala ljudi po 

doseganju zastavljenega.” Avtorja tudi opozarjata, da bi uvajanje stimulativnih 

nagrad lahko bil vzrok za zapostavljanje dolgoročno postavljenih ciljev in 

namesto njih dajanje prednosti kratkoročnim in taktičnim ciljem. 
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5. Informacijski tok je tudi pomemben sestavni del EFQM. Štirje kriteriji 

rezultatov so zadolženi za zagotavljanje glavnine povratnih informacij. Z 

drugimi besedami povedano, vzročna povezava s štirimi kriteriji rezultatov 

mora biti identificirana in kvantificirana tako, da oblikovana lista prioritet 

omogoča managerjem pripravo plana aktivnosti za doseganje planiranih 

rezultatov. 

Naslednja zelo pomembna stvar uravnoteženega sistema kazalnikov je 

eksplicitna potreba po dvojni informacijski zanki učenja v strateških procesih. 

Enojna zanka kot običajna povratna informacija se je izkazala kot nezadostna 

in ne dovolj učinkovita za obvladovanje strateških povratnih informacij v 

današnjem tekmovalnem poslovnem okolju. Kaplan in Norton (1996, 299–300) 

menita sledeče: “Podjetja potrebujejo sposobnost za dvojni krog učenja. Učenje 

na osnovi pridobljenih informacij, ki pride v poštev, ko si managerji na osnovi 

njihovih predpostavk postavijo vprašanje, ali je teorija, na katere osnovi so bile 

formirane, še vedno konsistentna glede na tekoče pokazatelje, opazovanja in 

izkušnje.” To nam potrjuje, da je BSC dinamično orodje, katerega vsebina se 

bo spremenila skozi čas, ko se bodo tudi strategije razvile in ključni kazalniki 

spremenili. Priznati pa moramo, da je še vedno zelo malo ustrezne strokovne 

literature, ki bi nas vodila do odgovora na vprašanje, kako učinkovito 

obvladovati dvojni informacijski krog. 

3.1.3 Vidik managementa kot procesa 

V nam bližji literaturi lahko zasledimo različne definicije managementa in procesa 

managementa znotraj tega. Rozman (2002, 46–95) ugotavlja: “Management je 

doseganje ciljev združbe na učinkovit način s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in 

kontroliranjem.” Nadalje isti avtor o procesu managementa navaja: “Proces 

managementa pomeni zagotavljanje (ne izvajanje) smotrnosti doseganja cilja podjetja. 

Opredelitev managementa po namenu je torej zagotavljanje smotrnega doseganja cilja 

podjetja s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem. Opredelitev 

managementa kot proces zagotavljanja je procesna opredelitev ali vidik managementa.” 

Kajzer (2002, 106–153) se pri opredelitvi procesa managementa sklicuje na 

priznane avtorje s področja managementa, kot so Drucker (1954), Kast in Rosenzweig 

(1988), Mintzberg (1991) in March in Simon (1958). Ugotavlja, da je najpomembnejša 

dejavnost managerja odločanje, zato je temeljni proces managementa odločitveni 

proces. Nadalje meni, da je dejavnost managerja najpomembneje določena z ravnjo, na 

kateri se odvija. Navaja politični, strateški, taktični in operativni management. V 

nadaljevanju opredeljuje tudi funkcije managementa, in sicer planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontrolo. Svoje razmišljanje sklene z ugotovitvijo, da gre za tri soodvisne 

vidike, ki samo vsi skupaj dajejo dovolj ostro sliko o procesu managementa. 
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Belak (1999, 51–52) v svoji opredelitvi managementa kot procesa ugotavlja, da 

lahko pomeni zgolj vodenje, lahko pa tudi celoto upravljalno-vodstvenega procesa v 

podjetju. Meni, da je do takega “razširjenega” razumevanja managementa kot procesa 

moč priti s proučevanjem sodobnih modelov integralnega managementa. 

Andersen, Lawrie in Shulver so za znanstveno konferenco, ki je bila junija 2000 v 

Istanbulu, pripravili zanimiv prispevek z naslovom: “BSC proti EFQM – kateri je boljše 

strateško managersko orodje?” Poizkušali so dobiti relevanten odgovor na zastavljeno 

vprašanje. Za namen tega poglavja doktorske disertacije bomo smiselno povzeli tisti del 

gradiva, ki govori o pogledu na oba modela skozi prizmo managementa kot procesa. 

Zavedamo se omejitve, ki jo za namen doktorske disertacije tako usmerjen pogled 

prinaša. Le-to bomo upoštevali v nadaljevanju tega poglavja doktorske disertacije pri 

izvedbi komparativne analize. 

Naj pričnemo z mislijo Davida Nortona (1996, 287), soavtorja uravnoteženega 

sistema kazalnikov: “Veliko podjetij bo oblikovalo svojo strategijo in tudi nanjo vezan 

BSC. Toda vse, kar so s tem naredili, je, da so oblikovali sliko o prihodnosti podjetja. 

Dokler jim ne bo uspelo povezati uravnoteženega sistema kazalnikov s sistemom 

managementa, se nič resnega ne bo dogodilo.” 

Konec koncev so ugodnosti, ki jih iščemo skozi raznorazne aktivnosti za razvoj 

managerskih orodij, vidne samo skozi spremembe v delu, ki je bilo vloženo, in v 

odločitvah, ki so jih sprejeli ljudje, ki delajo v podjetju. V tem sestavku se avtorji 

osredotočajo samo na primerjavo EFQM in BSC kot strateških managerskih orodij v 

podjetju. Ključno merilo uspeha v tem pogledu je lahko samo obseg, v katerem je 

posamezno orodje lahko uporabljeno za doseganje sprememb v podjetju in ki je vezano 

na njegovo strategijo. 

McAdam in O'Neill (1999, 191–197) v svojem članku ugotavljata, da EFQM ne 

formulira strategije niti je ne vrednoti. V nadaljevanju svojega razmišljanja pa se 

strinjata, da EFQM ocenjuje in vrednoti proces oblikovanja strategije podjetja. Je orodje 

za pregledovanje tega, kar se je že zgodilo, in ne pokaže na najboljšo prakso ali celo 

priporoča izbor v smislu organizacije. Seddon (1999, 8) navaja: “Sistem 

samoocenjevanja s primerjanjem je dokaj nezanesljivo orodje za pričetek procesa 

uvajanja sprememb v podjetje.” 

Lamotte in Carter (2000, 18) v tem kontekstu ugotavljata: “Temeljna razlika je v 

tem, da je BSC zasnovan za namen organizacijskega komuniciranja in ocenjevanja 

strateških usmeritev podjetja medtem ko je EFQM s sistemom samoocenjevanja 

procesov bolj usmerjen v spodbujanje in privzemanje primerov dobre menagerske 

prakse na nivoju izvedbenih procesov in aktivnosti v podjetju.” Gospod Igersund (2000, 

7), svetovalec za področje financ v regionalni bolnišnici v Tromsoju na Norveškem je 

dejal: “Kadar uporabljamo EFQM sam v povezavi s sistemom letnega samoocenjevanja, 

naši managerji izgubijo pravilen vpogled na namen in pomen v podjetju. Morali smo 

66 



Komparativna analiza EFQM in BSC 

vpeljati BSC, da smo odpravili to pomanjkljivost in zagotovili permanentno 

usmerjenost managementa v namene in pomene v podjetju.” 

Avtorji članka menijo, da je BSC pristop v smislu strateškega managementa videti 

v veliko bolj pozitivni luči kot pa EFQM. Enega izmed razlogov vidijo v tem, da je 

treba za vsako organizacijo oblikovati samostojen uravnoteženi sistem kazalnikov, ki 

mora biti, povezan s plani managementa, sposoben uvajati spremembe. Zaradi tega so 

tudi plani potrebnih sredstev, strateški plani, spodbude in nagrade neposredno povezane 

z BSC, z veliko stopnjo verjetnosti, da se bodo rezultati doseganja postavljenih 

strateških ciljev odražali v njihovi realizaciji. Poleg tega se v praksi lahko srečamo z 

veliko primeri uspešnega kaskadnega prenosa uravnoteženega sistema kazalnikov po 

hierarhiji navzdol tako, da so bila pri tem uporabljena standardna managerska orodja, če 

gledamo na management kot proces. 

Iz vsega navedenega se EFQM kaže kot manj primeren za oblikovanje osnov 

sistema managementa. Na drugi strani pa se nam kaže veliko bolj primeren kot orodje 

za izvedbo splošnih poslovnih procesov v podjetju. Vsekakor je napredek na tem 

področju dobrodošel, ni pa nujno relevanten za oblikovanje strateških ciljev podjetja ter 

s tem povezanih prioritet. Prav ta uvodoma pojasnjena slabost EFQM ga dela manj 

uporabnega kot specifično managersko orodje na nivoju oblikovanja strategij. 

Zanimiv je citat Michaela E. Porterja (1998, 279), ki pravi: “Stalne izboljšave 

vnašajo v podjetje zglede dobre prakse, ki so lahko uporabljeni v kateremkoli podjetju. 

To pomeni, da delamo enake ali podobne stvari kot konkurenti, ampak bolje od njih. 

Strategija pa pomeni iskanje svoje edinstvene poti za tekmovanje s konkurenti na 

tržišču. Ne zato, ker bi bila ta pot, gledano globalno, najboljša, ampak zato, ker le-ta 

omogoča podjetju svojstveno oblikovanje aktivnosti znotraj svoje vrednostne verige.” 

Če na kratko povzamemo, bi lahko to, kar EFQM ni, in to, kar je, opredelili takole: 

 ne oblikuje strategije; 

 niti ne ocenjuje strategije, čeprav pa ocenjuje proces za njeno oblikovanje; 

 je orodje za pregled tega, kar se je zgodilo; 

 ne pokaže na najboljšo ali prednostno prakso v organizacijskem kontekstu; 

 samoocenjevanje s primerjanjem je precej nezanesljivo orodje za uvajanje 

sprememb. 

Na drugi strani se lahko BSC v tem vidiku ponaša z ugodnejšimi ocenami: 

 temeljna razlika je v tem, da je BSC oblikovan za managersko organizacijsko 

komuniciranje in ocenjevanje strateških usmeritev podjetja; 

 izkaže se kot primerno orodje za permanentno prepoznavanje razlik med 

nameni in pomeni v podjetju. 
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Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da podjetja po večini uporabljajo evropski model 

poslovne odličnosti kot orodje za diagnosticiranje. Za povezovanje tako pridobljenih 

ugotovitev s strategijo podjetja in s sistemom poslovnega planiranja pa se običajno 

poslužujejo drugih, na nek način učinkovitejših managerskih orodij. 

3.1.4 “Najboljša praksa” proti “nedosegljivi prednosti” in “tako kot je” proti 

“tako kot bo” 

Lamotte in Carter (2000) sta v svojem članku, v katerem se sprašujeta, ali se BSC 

in EFQM medsebojno izključujeta, ali lahko delujeta skupno in doprineseta k dodani 

vrednosti podjetja, strnila njun kritični pogled na oba modela v dva sklopa: 

“Najboljša praksa” proti “nedosegljivi prednosti” 

V prejšnjih poglavjih doktorske disertacije smo že nekajkrat navedli, da evropski 

model poslovne odličnosti s procesi samoocenjevanja, ki jih vsebuje, stremi za tem, da 

postavlja najboljšo prakso kot nivo, ki naj bi ga procesi v podjetju dosegli. V kolikor 

želi ponuditi podjetjem strokovno korektno primerjavo v smislu tako imenovanega 

benchmarkinga, potem ga mora dosledno vsebovati v svoji strukturi, kriterijih, pristopu 

in vsebini. Model na nek način omogoča podjetjem, da se z njegovo pomočjo uvrstijo v 

nekakšno evropsko ligo odličnosti. Sama dejavnost, v kateri organizacija je, ali pa njene 

specifične primerjalne prednosti ne prinašajo kakršnegakoli koristnega vpliva na 

uporabnost in aplikativnost modela samega. 

Na drugi strani pa lahko ugotavljamo, da je uravnoteženi sistem kazalnikov s 

svojim specifičnim pristopom k merjenju uspešnosti managementa popolnoma odvisen 

in temelji na pozicioniranju organizacije, njenih poslovnih izzivih, tekmovalnosti in 

primerjalnih prednostih ter seveda njeni strategiji. BSC tak, kakršen je, je vrhunsko 

orodje, ki ga moramo vsakič posebej prilagajati glede na okoliščine, kakršne so v 

različnih podjetjih ali organizacijah, gledano najširše. Model je s svojimi orodji 

naravnan tako, da vodi management podjetja po poti logičnega strateškega razmišljanja. 

Je fleksibilen in se ga da prilagoditi vsakršni možni situaciji. 

“Tako kot je” proti “tako kot bo” 

V tem odstavku bomo poskušali strniti drugi del kritičnega pogleda na oba modela. 

Proces samoocenjevanja nam zagotavlja kritično in obsežno oceno obstoječih procesov 

v podjetju. EFQM in proces samoocenjevanja nam zelo premišljeno prikaže pogled na 

današnje stanje v podjetju v nasprotju z obsežnim in ciljno naravnanim skupkom 

kriterijev, ki naj bi nam povedali, kako naj podjetje s svojimi aktivnostmi povzdigne 

svoje notranje procese do nivoja najboljše prakse. Model nam da natančno oceno 

trenutnih prednosti podjetja in področja za nadaljnje izboljšave. Kot rezultat nam da 

usmeritev, ki jo lahko podjetje izbere v prihodnosti in kamor lahko usmeri del svojih 
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bodočih aktivnosti. Na žalost pa je usmeritev, v katero nas navaja, neodvisna od 

strategije podjetja. 

Nasprotno od tega pa BSC identificira strateške kazalnike, ki jih podjetje mora 

udejaniti ali doseči, da bi na ta način dosegla zastavljeno dolgoročno vizijo. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov je usmerjen v prihodnost. V bistvu začenja pri 

vizionarsko postavljenem strateškem cilju podjetja in deluje nazaj. To najbolje 

ponazorimo s primerom: “Kaj moramo delati in kako dobro moramo delati, da bomo 

dosegli svoje strateške finančne cilje v naslednjih treh letih?” Za dosego teh strateških 

ciljev nam ponuja skupek aktivnosti in dejavnikov, ki jih mora podjetje izvesti, če želi 

doseči strateški cilj. V BSC so današnje aktivnosti izpeljane iz stanja, ki ga zasledujemo 

v bodoče. Stvar nadaljnjih analiz pa je, da se določi, kako močno se moramo na 

posameznih področjih angažirati glede na sedanje prednosti in slabosti podjetja. 

3.2 Prednosti, slabosti in podobnosti obeh managerskih orodij (SWS) 

V predhodnih poglavjih smo predstavili obe managerski orodji in nanju kritično 

pogledali s štirih različnih zornih kotov. Menimo, da je to dovolj dobra osnova za 

izdelavo skupka prednosti, slabosti in podobnosti obeh pristopov. Če bi še nadalje iskali 

po različnih virih, bi nemara našli še kakšen izviren pristop h kritični analizi obeh 

modelov. Ocenjujemo, da za potrebe teoretskega dela doktorske disertacije navedeni 

pogled povsem zadostuje. 

3.2.1 Prednosti 

EFQM je v veliko pomoč pri ocenjevanju obstoječe situacije v podjetju. V procesu 

oblikovanja strategij nam podatki, ki jih to managersko orodje zagotavlja, o obstoječih 

močnostnih straneh podjetja in o možnostih za izboljšave koristijo. Skozi prakso so se 

navedene prednosti pokazale kot koristne in uporabne (Wongrassamee, Gardnier in 

Simmons 2003, 21). BSC smo lahko opazovali kot orodje, ki vsebuje elemente za 

doseganje tako poslovne uspešnosti kot poslovne učinkovitosti. Iz tega izhaja 

pokrivanje tistega dela strateških planov, ki govorijo o rasti poslovanja. BSC zagotavlja 

strateško mapo, ki je bila oblikovana kot pomoč managerjem za ugotavljanje vzročno-

posledičnih povezav med kazalniki in strateško želenimi rezultati. Lahko ga razumemo 

kot orodje, ki je sposobno pokazati glavnino pomembnih usmeritev za oblikovanje 

strategij, brez zadreg in omejitev, ki smo jih lahko opazili pri evropskem modelu 

poslovne odličnosti (McAdam in O'Neill 1999, 194). 

Ocenjujemo, da je BSC orodje, ki je primernejše za oblikovanje strateških ciljev in 

iz tega izhajajočih kazalnikov in temu primernih meril. EFQM se je izkazal kot zelo 

učinkovit pri identificiranju ključnih področij, vezanih na zadovoljstvo uporabnikov, ki 

so potrebna nadaljnjih izboljšav. Vse to se lahko doseže z oblikovanjem skupin za 

operacionalizacijo odpravljanja ugotovljenih pomanjkljivosti in nadaljnjih izboljšav. 
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Odraža pa se v oblikovanju številnih iniciativ za izboljšanje zadovoljstva uporabnikov 

in v njihovi realizaciji. Posebno se izkaže s svojo sposobnostjo, tako menijo 

Wongrassamee, Gardnier in Simmons (2003, 14–29), poudarjanja pomembnosti 

dojemanja podatkov o uporabnikih v luči nadgrajevanja internih podatkov o le-teh. 

Vendarle pa ugotavljamo, da ta pristop ne omogoča, ne vzpostavi povezave med 

vsemi iniciativami za povečanje zadovoljstva uporabnikov in med strategijo podjetja. 

Navedeno pomanjkljivost odpravlja BSC z oblikovanjem kazalnikov s področja 

zadovoljstva uporabnikov, ki so konsistentni s strategijo podjetja in iz nje tudi izhajajo 

ter so preneseni na nižje hierarhične nivoje (Andersen, Lawrie in Shulver 2000, 1–16). 

V smislu povečanja zadovoljstva zaposlenih in njihove vključenosti v procese na 

vseh nivojih se z EFQM srečujemo s problemom prevelike porabe časa, birokratiziranja 

in porabe kadrovskih virov. Naše mnenje je, da nam BSC nudi mnogo bolj enostaven in 

učinkovit pristop k tej problematiki. Uravnoteženi sistem kazalnikov se lahko zelo 

preprosto in pregledno preslika in ustrezno uporablja navzdol vse do osebne ravni 

zaposlenih. Res pa je, da ta pristop ne da zaposlenim tako širokega uvida v celotno 

poslovanje podjetja. EFQM je pri tem veliko učinkovitejši. Velik napredek je opazen 

tudi pri oblikovanju skupin za kakovost poslovanja. Njihovo oblikovanje in delovanje je 

preglednejše, povezovanje osebnih ciljev članov skupin s cilji podjetja pa učinkovitejše. 

EFQM ima zelo velik vpliv na področju dolgoročne zavezanosti vodstva 

zastavljenim ciljem. Pristop voditeljstva močno spodbuja coaching/mentoring stil 

vodenja. Skozi kriterije upravljanja s človeškimi viri in kriterije virov močno spodbuja 

participativni stil vodenja. To je razvidno tudi iz podrobnejšega pogleda na oba modela, 

ki sta ga izvedla Lamotte in Carter (2000, 2–22). V tem primeru lahko trdimo, da je moč 

BSC v zagotavljanju dolgoročne zavezanosti managementa, ki se odraža skozi 

povezovalne mehanizme med strategijo podjetja na eni strani in osebnimi cilji vodenja 

ter iz tega izhajajočimi merili na drugi strani.  

Lahko trdimo, da je EFQM izvrsten na področju poslovnih procesov. Eden izmed 

njegovih devetih kriterijev je posvečen samo procesom. Ta kriterij omogoča zelo 

učinkovito definiranje procesov, oceno njihovega stanja in definiranje področja njihovih 

izboljšav. Edino področje, na katerem je BSC v tem smislu dovolj uporaben, je tvorjenje 

povezav med poslovnimi procesi in njihovimi izboljšavami s strateškimi cilji podjetja. 

To se posebno dobro izkaže pri procesih, ki zagotavljajo rast in razvoj podjetja. Z 

lahkoto pa lahko utemeljimo, da je na tem področju evropski model poslovne odličnosti 

veliko bolj učinkovit in da pospešuje zelo strikten pristop k obvladovanju procesov 

podjetja in njihovih sprememb ter izboljšav.  

V primeru sistema nagrajevanja za dosežene rezultate BSC za malenkost bolj jasno 

nakaže, da bi nagrade morale biti povezane z doseganjem strateških ciljev. Vendarle 

ima BSC vgrajeno dvojno zanko učenja, ki pomaga obvladovati strateško pomembne 
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povratne informacije, navajajo Wongrassamee, Gardnier in Simmons (2003, 23). V tem 

primeru lahko trdimo, da je BSC bolj fleksibilen kot EFQM, ki deluje bolj togo. 

3.2.2 Slabosti 

EFQM ne pomaga oblikovati strategije podjetja. Wongrassamee, Gardnier in 

Simmons (2003, 14–29) pripominjanjo tudi, da EFQM ne povezuje strateških planov ali 

strategij podjetij z njihovimi željami po vpeljavi modela za samoocenjevanje. Podobno 

se dogaja tudi pri prizadevanjih za pridobitev nagrade ali po vpeljavi sistema stalnih 

izboljšav poslovanja. V veliko pomoč je pri ocenjevanju obstoječe situacije v podjetju, 

nima pa elementov predvidevanja. Z njim si ne moremo dosti pomagati pri oblikovanju 

strateških usmeritev podjetja. Vendarle, ko si enkrat nastavimo proces oblikovanja 

strategij, nam podatki, ki jih ta pristop zagotavlja, o obstoječih močnostnih straneh 

podjetja in o možnostih za izboljšave zelo koristijo. Skozi prakso so se navedene 

prednosti pokazale kot zelo koristne in uporabne v tistem delu reguliranja strategij, ki 

govori o stroških in o zadovoljstvu uporabnikov storitev. Nismo pa si kaj dosti pomagali 

v tistem delu, ki govori o rasti poslovanja, ugotavljata McAdam in O'Neill (1999, 191–

197). 

Na drugi strani smo lahko opazili, da se je vrhnji management veliko bolje znašel z 

uravnoteženim sistemom kazalnikov kot orodjem pri oblikovanju strateških poslovnih 

načrtov. EFQM se je v tem primeru izkazal primernejši ob osredotočanju na 

ocenjevanje zmožnosti ali operativnih sposobnosti podjetja. Z uporabo EFQM si ne 

bomo mogli izoblikovati jasne slike o tem, kje so strateško pomembna področja, v 

katera mora podjetje vlagati na poti njegovega razvoja in rasti, trdita Lamotte in Carter 

(2000, 14). Ravno tako ne bomo imeli jasne slike, na katerem področju bodo imele 

izboljšave največji vpliv na izboljšanje rezultatov podjetja in na njegovo uspešnost. V 

zvezi z oblikovanjem iniciativ za izboljšanje zadovoljstva uporabnikov in v procesu 

njihove realizacije EFQM ne omogoča in ne vzpostavi povezave med vsemi 

iniciativami za povečanje zadovoljstva uporabnikov ter med strategijo podjetja. 

Ocenjujemo, da je močan omejitveni faktor v tem primeru prav preobilje vnaprej 

določenih meril zadovoljstva uporabnikov kot sestavni del tistega dela modela, ki 

govori o rezultatih.  

V smislu povečanja zadovoljstva zaposlenih in njihove vključenosti v procese na 

vseh nivojih EFQM poskuša vključiti čim večje število zaposlenih na vseh 

organizacijskih nivojih podjetja, kjer je to le mogoče. S procesom samoocenjevanja 

prične pri strateškem managementu in nadaljuje na nižjih organizacijskih nivojih. 

Ugotavljamo, da je ta proces dosleden in obvezujoč na eni strani, hkrati pa se ne 

moremo znebiti občutka prevelikega birokratiziranja in pretirane porabe časa na drugi 

strani. Do podobnih sklepov lahko pridemo tudi, če smiselno tolmačimo posamezne 
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postavke podrobnejšega pogleda na oba modela, ki sta ga izdelala Lamotte in Carter 

(2000, 12).  

Kljub poenostavitvi pristopa je poraba časa in kadrovskih virov zaskrbljujoča. 

Težave nastajajo zaradi kompleksnosti modela pri njegovi razlagi in seznanjanju 

zaposlenih z njim v omejenih časovnih zmožnostih. Dodatni problemi se pojavljajo na 

nižjih organizacijskih nivojih podjetja, kjer zaposleni ne vidijo jasne povezave med 

širokim pristopom k procesu samoocenjevanja in njihovimi trenutnimi deli in nalogami. 

Nadalje lahko tudi ugotavljamo, da je tudi povezava nazaj do strategije podjetja nejasna. 

Na drugi strani lahko ugotavljamo, da BSC na tem področju ni zelo močan. 

Wongrassamee, Gardnier in Simmons (2003, 14–29), Lamotte in Carter (2000, 2–22), 

McAdam in O'Neill (1999, 191–197) ter Andersen, Lawrie in Shulver (2000, 1–13) 

ugotavljajo, da BSC ne spodbuja nobenega specifičnega managerskega pristopa k 

vodenju in se ne uporablja na nobenem nivoju vodenja kot posebno močan 

spodbujevalec kakšnih posebnih pristopov k vodenju. Ravno tako se izkaže kot slabo 

uporaben pri spodbujanju in zagotavljanju dolgoročne zavezanosti managementa na 

katerem koli nivoju vodenja.  

McAdam in O'Neill (1999, 191–197) navajata, da se uravnoteženi sistem 

kazalnikov lahko zelo preprosto in pregledno preslika in ustrezno uporablja navzdol vse 

do osebne ravni zaposlenih. Res pa je, da ta pristop ne da zaposlenim širokega uvida v 

celotno poslovanje podjetja. Uravnoteženi sistem kazalnikov se tudi slabše izkaže na 

področju obvladovanja poslovnih procesov, kjer ni tako učinkovit in dosleden pri 

ugotavljanju področij potrebnih izboljšav in pri zagotavljanju njihovih izboljšav.  

Precej slabše se izkaže tudi pri nagrajevanju doseženih rezultatov. Kaplan in Norton 

(1996, 299–300) samo omenita, da bi lahko bila povezava med stopnjo doseganja 

zastavljenih kazalnikov in nagradami. Skoraj v isti sapi pa opozarjata na nevarnost, da 

bi se management zaradi svojih koristi, ki izhajajo iz nagrad, usmeril pretežno v 

oblikovanje in doseganje kratkoročnih ali taktičnih ciljev, zanemaril pa bi dolgoročne, 

strateško pomembne. Na splošno lahko trdimo, da EFQM deluje bolj togo, manj 

fleksibilno, kot se na izzive odziva BSC. 

3.2.3 Podobnosti 

Ugotavljamo, da sta si oba modela na nek način podobna. Njuno podobnost 

utemeljujejo tudi Wongrassamee, Gardnier in Simmons (2003, 14–29) kot rezultat njune 

komparacije skozi vidik Otleyevih petih vprašanj managerskega kontrolnega sistema. Iz 

te komparativne analize je tudi razvidno, da nihče izmed njih ne da celovitih odgovorov 

na navedenih pet Otleyevih vprašanj. To pa ne pomeni, da sta oba modela nezadostna in 

nekonsistentna, da bi omogočila organizacijam vpeljati proces stalnih izboljšav. 

Pomembno je navesti, temu dajeta poseben poudarek tudi Kaplan in Norton (1993, 33–

36), da oba modela zagotavljata dovolj široko in ne vnaprej določeno ali predpisano 
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osnovo, kar omogoča managementu oblikovanje svojih meril ali kazalnikov glede na 

stanje v podjetju in njegovem okolju. To pomeni, da sta oba modela fleksibilna in 

omogočata vsaki organizaciji kot tudi strateški poslovni enoti oblikovati taka merila in 

kazalnike, ki so vezani na njihovo vizijo, poslanstvo, strategijo, kulturo in tehnologijo. 

Oba modela vsebujeta različno število ključnih dejavnikov, ki so usmerjeni na 

ključna področja delovanja. Nobeden od obeh modelov ne zahteva ali potrebuje, da bi 

managerjem predpisoval cilje ali nivoje uspešnosti podjetja. Vsak izmed njih kot zelo 

uporabno orodje managerjem omogoča, da si lahko oblikujejo lastne nivoje ciljev 

uspešnosti podjetja ali strateške poslovne enote.  

Oba modela tudi priporočata, da podjetja uporabijo nagrade in spodbude kot 

sestavni del delovanja sistema. Vendarle lahko trdimo, da oba modela komajda 

zadostno nakazujeta povezavo med modelom in sistemom nagrajevanja.  

Oba imata vgrajeno povratno zanko kot pomemben vzvod delovanja. Na osnovi 

vsega povedanega lahko ugotovimo, da sta si oba pristopa zelo podobna. Edina bistvena 

razlika, ki jo na tej osnovi lahko opazimo, je, da so ključni cilji v evropskem modelu 

poslovne odličnosti osnovani na principih Total Quality Managementa, medtem ko 

principi uravnoteženega sistema kazalnikov temeljijo na želeni strategiji družbe. Njuna 

velika prednost je, da oba zahtevata posebne prilagoditve za vsako podjetje posebej. 

Oba tudi zagotavljata dolgoročno izboljšanje uspešnosti podjetja. Tej ugotovitvi se 

smiselno pridružujeta tudi Lamotte in Carter (2000, 10) v komparativnem pogledu na 

oba modela, ko ugotavljata podobnosti na področju aspiracij in koristi ter dejavnikov 

uspeha.  

Posamezniki ali skupine, ki se ukvarjajo z implementacijo navedenih modelov v 

vsakodnevno uporabo v organizacijah, morajo biti visoko strokovno usposobljeni in 

opremljeni z dodatnimi specialističnimi znanji s teh področij. McAdam in O'Neill 

(1999, 191–197) ugotavljata, da lahko oba modela uporabimo pri vključevanju 

zaposlenih v proces Total Quality Managementa. Nadaljujeta z ugotovitvijo, da je pri 

tem BSC hitrejši, na nek način bolj specifični in poveže izboljšave s strategijo podjetja, 

medtem ko EFQM zagotavlja večjo širino in celovitost.  

Čeprav ima vsak izmed njih svoje prednosti in slabosti, pa tako eden kot drugi 

lahko prispevata pomemben delež pri vzpostavljanju TQM v podjetju. Tako v literaturi 

z akademsko vsebino kot v bolj prakticistično naravnanih virih lahko zasledimo jasna 

stališča, da sta oba modela zelo uporabni managerski orodji za izboljšavo poslovne 

uspešnosti na dolgi rok in zasledovanje stalnih izboljšav v podjetjih. 

3.2.4 Sklep 

Vidimo, da imata oba modela tako svoje prednosti kot svoje slabosti, odvisno od 

tega, na kakšen način in za kakšen namen ju uporabimo. Prav tako lahko ugotovimo, da 

čeprav oba modela kažeta kar nekaj podobnosti, v svojem bistvu izhajata iz različnih 
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konceptov, kako kar najbolje izboljšati uspešnost podjetja. BSC postavlja v ospredje 

zelo jasno usmeritev v izgradnjo močnih vezi med izbrano strategijo podjetja in ostalimi 

procesi v podjetju. Pri tem si pomaga z vzročno-posledičnimi strateškimi mapami, ki so 

prilagojene vsakemu primeru posebej. EFQM je osnovan na standardni skupini 

strateških ciljev, ki so oblikovani na osnovi verodostojne logike, ki povezuje v vseh 

organizacijah, ki so takšen pristop privzele, temeljno vzročnost s strategijami. 

Primerjava z najboljšo prakso je običajen pristop po izvedbi samoocenjevanja. 

EFQM je dominanten pri izboljšavah poslovne uspešnosti, zadovoljstva uporabnikov in 

spodbujanju coach/mentor stila vodenja. BSC se s svojimi prednostmi izkaže v 

učinkovitih povezavah praktične uporabe s strategijami podjetja, izboljšavami 

kazalnikov v zvezi z uporabniki in z učinkovitim spodbujanjem večje vpetosti 

zaposlenih na vseh nivojih. 

Na osnovi predhodno prikazanih primerjav se nedvomno pojavi vprašanje o tem, 

katero managersko orodje je za kaj primernejše. Naše ugotovitve lahko poenostavljeno 

strnemo takole: 

EFQM je primernejše managersko orodje za: 

 izvršitev rednega preverjanja “zdravja” vseh poslovnih procesov z 

ugotavljanjem prednosti in slabosti; 

 izdelavo “check liste”, ki kaže na primere dobre prakse za poslovno planiranje 

in vrednotenje; 

 izvedbo zunanjega “benchmarkinga” procesov v podjetju; 

 vpeljavo in vodenje procesa nenehnih izboljšav. 

BSC je primernejše managersko orodje za: 

 izboljšanje razumevanje vzročno-posledičnih povezav z namenom doseganja 

boljšega informiranja managementa, njegovih boljših odločitev in drugih 

aktivnosti; 

 usmerjanje managerskega dela bolj na prihodnja strateško pomembna 

vprašanja kot pa na pretekle finančne rezultate; 

 vzpostavitev prioritetnega vrstnega reda strategijskih pobud; 

 povezavo in razvrstitvi operativnih aktivnosti s strateškimi prioritetami, ki 

temeljijo na viziji oziroma na izjavi o namenu; 

 pospeševanje dvosmernega komuniciranje o strategiji in strateških vprašanjih 

tudi skozi veliko organizacijo. 

3.3 Interakcije njunega uravnoteženega skupnega delovanja 

Že površen pogled na to, kar smo do sedaj v tem delu napisali o obeh managerskih 

orodjih, nam lahko razkrije tančico, za katero se skriva vsaj del odgovora na vprašanje, 
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zakaj bi si podjetja prizadevala za uporabo obeh skupaj. Precizirali smo razlike, ki so 

med obema modeloma, podobnosti in njune prednosti, ki se posledično odražajo v ciljih 

izboljšav uspešnosti podjetja. V praksi se je pokazalo, da je prav pristop v kombinaciji 

obeh modelov povzročil pomemben napredek v smislu povečanja uspešnosti podjetja. 

Prav ta kombinacija ustvarja izredno plodna tla za nadaljnje učenje in rast. Pri 

proučevanju znanstvenih virov s tega področja smo imeli priliko zaslediti prispevke 

različnih avtorjev, ki so poskušali prikazati skupno uporabo obeh modelov. Naj 

omenimo samo nekaj od njih. 

Lascelles in Peacock sta leta 1996 proučevala BSC model skozi vidik principov 

TQM. Predlagala sta uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov kot orodja za 

povečanje napredka v kriteriju rezultatov EFQM, kot so: zadovoljstvo zaposlenih, 

zadovoljstvo uporabnikov, vpliv na okolje in poslovni rezultati. Lamotte in Carter sta se 

v letu 2000 ukvarjala z zamislijo, kako skupno uporabo obeh modelov uspešno vključiti 

v celoten spekter aktivnosti strateškega planiranja. Vse skupaj sta tudi smiselno 

povezala z Demingovim PDCA krogom. Andersen, Lawrie in Shulver so istega leta 

predstavili svoje videnje skupnega delovanja evropskega modela poslovne odličnosti in 

uravnoteženega sistema kazalnikov. V svoji raziskavi so se usmerili na iskanje 

odgovorov na vprašanje, katero managersko orodje je v različnih fazah procesa 

strateškega planiranja uporabnejše. Raziskavo so zaključili s pregledom namenov, v 

katerih je posamezno managersko orodje primernejše za uporabo.  

Revel in Welch (2000, 48–52) sta predstavila zanimiv pogled na uporabo 

kombinacije proučevanih managerskih orodij pri oblikovanju strateških ciljev, 

poslovnem planiranju, obvladovanju uspešnosti delovanja in izvršnem delovanju. Pri 

tem sta dala prednost EFQM v procesu poslovnega planiranja in obvladovanju 

uspešnosti delovanja. Pri ostalih naštetih procesih sta prepustila vodilno vlogo BSC. V 

praksi lahko zasledimo kar nekaj primerov uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov 

v evropskem modelu poslovne odličnosti.  

Predstavili bomo dva primera, o katerih sta pisala tudi Olve in Wetter (1999, 52–

68). Prvi je primer skupne uporabe obeh managerskih orodij v National Westminster 

Life Assurance (NWL). NWL uporablja BSC že vse od leta 1992 dalje. Kasneje pa se je 

ekipa izvršnih direktorjev navdušila nad EFQM, ki jim je omogočil izvedbo 

benchmarkinga in primerjavo z najboljšo prakso v drugih britanskih in evropskih 

družbah. Njihovo videnje kriterijev evropskega modela poslovne odličnosti skozi očala 

BSC prikazujemo v tabeli 3.1. 

British Telekom je vpeljal uravnoteženi sistem kazalnikov v model poslovne 

odličnosti na podoben način. Družba uporablja BSC v njihovih procesih strateškega 

planiranja, pri tem pa ji služi model poslovne odličnosti za ocenjevanje stanja v 

podjetju. Uravnoteženi sistem kazalnikov so razvili od nivoja korporacije preko divizij 

do nivoja strateških poslovnih enot. 
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Tabela 3.1 Kriteriji EFQM skozi vidik BSC 

Finančni vidik Vidik uporabnikov 

- Poslovni rezultati - Zadovoljstvo uporabnikov 

- Vpliv na družbo in okolje 

Vidik notranjih procesov Vidik učenja in razvoja 

- Viri 

- Procesi 

- »Mehki« poslovni rezultati 

- Voditeljstvo 

- Politika in strategija 

- Upravljanje s človeškimi viri 

- Zadovoljstvo zaposlenih 

Vir: prirejeno po Measuring Business Excellence 2003, 25. 

Pojem interakcije, ki ga bomo v nadaljevanju večkrat uporabili, razumemo kot 

vzajemno delovanje, sodelovanje ali pa medsebojno vplivanje oziroma medsebojno 

učinkovanje dveh managerskih orodij, ki si tudi sprotno izmenjujeta informacije. Pod 

uravnoteženim skupnim delovanjem pa razumemo dejstvo, da nobenemu izmed njih v 

izhodišču ne namenjamo prevladujoče oziroma posledično podrejene vloge. Večji ali 

manjši vpliv posameznega managerskega orodja pride do izraza takrat, ko s svojim 

delovanjem odpravlja pomanjkljivosti drugega ali povečuje njegovo moč delovanja s 

svojim vplivanjem v posameznih managerskih procesih. 

Pri proučevanju obeh managerskih orodij smo prišli do spoznanj o interakcijah 

njunega skupnega delovanja, ki jih lahko opredelimo, kot sledi:  

1. Strateško planiranje 

EFQM na osnovi rezultatov samoocenjevanja pomaga pri izdelavi ocene sedanjega 

stanja v podjetju. V svoji zasnovi pa nima elementov predvidevanja. Posledično 

spodbudi zelo strikten proces strateškega planiranja. Pri tem pa ne pomaga s strateškimi 

usmeritvami. S svojim delovanjem spodbudi vključitev BSC v proces strateškega 

planiranja. EFQM zagotavlja podatke (input) v proces strateškega planiranja tako, da 

pokaže obstoječe prednosti in področja, potrebna izboljšav. BSC se izkaže na nivoju 

strateškega planiranja kot dosti bolj uporabno managersko orodje. S svojim 

součinkovanjem pokriva področja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ter na tej 

osnovi dodaja svojo vrednost na področju rasti podjetja. Prav na tem področju se je 

EFQM izkazal kot ne dovolj uporabno managersko orodje. BSC s svojim delovanjem 

nakaže široke smernice v proces strateškega planiranja. Posebno se izkaže pri 

oblikovanju strateških ciljev podjetja in oblikovanju primernih meril za njihovo 

ovrednotenje. EFQM se z vzajemnim delovanjem izkaže kot komplementarno 

managersko orodje pri ocenjevanju uspešnosti izvajanja procesa strateškega planiranja 
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in pri izvedbi operativnega ocenjevanja. Na sliki 3.1 prikazujemo interaktivno delovanje 

in njuno součinkovanje v procesu strateškega planiranja. 

Slika 3.1 Interakcije v procesu strateškega planiranja 

Vizija

Strategija

Proces strate kega
planiranja

š

BSC EFQM

 - podro je uspešnosti
 - področje učinkovitosti
 - področje rasti

č

 uspešen pri oblikovanju 
   strateškega poslovnega 
   na rtač

 izdela oceno sedanjega stanja 
   v podjetju

Proces samoocenjevanja:

 - oblikovanje strate kih ciljev
 - oblikovanje meril zanje

š

 naka e iroke smernice 
   v procesu planiranja

ž š

 vzpodudi proces 
   strateškega planiranja

- vzpodbudi vključitev BSC v proces 
strateškega planiranja

- zagotavlja input v proces 
strateškega planiranja

- prednosti (obstoječe)
- področja potrebna izboljšav

- uspešen na področju operativnega 
ocenjevanja

 ocenjuje uspešnost izvedbe 
procesa strateškega planiranja

vzpodbuja 
proces 

strateškega 
planiranja

zagotavlja
feed-back
informacije

dopolnjuje
BSC

dopolnjuje
EFQM

učinkovitost
pri oblikovanju

strategij





ne prispeva posebnih strateških 
usmeritev

 ne prispeva dovolj na področju 
uspešnosti, učinkovitosti in rasti

Kompenzira 
slabosti 
EFQM

 

2. Iskanje strateških možnosti in oblikovanje strategij 

EFQM s svojim delovanjem predvidi, katera področja delovanja podjetja bodo 

pregledana po kriterijih evropske nagrade za poslovno odličnost. Na ta način podjetjem 

olajša ocenjevanje zatečenega stanja s pomočjo devetih kriterijev modela ter tako 

izboljša razumevanje le-tega. Posledično sproži proces benchmarkinga in vpelje proces 

stalnih izboljšav ter zagotavlja vodila in spodbude za njihovo izvajanje. Hkrati pa lahko 

ugotavljamo, da managerjem ne daje nobenih sugestij, katere strategije bi morale biti 

77 



Komparativna analiza EFQM in BSC 

privzete za doseganje stalnih izboljšav. Nadalje lahko ugotavljamo, da managerjem tudi 

ne nakaže, katere strategije bi morali privzeti, da bi jim pomagale uspešno voditi 

podjetje. BSC se izkaže s svojim komplementarnim součinkovanjem tako, da zagotavlja 

strateško mapo, ki omogoča opis strategije in povezave z vsakim vidikom posebej. Pri 

tem zasleduje vzročno-posledično logiko. Hkrati pa ne daje dovolj jasnih navodil, kako 

selekcionirati merila uspešnosti in jih primerno uvrstiti v štiri vidike. S svojim 

sodelovanjem nenehno poudarja, kako povezati strategijo podjetja in izbrana merila 

uspešnosti delovanja. 

3. Določanje nivojev in ciljev uspešnosti poslovanja 

BSC pomaga managerjem za vsako podjetje posebej določati nivoje in oblikovanje 

strateških ciljev uspešnosti delovanja. Le-ti niso vnaprej postavljeni. Enako velja tudi za 

operativne ali izvedbene cilje. Strateška mapa s svojo vzročno-posledično logiko je pri 

tem lahko v veliko pomoč. Vzajemno delovanje z EFQM je pomembno, ker le-ta 

neposredno ne omenja določanja nivojev in oblikovanja ciljev uspešnosti poslovanja. 

Lahko pa bi ga uporabili kot generičen okvir za merjenje uspešnosti delovanja z 

uporabo pristopa samoocenjevanja. Tako se lahko oblikujejo cilji za vsak kriterij in 

podkriterij. Velika korist, ki jo lahko EFQM prispeva v tem interaktivnem delovanju, pa 

so povratne informacije managerjem o doseženih nivojih in ciljih uspešnosti poslovanja 

na naslednjem letnem samoocenjevanju. 

4. Zadovoljstvo uporabnikov 

EFQM v procesu samoocenjevanja ugotovi ključna področja z vidika zadovoljstva 

uporabnikov, ki potrebujejo izboljšave. Te podatke se preda izvedbenim timom. EFQM 

je zelo uporaben in uspešen pri nenehnem poudarjanju pomembnosti dojemanja 

notranjih in zunanjih podatkov o uporabnikih in o njihovem zadovoljstvu. Posledično se 

soočamo z velikim številom generiranih iniciativ, ki so usmerjene v uporabnike in 

njihovo zadovoljstvo. Rezultat vseh naštetih aktivnosti so praviloma velike izboljšave 

na področju zadovoljstva uporabnikov. EFQM se ne izkaže s sposobnostjo zagotavljanja 

kohezivne povezave med strategijo podjetja in med iniciativami za izboljšanje 

zadovoljstva uporabnikov. BSC nadomešča to pomanjkljivost z oblikovanjem ciljev in 

meril za zadovoljstvo uporabnikov, izpeljanih iz strategije podjetja in povezanih 

navzdol po strukturi podjetja. To poveča aktivnosti in da dodaten zagon izvedbenim 

timom pri aktivnostih za izboljšanje zadovoljstva uporabnikov. Posledično se 

interaktivno delovanje obeh managerskih orodij odraža v velikem povečanju 

zadovoljstva uporabnikov. Na sliki 3.2 prikazujemo njuno součinkovanje v procesu 

zagotavljanja zadovoljstva uporabnikov. 
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Slika 3.2 Zadovoljstvo uporabnikov 

Vizija

Strategija

Zadovoljstvo 
gostov

BSC EFQM

Povezanih navzdol po 
hierarhiji podjetja

 oblikovanje ciljev in meril 
    zadovoljstva uporabnikov

 ugotovitev ključnih področij 
   potrebnih za izboljšave

 generirana vodila iniciativ 
   usmerjenih v uporabnike

teami za 
izvedbo

povečanje
aktivnosti

Nov
zagon

 ne zagotavlja kohezivne povezave 
med strategijo podjetja in 
iniciativami za izboljšanje 
uporabnikov

kompenzira 
pomankljivosti

EFQM

 poudarjanje pomembnosti 
   dojemanja podatkov o 
   uporabnikih 
   (notranjih in zunanjih)

 

5. Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija na vseh nivojih 

EFQM zagotavlja preko timov kakovosti vključenost zelo širokega kroga 

zaposlenih na vseh nivojih organizacije. Proces samoocenjevanja se prične na nivoju 

strateškega managementa in se nadaljuje navzdol po strukturi organizacije. Proces je 

strikten, nepopustljiv in strog. Obenem pa se izkaže kot preveč birokratski, povzroča 

preveliko porabo časa in virov. Kompleksnost samega modela je nemogoče razložiti na 

kratek in učinkovit način. Na nižjih nivojih zaposleni ne vidijo smiselne povezave med 

široko zastavljenim samoocenjevanjem in konkretnim delom. Prav tako je nejasna 

povratna povezava do strategije podjetja. V tem primeru se BSC izkaže kot bolj 

preprosto in učinkovito managersko orodje, ki omogoča zelo pregledno povezavo od 

strateškega nivoja navzdol do osebnega nivoja. Dodatno spodbudo povečevanju 

zadovoljstva zaposlenih in njihovi participaciji da inštrument osebnih in skupinskih 

kazalnikov, povezanih navzgor po organizaciji do strateških ciljev in meril zanje. BSC 

ne da vpogleda udeležencem v širše poslovanje podjetja. Prav tu se EFQM z 

medsebojnim vplivanjem preko timov za zagotavljanje kakovosti in timov za 
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medfunkcijske izboljšave izkaže s širšim vpogledom zaposlenih v poslovanje podjetja in 

pregledno organiziranostjo ter delovanjem. Udeleženci lahko spremljajo povezavo med 

izvedenimi spremembami in njihovimi deli. Uspešneje se lahko oblikujejo področja 

izboljšav na nivoju poslovnih funkcij s pomočjo timov za medfunkcijske izboljšave. Na 

sliki 3.3 prikazujemo njuno interaktivno delovanje v procesu povečevanja zadovoljstva 

zaposlenih in njihovi participaciji. 

Slika 3.3 Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija 

BSC

 bolj preprost in u inkovitč

 zelo pregledna povezava
   od strate kega nivoja navzdol
   do osebnega nivoja

š

 dodatna vzpodbuda:
   osebni in skupinski kazalniki
 povezani do strate kih ciljev  š
   in meril zanje

 zaposleni  n  da vpogleda
   v ir e poslovanje

m e
š š

Vizija

Strategija

Zadovoljstvo zaposlenih 
in njihova participacija

EFQM
 Vklju enost kolikor je mogo e
  ljudi na vseh nivojih organizacije

č č

 Proces samoocenjevanja 
   od  managerjev 
   navzdol po organizaciji

funkcijskih

- proces je strikten, nepopustljiv

- preveč birokratski
- prevelika poraba časa
- prevelika poraba resursov







 Kompleksnost modela je težko 
razložiti na kratek in učinkovit 
način.

 Na nižjih nivojih ni 
povezave med široko 
zastavljenim samoocenjevanjem 
in konkretnim delom.

 Ni jasna povratna povezava do 
strategije podjetja

smiselne 









 Da širši vpogled zaposlenim v 
poslovanje

 Pregledna organiziranost in 
delovanje timov kakovosti

 Udeleženci lahko spremljajo 
povezavo med spremembami in 
njihovimi deli

 Bolj uspešno so bila oblikovana 
področja izboljšav skozi poslovne 
funkcije in time za medfunkcijske 
izboljšave.

timi
kakovosti

Kompenzira 
slabosti 

Kompenzira 
slabosti 

timi za
medfuncijske

izboljšave
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6. Nagrajevanje zaposlenih 

EFQM zagotavlja skrb za zaposlene in njihovo nagrajevanje. Poleg skupinskih 

zagovarja tudi individualne cilje in temu primerno ter usklajeno nagrajevanje, ki naj bi 

spodbujalo stalne izboljšave v podjetju. BSC ima slabo opredeljen sistem nagrajevanja. 

Ravno tako ne spodbuja sistema individualnega nagrajevanja. Vseskozi je izražena skrb, 

da bi tak način nagrajevanja povzročil preferiranje kratkoročnih ciljev pred 

dolgoročnimi, strateško pomembnimi. 

7. Dolgoročna zavezanost vodstva 

EFQM zagotavlja močan vpliv na dolgoročno zavezanost vodstva. Voditeljstvo in 

znotraj tega podpora paticipativnemu in “coaching/mentoring” stilu vodenja so kot na 

kožo napisani izvršnim managerjem, ki na ta način dobijo dodatno spodbudo za svoje 

delovanje. S tem pa posredno tudi spodbujajo managerje na strateškem nivoju k njihovi 

zavezanosti in stalnosti namena. Morebiti bi se znalo zgoditi, da bi na nivoju srednjega 

managementa prišlo do kakšnih zakasnitev, ki pa jih vpliv izvršnih direktorjev uspešno 

odpravlja. Vse našteto vzajemno deluje tudi na BSC, ki se na tem področju ne more 

pohvaliti s kakšnimi posebnimi prispevki, in uspešno kompenzira to slabost. Za BSC 

tudi ni značilno, da bi kaj posebno spodbujal zavezanost vodstva ali kakršenkoli stil 

vodenja. S svojim interaktivnim delovanjem pa pomaga pri zagotavljanju stalnosti 

namena vodstva s tem, da deluje kot povezovalni mehanizem med strategijo podjetja in 

individualnimi strateškimi cilji vodilnih. Na sliki 3.4 prikazujemo njuno součinkovanje 

v zagotavljanju zavezanosti vodstva in stalnosti namena. 
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Slika 3.4 Zavezanost vodstva in stalnost namena 

BSC

Vizija

Strategija

Zavezanost vodstva
in stalnost namena

EFQM





 Močan vpliv na zavezanost 
vodstva

 Voditeljstvo:







 Ne doda kaj posebnega na tem 
področju

 Ne vzpodbuja posebno 
zavezanosti vodstva

 Ne vzpodbuja posebnih stilov 
vodenja





 Pomaga zagotavljati stalnost 
namena

 Povezovalno delovanje med 
strategijo in individualnimi 
strateškimi cilji vodilnih







Napisan na kožo funkcijskim 
managerjem

 Vzpodbuda tudi senior 
managerjem

Srednji management, kljub 
odporu, doseže velik napredek

- coaching/mentoring
  stil vodenja
- participacijski stil vodenja

Kompenzira 
slabosti

(pomankljivosti) 

 

8. Procesni pristop 

EFQM se izkaže z učinkovitim obvladovanjem procesov. S svojim delovanjem 

zagotavlja jasno razumevanje procesnega pristopa. Učinkovito ugotavlja stanje 

procesov in področja njihovih potrebnih izboljšav. Pri uvajanju sprememb v procese se 

izkaže kot učinkovito, spodbujevalno in nepopustljivo managersko orodje. BSC s 

svojim medsebojnim vplivanjem dodaja povezavo iniciativ za izboljšave procesov in 

ciljev, ki se s tem v zvezi zasledujejo, s strategijo podjetja. Dodatno k svojemu 

interaktivnemu delovanju pripomore z razvrščanjem procesov glede na strateški pomen. 

Tako kot smo že navedli, bodo podjetja in druge organizacije z uporabo evropskega 

modela poslovne odličnosti imela zelo široko in jasno sliko o njihovih prednostih in 

slabostih na nivoju procesov. Kot rezultat samoocene bo podjetje razpolagalo z 

natančnimi usmeritvami, kje potrebuje odločne in pomembne spremembe, kje je na 

enakovrednem nivoju in kje prednjači oziroma vodi v primerjavi z idealnim 

primerjalnim podjetjem.  
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Najbrž pa si ne bo moglo dosti pomagati z usmeritvami, kje je investicija strateško 

prioritetna ali kje bodo izboljšave imele največji možen končni učinek na poslovno 

uspešnost. Uravnoteženi sistem kazalnikov na tej točki lahko s svojim vzajemnim 

delovanjem zagotovi usmeritev za formiranje strateških prioritet in alokacijo virov. Če 

slabosti podjetja, ki smo jih zaznali s pomočjo procesa samoocenjevanja, niso 

strateškega pomena za organizacijo, ni kakšnih posebnih razlogov po pretiranem 

trošenju časa in denarja za njihove izboljšave v prvem prioritetnem redu. To pa ne 

pomeni, da jih preprosto zanemarimo. Posebno, če je njihov nivo pod nivojem 

sprejemljivih standardov, ki določajo kakovost procesov. Na podoben način lahko 

samoocenjevanje razkrije področja, na katerih podjetje izstopa po kakovosti, pa niso 

strateškega pomena. Vsekakor mora slediti ocena o tem, do katere mere se še splača 

razvijati tovrstne procese. Zelo jasno pa je, da je treba posvetiti veliko pozornosti 

procesom, ki so strateškega pomena in pri katerih je podjetje šibko. 

V tem primeru BSC z vzajemnim delovanjem dopolnjuje proces samoocenjevanja 

kot orodje za selekcijo strateških prioritet. Z delovanjem na ta način in s skupno 

uporabo obeh modelov bo podjetje delalo prave stvari z zavedanjem, da jih dela prav. 

Kadar podjetje z uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov enkrat ugotovi 

strateška vodila uspešnosti poslovanja in privzame temu ustrezne kazalnike, cilje in 

pobude, mu ni več težko opredeliti kakovostnega nivoja procesov, ki lahko podpirajo 

doseganje stvarnih strateških ciljev. Kakovostni procesi so nedvoumno pomembni in 

potrebni za doseganje postavljenih strateških ciljev.  

Z uravnavanjem znanja, ki izhaja iz spoznanj samoocenjevanja, lahko generiramo 

globoko in spoštljivo razumevanje vseh izzivov, s katerimi se mora podjetje soočiti za 

doseganje strateških ciljev. Na primer, samoocenjevanje nam lahko pokaže na slabosti 

procesov, ki nam lahko, če jih ne bomo pravočasno izboljšali, povzročijo veliko težav v 

podjetju za doseganje svoje vizije v časovnem horizontu naslednjih treh do petih let. 

Lahko nam postane vodilo za določanje nivoja, do katerega je treba v procese vlagati, in 

opredeli potrebna vlaganja ter čas, ki je predvidoma potreben za doseganje stvarnih 

ciljev v polni meri. Proces samoocenjevanja nam lahko močno pospeši implementacijo 

uravnoteženega sistema kazalnikov. Na sliki 3.5 prikazujemo njuno interaktivno 

delovanje na nivoju procesov. 
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Slika 3.5 Procesno delovanje 

BSC

Vizija

Strategija

EFQM













Omogoča učinkovito upravljanje 
procesov

 Omogoča jasno razumevanje 
procesnega pristopa

 Učinkovito ugotavlja stanje 
procesov in področja njihovih 
potrebnih izboljšav.
Da dobro in široko razumevanje 
prednosti in slabosti na nivoju 
procesov
Identificira stanje procesov v 
primerjavi z idealno primerljivimi 
podjetji (slabosti, prednosti, 
enakosti)

 Omogoča zelo široko in jasno 
sliko o prednostih in slabostih na 
nivoju procesov.





 Ne da jasne slike in usmeritve v 
katere procese investirati v 
smislu strateških prioritet

 Ne pokaže jasno, kje bodo 
izboljšave procesov imele 
največji vpliv (učinek) na 
poslovne rezultate













 Oblikuje strateško usmeritev 
glede izvajanja procesov

 Oblikuje vrstni red procesov v 
povezavi s strategijo podjetja

 Razvršča procese glede na 
njihov strateški pomen

 Povezuje iniciative za izboljšave 
procesov in s tem povezanih 
ciljev s strategijo podjetja

 Zagotavlja alokacijo resursov 
glede neformirane strateške 
prioritete

 Omogoča oblikovanje strateških 
vodil uspešnosti poslovanja, 
privzame temu primerne 
kazalnike, oblikuje cilje in 
pobude aktivnosti za njihovo 
doseganje







 Opredeli kakovostni nivo 
procesov, ki podpirajo doseganje 
strateških ciljev

 Generira poglobljeno 
razumevanje izzivov za 
doseganje strateških ciljev

 Je vodilo za določanje nivoja 
vlaganj v procese za doseganje 
strateških ciljev

Součinkuje
z EFQM

Procesni pristop









Omogoča moč in vpliv znanja kot 
rezultat samoocenjevanja

 Omogoča poglobljeno 
razumevanje izidov doseganja 
strateških ciljev v povezavi s 
procesi podjetja

 Pospeši implementacijo (”jump 
start”) BSC

 Je učinkovit, vzpodbujevalen, 
nepopustljiv in dosleden pri 
uvajanju sprememb

Kompenzira 
slabosti
EFQM
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9. Povratni tok informacij 

Povratni tok informacij je sestavni del EFQM. Štirje kriteriji rezultatov služijo kot 

glavni generator povratnega toka informacij, na osnovi katerih lahko managerji 

sprejemajo ukrepe in izvajajo aktivnosti za izboljšanje ugotovljenega stanja. Prav tu 

lahko BSC z medsebojnim vplivanjem doda pomemben delež. V sedanjem 

tekmovalnem in globalnem poslovnem okolju se povratna informacijska zanka izkaže 

kot nezadostna. Dvojna zanka učenja (angl. Double-Loop Learning), ki jo BSC 

uporablja, omogoča, da managerji lahko sprotno preverjajo, ali so predpostavke, na 

osnovi katerih delujejo, še vedno konsistentne in se ujemajo z ugotovljenim stanjem. 

Dodatno k temu pa izkoriščajo tudi prednosti povratne informacijske zanke. To potrjuje, 

da je BSC dinamično managersko orodje, ki bo pomagalo prilagoditi delovanje, ko se 

bo strategija podjetja nadalje razvila. 

Prepričani smo, da oba managerska modela lahko dodata uporabno dimenzijo drug 

drugemu in s tehtanjem znanja in spoznanj oba skupaj prispevata k nadaljnjemu razvoju 

podjetja. Govorimo o obogatitvi managerskega dialoga in o procesu zagotavljanja 

dodatnih znanj in spoznanj na osnovi poglabljanj v problematiko iz različnih zornih 

kotov. Z uporabo obeh modelov lahko management goji poglobljen dialog o uspešnosti 

poslovanja, podkrepljen z analizami od strategij do operacionalizacije in od 

učinkovitosti do kakovosti procesov. Oba modela imata svoje mesto v celotnem spektru 

od strategij do poslovnega planiranja. 

3.4 Opredelitev močnostnih10 strani skupnega delovanja EFQM in BSC 

Zelo neživljenjsko bi bilo, če bi si delali utvaro, da lahko samo s preprostim 

združevanjem dveh dobrih in v praksi tudi uspešnih managerskih orodij izdelamo nov 

model, ki bo boljši, uspešnejši in preprostejši za uporabo. Generalni pogled na oba 

modela in na njuno kombinacijo nam lahko postreže tudi z naslednjo interpretacijo: 

BSC nam omogoča, da v poslovnem življenju podjetja delamo prave stvari, EFQM pa 

nam pomaga, da delamo stvari prav. Kar samo po sebi se nam ponuja nadaljevanje, da 

nam kombinacija obeh modelov omogoča delati prave stvari prav. Ta pogled 

prikazujemo na sliki 3.6. 

To je lahko res ali pa tudi ne. Ob umni interpretaciji, predvsem pa uporabi v praksi 

lahko izkoristimo vse predhodno navedene prednosti obeh modelov. Na drugi strani pa 

se nam pojavlja nevarnost, da z ne dovolj premišljeno uporabo kombinacije obeh 

modelov ustvarimo okoren model, ki ne more služiti svojemu namenu. Zavedati se 

moramo, da se organizacije med seboj močno razlikujejo glede na veliko število 

dejavnikov, tako notranjih kot zunanjih. Samo ob čutnem opazovanju vsake izmed njih 

                                                 
10 Močnosten tudi močnosten -tna -o , prid. (o; o) nanašajoč se na močnost: močnostno 

petje (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2002). 
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in ob domišljenem prilagajanju strukture kombinacije obeh modelov bomo lahko 

učinkovito izrabljali prednosti, ki nam jih oba ponujata, ter se izogibali nevarnostim ob 

nedomišljeni uporabi. Prav nič narobe ne bo, če se bomo v posebnih primerih odločili za 

posamično uporabo obeh.  

Slika 3.6 Prave stvari delati prav 

BSC
Delati prave 
stvari...

Komuniciranje
Strateška 
   usmerjenost
Razvrščanje
Učenje

Diagnosticiranje
Primerjanje z 
najboljšim 
Izboljšave
Najboljša praksa

(world class)

(best practices)

Delati stvari
prav ...

Delati 
prave
stvari
prav... 

EFQM

 
Vir: prirejeno po Andersen, Lawrie in Shulver 2004, 15. 

Možen pogled na součinkovanje proučevanih managerskih orodij je tudi ta, ki so ga 

predstavili Andersen, Lawrie in Shulver leta 2000 in ga posodobili v letu 2004. EFQM 

uporabljamo na dveh nivojih: 

 na pasivnem nivoju kot osnovo ali tako imenovano check listo za oblikovanje 

vrednot, vizije in strategije podjetja, temelječo na devetih kriterijih modela; 

 na aktivnem nivoju z zagotavljanjem letnih preverjanj zdravja podjetja na 

nivoju obvladovanja uspešnosti poslovanja in sistemov planiranja z 

ugotavljanjem potencialnih področij, ki so potrebna sprememb, ter z njihovim 

vključevanjem v sistem managementa in sisteme planiranja. 

BSC uporabljamo za podporo dvosmerne komunikacije o strategiji in strateških 

rezultatih med managementom grupacije in managementom posameznih strateških 

poslovnih enot. Uporabljamo ga za oblikovanje posebnega strateškega opomnika za 

mesečne managerske sestanke za zagotavljanje usmerjenosti na ključna strateška 

vprašanja razvoja podjetja. BSC ima oblikovano povratno zanko v poslovni načrt 

podjetja in posredno povratno zanko v proces oblikovanja strategij. 

Pri tem želimo poudariti njuno koristno medsebojno učinkovanje. Navedli bomo 

samo en primer izmed mnogih. Ko uporabljamo BSC kot orodje za udejanjanje strategij, 

moramo nujno pri ocenjevanju in oblikovanju strateških prioritet upoštevati prioritetna 

področja za izvajanje sprememb, ki smo jih zaznali s pomočjo EFQM. Model poslovne 

odličnosti pa uporabimo za ocenjevanje, kako dobro podjetje uporablja BSC. Zelo 

učinkovit je pristop obeh k ocenjevanju in izboljšavam. Uporaba takega vzajemnega 
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delovanja potrebuje dejansko in stalno posvečenost managementa. Brez tega je 

tveganje, da se tak pristop k vzajemnemu delovanju obeh managerskih orodij lahko 

izkaže v najslabšem primeru kot drag, zanimiv, neoptimalen in kratkotrajen 

eksperiment, zelo veliko. Tega pa si najbrž nihče izmed nas, ki se z managementom 

ukvarjamo poklicno, ne želi. Na koncu je cena, ki jo za to morajo plačati podjetje in 

posamezniki, prevelika, negativni učinki pa so dolgotrajni. 

Kombinacija EFQM in BSC nam z vzajemnim delovanjem in medsebojnim 

vplivanjem ob pravilnem pristopu lahko postreže z naslednjimi močnostnimi stranmi: 

1. Čista in jasna slika o stanju v podjetju 

S svojim delovanjem predvidi, katera področja delovanja podjetja bodo pregledana 

po kriterijih evropske nagrade za poslovno odličnost. Na osnovi rezultatov letnih 

pregledov s pomočjo samoocenjevanja izdela oceno sedanjega stanja v podjetju, jasno 

opredeli njegove prednosti in področja, potrebna izboljšav. Na ta način managerjem v 

podjetju olajša ocenjevanje zatečenega stanja in pomaga oblikovati čisto in jasno sliko o 

njem ter tako izboljša razumevanje le-tega. 

2. Omogoča izdelavo liste pokazateljev na osnovi »dobrih zgledov« iz prakse za 

izvedbo postopkov planiranja in nadaljnjega razvoja podjetja. 

Dobri zgledi vedno vlečejo. Na področjih, na katerih zaostajamo za vodilnimi 

podjetji, nam pomagajo k nadaljnjemu razvoju. To je “en par rokavov” našega jopiča. 

“Drugi par rokavov” pa mora biti težnja po tem, da z inovativnostjo poskušamo 

presegati vodilna podjetja na posameznih področjih. 

3. Jasnost sprejete strategije 

Pri svoji vpeljavi prisilita vrhnji management podjetja, da doseže konsenz v 

medsebojnih pogovorih in razčiščevanjih o strategiji podjetja. Različna razumevanja se 

morajo v medsebojnih pogovorih postaviti na skupni imenovalec. Pri tem pa je nujno 

treba v razne delavnice vključevati tudi srednji management. Rezultat vseh navedenih in 

še drugih aktivnosti je jasna strategija podjetja. Podjetje ima tako oblikovan dolgoročni 

pogled na svoj razvoj in rast. Tudi kratkoročni cilji so jasni. Oblikovana je jasna 

usmeritev podjetja. 

4. Jasno oblikovani in artikulirani strateški cilji 

Omogoča managerjem, da na osnovi širšega in celovitega videnja ter razumevanja 

razvoja in rasti podjetja v prihodnjem srednjeročnem in dolgoročnem obdobju jasno 

oblikujejo celovite skupine strateških ciljev, povezanih z vizijo podjetja. Managerjem 

tudi pomaga artikulirati strateške cilje in s primerno komunikacijo prenašati njihovo 
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razumevanje širše v podjetju. Hkrati pa v podjetju spodbuja dialog o strateških ciljih in 

o pričakovanjih glede njihovega doseganja. 

5. Povezava strategije z aktivnostmi delovanja 

Z vzajemnim delovanjem dosežemo povezavo postavljene strategije z operativnimi 

nalogami za njeno uresničevanje. Vsak mesec vrhnji management na svojih sestankih 

preverja, kako so operativne aktivnosti usmerjene v udejanjanje strategije. Ravno tako 

ugotavlja zaznane odklone, jih analizira in sprejema določene ukrepe za odpravo le-teh. 

6. Uravnotežena slika 

Managementu omogoča, da ima v vsakem trenutku pred seboj uravnoteženo sliko o 

stanju v podjetju v smislu udejanjanja strategije podjetja. To pa je za uspešno 

upravljanje in vodenje podjetja izjemnega pomena. 

7. Jasna odgovornost za postavljene cilje in zagotavljanje ustreznih virov 

Proučevana kombinacija omogoča, da se jasno opredeli odgovornost za doseganje 

postavljenih ciljev in zagotavljanje virov za njihovo doseganje. Še več kot to. Vsi cilji in 

odgovornost za njihovo doseganje ter zagotavljanje virov so opredeljeni s konsenzom, 

ki temu dejstvu daje še večjo uporabno vrednost. Omogoča nam široko razumevanje 

aktivnosti, planiranih za doseganje strateških in operativnih ciljev. 

8. Povezanost kazalnikov uspešnosti z operativnimi cilji na ustreznih nivojih 

Uspešnost se meri na različnih nivojih. Cilji se dejansko postavljajo na vseh nivojih 

managementa in ravno tako se uspešnost doseganja teh ciljev meri na navedenih 

nivojih. Pomaga managerjem pri oblikovanju relevantnih meril, ki omogočajo izvajanje 

kontrole glede na doseganje zastavljenih ciljev. Jasneje je izražena tudi individualna 

odgovornost. 

9. V akcijo naravnan management 

Njuno delovanje operativno motivira management. Pri tem ne mislimo, da se sedaj 

celoten management ukvarja samo z operativnimi zadevami. Daleč od tega. Dosegli pa 

smo to, da vrhnjemu managementu ni vseeno za operativne rezultate in da se z njimi 

redno seznanja in sprejema ustrezne ukrepe. 

10. Visoka stopnja vključenosti deležnikov podjetja 

Sama kombinacija modelov zahteva tudi visoko stopnjo vključenosti vseh 

deležnikov podjetja. Nedvomno je to zelo dobra in uporabna prednost, ki da 

vzajemnemu delovanju še posebno vrednost. 
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11. Usmerjenost in disciplina 

Kot eden izmed pozitivnih dosežkov je tudi velika usmerjenost k doseganju 

rezultatov in disciplina v udejanjanju strategij. Z nenehnim preverjanjem in jasno 

postavljeno odgovornostjo se onemogoči ležernost in neodgovoren pristop do 

udejanjanja zastavljenih ciljev. Interes podjetja je sedaj primaren. Manj je osebnega in 

ozkega lokalnega gledanja in razmišljanja. 

12. Večja usmerjenost na neotipljive, “mehke” poslovne zadeve in boljše 

sporazumevanje 

Interaktivno delovanje obeh managerskih orodij usmeri pozornost managementa 

tudi na skupek neotipljivih poslovnih zadev in ne samo na finančne. Razvijejo se boljše 

navade medsebojnega komuniciranja s poudarkom na poslušanju sogovornikov in na 

soupoštevanju. Timsko delo je izboljšano. Več je interaktivnega delovanja med 

managerji na medfunkcijski ravni. Skepticizem je odpravljen. 

13. Oblikovanje ustreznih »pokazateljev zdravja« za vse poslovne procese z 

ugotavljanjem njihovih prednosti in slabosti 

Vsekakor je to pomembna močnostna stran vzajemnega delovanja obeh modelov. 

Na ta način imamo opravljen pregled nad stanjem procesov v podjetju in tudi 

pripravljene osnove za nadaljnje odločanje v zvezi z njimi. Omogoča nam izbor 

kazalnikov, ki nam dajejo vpogled v razvoj in napredek na procesih ključnega pomena 

za podjetje. Omogoča celovitejši a vendarle osredotočen vpogled na merila uspešnosti 

poslovanja. 

14. Vzpostavitev in delovanje procesa stalnih izboljšav v podjetju 

Naj pri tem samo še enkrat usmerimo pozornost na tako imenovani Demingov 

PDCA krog. Zelo pomembno je, da znamo v podjetju ustvariti razmere za potekanje 

procesa stalnih izboljšav. Součinkovanje proučevanih modelov nam z uporabo tega 

orodja to omogoča in vzpostavi neverjetno ustvarjalno gibanje v podjetju. Vpliv pobud 

za izboljšavo enega področja se vedno spremlja skozi prizmo širšega spektra procesov. 

15. Vzpostavitev pogojev za izvedbo benchmarkinga procesov podjetja z zunanjimi 

podjetji 

Vse prevečkrat se srečujemo s prakso, ko se podjetje zapre v svoje okvire in ne vidi 

ali noče pogledati preko svojih plotov ter na ta način zaznati svojo pravo vrednost glede 

na podobna podjetja v okolju. Na dolgi rok je tako obnašanje za podjetje pogubno. 

Sodelovanje in součinkovanje managerskih orodij nam v našem primeru omogoča in 

nas praktično tudi spodbuja k temu, da stalno iščemo primerjave tudi izven svojih 
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plotov. Le tako lahko dobimo pravo sliko o svoji vrednosti in mestu, ki ga glede na 

okolje zasedamo. 



 

4 INTERGRIRANI MANAGERSKI MODEL 

Na osnovi sinteze rezultatov komparativne analize smo pristopili k oblikovanju 

integriranega managerskega modela. To smo storili tako, da smo izkoristili vse 

močnostne strani uravnoteženega interaktivnega delovanja obeh proučevanih 

managerskih orodij in njunih prednosti. V procesu sinteze smo smiselno upoštevali 

nekatera spoznanja s področja modelov integralnega managementa avtorjev, kot so 

Thommen (1993), Bleicher (1995) in Belak (2002, 2003). Ravno tako smo smiselno 

upoštevali nekatera spoznanja s področja splošnega managementa in se pri tem 

naslanjali na spoznanja avtorjev, kot so Daft in Marcic (2007), Shermerhorn (2005), 

Rozman (1993, 2002), Kralj (2003), Drucker (2004), Biloslavo (2006), Tavčar (2006, 

2008) in Možina idr. (2002). 

Naš pogled na upravljanje in vodenje podjetja s pomočjo ustrezne kombinacije 

evropskega modela poslovne odličnosti in uravnoteženega sistema kazalnikov bomo 

prikazali v obliki modela. Pri tem se soočimo s težavo, kako prikazati integrirani 

managerski model v vsej svoji kompleksnosti na enostaven in lahko razumljiv način. 

Prevelike poenostavitve bi nas lahko pripeljale do nerazumevanja posameznih 

elementov sistema. To bi pomenilo, da bralcu ne damo dovolj pregledne ponazoritve 

sistema in ga s tem prikrajšamo za bistvene dejavnike, ki mu lahko celovito ponazorijo 

kompleksnost sistema samega. Na drugi strani bi prikaz sistema z vsemi podrobnostmi 

naredil model nepregleden. Prepričani smo, da bi tak pristop zmedel bralca in si ne bi 

mogel ustvariti pregledne in razumljive slike celote. Na osnovi teh ugotovitev smo se 

odločili, da bomo na tem mestu predstavili integrirani managerski model v širšem 

smislu in toliko podrobno, da bomo lahko pregledno prikazali posamezne elemente in 

ustrezne povezave med njimi. 

4.1 Zasnova in opis delovanja integriranega managerskega modela 

Podjetje se nahaja in deluje v okolju. Okolje, v katerem se podjetje nahaja in deluje, 

v glavnem lahko razdelimo na: 

 ekološko okolje, 

 družbeno politično, kulturno in socialno okolje, 

 tehnično tehnološko okolje, 

 ekonomsko okolje ter 

 oskrbne in prodajne trge kot zelo pomembne sestavine okolja podjetja. 

Ekološko okolje je za podjetje zelo pomemben dejavnik njegovega možnega 

delovanja in nadaljnjega razvoja. Politika podjetja se tako pomembnemu dejavniku 

preprosto ne sme izogniti. Gledano na to problematiko z vidika politike podjetja in z 

vidika oblikovanja strategij lahko vidimo celotno zadevo večplastno. Na eni strani 
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imamo ekološke učinke obstoječih storitev, na drugi strani možne ekološke učinke 

planiranih storitev. Glede na globalni razvoj gospodarstva in na potencialne učinke, ki 

jih ta razvoj pušča v okolju, se v podjetju ne bi smeli braniti oblikovanja eko-

managementa. 

Družbeno-politično, kulturno in socialno okolje tvori zelo široka paleta družbeno-

političnih, pravnih in kulturnih vrednot, norm, pravil ipd. Na kratko bi jih lahko 

opredelili od ugotavljanja stopnje totalitarizma, anarhije, militarizma, značilnosti 

izobraževalnega sistema, prisotnih verovanj in verstev, etičnih norm do raznih športnih 

dejavnosti. Z vidika oblikovanja politike podjetja in z vidika oblikovanja strategij je to 

področje še posebej pomembno v tistih podjetjih, ki so prisotna na mednarodnih, 

večnacionalnih trgih. 

Tehnično-tehnološko okolje in njegov razvoj razumemo kot zelo pomembno 

sestavino vsake družbe. Podjetja morajo vgraditi poznavanje sedanjega in bodočega 

tehnološkega okolja in njegovega razvoja tudi v politiko podjetja in v njegove strategije. 

Proučevanje teh okolij se od podjetja do podjetja zelo razlikuje. Dejstvo pa je, da 

nobeno podjetje brez poznavanja in obvladovanja razvoja tehnike in tehnologije, ki je 

svojstvena glede na dejavnost, v kateri deluje, ne more uspeti. 

Ekonomsko okolje ima na podjetje kot ekonomski sistem in na oblikovanje njegove 

politike ter na oblikovanje strategij zelo velike vplive. Obstoj in razvoj podjetja je vedno 

odvisen od njegove ekonomske uspešnosti. Pri tem pa je treba upoštevati tudi vse druge 

kriterije, kot so: 

 razmere na demografskem področju, 

 izbirni kazalci narodnega gospodarstva, 

 indeksi spreminjanja prodajnih cen, 

 zaposlitvene razmere in plače, 

 zunanjetrgovinske razmere, 

 področje javnih financ. 

Trgi, tako oskrbni kot prodajni, so zelo pomembni. Od njihovega poznavanja je 

odvisna uspešnost, lahko pa celo usoda podjetja. Raziskovanje vseh trgov je zelo 

pomembno za oblikovanje ustrezne politike podjetja in njegovih strategij. Pri tem pa 

moramo trge pojmovati dovolj široko. Rezultati trženjskih raziskav direktno vplivajo na 

oblikovanje politike podjetja. Na drugi strani pa posamezni rezultati trženjskih raziskav 

tudi neposredno delujejo na oblikovanje strategije podjetja. 

Celotno okolje s svojimi vplivi deluje na podjetje. Ti vplivi se na podjetje prenašajo 

na različne načine preko zunanjih in notranjih udeležencev podjetja. Uporabniki storitev 

to počnejo preko svojih zahtev in pričakovanj, ki jih tako ali drugače izražajo. Sodelavci 

imajo neposreden vpliv na večino procesov, ki se odvijajo v podjetju in v povezavi s 

podjetjem. Dobavitelji s kakovostjo materialov, surovin, točnostjo dobave itd. 
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neposredno ali posredno vplivajo na kakovost storitve podjetja. Lastniki kapitala imajo 

preko svojih glasov v skupščini družbe in preko svojih pooblaščenih predstavnikov v 

nadzornem svetu družbe neposreden vpliv na vrhnji management in posredno na 

njegove srednjeročne in dolgoročne odločitve. S svojo vizijo preko smotrov in 

poslanstva oblikujejo politiko podjetja in vplivajo na njegovo strategijo. Konkurenti s 

svojimi aktivnostmi silijo podjetje k oblikovanju take politike podjetja in k oblikovanju 

takih strategij, ki bodo omogočale njihovo obvladovanje in prehitevanje na posameznih 

področjih. Država preko zakonske ureditve in preko nadzornih organov določa pravila 

igre v poslovnem in drugih okoljih, ki močno vplivajo na politiko podjetja in na njegove 

strategije, ki jih le-to mora voditi. Nenazadnje so tu še druge organizacije, ki so lahko na 

različne načine vpletene v delovanje podjetja. Vsekakor je to zelo kompleksen splet 

vplivov na oblikovanje politike podjetja in njegovih strategij. 

Vsi ti vplivi se odražajo na normativnem nivoju (Bleicher 1996, 73). To je nivo 

politike podjetja11. Kralj (2003, 95–99) navaja, da se politika v poslovno-organizacijski 

znanosti pojmuje na ustvarjalen način kot iskanje in določanje temeljnih ciljev ter kot 

ciljno usmerjanje. Nadalje navaja, da v novejšem času prevladuje mišljenje, da so 

podjetja tudi politični (ali interesni) sistemi. Le-ti si s politično dejavnostjo prizadevajo 

doseči svoje cilje aktivnosti udeležencev podjetja tako znotraj le-teh kot tudi med njimi. 

Po njegovem je določanje smotrov (povod za ustanovitev, obstoj in razvoj), opredelitev 

poslanstva (kaj naj podjetje prispeva v okolju) in postavljanje širokih temeljnih ciljev ter 

ustvarjalno usmerjanje k njim vodenje politike podjetja. 

Tavčar (2006, 23) opredeljuje politiko podjetja kot cilje podjetja in strategije za 

doseganje teh ciljev. Biloslavo (2006, 43) opredeljuje kot skupno ime za doseganje 

ciljev strategija, kot skupno ime za cilje in za doseganje ciljev pa politika podjetja. 

Oblikovanje in izvajanje politike je postopek, s katerim podjetje in njegovo vodstvo 

                                                 
11 V anglosaškem jezikovnem območju pomeni policy razumno vodstvo, razumnost, 

primernost, preračunanost, zvitost (Grad idr. 1997, 709), smer delovanja, usvojena zaradi 
prikladnosti, preračunljivost, priložnosti (Websters's 1994, 1113); politics pomeni politiko, 
državništvo, v ameriški rabi pa politične mahinacije, celo spletke (Grad idr. 1997, 710), metode 
ali manevre, pa tudi uporabo intrig in strategije za pridobivanje moči in obvladovanje 
(Websters's 1994, 1113), polity pa obliko vladanja (Grad idr. 1997, 710), urejanja zadev (Tavčar 
2006, 125). 

V nemškem jezikovnem območju pa ima za organizacije pojem Politik (za podjetja 
Unternemenspolitik) izrazito pozitivno vsebino. Tako pravi Mellerowitz v klasičnem delu 
Unternemenspolitik (1976, 1–79): »Politika podjetja terja dvoje, postavljanje ciljev in doseganje 
ciljev ...« (Tavčar 2006, 125) 

Politika ima v svetu organizacije prizvok interesnega vedenja in manipuliranja. Pod 
vplivom zlasti ameriške strokovne literature se je takšno pojmovanje razširilo tudi na druga 
jezikovna področja (Tavčar 2006, 125). Zaradi pripadnosti Slovenije evropskemu kulturnemu 
krogu se je pri nas najprej uveljavilo pojmovanje, da obsega politika tako cilje kot doseganje 
ciljev podjetij (Kralj 2003, 96, cit. po Tavčar 2006, 125). Razprave o strokovnem izrazju pri nas 
niso končane. 
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razvijata učinkovito strategijo za doseganje ciljev podjetja (Glueck 1976, 931). Politika 

podjetja opredeljuje temeljne in splošne ter dolgoročnejše značilnosti podjetja. Vsebuje 

poslanstvo (ali misijo) podjetja ter smotre in temeljne cilje podjetja z globalno 

opredelitvijo uresničitvenih potencialov, procesov in izidov podjetja (Belak 1999, 76). 

Bistvo njegove zamisli je politika podjetja kot vrh upravljalno-vodstvenega procesa.  

Nekateri priznani domači in tuji avtorji pojma politika podjetja v takem smislu 

sploh ne uporabljajo. Zanimivo pa je dejstvo, ki ga navaja Kralj (2003, 97), da so na 

Harvardski poslovni šoli pričeli s poučevanjem poslovne politike že leta 1911. V 

vodilnih evropskih šolah managementa je še vedno v veljavi pojem politike podjetja, 

kot ga pojmujeta Mellerowicz in Sanding in sicer kot dejavnost upravljanja in vodenja 

ter kot postavljanja ciljev in določanja poti za njihovo doseganje. Njunemu zgledu so 

sledili Ulrich (1990), Bleicher (1996), Kralj (1995), Belak in Kajzer (1999) ter še 

nekateri drugi. 

Najvplivnejši udeleženci podjetja imajo izoblikovano vizijo12 podjetja. Z vizijo 

podjetja razumemo notranjo sliko mogočega in zaželenega stanja podjetja v prihodnosti. 

Le-ta pa je lahko močno zamegljena ali pa dokaj jasna, lahko je bolj ali manj domišljena 

in raje manj kot bolj povezana s sedanjostjo, ugotavlja Rozman (1993, 92–93). 

Nadaljuje, da mora vizija dati lepšo sliko podjetja, kot je sedaj, mora biti realistična, 

verjetna, privlačna, vredna prizadevanja za spreminjanje podjetja. 

Raziskovalci Boston Consulting Group (1979) pravijo, da je vizija konkretna slika 

prihodnosti, ki naj bi bila toliko približana, da še lahko vidimo njeno uresničitev, hkrati 

pa toliko oddaljena, da vzbudi v podjetju navdušenje za vsebovane novosti (povzeto po 

Belak 1999, 73). Pučko (2002, 272) opredeljuje vizijo kot zamisel o novi in zaželeni 

podobi organizacije v prihodnosti, ki jo je zlahka mogoče širiti po organizaciji in zunaj 

nje. 

Vizija je v prihodnost projicirana predstava o mestu na trgu, ki ga hoče podjetnik s 

svojim podjetjem doseči, ugotavlja Fillion (1993, 48). Kralj (2003, 138) navaja, da 

politika organizacije izhaja iz vizije, ki jo imajo o njej lastniki in drugi vplivni 

udeleženci podjetja. Bleicher (1994, 102) opredeljuje vizijo kot celostno daljnovidno 

predstavo ciljev in poti za njihovo dosego. Ustvarja ideje za doseganje družbene koristi. 

Kot zvezda vodnica usmerja poslovanje podjetja. 

Tavčar (2006, 114) ugotavlja, da vizija smiselno povezuje in izraža pomembne in 

dolgoročne interese pomembnih udeležencev organizacije. Vizija je konkretna podoba 

bodočnosti, dovolj blizu, da se zdi uresničljiva, in dovolj oddaljena, da zbuja navdušenje 

                                                 
12 Veliki slovar tujk (2002, 1233) opredeljuje vizijo kot predvidevanja, videnje prihodnjih 

dogodkov oziroma kot izmišljeno fantazijsko podobo česa. Slovar slovenskega knjižnega jezika 
(2002) opredeljuje vizijo kot: 

 privid brez stvarne podlage in 
 predstavo o tem, kakšna naj bi neka stvar ali pojav v prihodnosti bila. 
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v organizaciji za novo stvarnost in se pri tem sklicuje na Hinterhuberja (1996, 83–84), 

ki tudi nadaljuje, da je vizija organizacijska in usmeritvena sila, ki organizira in 

kanalizira energijo sodelavcev v določeni smeri tako, da pritegne k temu v enaki meri 

njihovo srce in razum. 

Biloslavo (2006, 104–105) opredeljuje vizijo kot projekcijo organizacije v 

prihodnosti, ki smiselno povezuje dolgoročne interese pomembnih udeležencev 

organizacije. Nadaljuje, da vizija opisuje želeno podobo organizacije v prihodnosti, njen 

položaj in njene dosežke v odnosu do vplivnih udeležencev. Navaja tudi preprosto 

prispodobo Sullivana in Klyttona (2000, 14, povzeto po Biloslavo 2006, 105), ki vizijo 

opredelujeta kot vrh gore, ki ga želimo doseči. 

Daft in Marcic (2007, 456) opredeljujeta vizijo kot atraktivno, idealno sliko 

prihodnosti, ki je kredibilna in ne z lahkoto dosegljiva. Kotler (2004, 91) pa opredeljuje 

vizijo kot skoraj neuresničljive sanje, ki dajejo podjetju smer za prihodnjih 10 do 20 let. 

Vizija je podlaga za smotre13 podjetja. Kralj (2003, 96) meni, da smotri izražajo 

povod za ustanovitev, obstoj in razvoj podjetja. Tavčar (2006, 117) trdi, da vodi pot do 

vizije preko maloštevilnih temeljnih ciljev, smotrov in številnih nižjih ciljev. Meni, da 

morajo biti dobri smotri in cilji merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni. 

Smotri izražajo namen podjetja. Opredeljujejo namembnost obstoja in razvoja pa 

tudi delovanja in obnašanja podjetja. Sprotni stalni smotri, ki se morajo uresničevati 

sproti, vodijo k trajnim razvojnim smotrom podjetja in njegovih udeležencev (Belak 

1999, 76). Biloslavo (2006, 108) smoter enači s temeljnim ciljem in navaja, da je to, 

zaradi česar nekaj obstaja. Smoter organizacije opredeljuje kot končni razlog njenega 

delovanja in središčni motiv dela zaposlenih. Pri tem se naslanja na ugotovitve avtorjev, 

kot so Hodge in Anthony (1979, 198), Mintzberg (1983, 8–12), Banič (1999, 13), 

Argenti (1997, 442–445), Morgan (1997, 147) in še nekateri drugi. 

Nadalje se v postopku oblikovanja politike podjetja definirajo njegovi temeljni cilji. 

Cilji podjetja opredeljujejo tiste prihodnje pojave (procese in stanja kot izide procesov 

ter zanje potrebne potenciale), katerih doseganje je potrebno za uresničitev poslanstva in 

smotrov podjetja, s tem pa tudi za zadovoljitev interesov njegovih udeležencev (Belak 

1999, 82). Kot sestavina politike podjetja se pojavljajo spleti razvojnih temeljnih ciljev 

in tekočih temeljnih ciljev (Kralj 1995, 29 in 2006, 96). Biloslavo (2006, 119) 

opredeljuje cilje kot zaželeno stanje ali dosežek, kot nekaj, kar moremo doseči, če si za 

to prizadevamo. 

                                                 
13 1. Kar se hoče doseči s prizadevanjem; cilj: naš smoter je jasen; doseči, uresničiti svoj 

smoter; podrediti se skupnim smotrom; to je moj življenjski smoter / učni, vzgojni smoter. 
2. Navadno s prilastkom, kar opredeljuje kaj glede na to, čemu je, obstaja; namen: vsaka 

stvar ima svoj smoter; smoter socialnega zavarovanja (Slovar slovenskega knjižnega jezika 
2002). 
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Rozman (1993, 95) opredeljuje okvirne ali globalne cilje kot precej podrobno 

določena stanja v prihodnosti podjetja. Daft in Marcic (2007, 158) pa opredeljujeta kot 

temeljne cilje želeno prihodnje stanje, ki ga podjetje poskuša udejaniti.  

Politika podjetja s poslanstvom vpliva na nivo strateškega managementa podjetja. 

Rozman (1993 93) ugotavlja, da poslanstvo14 podjetja vključuje opredelitev bistva 

njegovega poslovanja in usmeritev njegovega razvoja. Z njim podjetje opredeli razloge 

za svoj obstoj in opredeli prihodnje poslovanje ter na ta način povezuje sedanjost s 

prihodnostjo. Svoje opredeljevanje nadaljuje s tem, da poslanstvo podjetja določa 

identiteto podjetja, njegove vrednote in prihodnost poslovanja tako, da podjetje loči od 

vseh drugih podjetij. 

Poslanstvo podjetja, trdi Belak (1999 76), se izraža v zaupani nalogi in vlogi v 

odnosu do njegovega okolja. S poslanstvom opredeljuje podjetje svoje temeljno in 

najsplošnejše razmerje do okolja, opredeljuje svojo vlogo v tem okolju, opredeljuje pa 

tudi osnovne značilnosti svojega ravnanja v tem okolju. Poslanstvo podjetja izhaja 

vedno iz zaupanja njegovih udeležencev, da bo podjetje zadovoljilo njihove interesne 

potrebe. 

Daft in Marcic (2007, 163, 176) opredeljujeta poslanstvo kot razloge za obstoj 

organizacije. Poslanstvo opredeli vrednote organizacije, njen pridih in razloge za obstoj. 

Premišljeno definirano poslanstvo je osnova za nadaljnji razvoj organizacije. Pučko 

(2002, 272) trdi, da je poslanstvo organizacije njena opredelitev, kaj hoče biti. Po 

njegovem gre za navedbo stalnih namenov, poslovne filozofije, prepričanj, vrednot in 

poslovnih področij organizacije. Tavčar (2006, 122–123) opredeljuje temeljno dejavnost 

(poslanstvo) organizacije kot okvir, ki zajema vse pomembne programe za doseganje 

ciljev organizacije. Usmeritev dejavnosti organizacije pa po njegovem opredeljuje 

koncepte, po katerih organizacija izvaja svoje dejavnosti, uokvirjene v svojo temeljno 

dejavnost (poslanstvo).  

Kotler (2004, 91) opredeljuje poslanstvo s tem, da organizacija obstaja zato, da 

nekaj doseže. Njeno specifično poslanstvo ali namen je ponavadi jasen, ko začne 

poslovati. Nadaljuje s tem, da jasno in premišljeno poslanstvo daje zaposlenim občutek 

skupnega namena, smeri in priložnosti. Trdi tudi, da so opredelitve poslanstva najboljše 

takrat, ko jih vodi vizija. Biloslavo (2006, 113–115) opredeljuje poslanstvo kot tisto, kar 

nam pove, zakaj organizacija obstaja (komu je namenjena in kako). Pri tem mora biti 
                                                 
14 1. Kar je komu zaupano, da naredi, opravi v korist določene širše skupnosti, navadno v 

meddržavnih odnosih: svoje poslanstvo je uspešno opravil / kmalu bo konec mojega poslanstva; 
njegovo poslanstvo je bilo strogo zaupno / poslanstvo se še ni vrnilo, odposlanstvo, odposlanci. 

2. Nav. ekspr., s prilastkom, kar je smisel, bistvo dejavnosti, obstoja koga: zavedati se 
svojega poslanstva / kulturno poslanstvo gledališča / zgodovinsko poslanstvo delavskega 
razreda. 

3. Redko: poslaništvo: osebje poslanstva; • ekspr.: veliko mu je, do poslanstva do 
funkcije poslanca (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2002). 
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dovolj edinstveno, da nam pove, kaj organizacija počne in česa ne počne. Na sliki 4.1 

prikazujemo normativni nivo (nivo politike podjetja) v integriranem managerskem 

modelu. 

Slika 4.1 Normativni nivo – nivo politike podjetja 
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Politika podjetja vpliva na strateški management kot nosilce, ki oblikujejo in 

planirajo strategijo podjetja. Ta proces se prične z izjavo o namenu. V smislu 

oblikovanja racionalnih odločitev o nadaljnjih aktivnostih podjetja in nenazadnje v 

smislu oblikovanja ciljev za te aktivnosti lahko podjetje oblikuje jasno sliko o tem, kaj 

želi v bodoče doseči. To pomeni v nekaterih primerih lahko tudi idealiziran pogled na 

to, kakšno naj bo podjetje v nekem dogovorjenem prihodnjem času. Izjava se običajno 

oblikuje na osnovi obstoječih planov in dokumentov. Res pa je, da se v praksi zelo 

težko dobi dovolj jasne in vsebinsko dovolj bogate dokumente, ki bi zgledno podpirali 

ta namen. Izjava o namenu nam nudi skupno in jasno sliko podjetja na neki dogovorjeni 

točki v prihodnosti. Ne daje pa nam prikladne ostrine za osredotočenost managementa 

na to, kar je sedaj, in na to, kar bo v bodoče. 

Kaj mora biti narejeno s strani podjetja v vmesnem času, da doseže svoj 

destinativni namen pravočasno, je dogovorjeno in usklajeno pred tem v procesu 

oblikovanja strateških ciljev in prioritet. S predstavitvijo izbranih strateških ciljev v 

modelu strateških povezav je tim za oblikovanje sistema spodbujen k privzemanju 

sistema razmišljanja po principu “kaj moramo narediti, da bomo dosegli rezultate, ki jih 

pričakujemo.” Tak pristop nam tudi omogoča, da so izbrani strateški cilji v 

obojestransko podporo, in predstavlja kombiniran način razmišljanja in razumevanja 

managerskega modela. 

97 



Intergrirani managerski model  

Nadaljevanje aktivnosti na strateškem nivoju se odraža v procesu oblikovanja meril 

ali kazalnikov. V tej fazi moramo poiskati odgovor na vprašanje: Kako bomo merili 

uspeh ali napredek pri doseganju postavljenih strateških ciljev? Pri tem moramo biti 

dovolj premišljeni, da si oblikujemo take kazalnike, ki jih bomo lahko spremljali v 

daljšem časovnem obdobju.  

Potem ko smo uspešno oblikovali kazalnike za posamezne vidike, nadaljujemo delo 

z oblikovanjem stvarnih ciljev. To pomeni, da kar se le da natančno definiramo nivo, ki 

ga želimo v nekem obdobju doseči. Stvarne cilje lahko opredelimo tudi s stopnjo 

sprememb posameznega kazalnika, ki jo želimo doseči v vnaprej opredeljenem obdobju.  

Celoten proces oblikovanja strategij in strateškega planiranja sklenemo s spletom 

pobud in aktivnosti, ki jih moramo izvesti za udejanjanje planiranega. Ključne 

aktivnosti so lahko predvidene na nivoju celotnega podjetja, lahko so opredeljene samo 

za posamezno strateško poslovno enoto ali za posamezen program. Nivo strateškega 

managementa integriranega managerskega modela prikazujemo na sliki 4.2. 

Slika 4.2 Nivo strateškega managementa 

 

Strateški management s programi, ki nastanejo kot posledica zgoraj opisanih 

aktivnosti, vpliva na nivo srednjega ali operativnega managementa. Programi so lahko 

zelo različni. Skupno jim je to, da so nastali kot posledica managerskih aktivnosti na 

strateškem nivoju. Programi so osnova za pričetek planiranja na nivoju strateških 

poslovnih enot. Koraki planiranja so identični kot na strateškem nivoju, le da se v tem 

primeru obravnava samo strateško poslovno enoto. To pomeni, da je sam proces 

planiranja ožje usmerjen z večjim poudarkom na operativnosti.  

Tudi proces planiranja na operativnem nivoju se konča s pobudami in aktivnostmi 

za ta nivo. Njihova izrazna oblika so nalogi, ki učinkujejo v temeljne izvedbene 

procese. Kot rezultat temeljnih izvedbenih procesov so izdelki ali storitve, s katerimi 
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nastopamo na prodajnih trgih. Ti pa morajo zadovoljiti zahteve in pričakovanja 

uporabnikov, kar se odraža v njihovem zadovoljstvu. Končni cilj je zadovoljen 

uporabnik naših storitev ali kupec naših izdelkov. Nivo operativnega managementa 

integriranega managerskega modela prikazujemo na sliki 4.3. 

Slika 4.3 Nivo operativnega managementa 
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V celotnem procesu, ki smo ga do sedaj opisali, je pomembno delovanje in 

vplivanje kombinacije uravnoteženega sistema kazalnikov in modela poslovne 

odličnosti. Njuno skupno delovanje smo opisali v predhodnih poglavjih doktorske 

disertacije. Na tem mestu se nam zdi pomembno poudariti izjemno fleksibilnost pri 

uporabi njune kombinacije. Nikjer ni strogo določeno ali predpisano, v kolikšni meri in 

do kod se v posameznem podjetju ali organizaciji uporabi eno ali drugo managersko 

orodje ter kakšna bo njuna kombinacija. Vse je odvisno od managerske strukture, ki se 

bo odločala glede na vrsto raznih dejavnikov, kaj je tisto, kar jim najbolj ustreza glede 

na okoliščine, vezane na podjetje, ki ga vodijo, da bodo kar najuspešneje dosegli končni 

cilj. To pa je zadovoljen uporabnik naših izdelkov ali storitev. 

Kot generator gibanja v smislu stalnega napredka v managerskem modelu 

uporabljamo Demingov PDCA krog stalnih izboljšav (planiraj, izvedi, preveri, udejani). 

Shematsko smo prikazali samo nekaj bistvenih ravni, na katerih se ti krogi vrtijo. V 

bistvu jih je več, od nivoja temeljnih procesov do nivoja managerskega modela kot 

celote. Poleg temeljne in zelo pomembne naloge vzpostavljanja in delovanja procesov 

stalnih izboljšav v podjetju je njihova pomembna in uporabna vrednost tudi v 

vzpostavljanju horizontalne in vertikalne povezanosti skozi celoten managerski model. 

Delovanje managementa na različnih ravneh je izredno prožno. Prehajanje z ene ravni 
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na drugo pa je mehko in brez ostrih meja. To še dodatno pripomore k boljši vertikalni 

povezanosti modela. V praksi pa se to izkaže v smislu hitre odzivnosti na spremembe, ki 

se dogajajo v okolju, veliki prilagodljivosti podjetja in njegovi uspešnosti. 

Skozi celoten model se prepleta kultura podjetja kot odraz celote vrednot, pravil in 

miselnih drž v obnašanju vseh udeležencev podjetja. Vse to daje navzven in v okviru 

podjetja celovito predstavo o njegovem ravnanju. Tu gre predvsem za sisteme vrednot, 

norm in drugih pravil v obnašanju in ravnanju ljudi, ki pripadajo podjetju. To pomeni, 

da kultura podjetja obsega v podjetju prevladujoče vrednote, vzore in navade ter 

značilnosti neformalnih razmerij med sodelavci. 

Zasnovani model obvladuje vse nivoje od normativnega do nivoja temeljnih 

izvedbenih procesov. V sebi ima vgrajene vzvode stalnega izboljševanja procesov, 

inoviranja in učinkovitega udejanjanja strategije podjetja. Ravno tako ima vgrajene 

sisteme povratnih in vnaprejšnjih zank ter vsa orodja, ki jih oba pristopa uporabljata. 

Model je izredno dinamičen in učinkovit. 

Na sliki 4.1 prikazujemo integrirani managerski model, ki je nastal kot rezultat 

ugotovitev in spoznanj, predstavljenih v predhodnih poglavjih doktorske disertacije. 
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Slika 4.4 Integrirani managerski model 
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4.2 Pojem sinergije 

Sinergija15 se pojavi, kadar posamezni deli organizacije z medsebojnim 

interaktivnim delovanjem ustvarjajo skupne učinke, ki so večji kot pa zgolj seštevek 

samostojno delujočih delov, ugotavljata Daft in Marcic (2007, 180–181). Nadaljujeta z 

mislijo, da organizacija lahko doseže posebno prednost glede obvladovanja stroškov, 

tržne moči, tehnologije ali managerskih veščin. Ob primernem vodenju organizacije 

lahko sinergija ustvarja dodatno vrednost, ustvarjeno z obstoječimi viri, in omogoča 

močan dvig nad povprečne rezultate. 

Covey (2000, 31, 33, 37, 153) v delu, v katerem govori o načelih uspešnega 

vodenja, opredeljuje sinergijo kot stanje, v katerem celota presega vsoto posameznih 

delov. Nekoliko več se posveti sinergijskemu delovanju v tistem delu, ko govori o 

sistemih in njihovi soodvisnosti. Ravnovesje delovanja sistemov v organizacijah 

opredeljuje kot enega izmed bistvenih pogojev za ustvarjanje sinergij.  

Belak (2003, 51) ugotavljajo, da določena kompozicija danih delov v celoto lahko 

povzroči padec ali porast kakovosti ali pa je do nje ravnodušna (indiferentna). 

Smotrnost kompozicije vidi takrat, kadar z njo dosežemo višjo kakovost, to pa po 

njegovem pomeni, da je dosežena pozitivna sinergija. 

Kaplan in Norton (2006, 39–40) v navedenem delu ne posvečata pozornosti 

pojasnjevanju pojma sinergije. V glavnem se posvečata pojasnjevanju in utemeljevanju, 

kako lahko uravnoteženi sistem kazalnikov s svojim uravnavanjem korporativnih 

strategij in struktur zagotavlja naravno pot različnim podjetniškim pobudam, ki lahko 

prispevajo h korporativnim sinergijam in sicer: sinergijam z vidika financ, sinergijam z 

vidika uporabnikov, sinergijam z vidika poslovnih procesov in sinergijam z vidika 

učenja in rasti. 

Mugler (2003, 75–84) ugotavlja, da je pojem sinergije v ekonomiki podjetja 

uporabljen predvsem v povezavi s povezovanjem podjetij. Redkeje pa se sinergija 

                                                 
15 Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) opredeljuje sinergijo kot sodelovanje, 

medsebojno dopolnjevanje dveh ali več snovi, organov ali telesnih sestavov: sinergija mišic; 
pren., knjiž. socialna sinergija. 

Slovar poslovnih izrazov v angleščini in slovenščini (2001, 220) opredeljuje Synergy 
SINERGIJA kot položaj, v katerem imata dva ali več poslovnih dejavnikov (npr. 
organizacijskih enot ali izdelkov) skupaj večji učinek, kot bi bil seštevek učinkov posamečnih 
dejavnikov (npr. zaradi ekonomije obsega ali prenosa tehnoloških znanj); ustvarjanje sinergije je 
najbolj pogost razlog za strateške povezave, čeprav raziskave kažejo, da pričakovane sinergijske 
učinke zelo redko dosežemo tudi v praksi. 

Veliki slovar tujk (2002, 1055) opredeljuje sinergijo kot (nlat. synergida iz gr. synergein 
sodelovati, pomagati) medsebojno dopolnjevanje dveh ali več dejavnikov, katerih skupni učinek 
je večji kot seštevek posameznih učinkov. 

Beseda "sinergija" izhaja iz grščine kot sestavljenka iz "syn", ki pomeni "s, skupaj s, 
istočasno" ter "ergon" kot delo, delovati, delati. V spojitvi je to potem "skupaj delovati, skupaj 
delati," torej sodelovati (Kralj 1998, 154). 
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eksplicitno obravnava kot splošni problem vodenja. Pri tem omenja avtorje, kot so 

Welge (1976, 380), Ulrich (1987, 278), Ropella (1989, 246), Buhner (1993, 33). Na 

strateški ravni vodenja podjetja lahko z ukrepi, ki uveljavljajo sinergijo, dolgoročneje 

ustvarjamo potenciale uspešnosti, nadaljuje svoje razmišljanje.  

Posplošeno nastajajo sinergije iz interakcij med več spremenljivkami, ki navadno 

izvirajo iz okolja, strukture, kulture, strategije in osebnosti vodje. V primeru 

vključevanja spremenljivk, ki opredeljujejo uspeh podjetja, v sistem interaktivnih 

spremenljivk nastane dinamični model interakcij, ki je bližje sliki stvarnosti, posledično 

pa postaja vse kompleksnejši. Ukvarjanje s pojavi sinergije je spremljalo tako vedo o 

managementu na angleškem govornem področju, kjer omenja Millerja (1997, 147), 

Dessa idr. (1995, 1386), Snuifa in Zwarta (1994, 268), Ketchena idr. (1996, 231) in 

druge, kakor tudi ekonomiko in organizacijo podjetja na nemškem govornem področju, 

kjer omenja Gruna (1976, 4719–4730), Bidlingmaierja (1968), Steinmanna in 

Schreyogga (1993, 95) in druge.  

Zanimiv je njegov pogled na podjetja, ki delujejo v okolju, ki je na prehodu iz 

tehničnega centralnega planiranja v tržno gospodarsko usmerjanje. Meni, da je v teh 

okoljih zamisel sinergije posebnega pomena za strateški razvoj podjetij. Meni, da avtorji 

iz teh dežel podjetja ne opisujejo le kot tehnični pojav (kot trivialni stroj), ki se mora 

zgolj prilagajati novim okvirnim pogojem, temveč kot netrivialen sinergijski sistem. 

Med njimi posebej poudarja prispevek Kajzerja (1994, 1997, 1998, 2000, 2004). 

Muller in Gruber (2003, 85–92) se ukvarjata s sinergijskimi učinki v managerskih 

timih. Pri tem svojo pozornost usmerjata v oblikovanje timov in načine delovanja 

timov. Ugotavljata, da so člani managerskega tima ključne osebnosti podjetja, ki morajo 

biti posebno kvalificirani. Pri tem navajata sposobnost razumevanja kompleksnosti 

podjetja, sposobnost integracije v tim, izkušnje v stroki, izkušnje v posameznih 

funkcijskih področjih, visoko motiviranost, visoko psihofizično sposobnost in 

integralno razumevanje procesov, da bi lahko razvili sinergije med dejavnostmi v 

posameznih funkcijskih področjih. 

V kolikor želimo sinergijsko izkoristiti zahtevane sposobnosti, kot so ustvarjalnost, 

ekstrovertiranost, intuitivnost in fleksibilnost, je treba tim sestaviti iz inovatorjev, 

proizvajalcev, kontrolorjev, vzdrževalcev in svetovalcev. Tim mora biti sposoben za 

dolgoročno usmerjeno, proaktivno in integrativno vodenje. Pri tem se sklicujeta na 

avtorje, kot so Morse (2000, 4), Cooper in Daily (1997, 130), Bain (2000, 11), 

Hauschildt in Schewe (1997, 506), Hilb (2000, 237), Margerison in McCann (2000, 45) 

in drugi. 

Kadar govorita o načinih delovanja tima, se usmerjata v vizijo in poslanstvo kot 

vodilo ravnanja, v sodelovanje med posameznimi funkcijskimi področji, v management 

znanja in v managerski informacijski sistem. V timu je treba komunicirati o jasni viziji. 

Če želimo, da bodo iz sodelovanja članov tima izhajali sinergijski učinki, je potrebno 
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soglasje o ciljih in strategijah podjetja. Nadaljujeta, da sinergije izhajajo zlasti iz tržno 

upravičenega razvoja izdelkov, ki se jih da uveljaviti na trgu. Managerski informacijski 

sistem ima pomemben vpliv na dosegljive sinergijske učinke. Čim več vedo posamezni 

člani tima o delu svojih kolegov ter o vseh procesih, tem več sinergij bo mogoče 

uresničiti. Svoje trditve podkrepita z ugotovitvami avtorjev, kot so Bleicher (1999, 84), 

Becker (1998, 39), Morse (2000, 8), Nelson in Winter (1982, 15), Aulinger in Fischer 

(2000, 642), Fuglistal idr. (2000, 358), Gruber (2000, 361), Koch (2000, 117) in drugi. 

Kralj (1998, 149–160) ugotavlja, da se ponavadi za povečanje izidov najprej 

zatekamo k novemu vlaganju, čeprav je boljša pot v bolj umni urejenosti, združevanju 

za sodelovanje in za takšno kombiniranje zmogljivosti in ljudi, da je z istimi sredstvi 

mogoče narediti več. To zadnje pa je le ena od možnih opredelitev pozitivne sinergije. 

Pozitivna sinergija vodi k boljšim izidom. Sinergijo je treba razumeti kot združevalni 

učinek, kot skupno delovanje delov, ki vodijo k boljšemu izidu od tistega, ki bi ga mogli 

doseči v njegovem posamičnem delovanju. Ta združevalni učinek imenujemo 

sinergijski učinek. Za managersko sinergijo pa meni, da pomeni možnost uporabe že 

razvitih rešitev na slične nove probleme na novih prodajnih trgih. Za te sinergije je 

značilno, da izkoriščajo skupne možnosti (Roderman 1995, 269–275). Zanimivo je 

njegovo navezovanje z biologijo. Meni, da se je v evoluciji bioloških sistemov 

pokazalo, da je sodelovanje med manjšimi enotami vodilo k razvoju bolj zapletenih 

struktur. Ti pojavi skrivajo v sebi tudi sinergije in morejo biti izhodišče za iskanje 

sinergij v managementu: sodelovanje daje več od tekmovanja. 

4.2.1 Kompozicija – ustvarjanje nove kakovosti na osnovi novih odnosov 

Proces ustvarjanja celote iz delov bomo v doktorski disertaciji imenovali 

kompozicija.16 V zmoti bi bili, v kolikor bi kompozicijo razumeli zgolj kot preprosto 

kopičenje delov. To pomeni, da ni le kopičenje delov in posledično ustvarjanje 

nestrukturirane množice delov s poudarkom na količini. Obojestranska pogojenost 

kakovosti in količine tega ne dovoljuje. Kompozicijo izpeljemo z ustvarjanjem novih 

odnosov. Rezultat kompozicije mora biti nova celota z značilnostjo nove kakovosti. V 

                                                 
16 Slovar slovenskega knjižnega jezika (2002) opredeljuje kompozicijo -e ž (i) kot: 

razporeditev in medsebojni odnos med glavnimi elementi, sestavinami umetniškega dela; 
gradnjo, ustroj: pisati v kompoziciji drame; kompozicija pesmi, skladbe / v kompoziciji avtor ni 
izviren / notranja kompozicija romana / šola za arhitekturno kompozicijo; stebriščna 
kompozicija stavbe // nav. ekspr.: razporeditev in medsebojni odnos med glavnimi elementi, 
sestavinami kake celote: izogiba se kričečih barvnih kompozicij / plastična kompozicija 
predmetov v izložbi razporeditev. 

Kompozicija –e ž (lat. compositio sestava): sestavljanje (delov v celoto), kaj sestavljenega 
sestava, sorazmerje posameznih delov (umetniškega dela) (Veliki slovar tujk 2002, 593). 

Kompozicija je proces ustvarjanja celote iz delov na podlagi novih soodvisnosti z 
ustvarjeno novo kakovostjo (Kajzer in Belak 2000, 19). 
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procesu kompozicije se spreminja celota kakor tudi deli le-te. Kajzer in Belak (2000, 

19) navajata pet pomembnih pogojev, ki jih proces kompozicije mora izpolnjevati: 

 deli, ki jih bomo komponirali v novo celoto, so odprti sistemi; 

 med temi deli bomo ustvarili nove odnose soodvisnosti; 

 ustvarjena nova celota mora biti tudi sistem; 

 nova celota mora nujno biti odprti sistem; 

 nova celota mora doseči novo, višjo kakovost. 

S kompozicijo spreminjamo odnose (povezave), ne pa komponente. Kajzer (1998, 

39) meni, da je kompozicija ustvarjanje celote iz delov, le-ta pa ima nove značilnosti. 

Sinergija se imenuje kakovostni skok, ki ga dosežemo s kompozicijo. Sinergija kot 

rezultat kompozicije je lahko pozitivna, negativna ali pa je ni. Kompozicija bo smotrna 

le tedaj, kadar bo z njo dosežena kakovost pozitivna. To pomeni, da bo sinergija 

pozitivna. 

)1()2(
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Kompozicija je sprejemljiva tedaj, ko je izpolnjena zahteva, da je nova kakovost 

sistema drugega reda večja od vsote kakovosti sistema prvega reda. Pri tem se moramo 

zavedati, da racionalizacijski učinki na nivoju sistemov prvega reda še ne pomenijo 

sinergij. S kompozicijo doseženo sinergijo na ravni sistema drugega reda lahko izrazimo 

z razliko, kot sledi: 
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Ta izraz ponazarja tisti kvalitativni skok, ki ga je mogoče doseči le s kompozicijo 

sistemov prvega reda v sistem drugega reda. Ta razlika pa predstavlja sinergijo, ki je 

smiselna le tedaj, kadar je pozitivna. 
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Kajzer in Belak (2000, 24) opredeljujeta različne ravni delovanja sinergijskih 

učinkov: 

 znotraj-podjetniški ali interni sinergijski učinki, 

 medpodjetniški sinergijski učinki, 

 sinergijski učinki v mreži podjetij, 

 sinergijski učinki med integracijo ali kooperacijo in njenim okoljem, 
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 sinergijski učinki v okolju. 

V naši raziskavi se bomo osredotočili zgolj na znotraj-podjetniške sinergijske 

učinke in to razumemo tudi kot omejitev raziskave. Polje učinkovanja te sinergije sega 

od posameznega sodelavca preko delovnih skupin in raznih timov, oddelkov, profitnih 

centrov pa vse do ključnih sposobnosti podjetja kot celote (Thommen 1998, 165–180). 

4.2.2 Sinergijski učinki v procesu managementa 

O procesu managementa smo pisali že v poglavju 3.1.3 doktorske disertacije. Ni 

naš namen na tem mestu ponavljati, kar je že zapisano, pač pa smiselno nadaljevati in 

nadgrajevati začeto. Rozman (2002, 57–62) opredeljuje, da sam proces managementa v 

metodološkem ali procesnem smislu poteka kot proces odločanja. Odločitve so 

vključene v vse faze procesa managementa. Svoje misli nadaljuje z ugotovitvijo, da so 

rezultati dela managerjev odločitve in da sta management in odločanje med seboj 

povezana pojava. Odvisnost uspešnosti poslovanja od izvedbe je vse manjša. Večina le-

te je določena že vnaprej z odločitvami. 

Howard (1988, 679–695) trdi, da je odločanje proces ugotavljanja problemov in 

priložnosti ter v naslednjem koraku njihova rešitev ali izraba. Spoznavanje vzrokov 

težav in določitev ustrezne rešitve sta dve fazi procesa odločanja, ki se pri večini 

avtorjev najpogosteje omenjata. Rozman (2002, 60) imenuje nenehnost poteka 

omenjenega procesa odločitveni krog in ga opredeljuje kot metodološko plat 

upravljalno-ravnalnega kroga. 

Daft in Marcic (2007, 202–250) opredeljujeta odločitev kot izbiro med možnimi 

alternativami. Odločanje imenujeta kot proces identificiranja problemov in priložnosti 

ter v nadaljevanju njihovo reševanje. Odločanje zahteva vpletenost in aktivnosti pred in 

po sprejetju odločitve. V nadaljevanju opredeljujeta šest korakov, ki tvorijo proces 

managerskega odločanja: 

 prepoznavanje potrebe po odločanju, 

 diagnosticiranje in analiziranje vzrokov, 

 razvijanje alternativ, 

 izbira ustrezne rešitve, 

 implementacija izbrane alternative, 

 ocena uveljavitve in povratne informacije njenih posledic. 

Podatki o poslovanju in podatki iz okolja se v informacijskem procesu spremenijo v 

informacije. Le-te pa se v procesu managerskega odločanja spremenijo v odločitve. 

Informacijski in odločitveni procesi prispevajo k smotrnosti v poslovanju, neposredno 

pa ne ustvarjajo uporabne vrednosti. Na sliki 4.2 prikazujemo povezanost izvedbenega, 

odločitvenega in informacijskega procesa. 
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Slika 4.5 Povezanost informacijskega, odločitvenega in izvedbenega procesa 
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Vir: Rozman 2002, 61. 

Management je ustvarjalna dejavnost, meni Drucker (2004, 187–200), ki je ni 

mogoče pretvoriti v ustroj vnaprej predpisanih nalog. Vselej, kadar se je to “posrečilo”, 

je bilo pogubno za podjetje. Ravno zato mora biti popolnoma usmerjen v odkrivanje, 

opredeljevanje in reševanje resničnih problemov na obeh straneh plotov podjetja. Brez 

ustrezne informacijske podpore pa management ne more biti uspešen in učinkovit.  

Proces reševanja problema, v širšem smislu, je po svoji naravi neponovljiv, zato 

zanj velja naravna hierarhija zaporedja (Mulej idr. 1994, 122–132). Če hočemo, da 

privede do smotrne rešitve, morajo njegove faze potekati po določenem, ne pa po 

svojevoljnem zaporedju. Procesna hierarhija odraža objektivno pogojenost poteka in iz 

nje izpeljane zakonitosti neponovljivosti procesov. 

Kibernetski pogled na dogajanje v podjetju nam pokaže, da je treba pojave 

obravnavati vsaj z vidika treh procesov: 

 temeljnega, 

 upravljalnega17 in 

                                                 
17 Kibernetski pojem upravljanja zajema vplivanje na dogajanje v celoti. To pomeni ves 

proces od oblikovanja smotrov in ciljev, opredelitev virov in poti do cilja pa do usmerjanja 
neposredne uresničitve zastavljenega ter preverjanja doseženega. Nosilec tega procesa je 
upravljalni podsistem podjetja (Duh in Kajzer 2002, 114). Navedeno je prikazano na sliki 4.3. 
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 informacijskega. 

Na tej osnovi dobimo tudi sliko sistema podjetja kot celoto temeljnega, 

upravljalnega in informacijskega podsistema. Podjetje je tako obravnavano kot odprt 

sistem, ki ga prikazujemo na sliki 4.3. 

Slika 4.6 Podjetje kot celota treh podsistemov 

Informacijski 
proces

Podjetje

Upravljalni
proces

Temeljni
proces

 
Vir: prirejeno po Duh in Kajzer 2002, 114. 

Za potrebe doktorske disertacije se nam zdi smiselno razlikovati med 

institucionalnim in funkcionalnim pojmovanjem upravljanja. Prvo obravnava 

upravljanje kot institucijo (upravljalni podsistem), drugi kot dejavnost (upravljalni 

proces). Pri tem pa naletimo na težavo. Američani ves kibernetski proces in podsistem 

upravljanja pretežno poimenujejo kot management (Daft in Marcic 2007, 7; 

Shermerhorn 2005, 19; Drucker 2004, 169; Bartol in Martin 1991, 345). Na drugi strani 

ga Evropejci običajno členijo na lastniški in managerski del. Na lastnike kot upravljavce 

podjetja, ki jih legitimira vloženi kapital, in na managerje, ki jim prvi zaupajo vodenje 

podjetja. Tak pogled pa zahteva bolj strogo institucionalno razmejitev med upravljavci 

in managerji. Prisilna izločitev podjetništva in politike podjetja iz managementa se nam 

ne zdi najbolj smiselna. Po našem prepričanju se nam zdi najbolj primerno govoriti o 

upravljalno-vodstvenem procesu kot celoti, ki pa, gledano z institucionalnega vidika, ni 

homogen. Pridružujemo se tehtni argumentaciji Bleicherja (1991) in Ruhlija (1985), da 

gre za integralno upravljalno-vodstveno celoto. 

Odkrivanje bogastva različnosti v objektivni stvarnosti se prične tedaj, ko se jih 

lotimo kot soodvisnosti v gibanju. Takrat se izkaže, da pojavi v objektivni stvarnosti ne 

obstajajo kot statični otoki, temveč da gre za nenehno spreminjajoče se in soodvisne 
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celote (Mulej idr. 1994, 127–132; Duh in Kajzer 2002, 105–151; Belak idr. 2003, 34–

37). Posledično to pomeni, da se moramo kakršnega koli pojava lotiti kot odprtega, 

večplastnega in dinamičnega sistema. To pa še posebno velja za podjetje kot odprto in 

dinamično kategorijo družbenih sistemov. Kajzer (2002, 117–120) opredeljuje korake 

zavestnega vplivanja, ko je eden izmed pojavov v interakciji človek: 

 V prvem koraku si subjekt skozi spoznavni proces ustvari sliko o opazovanem 

pojavu, ki postane vhodna surovina za informacijski proces, v katerem se 

preoblikuje v informacijo o pojavu. 

 Informacija o pojavu je nato vhodna surovina za odločitveni proces, katerega 

rezultat bo izbira upravljalnega ukrepa, ki bo optimalen v dani odločitveni 

situaciji. 

 Izbrani upravljalni ukrep je v nadaljevanju v temeljnem procesu treba 

preoblikovati v konkretno akcijo. To pomeni v resnični vpliv na objekt ali pa 

tudi na subjekt. 

Z akcijo doseženi učinek moramo preveriti, ugotoviti morebitna odstopanja od 

načrtovanega in ponovno ukrepati. V opisanem krogu se neprestano vrtimo. V tem 

procesu pa se človek spreminja tudi sam. Na ta način smo po drugi poti prišli do 

podobnih spoznanj, kot so razvidna iz slike 4.2 (op. avtorja). 

Smiselno vplivanje na relevantno dogajanje je neločljivo povezano s tremi 

soodvisnimi procesi: temeljnim, informacijskim in upravljalnim, ki jih prikazujemo na 

sliki 4.7. Upravljanje pojmujemo v širšem kibernetskem pomenu, ki vsebuje ves 

upravljalno-vodstveni proces. 

Slika nam pokaže, da navedeni trije procesi niso le soodvisni, so tudi odprti v 

okolje, potekajo hkrati in se deloma prekrivajo. Vsak izmed v zgornji sliki 

predstavljenih procesov ima svoje relativno avtonomno jedro. Na začetku in na koncu 

pa je vsak zasidran v preostalih dveh. To pomeni, da gre za tri soodvisne vidike istega 

pojava, ne gre pa za tri relativno izolirane podsisteme. Navedenih treh procesov ni 

mogoče ločiti med seboj, saj njihovi preseki niso prazni. Meje med omenjenimi 

podsistemi so nesmiselne, to pa pomeni, da ni smiselno členiti podjetja na tri relativno 

izolirane podsisteme, temveč le na tri delne sisteme. Kajzer (2002, 124) meni, da je 

upravljalno-vodstveni sistem celotno podjetje obravnavano z upravljalnega in 

vodstvenega vidika. 

Raziskave nam kažejo, da so sedanje usmeritve v inoviranje pretežno usmerjene v 

proizvodne in informacijske tehnologije. Kot rezultat le-teh se pojavlja povečana 

učinkovitost podjetja. Vpliv na povečanje uspešnosti podjetja brez inovacij v 

managementu ni omembe vreden. Izkušnje nam tudi kažejo, da je prav upravljano-

vodstveni proces najmanj razvit. Zaradi njihove soodvisnosti lahko trdimo, da je proces 
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managementa ozko grlo, ki pogosto onemogoča optimalno izkoriščanje že obstoječe 

proizvodne in informacijske tehnologije, kaj šele njunih inovacij. 

Slika 4.7 Soodvisnost procesov v sistemu 
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Vir: prirejeno po Belak idr. 2003, 38. 

S svojo usmeritvijo v iskanje sinergij v presečišču vseh treh procesov usmerjamo 

naše aktivnosti v iskanje optimuma podjetja kot celote. Odkrivanje, opredeljevanje in 

uresničevanje sinergijskih učinkov v soodvisnih upravljalnih procesih je za doseganje 

tega cilja nujno potrebno. V obratnem primeru bo ostalo le pri lepih besedah, stvarnih 

sinergijskih učinkov pa ne bo. V kolikor nam celota raznoličnosti in medsebojne 

pogojenosti vseh treh navedenih procesov kot pomembne celote ni jasna, bo ustvarjanje 

in iskanje sinergijskih potencialov bistveno omejeno, če že ne onemogočeno. Prav 

zaradi tega je najpomembnejši sinergijski potencial nujno graditi prav na preseku vseh 

treh delnih sistemov. To pa pomeni tudi omejitev naše raziskave. 

4.2.3 Sinergijski učinki interaktivnega delovanja EFQM in BSC 

Dinamično součinkovanje18 EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu, 

kot posledici interaktivnega delovanja z upoštevanjem časovne komponente, povzroča 

sinergije, ki se kažejo na različne načine.  

                                                 
18 Najbolj zapletena stopnja konfiguracijske zasnove, če uvedemo dinamiko potekov 

vplivanja. Uspešne konfiguracije v prihodnosti se razvijajo iz konfiguracij v preteklosti. Razvoj 
podjetja poteka skozi vrsto konfiguracij. Dinamično součinkovanje uspeha ali neuspeha vpliva 
na naslednjo fazo razvoja podjetja (Mugler 2003, 78). 
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1. Izoblikovano imamo čisto in jasno sliko o stanju v podjetju: 

 Managerjem v podjetju olajša ocenjevanje zatečenega stanja in pomaga 

oblikovati čisto in jasno sliko o njem ter tako izboljša razumevanje le-tega. 

Na osnovi rezultatov letnih pregledov je izdelana ocena sedanjega stanja v 

podjetju, ki jasno opredeli njegove prednosti in področja, potrebna 

izboljšav. 

 Sproži proces benchmarkinga in omogoča izdelavo liste pokazateljev na 

osnovi “dobrih zgledov” iz prakse za izvedbo postopkov planiranja in 

nadaljnjega razvoja podjetja. Stalno primerjanje z najboljšimi izven plotov 

podjetja nam da pravo sliko o lastni vrednosti. 

2. Posledično se spodbudi dosleden proces strateškega planiranja, tako da: 

 nakaže široke smernice v proces strateškega planiranja, 

 doseže visoko stopnjo vključenosti vseh deležnikov podjetja, 

 prisili vrhnji management podjetja, da doseže konsenz v medsebojnih 

pogovorih in razčiščevanjih o strategiji podjetja ter na ta način doseže 

jasnost sprejete strategije, 

 zagotovi orodje pri ocenjevanju uspešnosti izvajanja procesa strateškega 

planiranja. 

3. Oblikovana je jasna usmeritev podjetja. Podjetje ima tako oblikovan 

dolgoročni pogled na svoj razvoj in rast. Pri tem pa nenehno poudarja, kako 

povezati strategijo podjetja in izbrana merila uspešnosti delovanja. 

4. Vpelje proces stalnih izboljšav in zagotavlja vodila ter spodbude za njihovo 

izvajanje. Na področjih, na katerih podjetje zaostaja za vodilnimi podjetji, nam 

le-te pomagajo k nadaljnjemu razvoju in doseganju le-teh. V nadaljevanju se 

izkaže s težnjo po tem, da z inovativnostjo poskušamo presegati vodilna 

podjetja na posameznih področjih. 

5. Pristopi k oblikovanju strateških ciljev podjetja za prihodnje srednjeročno in 

dolgoročno obdobje ter jasno oblikujejo celovite skupine le-teh, povezanih z 

vizijo podjetja. Pristopi k oblikovanju primernih meril za njihovo ovrednotenje. 

6. Managerjem tudi pomaga artikulirati strateške cilje in s primerno komunikacijo 

prenašati njihovo razumevanje širše v podjetju. Hkrati pa v podjetju spodbuja 

dialog o strateških ciljih in o pričakovanjih glede njihovega doseganja. 

7. Posledično so tudi kratkoročni cilji podjetja jasni. 

8. Dosežena je povezava izbrane strategije z operativnimi nalogami za njeno 

uresničevanje. 
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9. Management podjetja ima v vsakem trenutku pred seboj uravnoteženo sliko o 

stanju v njem glede udejanjanja strategije podjetja. 

10. Jasno je opredeljena odgovornost (individualna in timska) za doseganje 

postavljenih ciljev (strateških in operativnih) in zagotavljanje virov za njihovo 

doseganje. Konsenz, na osnovi katerega so opredeljeni, omogoča širše 

razumenje aktivnosti za njihovo doseganje. 

11. Operativno motiviran vrhnji management, ki poleg strateških informativno 

spremlja tudi operativne rezultate in sprejema ustrezne ukrepe. 

12. Dosežena je usmerjenost k doseganju rezultatov in disciplina v udejanjanju 

strategij. Interes podjetja je postavljen v ospredje. 

13. Pozornost managementa je usmerjena tudi na neotipljive, “mehke” poslovne 

zadeve in ne zgolj na finančne. Poudarjeno je interaktivno delovanje med 

managerji na medfunkcijskem nivoju. 

14. Generirajo se številne iniciative za povečanje zadovoljstva uporabnikov. 

Njihovo učinkovito udejanjanje se odraža v pomembnem povečanju 

zadovoljstva le-teh. 

15. Vzpodbudo povečanju zadovoljstva zaposlenih in njihovi participaciji da 

inštrument osebnih in skupinskih kazalnikov, povezanih do strateških ciljev in 

meril zanje. Širši vpogled zaposlenih v poslovanje podjetja se dobi skozi 

delovanje timov kakovosti in timov izboljšav medfunkcijskega delovanja. 

Dodatno prispeva k večjemu zadovoljstvu zaposlenih sistem nagrajevanja, 

vezan na doseganje individualnih in skupinskih ciljev, ki tudi spodbuja stalne 

izboljšave v podjetju. 

16. Zagotovljena je večja zavezanost vodstva in stalnost njegovega namena. 

Znotraj tega se spodbuja participativni in “coaching/mentoring” stil vodenja. S 

povezavami med strategijo podjetja in individualnimi strateškimi cilji vodilnih 

se povečuje njihova stalnost namena. 

17. Vpeljano je učinkovito obvladovanje poslovnih procesov in razumevanje 

procesnega pristopa, podprto z ustreznimi pokazatelji njihovega zdravja z 

ugotavljanjem njihovih prednosti in slabosti. Uvedeno je razvrščanje procesov 

glede na njihov strateški pomen. 

18. Izkoriščanje povratne zanke, na osnovi katere lahko managerji na vseh nivojih 

sprejemajo ukrepe za izboljšanje ugotovljenega stanja. 
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19. Uporaba dvojne zanke (povratne in vnaprejšnje), na osnovi katere lahko 

managerji preverjajo konsistentnost predpostavk in sprejemajo ukrepe za 

morebitno temeljno prestrukturiranje. 

Sinergija pomeni spoznanje, da smo soodvisni zaradi razlik, s katerimi se drug 

drugega dopolnjujemo kot sestavine iste celote in se zaradi tega tudi razvijamo v skupno 

celoto z lastnostmi, ki jih vsak del zase nima. Sinergija je torej pogoj za obstoj in razvoj 

v konkurenčnih, naravnih in tržnih razmerah (Mulej 1994, 145; 1998, 95). Na strateški 

ravni vodenja podjetja lahko z ukrepi, ki uveljavljajo sinergijo, dolgoročno ustvarjamo 

potenciale uspešnosti. Velikokrat gre za poseben primer sinergijskih učinkov, ki jih 

dosežemo s povezovanjem prej ločeno delujočih delov. Sinergije nastajajo iz interakcij 

med več spremenljivkami. Z vključevanjem spremenljivke “uspeh podjetja” v sistem 

interaktivnih spremenljivk nastane dinamični model interakcij, ki je vse bliže sliki 

stvarnosti (Mugler 2003, 81–82). 

4.2.4 Postavitev kategorij 

Za namen nadaljnje raziskave, posebno njenega empiričnega dela, smo oblikovali 

kategorije, v katere smo logično in smiselno razporedili sinergijske učinke ugotovljene 

v prejšnjem podpoglavju doktorske disertacije. Pri oblikovanju kategorij smo sledili 

zasnovi integriranega managerskega modela in procesov, ki, po našem mnenju, s tem v 

zvezi potekajo. Kategorije, ki smo jih tako oblikovali, so: 

 slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju); 

 proces strateškega planiranja (iskanje strateških možnosti in oblikovanje 

strategij); 

 udejanjanje strategij; 

 proces stalnih izboljšav; 

 zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija; 

 zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev); 

 procesni pristop. 

V empiričnem delu doktorske disertacije bomo tako postavljene kategorije tudi 

preverili. Za ta namen bomo uporabili metodo ocenjevanja zanesljivosti sestavljene 

spremenljivke (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 154). Postavljene kategorije z 

umeščenimi trditvami o sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC 

prikazujemo v tabeli 5.2 doktorske disertacije. 
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4.3 Zasnova konkurenčne prednosti podjetja 

Pojem konkurenca19 (angl. Competition) lahko v poslovnih in ekonomski vedah 

razlagamo kot proces ali kot stanje. V kolikor si ga razlagamo kot proces, smo bliže 

klasični ekonomski teoriji, v drugem primeru pa je razlaga bliže neoklasični ekonomski 

teoriji. Čater (2003, 9) trdi, da gre pri dinamičnem pojmovanju konkurence predvsem za 

pomen konkurenčnega boja. Campbell in Skinner (1976, 361–362) ugotavljata, da je že 

v 18. stoletju Smith videl tekmovanje kot bistvo konkurence. To si razlagamo tako, da 

konkurenca prisili dva ponudnika, da prodajata svoje izdelke ali storitve ceneje, kot pa 

če bi bil en sam ponudnik. Capoglujev (1991, 6) pogled na konkurenco je v smislu 

procesa preživetja, v katerem morajo podjetja nenehno inovirati. Bitka za preživetje 

med kapitalisti, ki so velikokrat prisiljeni v zniževanje proizvodnih stroškov in cen, je 

Marxov (1976, 165–172) pogled na konkurenco. Baldwin (1995, 1–29) trdi, da je tudi 

Hayek, ko je govoril o konkurenčnem boju, predvsem poudarjal vloge podjetnikov. V 

nadaljevanju poudarja, da pa je Shumpeter razlagal konkurenčni boj z razvojem novih 

tehnologij, novih virov ponudbe, novih proizvodov ter novih oblik organiziranosti 

podjetja. Shumpeter (1947, 84) je s svojim pristopom izstopal. Pokazal je, da ni 

pomembna predvsem cenovna konkurenca, temveč tista, ki predstavlja stroškovno in 

kakovostno prednost. Ustvarjalnost in inovativnost je tudi temeljno izhodišče koncepta 

konkurenčne prednosti po Porterju (1985). 

Prašnikar in Koman (1996, 51) razlagata konkurenco kot konkurenčen sistem, 

določen s strukturnimi značilnostmi, ki jih določajo trgi. To je lahko število podjetij, 

homogenost blaga, mobilnost produkcijskih faktorjev in drugi. To je statičen pogled na 

pojmovanje konkurence. Makovec-Brenčič (2000, 16–17) ugotavlja, da neoklasični 

ekonomisti konkurenco razvrščajo na popolno in nepopolno. To pomeni, da jo 

opredeljujejo na podlagi statičnih kriterijev, kot so koeficient koncentracije, oblikovanje 

cen, število podjetij in drugi. Ravno tako lahko opredelimo gledanje Cournota (1938, 

101) na konkurenco kot stanja, v katerem proces tekmovanja proizvajalcev doseže svoje 

meje, kar se zgodi takrat, ko proizvodnja posameznega podjetja postane pomembna 

glede na celotno proizvodnjo v neki panogi, bližje neoklasični ekonomski teoriji. Le-ta 

konkurenco opredeljuje s prevladujočo tržno strukturo. Čater (2003, 10) ugotavlja, da se 

                                                 
19 Po Velikem slovarju tujk (Adlešič idr. 2002, 603) beseda konkurenca (iz lat. 

Concurrentia iz lat. con + currere teči) pomeni: 
 tekmovanje na kakem področju, prizadevanje za čimboljši rezultat, 
 tekmovalnost pri trženju. 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002, 426) beseda konkurenca pomeni: 
 prizadevanje, da je z nižjo ceno izdelkov ali z večjo kakovostjo blaga ter z boljšimi 

storitvami kdo boljši kot nasprotnik, 
 akcija, pri kateri se ugotavlja kakovost koga v razmerju do drugega. 
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z vidika gledanja na konkurenco neoklasična ekonomska teorija precej razlikuje od 

klasične, čeprav je prva nastala na osnovi slednje. 

Izpeljanka iz besede konkurenca je konkurenčnost (angl. Competitivness). Ta 

pomeni lastnost oziroma značilnost nečesa, kar je konkurenčno. Makovec-Brenčič 

(2000, 81) se pridružuje pogledom Evropskega managerskega foruma, ki konkurenčnost 

podjetja opredeljuje kot njegovo sposobnost, da na svetovnem trgu oblikuje, proizvaja 

in trži proizvode ali storitve, katerih ceno in necenovne lastnosti oblikuje bolj privlačno 

kot konkurenti doma in v tujini. Homolka (2003, 124) opredeljuje konkurenčnost kot 

sposobnost proizvajalca ali nosilca storitev, da v tekmi z drugimi udeleženci trga 

pridobi naklonjenost strank za svoje izdelke oziroma storitve. V večini primerov gre za 

konkurenčnost s strani ponudbe. V nekaterih redkih primerih lahko govorimo tudi o 

konkurenčnosti povpraševanja, ki predstavlja nepogrešljiv del polnovrednega delovanja 

trga. 

Konkurenca tržnih udeležencev je tudi usmerjena v pridobivanje simpatij državnih 

in naddržavnih institucij s ciljem, da podprejo izboljšanje lastne konkurenčnosti. 

Konkurenčnost podjetja je njegova zmožnost ohranjevanja in povečevanja njegovega 

tržnega deleža glede na druga podjetja v panogi (Noe idr. 1994, 2). Balassa (1985, 27) 

opredeljuje konkurenčno prednost na nivoju države kot sposobnost prodaje na domačem 

in tujih trgih. Makovec-Brenčič (1997, 70) pa utemeljuje konkurenčnost na nivoju 

države kot sposobnost, da s proporcionalnega vidika doseže večje bogastvo kot druge 

države. Konkurenčnost države se izraža z njeno sposobnostjo, da dosega trajno visoko 

rast bruto domačega proizvoda na prebivalca (World Economic Forum 1997, 12). Čater 

(2003, 10) ne soglaša s tistimi avtorji, ki zagovarjajo mnenje, da je konkurenčnost 

koncept, ki je smiseln predvsem na ravni države. Pri tem izpostavlja Makovec-

Brenčičevo (2000, 33). Svoje nestrinjanje utemeljuje ob predpostavki, da privzema 

trditev, da je konkurenčnost lastnost konkurenčnega, da konkurenčne ne morejo biti 

samo države, temveč tudi ali predvsem podjetja. Pri tem pa izpostavlja relativni 

koncept, ki se mu pri tem pojmu zdi smiseln. To pomeni, da lahko govorimo o 

konkurenčnosti države ali podjetja samo, če imamo v mislih primerjavo z enim ali več 

drugimi podjetji oziroma državami. 

Že samo dejstvo, da pri opredelitvi pojma konkurenčne prednosti (angl. 

Competitive Advantage) v literaturi ne zasledimo povsem enotnih opredelitev, potrjuje, 

da ne gre za statičen, temveč za dinamičen koncept, trdi Makovec-Brenčič (1997, 71). 

Rebernik (1999, 335) opredeljuje konkurenčno prednost kot značilnosti, ki podjetju 

omogočajo, da posluje bolje od konkurentov. Daft in Marcic (2007, 178) trdita, da se 

konkurenčna prednost nanaša na to, kar naredi organizacijo različno od drugih in 

zagotavlja razločevalnost v zadovoljevanju potreb uporabnikov na trgu. Enkraten 

položaj, ki si ga podjetje ustvari glede na konkurente na trgu, je Hyvonenino (1995, 

334) razumevanje konkurenčne prednosti. Pillingovo (1991, 55) videnje bistva 
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konkurenčne prednosti je v ustvarjanju pozicijske prednosti, ki kasneje vodi do večje 

uspešnosti podjetja. Bamberger (1989, 80) gleda na konkurenčno prednost kot na 

enkraten prednostni položaj podjetja, ki si ga ustvari glede na ostala podjetja v panogi. 

Le-ta se navzven kaže kot položaj prevlade podjetja v panogi oziroma na trgu. Zelo 

pomembno je, da ko si podjetje enkrat prednostni položaj pred konkurenti ustvari, se ne 

poleni, opozarjajo Duncan, Ginter in Swayne (1998, 7). Prednostni položaj, ki pomeni 

konkurenčno prednost podjetja, je lahko hitro izgubljen, v kolikor ga podjetje ne 

vzdržuje in se ne odziva dovolj hitro, opozarja Christensen (2001, 105). Čater (2003, 

11) na ta način osvetli dva temeljna atributa konkurenčne prednosti podjetja: 

 Pozicijsko gledanje na konkurenčno prednost: to pomeni prednostni položaj 

podjetja v panogi ali na trgu. 

 Relativnost: to pomeni, da gre za relativno primerjavo podjetja. Le-to je glede 

nečesa v prednosti pred konkurenti. Pri tem pa se navezuje na avtorje, kot je 

Ma (2000a, 18–19). V nadaljevanju trdi, da gre pri ugotavljanju konkurenčne 

prednosti za neke vrste benchmarking, ter išče podobnosti v navedbah 

Antončiča (1996, 69) in Claytona in Luchsa (1994, 54), ki trdita, da se je vedno 

treba vprašati, “kaj primerjati” ter “glede na koga se primerjati.” 

V podjetju je treba stalno ugotavljati njegove prednosti in slabosti ter strateške 

prednosti in slabosti. Na ta način lahko ugotovimo, ali ima podjetje konkurenčno 

prednost pred drugimi podjetji. V kolikor jo ima, pa moramo v nadaljevanju ugotoviti, 

kakšna je. Thompson in Strickland (1996, 110–111) ugotavljata, da je treba ugotovljene 

strateške prednosti podjetja skušati spremeniti v dolgoročne konkurenčne prednosti. 

Strateške slabosti pa je treba odstraniti ali nevtralizirati in se ustrezno zaščititi pred 

konkurenti. 

Pojem osnov konkurenčne prednosti (angl. Sources of Competitive Advantage) 

slikovito opredeljuje Čater (2003, 12), ki si pri tem pomaga s primerjavo s temelji pri 

gradnji hiš. Njegovo stališče je, da tako kot vsaka hiša stoji na temeljih, tudi vsaka 

konkurenčna prednost sloni na takšnih ali drugačnih osnovah. Hišo lahko varno in 

kakovostno postavimo le, če ima dobre temelje. Če smiselno prenesemo razmišljanje na 

področje konkurenčne prednosti podjetja, potem lahko rečemo, da je odvisno, ali ima 

podjetje kakšno konkurenčno prednost pred drugimi, predvsem od osnov konkurenčne 

prednosti. V kolikor si podjetje konkurenčne prednosti ne izoblikuje, le-ta sama po sebi 

sploh ne obstaja. 

Anthony idr. (1996, 468) ugotavljajo, da obstajajo neke osnove v obliki boljših ali 

slabših pogojev za ustvarjanje, ohranjanje in razvoj konkurenčne prednosti. Kako te 

pogoje izkoristi in kakšno konkurenčno prednost si izoblikuje, pa je odvisno od vsakega 

podjetja posebej. Lee in Ulgado (1996, 10) ter Slater (1996, 83) ugotavljajo, da se te 

osnove hitro spreminjajo. Tisto, kar je nekoč omogočalo razvijanje konkurenčne 
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prednosti podjetja, danes morebiti ni več prava osnova za to. Podjetja morajo stalno 

iskati nove osnove konkurenčne prednosti (Makovec-Brenčič 1997a, 42). Čater (2003, 

12) ugotavlja, da morajo najprej obstajati neke osnove konkurenčne prednosti. V 

kolikor jih podjetje zna pravilno izkoristiti, si lahko pridobi konkurenčno prednost. Le-

ta mu omogoča, da postane konkurenčno v tekmovanju z drugimi podjetji na trgu. To 

pomeni, da doseže stanje konkurenčnosti kot lastnosti nečesa konkurenčnega. Na sliki 

4.8 prikazujemo povezavo med pojmi, opredeljenimi v tem podpoglavju doktorske 

disertacije. 

Slika 4.8 Povezava med osnovnimi pojmi 

KonkurenčnostKonkurenčna
prednost

Osnove konkurenčne
prednosti

 
Vir: prirejeno po Čater 2003, 12. 

4.3.1 Ravni konkurenčne prednosti 

V različni strokovni literaturi največkrat zasledimo tri ravni konkurenčne prednosti: 

raven države, raven panoge in raven podjetja. Gledano skozi zgodovino razvoja teorije 

ekonomske misli se je o konkurenčnih prednostih najprej začelo govoriti na ravni 

države. Med številnimi teoretiki, ki so iskali odgovore na vprašanje, zakaj države med 

seboj sploh trgujejo, je bil Adam Smith (1776) prvi, ki je poskušal poiskati odgovor na 

to vprašanje. V svoji teoriji absolutne prednosti nas uči, da država, ki ima na razpolago 

naravne vire in sposobno delovno silo, porabi manj delovnih ur za proizvodnjo istega 

proizvoda kot pa država, ki tega nima. Njegov prispevek je pomemben z vidika, da 

vsaka država, ki vstopi v menjalni odnos, nekaj pridobi (Appleyard in Field 1995, 170). 

Odgovor na vprašanje, zakaj v mednarodni menjavi sodelujejo tudi države, ki nimajo 

absolutne prednosti v proizvodnji nobenega od proizvodov, nam da odgovor David 

Ricardo (1819) v svoji teoriji primerjalnih prednosti.  

Kumar (1999, 78–92) razlaga bistvo te teorije v tem, da tudi če ima neka država v 

primerjavi z drugo absolutno prednost v proizvodnji dveh proizvodov, je relativno bolj 

produktivna le v proizvodnji enega izmed obeh. Obe državi pri specializaciji 

proizvodnje in medsebojni menjavi proizvodov pridobita zato, ker imata primerjalno 

prednost pri proizvodnji enega izmed njih. Pogoj za uvoz nekega proizvoda je ta, da ga 

država doma proizvaja relativno neučinkovito, ugotavljata Krugman in Obstfeld (1994, 

29–30) in nadaljujeta, da to pomeni, da se za njegovo proizvodnjo v tuji državi porabi 

relativno manj dela, kot če bi ga proizvedli doma. Hecksler-Ohlinova (1949) teorija 

razmerij faktorjev je tretja pomembna teorija, ki temelji na analizi dveh proizvodnih 

faktorjev, dela in kapitala. Makovec-Brenčič (1998, 35) jo razlaga, da naj se država, ki 

ima večjo razpoložljivost delovne sile, specializira v delovno intenzivni proizvodnji. 

117 



Intergrirani managerski model  

Država, ki ima večjo razpoložljivost kapitala, naj se specializira v kapitalsko intenzivni 

proizvodnji. Razpoložljivost teh dejavnikov je povezana s stroški teh dejavnikov, ti pa 

so povezani s ceno proizvoda. 

Strokovna literatura številnih avtorjev (Esser idr. 1996, 27–90; Jeggers 1995, 115–

141; Dimovski in Zager 1995, 570–587), ki obravnava poskuse merjenja 

konkurenčnosti na ravni držav, dokazuje, da je zamisel konkurenčnosti oziroma 

konkurenčne prednosti na ravni države aktualna. Svetovni ekonomski forum (World 

Economic Forum) in Mednarodni inštitut za razvoj managementa (International Institute 

for Management) sta samo dve od znanih svetovnih organizacij, ki se s pomočjo 

kompleksnih metod ukvarjajo z izračunavanjem konkurenčnosti držav. 

Na drugi strani pa lahko zasledimo številne kritike obravnavanja konkurenčnih 

prednosti na ravni države (Krugman 1996, 18; Frohlich 1989, 21–41; DuBuis in Oliff 

1995, 31–41; Kogut 1985, 26), ki trdijo, da lahko o dejanskih konkurenčnih prednostih 

govorimo samo na ravni podjetja. Čater (2003, 15) poudarja, da so tako kot posamezna 

podjetja tudi države odgovorne za svojo usodo. V nadaljevanju pa trdi, da je 

konkurenčnost na ravni države v kakovostnem smislu nekaj povsem drugega kot 

konkurenčnost na ravni podjetij. Sklicuje se tudi na Porterja (1990c, 619), ki pravi, da 

na svetovnih trgih ne tekmujejo države, temveč podjetja. Značilnosti države, ki tvorijo 

krono konkurenčne prednosti naroda, so del okolja na ravni države, ki vpliva na 

oblikovanje konkurenčnih prednosti podjetij v njej. 

Podobno se vprašanje o smiselnosti obravnavanja konkurenčnih prednosti pojavlja 

tudi na ravni panoge. V nam dosegljivi strokovni literaturi smo lahko zasledili precej 

avtorjev (Huges in Hare 1994; Henderson in Cockburn 1994; Fahy 1997 idr.), ki na 

osnovi tega, da verjamejo v konkurenčnost na ravni panoge, le-to tudi merijo. Čater 

(2003, 16) opozarja na pogosto napačno razumljen Porterjev (1979a, 141) koncept 

strukturnih značilnosti panoge. Njegova osnovna ideja je v tem, da so podjetja v 

posamezni panogi pod vplivom petih konkurenčnih sil: 

 pogajalske moči dobaviteljev, 

 pogajalske moči kupcev, 

 nevarnosti substitucije, 

 nevarnosti vstopa novih konkurentov v panogo, 

 konkurence med obstoječimi podjetji v panogi. 

Njihova kombinacija pomeni konkurenčne razmere v panogi. Na tej osnovi je tudi 

določen dobičkovni potencial podjetij v panogi. Izhajajoč iz tega lahko ugotovimo, da 

ključna raven doseganja konkurenčne prednosti ostajajo podjetja. Nobenega smisla ne 

bi imelo govoriti o tem, da navedene sile določajo nivo konkurenčnosti ene panoge 

nasproti drugim panogam v narodnem gospodarstvu. Nadalje Čater (2003, 16) 

ugotavlja, da je, ne glede na prej navedeno, bolj smiselno obravnavanje konkurenčne 
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prednosti na ravni podjetja. Temeljni razlog vidi v tem, da na trgu med seboj tekmujejo 

podjetja in ne panoge. S tem pa ne želi zanikati, da je posamezna panoga lahko bolj ali 

manj privlačna in v povezavi s strukturnimi značilnostmi pomemben dejavnik 

konkurenčnih prednosti podjetij. 

V nam znanih in dosegljivih virih nismo zasledili avtorja, ki se ne bi strinjal z 

možnostjo doseganja konkurenčne prednosti na ravni podjetja. Menimo, da je to tudi 

edina smiselna raven. Pri tem pa ne želimo zanemariti pomena ravni države in panoge, 

ki z oblikovanjem ustreznih infrastrukturnih in razvojnih pogojev pomembno 

pripomorejo k doseganju konkurenčnih prednosti podjetij. Nekateri avtorji (Makovec-

Brenčič 2000, 83; Završnik 1994, 145–146, 97; Schill in McArthur 1992, 6) v svojih 

delih omenjajo več podravni konkurenčnosti podjetij: 

 raven skupine povezanih podjetij, 

 raven podjetja kot celote, 

 raven posameznih enot (strateških poslovnih enot, dobičkovnih centrov), 

 raven širših blagovnih skupin ali programov, 

 raven posameznih proizvodov ali storitev. 

Shill in McArthur (1992, 6) menita, da poteka izgradnja konkurenčne prednosti po 

naslednjem vrstnem redu: 

 proizvod ali storitev, 

 (strateška) poslovna enota, 

 korporacija, 

 skupina povezanih podjetij. 

Med zgoraj navedenimi petimi ravnmi konkurenčne prednosti se pogosto omenja 

konkurenčna prednost na ravni proizvoda. To lahko povezujemo s tem, da podjetje, da 

si ustvari neko prednost pred konkurenti, mora prodajati proizvode ali storitve. 

Ugotavljanje konkurenčne prednosti enega proizvoda pred drugim tudi ni nesmiselno. V 

nam znanih in dosegljivih virih je podjetje osrednja raven obravnavanja konkurenčne 

prednosti.  

Čater (2003, 17) pa opozarja, da je potrebna velika mera previdnosti pri 

pojmovanju temeljne enote, na kateri se izoblikuje konkurenčna prednost. Po njegovem 

mnenju ni najbolj smiselno pod pojmom podjetje razumeti samo pravno osebo, ki je 

vpisana v sodni register. V praksi se pogosto srečujemo s podjetji, ki vključujejo 

vsebinsko različne strateške poslovne enote ali samo poslovne enote. Pučko (1999, 46) 

opredeljuje strateško poslovno enoto (SPE) kot organizacijsko izoblikovano enoto 

podjetja, ki je relativno samostojna in ki je investicijski center z lastnim 

managementom. Porter (1987, 46) meni, da se v takšnih primerih konkurenčne 

prednosti izoblikujejo na ravni teh enot. 
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4.3.2 Pojavne oblike konkurenčne prednosti podjetja 

Temeljno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti na samem začetku obravnavanja 

možnih pojavnih oblik konkurenčne prednosti podjetja, je, kaj je tisto, kar kupca na trgu 

usmeri, da kupuje pri nas in ne pri konkurenčnih podjetjih. Čater (2003, 18) nam ponuja 

dva odgovora na zastavljeno vprašanje, da podjetje kupce pridobi in, kar je včasih še 

najpomembneje, da jih zadrži: 

 tako da jim ponuja izdelek ali storitev, ki jo pri konkurentih še ne morejo dobiti 

oziroma je ne morejo dobiti na zaželen način; 

 tako da jim ponuja izdelek ali storitev, ki jo pri konkurentih sicer lahko dobijo, 

vendar je tu cenejša. 

Prvi odgovor pomeni konkurenčno prednost v obliki diferenciacije, drugi pa 

konkurenčno prednost v obliki cene. 

Woodroof (1997, 139) imenuje takšno gledanje na konkurenčno prednost podjetja 

pozicijsko gledanje. To po njegovem pomeni, da si podjetje v očeh kupcev ustvari nek 

privlačnejši položaj na trgu v primerjavi s konkurenti. Čater (2003, 19) se ne strinja s 

predlogoma Daya in Wensleya (1988, 2) in Maa (2000b, 54), ki predlagajo, da bi se 

prednost v virih ali sposobnostih podjetja tudi obravnavala kot pojavna oblika 

konkurenčne prednosti podjetja. Postavlja se v vlogo kupca in meni, da so to atributi, ki 

so kupcu skriti. Nadaljuje z mislijo, da kupcev na nekem trgu ni mogoče pridobiti samo 

na temelju prednosti v virih oziroma sposobnostih, če jim na tej osnovi podjetje ne 

ponudi nečesa, v čemer vidijo koristi zase. V tem razmisleku se mu pridružujemo in mu 

pritrjujemo. Dilema, ki se pojavlja na osnovi mnenj različnih avtorjev, je, ali gre pri 

konkurenčni prednosti v ceni za dejansko prednost v ceni, tako kot menijo Swan (1994, 

24) in Kotha in Vadlamani (1995, 76), ali za prednost v stroških, kot menijo Pitt, Ewing 

in Berthon (2000, 12), Bamberger (1989,80) in Porter (1985, 11; 1991, 101). Smiselno 

je, da mora podjetje, ki želi imeti nižje cene kot konkurenti, vsaj na dolgi rok imeti tudi 

nižje stroške. To pomeni, da za cenovno konkurenčno prednostjo največkrat stojijo nižji 

stroški. Če se zopet postavimo v vlogo kupca in poskušamo oceniti, kako nas 

posamezno podjetje lahko pritegne in zadrži, potem so pomembne cene in ne stroški, ki 

stojijo za njimi. Nižji stroški so lahko le posledica dejanskih osnov konkurenčne 

prednosti. Če podjetje razpolaga z enkratnimi viri, mu le-ti omogočajo, da svoj proizvod 

lahko proizvede z nižjimi stroški in ga na trgu proda po nižji ceni. V nadaljevanju bomo 

uporabljali nižje cene in diferenciacijo kot dve pojavni obliki konkurenčne prednosti 

podjetja. 

Helms in Ettkin (2000, 1), Kotha in Vadlamani (1995, 76) ter Sashi in Stern (1995, 

126) govorijo o več vrstah diferenciacije: 

 diferenciran proizvod ali storitev, 
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 celovita ponudba, 

 hitro zadovoljevanje potreb kupcev, 

 prilagodljivo zadovoljevanje specifičnih potreb kupcev, 

 imidž oziroma ugled podjetja. 

V strokovni literaturi lahko zasledimo nadaljnjo členitev diferenciacije proizvoda 

ali storitve: 

 funkcionalnost, 

 razni dodatki, 

 zanesljivost, 

 skladnost s standardi, 

 trajnost oziroma življenjska doba, 

 možnost popravil, 

 estetičnost, 

 zaznana kakovost s strani kupcev. 

Večina avtorjev meni, da kakovost proizvoda ali storitve sama po sebi ne more biti 

osnova konkurenčne prednosti. Dandanes je to postalo že sestavni del ponudbe skorajda 

vsakega podjetja. Pridružujemo se mišljenju Mlakarja (1998, 71), ki utemeljuje 

poslovno odličnost kot odločilni dejavnik konkurenčnosti in uspešnosti. Pri tem 

izhajamo iz logične predpostavke, da konkurenčna prednost nastane na podlagi osnov 

konkurenčne prednosti. Pričakovana posledica konkurenčne prednosti pa je večja 

uspešnost podjetja. 

Kar samo po sebi se postavlja vprašanje, ali je možno hkratno doseganje 

konkurenčne prednosti podjetja v ceni in diferenciaciji. Preden se posvetimo 

oblikovanju našega stališča do tako zastavljenega vprašanja, menimo, da bi bilo dobro 

nameniti nekaj pozornosti vprašanju stroškov diferenciacije. V veliki večini primerov 

diferenciacija posledično prinaša tudi višje stroške. Le-ti pa vsaj na dolgi rok prinašajo 

tudi zahtevo po višji ceni. Temeljni razlog za višje stroške se skriva v zahtevi, da mora 

podjetje svoje proizvode proizvajati bolje in hitreje. 

Porter (1985, 127–128) meni, da vse oblike diferenciacije niso enako stroškovno 

zahtevne. Na eni strani daje primer diferenciacije, ki izhaja iz luksuznih dodatkov, kot 

primer stroškovno zahtevne diferenciacije. Na drugi strani pa pokaže na primer 

diferenciacije na osnovi dobre koordinacije povezanih aktivnosti podjetja, ki še zdaleč 

ni tako stroškovno zahtevna kot prej omenjena. V nam znani in dostopni literaturi nismo 

zasledili dilem v iskanju odgovora na vprašanje, ali ima podjetje lahko hkrati 

konkurenčno prednost tako v obliki nižje cene kot tudi v obliki diferenciacije. 

Flynn, Schroeder in Sakakibara (1995, 666) trdijo, da če podjetje izkoristi neke 

ugodne okoliščine, je povsem možno, da na trgu ponuja diferenciran proizvod, ki je 
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hkrati tudi cenejši od tistih, ki jih ponuja konkurenca. Čater (2003, 26) trdi, da v 

primeru, ko sta tako cena proizvoda ali storitve kot tudi diferenciacijski potencial 

podjetja odvisna le od majhnega števila dejavnikov, ki jih vse lahko podjetje zagotavlja 

oziroma izkorišča hkrati, je tovrstna hkratna konkurenčna prednost realna in logična. 

Kotler (2004, 452) pravi, da je v večini primerov hkratna prednost v ceni in 

diferenciaciji s stani kupcev zaželena. Kot izjemo obravnava le primer delovanja 

psihološkega učinka višjih cen, ko je le-ta za kupca signal neke izredne vrednosti 

proizvoda ali storitve. Zanimiva je tudi trditev Karnanija (1984, 377), da je mogoče 

manjšo prednost v diferenciaciji nadomestiti z večjo prednostjo v ceni in obratno. Meni, 

da je med obema oblikama konkurenčne prednosti možno nadomeščanje ali tako 

imenovani “trade off”. 

4.3.3 Zahteve glede konkurenčne prednosti podjetja 

V predhodnih poglavjih doktorske disertacije, ki se nanašajo na obravnavanje 

konkurenčne prednosti, smo navedli, da če na to pogledamo pozicijsko, potem 

konkurenčna prednost pomeni nek prednostni, enkraten ali superioren položaj podjetja v 

panogi oziroma na trgu. V kolikor pa na konkurenčno prednost pogledamo relativno, 

potem pa se izraz konkurenčna prednost nanaša na primerjavo s konkurenti. V tem 

podpoglavju bomo poskušali pokazati na to, katere temeljne zahteve morajo biti 

izpolnjene, v kolikor sploh hočemo govoriti o nastanku konkurenčne prednosti. Čater 

(2003, 28–29) je temeljne zahteve glede nastanka konkurenčne prednosti takole 

opredelil: 

 Nujen je obstoj osnov konkurenčne prednosti: v principu gre za štiri široke 

skupine osnov, to so zunanje osnove, viri, sposobnosti in znanje. Pogosto se 

dogaja, da se le-te med seboj tudi prekrivajo. 

 Zaznavanje neke vrednosti s strani kupcev: Ulrich in Lake (1990, 33–34) trdita, 

da podjetje lahko doseže konkurenčno prednost samo v primeru, če so kupci 

njegovih izdelkov ali storitev prepričani, da z nakupom tudi resnično dobijo 

vrednost, ki je večja od tiste, ki bi jo dobili z nakupom proizvoda ali storitve 

pri konkurenčnih podjetjih. Pomembno je dejstvo, da če kupci v resnici ne 

zaznajo dejanske vrednosti nekega izdelka ali storitve, podjetje, ki ga ponuja, 

ne more udejaniti konkurenčne prednosti, pa čeprav je izdelek ali storitev po 

splošnih kriterijih najboljši na svetu. 

 Stalno iskanje novih osnov konkurenčne prednosti: Makovec-Brenčič (1997a, 

42) trdi, da bi bilo zmotno misliti, da je konkurenčna prednost za vedno 

pridobljena, da je stalna in da se ne spreminja. Ravno nasprotno. V kolikor 

podjetje pozabi na to, da je treba konkurenčno prednost vzdrževati in jo celo 

poglabljati, pride streznitev hitro in neizbežno. Ulrich in Lake (1990, 35) 
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poudarjata, da morajo podjetja stremeti za tem, da v svoji ponudbi stalno 

zagotavljajo neko enkratnost ali posebnost, ki jih razpoznavno ločuje od 

konkurentov. 

 Ohranljivost in dolgoročnost konkurenčne prednosti: to je zaželena lastnost, ki 

jo Powell (1993, 141) postavlja kot pogoj, da o konkurenčni prednosti sploh 

lahko govorimo. Ekstremni pogled na to trditev bi lahko pomenil razlago v 

smislu, da neka prednost, če je dolgoročno ni mogoče ohraniti, sploh ni 

konkurenčna prednost. Chaharbaghi in Lynch (1999, 49), Black in Boal (1994, 

131–133), Williams (1992, 32) in še nekateri drugi avtorji v svojih delih pišejo 

o ohranljivi in o trajni konkurenčni prednosti. Na ta način jasno nakažejo, da 

razločujejo med tistimi konkurenčnimi prednostmi, ki so trajne oziroma jih je 

mogoče ohraniti, in med tistimi, ki to niso. 

 Stalno nadgrajevanje konkurenčne prednosti: v sodobnem turbulentnem 

poslovnem okolju morajo podjetja stalno nadgrajevati konkurenčno prednost in 

s tem tudi stalno iskati nove osnove konkurenčne prednosti (Makovec-Brenčič 

1997a, 42). 

Porter (1996, 62) razume konkurenčno prednost kot nekaj, kar je v teoretičnem 

smislu lahko tudi kratkoročno, še posebno če nam prednostnega položaja v ceni ali v 

diferenciaciji ne uspe zavarovati pred posnemanjem s strani konkurentov. S tem v zvezi 

pa poudarja, da takšna prednost, ki je ni moč ohraniti oziroma je kratkoročna, ne prinaša 

vidnejšega vpliva na uspešnost podjetja. Ne glede na vse navedeno pa ostaja nesporno 

dejstvo, da je možnost ohranitve oziroma dolgoročnost zelo zaželen atribut konkurenčne 

prednosti podjetja (Čater 2003, 29). 

4.4 Pojem uspešnosti podjetja 

Rozman (2002, 50–51) opredeljuje uspešnost20 kot stopnjo doseganja cilja, zaradi 

katerega je bila združba21 ustanovljena. Nadalje razlaga, da je uspešnost podjetja, ki je 

združba, sestavljena iz članov, ki gospodarijo, določena predvsem s strani kupcev 

oziroma trga. Njegovo videnje uspešnosti gospodarske družbe v kapitalističnem 

gospodarstvu pomeni dobičkonosnost22 ali rentabilnost. Pri tem poudarja, da je 

pomembno, iz katerega zornega kota na dobičkonosnost gledamo: 

                                                 
20 Uspešnost je stopnja doseganja družbeno določenega cilja združbe v primerjavi z za 

dosego cilja potrebnimi napori. Uspešnost gospodarjenja je torej razmerje med 
družbenoekonomskim ciljem gospodarjenja in prav tako družbeno ekonomsko določenim 
sredstvom za dosego cilja (Rozman 2002, 50). 

21 Z združbami razumemo skupine ali kolektive ljudi, ki se medsebojno povežejo, da bi 
laže in v večji meri uresničili svoje cilje (Rozman 2002, 50). 

22 Dobičkonosnost je razmerje med dobičkom in zanj potrebnimi sredstvi (Rozman 2002, 
51). 
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 z vidika lastnika podjetja je to razmerje med dobičkom in vlaganji lastnikov 

kapitala (dobičkonosnost kapitala ali return on equity – ROE), 

 z vidika podjetja je to dobičkonosnost vseh vloženih sredstev (return on assets 

– ROA), 

 z vidika dolgoročnosti ima amortizacija enako vlogo kot dobiček, zato 

govorimo o donosnosti sredstev (return on investment – ROI). 

Natančno je treba opredeliti združbo in opredeliti načelo ali mero njene uspešnosti. 

Na uspešnost podjetja v največji meri vplivajo njegovi prihodki in odhodki ter 

angažirana sredstva. V nadaljevanju daje velik poudarek tako imenovani družbeni 

odgovornosti23 podjetja, ki poleg ekonomske uspešnosti daje vse večjo težo vsem 

udeležencem podjetja (notranjim in zunanjim), ter zavestnemu, odgovornemu in 

moralnemu sodelovanju med združbami.  

Armstrong (2003, 706–707) v razpravi o dejavnikih, ki vplivajo na obvladovanje 

dobička, opredeljuje tri ključne faktorje: prodajo, stroške in uspešnost. Pri tem 

ugotavlja, da mora biti ključni cilj uspešnost, ne pa samo učinkovitost. Osredotočiti se 

moramo na to, da delamo prave stvari, ne pa samo da delamo stvari prav.  

Daft in Marcic (2007, 9) opredeljujeta uspešnost kot stopnjo, do katere organizacija 

doseže opredeljeni dolgoročno zastavljeni cilj, ali v kolikšni meri uspe doseči, kar je 

nameravala. Nadaljujeta z mislijo, da je uspešnost organizacije tudi v zagotavljanju 

izdelkov ali storitev, ki imajo pri kupcih oziroma uporabnikih določeno vrednost. Tako 

uspešnost kot učinkovitost sta lahko v posamezni organizaciji rangirani zelo visoko. 

Prašnikar in Debeljak (1998, 320) trdita, da je uspešnost podjetja opredeljena s 

ciljem poslovanja podjetja. V preprosti shemi podjetja, ki maksimira dobiček, je 

opredeljena z dobičkonosnostjo podjetja. Med najrazličnejšimi računovodskimi kazalci 

uspešnosti se po njunem mnenju najpogosteje uporablja kazalec čiste donosnosti 

kapitala (ROE). Pri tem pa se zavedata in delno nakažeta na problematiko 

računovodskih meril uspešnosti v sodobnem tržnem gospodarstvu in turbuentnem 

poslovnem okolju.  

Rebernik (1999, 264–265) ugotavlja, da na uspešnost podjetja vpliva splet različnih 

dejavnikov: fizičnih, vrednostnih in vodstvenih. Kot temeljno merilo za uspešnost 

poslovanja opredeljuje plemenitenje v podjetje investiranih sredstev. Nadaljuje z 

mislijo, da je v tržnem gospodarstvu, ki ga označuje privatno lastništvo sredstev za 

proizvodnjo, velikost donosnosti kapitala, ki so ga lastniki vložili v podjetje, temeljni 

kriterij za uspeh ali neuspeh poslovanja podjetja. Meni, da mera donosnosti kapitala ne 

kaže samo uspešnosti managementa pri uporabi finančnih inputov, ampak tudi omogoča 

                                                 
23 Družbena odgovornost je dolžnost podjetja, da deluje v korist podjetja in vseh 

udeležencev v njegovem delovanju, v korist vse družbe (Rozman 2002, 51). 

124 



Integrirani managerski model 

investitorjem, da primerjajo med seboj različne investicijske priložnosti. Ne opredeli pa 

se do problematike sodobnih metod merjenja in temu ustreznih kazalcev uspešnosti.  

Tudi Tekavčič (2002, 664–692) ugotavlja, da je najbolj široka opredelitev poslovne 

uspešnosti (angl. Business Effectiveness) pomeni delati prave stvari. Opredelitev 

uspešnosti je tesno povezana s tistim, kar želimo doseči. Pomeni odgovor na vprašanje, 

kako organizacija dosega svoje cilje. Višja stopnja njihovega doseganja pomeni večjo 

uspešnost delovanja. Učinkovitost, nadaljuje s svojimi ugotovitvami, pa je prvi pogoj za 

visoko uspešnost, vendar je sama po sebi še ne zagotavlja, kajti tudi napačne stvari 

lahko učinkovito uresničujemo. Učinkovito uresničevanje postavljenih ciljev vodi do 

visoke uspešnosti poslovanja. Tradicionalno pojmovanje uspešnosti poslovanja izhaja iz 

temeljnega ekonomskega problema v procesu gospodarjenja in uspešnost meri ter 

presoja s pomočjo treh delnih kazalnikov: produktivnosti dela, ekonomičnosti in 

rentabilnosti. V nadaljevanju se naveže tudi na smisel nefinančnih kazalnikov. 

Ugotavlja, da če želimo povečati informacijsko moč kratkoročnih finančnih kazalnikov 

poslovanja, jih moramo dopolniti s takšnimi, ki bodo ustrezno pojasnjevali razloge za 

njihove dosežene vrednosti. Osredotočiti se je treba tudi na nefinančne kazalnike, ki 

prispevajo k pojasnjevanju dejavnikov dosežene uspešnosti poslovanja. Med njimi so 

tudi taki, ki dajejo ustrezne usmeritvene ukrepe, ki jih moramo izvesti, da bi dosegli 

boljše rezultate v prihodnje.  

Lipovec (1970, 7–8) pravi, da si podjetje že pred pričetkom poslovanja zastavi cilj, 

ki ga želi doseči. Glede na to, da obstajajo različni načini, kako cilj doseči, si podjetje 

opredeli tudi neko merilo. Tekom izvajanja poslovnega procesa podjetje doseže nek 

rezultat, ki je lahko v celoti ali delno uresničen cilj. Ko ta rezultat izmeri z začetno 

opredeljenim merilom, izrazi svojo stopnjo uspešnosti. Rejc (1999, 36) ugotavlja, da se 

skozi zgodovino koncept uspešnosti ni veliko spreminjal. Spreminjale so se temeljne 

mere in ostali kazalci uspešnosti. 

Iz predhodnih razlag tega podpoglavja lahko razberemo, da je uspešnost močno 

odvisna tudi od tega, kako si postavimo cilje in kaj le-ti so. Cilj pa ni nujno vedno 

denarno izražen. Pogosto se nam dogaja, da se naše razmišljanje o tem, kdo je uspešen 

in kdo ne, izrodi. Vse skupaj se ponavadi osredotoči samo na iskanje vidnih zunanjih 

znakov oziroma rezultatov uspešnosti. Ponavadi je to denarno bogastvo. V kolikor se 

osredotočimo na posameznike, bi delali veliko napako, če bi mislili, da so uspešni in s 

tem tudi srečni samo tisti, ki so bogati. Kerševan (2006, 3) pravi: “Uspel ni, kdor je 

uspešen. Uspel je, kdor je srečen.” Posameznik je zadovoljen, ko doseže cilj, ki si ga je 

zastavil v materialnem ali nematerialnem smislu (Čater 2003, 140).  

Tudi podjetje je organizem, ki živi in deluje. Napačno bi bilo, če bi ga dojemali kot 

uspešnega samo takrat, ko dosega pozitivne finančne rezultate. Mnogo je zunanjih 

dejavnikov, ki lahko podjetje, dobremu poslovanju navkljub, potisne v rdeče številke. 

Kavčič (1998, 2) ugotavlja, da uspešnost poslovanja podjetja ni in ne sme biti vezana 
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zgolj na poslovni izid, izražen v denarnih enotah. Uspešnost poslovanja podjetja je treba 

razumeti, meriti in presojati z vidika doseganja strateških ciljev in njegovega namena. 

Danes so podjetja večinoma usmerjena v doseganje več strateških ciljev. V takem 

primeru bi bilo izražanje uspešnosti z enim samim kazalcem, pa čeprav ta še tako 

objektivno in zanesljivo odraža izmerjeni cilj, neveljavno. 

Rejc (2002, 71; 1999, 29–30) ugotavlja, da je zadnjih nekaj desetletij zaznamovanih 

s prehodom industrijske v informacijsko družbo in z zaostreno konkurenco v globalnih 

razmerah poslovanja. Ravno v teh razmerah je bil dosežen velik napredek na področju 

pojmovanja in merjenja uspešnosti podjetja. Kot rezultat razvoja teoretskih misli glede 

omenjenih vprašanj se je pojavilo razlikovanje med tradicionalnim in sodobnim 

pojmovanjem le-teh. Dobičkonosnost kapitala in dobičkonosnost sredstev sta temeljni 

meri uspešnosti, ki ju danes pripisujemo tradicionalnemu pojmovanju in merjenju 

uspešnosti poslovanja. V kolikor pogledamo na uspešnost podjetja z zornega kota 

lastnikov, potem je dobičkonosnost kapitala tista, ki jim daje ustrezno sliko. V primeru 

dobičkonosnosti sredstev pa so vzeti v obzir tako interesi lastnikov kot interesi 

posojilodajalcev. S tem kazalcem izračunamo, koliko denarnih enot dobička je bilo 

realiziranih na vsako vloženo denarno enoto ne glede na vir financiranja. Sem sodijo 

tudi drugi kazalci uspešnosti poslovanja, predvsem finančni, ki so izraženi v denarni 

enoti mere. Poudarek je dan neposrednim rezultatom poslovanja. 

Schermerhorn (2005, 89–90) ter Daft in Marcic (2007, 132–134) ugotavljajo, da 

sodobno pojmovanje uspešnosti sloni na teoriji udeležencev (angl. Stakeholder Theory). 

Njen začetnik je Freeman (1984). To je ena najbolj znanih in uveljavljenih teorij 

podjetja. Njeno bistvo temelji na tem, da so s podjetjem povezani posamezniki ali 

skupine, ki imajo do podjetja legitimne zahteve ali pa so s strani podjetja prizadeti in na 

tej osnovi pričakujejo, da bo le-to upoštevalo tudi njihove interese. Te posameznike ali 

skupine imenujemo udeleženci. To so lastniki, managerji, zaposleni, dobavitelji, kupci, 

konkurenti, vlada, različne interesne skupnosti in mediji (Freeman 1984, 9–22). Njena 

predhodnica pa je tako imenovana vedenjska teorija podjetja, katere avtorja sta Cyert in 

March (1963). Značilnosti sodobnega pojmovanja in merjenja uspešnosti je Čater (2003, 

141) takole razvrstil: 

 Večjo težo se pripisuje ključnim dejavnikom uspeha. Tako ugotavljajo tudi 

Kaplan in Norton (1996), Hronec (1993), Johnson in Kaplan (1987) ter še 

nekateri drugi avtorji. 

 Kot temeljna mera prevladuje nek finančni kazalec, ki pa mora biti dopolnjen s 

kazalci, ki odražajo druge učinke poslovanja. Merjenje drugih učinkov 

poslovanja upošteva interese različnih udeležencev podjetja (Clarkson 1995; 

Donaldson in Preston 1995). 

126 



Integrirani managerski model 

 V model kazalcev uspešnosti so integrirani tudi strategija podjetja in njegovi 

strateški cilji. Na ta način se sistematično spremlja doseganje strateških ciljev 

in vpliv izbrane strategije na uspešnost podjetja (Atkinson, Waterhouse in 

Wells 1997). 

 Presojanje finančno izmerjene uspešnosti, ki je predvsem kvalitativno in 

nefinančno ter upošteva tudi vpliv zunanjih neobvladljivih dejavnikov (Rejc 

2002, 20–21; 1999, 27–29). 

4.4.1 Povezava med konkurenčno prednostjo in uspešnostjo podjetja 

Mnogi avtorji, ki so se in se ukvarjajo z raziskovanjem povezave med konkurenčno 

prednostjo in uspešnostjo podjetja, v večini primerov oba pojma tesno povezujejo. Ta 

povezava se največkrat izraža v smislu, da je uspešnost podjetja odvisna od 

konkurenčne prednosti. Spanos in Lioukas (2001, 919) trdita, da je konkurenčna 

prednost nujni pogoj za uspešnost. Bolj uspešna podjetja imajo hkrati tudi večjo 

konkurenčno prednost, ugotavljajo Piercy, Kaleka in Katsikeas (1998, 384), in to tako v 

obliki nižjih cen kot v različnih oblikah diferenciacije. Mnogi avtorji so se tudi 

poglabljali v raziskovanje odvisnosti uspešnosti od posameznih oblik konkurenčne 

prednosti (Sullivan in Kang 1999, 1; Peach 1992; Kroll, Wright in Heiens 1999, 381). 

Rezultati kažejo na pretežno pozitivno odvisnost.  

Ma (1999b, 259) pa opozarja na to, da ne gre oba pojma preprosto enačiti. Tudi 

Čater (2003, 27) opozarja na to, da bi logičnost povezave med konkurenčno prednostjo 

in uspešnostjo, ki se nam kaže, lahko bila varljiva. To se nam pokaže še posebno 

izrazito tam, kjer uspešnost podjetja ocenjujemo pretežno s finančnimi kazalci. V 

kolikor si rente, do katerih se pride zaradi konkurenčne prednosti, predhodno prilastijo 

različni udeleženci podjetja, se le-te ne odrazijo na večji uspešnosti podjetja (Coff, 

1999, 120). Opozorilom, da konkurenčna prednost ne pripelje vedno do večje uspešnosti 

podjetja, se pridružujeta tudi Coyne (1986, 60) in Ma (2000a, 24–26).  

Iskanje odgovorov na vprašanje, ali je podjetje uspešnejše, če ima konkurenčno 

prednost v nižji ceni, ali pa večjo uspešnost omogoča prednost v diferenciaciji, je že kar 

nekaj časa predmet raziskovanja številnih avtorjev. Jeziček na tehtnici se glede tega 

vprašanja bolj nagiba na stran diferenciacije. Prednost v diferenciaciji omogoča podjetju 

večjo razliko v dobičku glede na konkurente kot pa prednost v nizkih stroških, 

ugotavljata Caves in Ghemawat (1992, 11). Nadaljujeta pa z ugotovitvijo, da prednost v 

nizkih stroških v večini primerov omogoča večji tržni delež podjetja. Tem ugotovitvam 

pritrjujeta tudi Doyle in Wong (1998, 524) z rezultati raziskave značilnosti uspešnih 

podjetij. Kumar in Motwani (1995, 51) nadaljujeta s trditvijo, da je na osnovi 

predhodno povedanega razumljivo, zakaj je že od začetka osemdesetih let prejšnjega 

stoletja poudarek konkurenčne prednosti v različnih oblikah diferenciacije in ne več v 

nizkih stroških.  
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V zadnjem času prihaja v ospredje hitrost odziva podjetja na različne potrebe 

kupcev. Na osnovi vsega do sedaj povedanega se nam kar samo po sebi ponuja 

vprašanje, kakšne so z vidika vpliva na uspešnost razlike med hkratno prednostjo v ceni 

in diferenciaciji ter prednostjo v samo eni izmed obravnavanih oblik. Mnogi avtorji, ki 

so se ukvarjali z raziskovanjem tega problema, med njimi so tudi Faulkner in Browman 

(1992, 497) ter White (1986, 227), ugotavljajo, da podjetja s hkratno konkurenčno 

prednostjo tako v nižji ceni kot v diferenciaciji dosegajo večjo uspešnost od tistih, ki 

imajo konkurenčno prednost samo v eni izmed obravnavanih oblik. 

4.4.2 Merjenje in presojanje uspešnosti podjetja 

Temelj za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev predstavljajo informacije o 

uspešnosti poslovanja podjetja. Podjetja jih potrebujejo v svojih iskanjih odgovorov na 

strateška vprašanja. Potrebujejo pa jih tudi za sprejemanje sprotnih taktičnih odločitev. 

Kakovostne informacije morajo zagotoviti zanesljivo presojo24 uspešnosti poslovanja. 

Aktivnosti, ki jih bo sprejemal management podjetja in ki bodo temeljile na teh 

informacijah, morajo biti poslovno logične in ekonomsko dolgoročno upravičene. V 

praksi pa se velikokrat dogaja, da vodstva podjetij ne vedo, katere informacije 

potrebujejo. V kolikor vodstvo ne ve, da mu obstoječe informacije ne omogočajo 

vpogleda v dejansko uspešnost poslovanja, si tudi ne prizadeva v pridobivanju drugih, 

ustreznejših. Odločitve, ki temeljijo na pomanjkljivih informacijah, lahko z večjo 

verjetnostjo dolgoročno pripeljejo podjetje v neugoden položaj (Tekavčič 2002, 665). 

Čater (2003, 141) ugotavlja, da je treba uspešnost podjetja ocenjevati tako z vidika 

rezultatov poslovanja kot tudi z vidika tega, kaj je bilo storjenega z vidika ključnih 

dejavnikov uspeha. Ugotavlja, da so med kazalci25 rezultatov najbolj uveljavljeni 

finančni kazalci. Le-ti pa imajo določene pomanjkljivosti, ki so ključen razlog, da 

uspešnost podjetja ocenjujemo tudi z določenimi nefinančnimi kazalci. 

Vprašanje, ki se nam samo po sebi postavlja, je, kako meriti uspešnost poslovanja 

in kako jo presojati. Nedvomno sta to različni opravili. Uspešnost poslovanja moramo 

najprej izmeriti, nato pa še presoditi. Pri tem imamo v mislih presojo, ali izračunana 

vrednost kazalnika26, ki smo ga izbrali kot merilo uspešnosti, kaže pravo sliko o 

dejanski uspešnosti poslovanja. V sodobnem globalnem poslovnem okolju je dozorelo 

spoznanje, da kratkoročni finančni kazalniki, izvedeni iz dobička, niso več kos nalogi 

                                                 
24 Presojati -am nedov. (o): s podrobno raziskavo podatkov, dejstev prihajati do kake 

ugotovitve; s podrobno raziskavo podatkov, dejstev spoznavati resnično vrednost česa (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 2002). 

25 Kazalci poslovanja so širši pojem, ker vključujejo tudi absolutno izražene informacije o 
poslovanju (Tekavčič 2002, 666). 

26 Kazalniki poslovanja so relativna števila, ki ji dobimo s primerjavo dver velikosti 
(Tekavčič 2002, 666). 
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merjenja in presojanja uspešnosti poslovanja. Nujno je na uspešnost poslovanja 

pogledati iz različnih zornih kotov. To pa nam lahko omogočijo dodatni kazalniki, ki ne 

izhajajo iz tradicionalnega pojmovanja uspešnosti poslovanja. Ekonomsko-poslovna 

stroka je skozi čas v zvezi z merjenjem in presojanjem uspešnosti poslovanja razvila 

različne poglede, ki se odražajo v dveh glavnih tako imenovanih tradicijah: 

 Anglosaška tradicija se je pokazala kot nedojemljiva za spremembe pri 

razumevanju pojmovanja merjenja in presojanja uspešnosti poslovanja. V 

svojem opredeljevanju le-tega se je opirala predvsem na dobiček, ki ji 

predstavlja temeljni cilj poslovanja podjetij v razvitih tržnih gospodarstvih s 

prevladujočo zasebno lastnino. 

 Evropska tradicija pa je vprašanje uspešnosti poslovanja obravnavala bolj 

celovito. Evropska tradicija se je razvijala pod močnim germanskim vplivom. 

Znotraj le-tega pa se je razvijala tudi slovenska stroka. Razvila je tri delne 

kazalnike za merjenje uspešnosti poslovanja: produktivnost dela, ekonomičnost 

in rentabilnost. Vsak izmed njih osvetljuje uspešnost poslovanja iz drugega 

zornega kota. Hkratna obravnava vseh treh pa nam daje celovito sliko o 

uspešnosti poslovanja. 

Ocenjujemo, da je izhodišče zanesljivo pravilno. V njem najdemo zasnovo ali 

izraženo potrebo po uvajanju dodatnih, predvsem nefinančnih kazalcev za presojanje 

uspešnosti poslovanja. Nadalje ta pristop vsebuje tudi zasnovo za razlikovanje med 

merjenjem in presojanjem uspešnosti poslovanja (Tekavčič 2002, 666). 

Finančni kazalci uspešnosti 

Rejc (2002, 19) opredeljuje finančne kazalce kot tiste, ki so izračunani na osnovi 

denarno izraženih ekonomskih kategorij. Pri tem misli na tiste, ki so zajete v temeljnih 

računovodskih izkazih, in jih razdeli v tri skupine: 

 Tradicionalni računovodski finančni kazalci: dobičkonosnost kapitala in 

dobičkonosnost sredstev. 

 Finančni kazalci razvitih trgov kapitala:27 rast tržne enote vloženega kapitala 

(delnice), razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo kapitala (količnik 

tržne kapitalizacije), dobiček na delnico, cenovno-dobičkovno razmerje, 

delničarjem izplačan delež v dobičku (dividende) in ekonomska dodana 

vrednost (ekonomski dobiček EVA). 

                                                 
27 Sodobni finančni kazalci, ki se od tradicionalnih razlikujejo predvsem v tem, da so 

oblikovani za razmere razvitih trgov kapitala, na katerih kotirajo delnice odprtih delniških 
družb, oziroma da so finančni in manj računovodski (Čater 2003, 142). 
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 Finančni kazalci denarnega toka:28 stabilnost denarnega toka, rast denarnega 

toka in razpoložljiv denar. 

Čater (2003, 142) ugotavlja, da so v podjetniški praksi čedalje bolj uveljavljeni še 

nekateri drugi finančni kazalci kot so rast prodaje, dodana vrednost na zaposlenega idr. 

Poglejmo si nekatere slabosti finančnih kazalcev kot jih opredeljujejo različni 

avtorji: 

 Tekavčič (2002, 675) ugotavlja, da kratkoročni finančni kazalniki, ki temeljijo 

na dobičku, ne omogočajo celovitega presojanja poslovanja v sodobnem 

poslovnem okolju. Temeljni problem vidi v njihovi nizki izpovedni moči in 

posledično v njihovi skromni informacijski vrednosti. Temeljijo na preteklih 

podatkih in izražajo posledice sprememb na posameznih področjih poslovanja 

zapoznelo in brez možnosti ugotavljanja vzrokov, ki so pripeljali do le-teh. 

Tem ugotovitvam se pridružuje tudi Rejc (2002, 53–54), ki govori o 

nezadostnosti finančnih kazalcev29. Nadaljuje z ugotovitvami, da se njihova 

nezadostnost izraža v tem, da management in lastniki, katerim so informacije o 

uspešnosti pomembna in dragocena podlaga za sprejemanje nadaljnjih 

poslovnih odločitev, na osnovi finančnih kazalcev ne vedo, kako ukrepati. 

 Pučko (1999, 131) opredeljuje slabost finančnih kazalcev v tem, da so pretežno 

namenjeni gledanju na uspešnost z zornega kota lastnikov podjetja. Namen 

poslovanja podjetja pa ne more biti zgolj zadovoljevanje potreb lastnikov. Tu 

so še kupci, zaposleni in družba kot celota. To se da razbrati tudi iz vsebine 

poslanstva podjetja. Poslanstvo podjetja se nanaša na sorazmerno trajne 

namene, ki jim podjetje sledi. Zajema opredelitev dolgoročnih smotrov 

podjetja v smislu, kaj podjetje želi biti in komu želi služiti. 

 Pučko (1997, 99) utemeljuje kot naslednjo slabost tradicionalnih 

računovodskih finančnih kazalcev tako imenovano kreativno računovodstvo. 

Večina finančnih kazalcev temelji na poslovnem izidu. Znano je, da številne 

okoliščine vplivajo, da je računovodsko ugotovljeni poslovni izid lahko precej 

drugačen od tistega, ugotovljenega po ekonomskih kriterijih. Zaradi tega 

računovodske informacije ne odražajo dejanske uspešnosti poslovanja. Tem 

ugotovitvam se posredno pridružuje tudi Tekavčič (2002, 674–676) s tem, ko 

govori o problemih v zvezi z računovodskimi tehnikami, ki vplivajo na višino 

računovodsko ugotovljenega dobička. Na ta način postavljajo pod vprašaj 

kratkoročne finančne kazalnike, ki temeljijo na dobičku. 

                                                 
28 Finančni kazalci, povezani z denarnim tokom, v zadnjem času pridobivajo na pomenu 

(Čater 2003, 142). 
29 Pojem kazalec oziroma kazalnik uporabljamo tako kot jih uporabljajo avtorji v navedeni 

literaturi. 
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 Lothian (1987, 99) opredeljuje zapoznelost finančnih kazalcev kot naslednjo 

slabost. Računovodski izkazi so po večini pripravljeni prepozno, tako da ne 

zadovoljujejo sprotnih potreb managerjev po informacijah. Le-ti pa delujejo v 

globalnih razmerah poslovanja, v katerih je pretok raznovrstnih informacij 

neverjetno hiter. V teh razmerah je pomen pravočasnih poslovnih potez 

odločilen. Uspešnost poslovanja se mora spremljati in ne zgolj meriti za nazaj. 

Nefinančni kazalci uspešnosti 

Tekavčič (2002, 680) ugotavlja, da postajajo manj pomembni kratkoročni finančni 

kazalniki uspešnosti poslovanja, narašča pa pomen nefinančnih kazalcev. To dejstvo 

lahko povežemo s potrebo podjetij po odkrivanju in odpravljanju tistih aktivnosti, ki ne 

prispevajo k vrednosti poslovnih učinkov. Nefinančni kazalniki so predvsem tisti, s 

katerimi merimo učinkovitost posameznih delov poslovnega procesa. Trdimo, da 

morajo podjetja opravljati predvsem tiste aktivnosti, ki prispevajo k vrednosti poslovnih 

učinkov z vidika kupcev. V kolikor te kazalnike povežemo s predhodno navedeno 

trditvijo, jih lahko obravnavamo tudi kot kazalnike, s katerimi presojamo uspešnost 

poslovanja. Povečanje učinkovitosti znižuje stroške poslovanja. Ob nespremenjenih 

drugih okoliščinah to vodi k večji uspešnosti poslovanja.  

Rejc (2002, 19) ugotavlja, da zaradi predhodno ugotovljenih slabosti finančnih 

kazalcev le-te dopolnjujemo z nefinančnimi. Pojmovanje nefinančnih kazalcev se 

nanaša na tiste, ki se nanašajo na nedenarne kategorije. To pomeni, da niso izraženi v 

denarni enoti mere.  

Čater (2003, 143) pa ugotavlja, da nefinančni kazalci niso novost. V procesu dela 

zgodnjih gospodarskih subjektov so pri merjenju uspešnosti poslovanja igrali 

dominantno vlogo. Zaradi razumevanja, da odražajo predvsem učinkovitost notranjih 

procesov, ne pa uspešnosti podjetja kot celote, so bili sčasoma potisnjeni v podrejeni 

položaj. Nadaljuje pa z mislijo, da sodobni nefinančni kazalci odražajo sodobne 

poslovne kategorije. Če na nefinančne kazalce uspešnosti pogledamo z vidika njihove 

informativne vsebine, potem jih lahko razdelimo v naslednji dve skupini (Rejc 2002, 

79─81): 

 Nefinančni kazalci rezultatov oziroma učinkov poslovanja: 

 Zadovoljstvo kupcev: delež stalnih kupcev, delež izgubljenih kupcev glede 

na preteklo leto, število partnerstev s kupci, obseg povezanih nakupov itd. 

 Zadovoljstvo zaposlenih: količnik fluktuacije, produktivnost dela, število 

predlogov o izboljšavah itd. 

 Zadovoljstvo dobaviteljev: delež stalnih dobaviteljev, količnik stalnosti 

dobaviteljev itd. 

 Podoba podjetja v javnosti: število pozitivnih prispevkov v medijih itd. 
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 Nefinančni kazalci dejavnikov, ki vplivajo na rezultate: 

 Znanja in sposobnosti ljudi: struktura zaposlenih po kvalificiranosti 

oziroma po izobrazbi, število predlogov o izboljšavah na zaposlenega, 

število ur formalnega izobraževanja oziroma usposabljanja na zaposlenega, 

delež odhodkov za izobraževanje oziroma usposabljanje itd. 

 Raziskave in razvoj: delež odhodkov za raziskave in razvoj, število na trg 

uvedenih novih proizvodov, čas za razvoj nove generacije proizvodov itd. 

 Učinkovitost proizvodnih procesov: učinkovitost proizvodnega cikla, 

povprečni nastavitveni časi, število in čas trajanja zastojev v proizvodnji 

itd. 

 Kakovost: delež reklamacij v vseh dobavah, delež izmeta v proizvodnji, 

stroški popravil, stroški prekinitev proizvodnje, delež izplačanih garancij, 

pridobljeni standardi kakovosti itd. 

Informacije o ključnih dejavnikih uspeha so vitalnega pomena, ker nam omogočajo 

sklepanje o bodočih rezultatih še preden se ti pojavijo. To pomeni, da so znanilci 

bodoče uspešnosti. Tekavčič (2002, 681) ugotavlja, da različni avtorji predlagajo 

različne kazalnike, ki bi jih bilo treba vključiti v presojanje uspešnosti poslovanja. Tisti 

bolj radikalni so mnenja, da bi bilo treba finančne kazalnike v celoti nadomestiti z 

nefinančnimi. Večina avtorjev je vendarle bolj zmerna in vidi potrebo po dopolnjevanju 

obeh skupin informacij, finančnih in nefinančnih. Svojevrsten pristop k presojanju 

uspešnosti poslovanja pomenijo tudi modeli nagrad za kakovost. Mednje sodi tudi 

priznanje Republike Slovenije za kakovost. Pristop, ki sta ga uvedla Kaplan in Norton 

(1996), pa zagotovo pomeni najbolj formalizirano rešitev povezovanja finančnih in 

nefinančnih kazalnikov za presojanje poslovanja. 

4.4.3 Model kazalcev uspešnosti podjetja 

Na osnovi vsega, kar smo v doktorski disertaciji do sedaj povedali o merjenju in 

presojanju uspešnosti poslovanja podjetja, smo pristopili k oblikovanju modela kazalcev 

uspešnosti poslovanja za namen doktorske disertacije. K oblikovanju modela kazalcev 

uspešnosti poslovanja nismo pristopili naključno. Za ta proces smo uporabili metodo 

petih korakov: 

 V prvem koraku smo sistematično pregledali strokovno literaturo o merjenju in 

presojanju uspešnosti podjetja. Pri tem smo se posluževali literature različnih 

avtorjev, kot so Walsh (2003), Nils idr. (2000), Cokins (2004), Tekavčič 

(2002), Čater (2003), Hansen in Mowen (1992), Brigham in Gapenski (1996), 

Kaplan in Norton (1996), Pučko (1997), Pučko in Rozman (1998) in Rejc 

(2002). 
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 V drugem koraku smo sistematično pregledali interna gradiva Iskre 

Avtoelektrike iz Nove Gorice, ki se nanašajo na njihov proces strateškega 

planiranja, managerske metode, ki so jih uporabili v procesu prenavljanja 

podjetja (Nemec, 2001), in njihov model kazalcev za spremljanje in presojanje 

uspešnosti podjetja. 

 V tretjem koraku smo opravili vrsto individualnih razgovorov s strokovnjaki, 

ki se z merjenjem in presojanjem uspešnosti ukvarjajo teoretsko in v praksi. 

Razgovori so bili opravljeni v smislu možnosti vsebinskih povezav med 

možnimi kazalci uspešnosti in sinergijskimi učinki, ki nastajajo kot rezultat 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. 

O razgovorih smo vodili zabeležke, ki so sestavni del arhiva dokumentov, 

povezanih z nastajanjem doktorske disertacije. 

 V četrtem koraku je sledilo oblikovanje obsežne matrike z možnimi kazalci 

uspešnosti na eni strani in sinergijskimi učinki kot posledici interaktivnega 

delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu na drugi strani. 

Možne povezave med njimi smo oblikovali na petih hierarhično zaporednih 

nivojih. Povezave so nastale kot logična posledica predhodnih treh korakov 

procesa oblikovanja modela kazalcev uspešnosti podjetja. 

 V petem koraku smo izvedli ustvarjalno delavnico, na kateri so sodelovali 

predstavniki Fakultete za management v Kopru, ki se z merjenjem uspešnosti 

ukvarjajo tako teoretsko kot tudi v povezavi s prakso skozi razne projekte, 

predstavniki Iskre Avtoelektrike, d. d., ki se znotraj družbe poklicno ukvarjajo 

z merjenjem in presojanjem uspešnosti poslovanja, nekateri zunanji neodvisni 

strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju merjenja uspešnosti 

podjetij in avtor doktorske disertacije. S pomočjo komparativne analize smo 

oblikovali kazalce uspešnosti, ki, po mnenju omenjene skupine, najbolje 

odražajo ugotovljene sinergijske učinke interaktivnega delovanja EFQM in 

BSC. 

 V nadaljnjem poteku ustvarjalne delavnice smo izvedli komparativno analizo 

med tako oblikovanim naborom kazalcev uspešnosti podjetja in med modelom 

kazalcev uspešnosti, ki ga uporablja management družbe Iskra Avtoelektrika, 

d. d., pri svojem delu. Kot rezultat komparativne analize in sinteze je na 

ustvarjalni delavnici nastal model kazalcev uspešnosti podjetja, ki ga 

prikazujemo v tabeli 4.1. 

V procesu oblikovanja modela kazalcev uspešnosti pa smo poleg že navedenih 

dejstev v največji možni meri upoštevali tudi to, da naj izbrani kazalci vsaj približno 

odražajo tridimenzionalno ravnovesje. To pomeni ravnovesje med kazalci rezultatov in 

kazalci, ki odražajo ključne dejavnike rezultatov. Ravnovesje med kazalci ciljev, 
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povezanih z interesi ključnih zunanjih (kupcev in dobaviteljev), in notranjih 

udeležencev (lastnikov, managementa in zaposlenih). Ravnovesje med finančnimi 

kazalci in nefinančnimi kazalci. 

Sam model kazalcev uspešnosti podjetja je tudi rezultat nekaterih omejitev. Med 

njimi prav gotovo prednjači možnost pridobitve podatkov v različnih bazah družbe Iskra 

Avtoelektrika, d. d. Ravno tako nismo uporabili kazalcev, ki so oblikovani za razmere 

razvitih trgov kapitala (z izjemo enega). Čeprav je omenjena družba odprta delniška 

družba, pa ocenjujemo, da slovenski trg kapitala zaenkrat še ne sodi med razvite trge 

kapitala. 

V procesu oblikovanja modela kazalcev uspešnosti podjetja smo pri komparativni 

analizi ugotovili, da je management Iskre Avtoelektrike, d. d., uporabil inovativen 

pristop v enem delu oblikovanja modela kazalcev. Vidik učenja in rasti po Kaplanu in 

Nortonu (2000, 21) je razdelil v dva dela, in sicer v vidik rasti in inovativnosti in v vidik 

zaposlenih in učenja. Iz več razlogov se nam je zdelo smiselno privzeti navedeni 

pristop. Tako tudi naš model, oblikovan za namen analize v okviru doktorske 

disertacije, ki je razviden iz tabele 4.1, vsebuje pet vidikov kazalcev uspešnosti podjetja. 

Tabela 4.1 Model kazalcev uspešnosti podjetja za potrebe analize v okviru 

doktorske disertacije  

Št. KAZALEC 

Finančni vidik 

1. EV/EBITDA (tržna kapitalizacija podjetja + neto finančni dolg/dobiček iz 
poslovanja pred amortizacijo) 

2. Rast prodaje (čisti prihodki od prodaje) 

3. EBITDA marža (kosmati dobiček pred davki, amortizacijo in obrestmi/kosmati 
donos) 

4. Donosnost kapitala – ROE (čisti dobiček/povprečni kapital) 

5. ROIC (bruto dobiček iz poslovanja x 1− % davka na dobiček)/(povprečje; 
aktiva – dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe – kratkoročne poslovne 
obveznosti) 

6. Hitrost obračanja vseh sredstev (celotni prihodki/povprečna celotna sredstva) 

7. Ekonomski dobiček – EVA (čista donosnost iz poslovanja – povprečni stroški 
lastniškega in dolžniškega kapitala) 
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Tabela 4.1 – nadaljevanje 

Vidik odjemalcev 

8. Kakovost izdelkov (stroški kakovosti zunanjih izgub (reklamacij)/prihodki od 
prodaje izdelkov) 

9. Delež pravočasnih dobav (pravočasne dobave/vse dobave) 

10. Zadovoljstvo odjemalcev (indeks zadovoljstva kupcev: rezultat letne ankete 
med vsemi kupci za preteklo leto) 

11. Dobičkonosnost odjemalcev (dobiček iz poslovnega dela/poslovni prihodki) 

12. Novi izdelki (delež prihodkov od izdelkov mlajših od treh let v prodaji vseh 
izdelkov) 

Vidik notranjih procesov 

13. Produktivnost (prodaja na zaposlenega) 

14. Vrednost nabave v prodaji (vrednost nabave/vrednost prodaje) 

15. Zaloge (dnevi obračanja zalog v obdobju) 

16. Dodana vrednost na zaposlenega (celotni prihodki – stroški materiala, blaga in 
storitev/število zaposlenih iz ur) 

17. Stroški kakovosti (celotni stroški kakovosti/prihodki od prodaje izdelkov) 

18. Neto odhodki skupnih dejavnosti (neto odhodki skupnih dejavnosti OE brez 
SPE in brez neto finančnih odhodkov) 

Vidik rasti in inovativnosti 

19. Učinkovitost razvojne dejavnosti (indeks učinkovitosti razvoja: donosnost 
vlaganj v razvoj)  

20. Inovativnost (število realiziranih iskric in predlogov izboljšav/100 zaposlenih) 

21. Vlaganja v razvoj (vlaganja v razvojno dejavnost/prihodki od prodaje izdelkov)

22. Stopnja obnavljanja osnovnih sredstev (aktivirana osnovna sredstva/stroški 
amortizacije) 

Vidik zaposlenih in učenja 

23. Izobrazbena struktura (indeks povprečne dejanske izobrazbene strukture) 

24. Razpoložljivost ljudi za delo (100 % delež odsotnosti zaradi boleznin) 

25. Pogostost poškodb na delu (število poškodb na delu/1.000 zaposlenih) 

26. Indeks plač (povprečna plača v Iskri Avtoelektriki, d. d./povprečna plača v RS) 

27. Izobraževanje (število ur izobraževanja/število zaposlenih) 

28. Zadovoljstvo z delom (anketa: vprašanja o zadovoljstvu – letni podatek za 
preteklo leto) 

 

 





 

5 EMPIRIČNI DEL RAZISKAVE 

5.1 Predstavitev podjetja Iskra Avtoelektrika 

5.1.1 Zgodovina podjetja 

Začetki delovanja Iskre Avtoelektrike, d. d., segajo v leto 1960, ko so proizvodno 

dejavnost avtoelektričnih izdelkov prenesli iz podjetja Iskra Kranj v novo podjetje 

Poslovna enota Iskra Kranj – tovarna Avtoelektrike Šempeter pri Gorici. Na razvoj 

Iskre Avtoelektrike so vplivali različni dejavniki v razvoju družbeno–ekonomskega in 

političnega sistema v nekdanji skupni državi Jugoslaviji kakor tudi razvoj v samostojni 

Republiki Sloveniji. Od ustanovitve do leta 1989 je bilo podjetje tesno povezano z 

razvojem jugoslovanske avtomobilske industrije. Iskra je bila največji dobavitelj 

alternatorjev in zaganjalnikov za osebna in industrijska vozila, ki so jih izdelovali v 

Zastavi, DMB, IMT, TAS in ostalih tovarnah na območju bivše Jugoslavije. Iskra 

Avtoelektrika je imela v tem prostoru več kot 70 % tržni delež. Na eni strani je to za 

poslovanje pomenilo prednost. Na drugi strani pa so se srečevali z dejstvom, da so bili 

izdelki, ki bi lahko bili namenjeni izvozu, manj konkurenčni. Razvoj jugoslovanske 

avtomobilske industrije in kooperacijske povezave domačih proizvajalcev 

avtomobilskih delov s tujimi proizvajalci vozil so vplivali na rast Iskre Avtoelektrike, ki 

je sledila zahtevam in potrebam razvoja avtoelektričnih izdelkov, proizvodnih 

zmogljivosti in zagotavljanju kakovosti. 

Razglasitev neodvisnosti Republike Slovenije leta 1991 je za Iskro Avtoelektriko 

pomenila popolno izgubo tradicionalnih trgov in s tem najbolj kritično obdobje v 

zgodovini podjetja. Nujno je bilo treba poiskati pot iz krize s popolno zamenjavo 

strategije podjetja. V kriznih letih je bil narejen velik preobrat v proizvodnem programu 

in tržni usmerjenosti. Opredelitev poslanstva, analiza novega zunanjega okolja in 

notranjih kritičnih dejavnikov uspeha, pozicioniranje izdelkov z različnimi portfeljskimi 

matrikami ter jasna in odločna opredelitev nove vizije, strateških ciljev in strategij je 

Iskri Avtoelektriki omogočilo preživetje in postopno nadaljnjo rast. Začel se je bliskovit 

izvoz na trge Evropske unije, ZDA in kasneje tudi na tržišča Azije. Iskra Avtoelektrika 

je danes pomemben evropski proizvajalec zaganjalnikov in alternatorjev za gospodarska 

vozila in enosmernih motorjev za mobilno hidravliko in med največjimi slovenskimi 

izvozniki. Podjetje je v tujini odprlo lastne zmogljivosti, in sicer v Belorusiji, Bosni in 

Hercegovini, Braziliji, Franciji, Iranu, Italiji, na Kitajskem, Nemčiji, Rusiji, Španiji, 

Veliki Britaniji in ZDA. 

Danes je blagovna znamka Iskra mednarodno uveljavljena. V skupini je zaposlenih 

preko 2.500 ljudi. Vključno z ostalimi kazalci poslovanja le-to uvršča Iskro 

Avtoelektriko med največje slovenske industrijske družbe, ki v tem času realizira preko 

94 % prodaje na razvitih trgih Evropske unije, Severne Amerike in ostalih razvitih in 
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stabilnih trgih sveta. To podjetje uvršča med največje izvoznike v slovenskem prostoru. 

Podjetje obvladuje celoten poslovni proces od raziskav in razvoja do proizvodnje in 

marketinga ter prodaje. Z lastno prodajno mrežo in podjetji doma in v tujini pa svoje 

delovanje vse bolj globalizira. 

5.1.2 Poslanstvo, vizija in vrednote Iskre Avtoelektrike 

Podjetje je svoje poslanstvo opredelilo takole: 

Iskra Avtoelektrika je globalna dobaviteljica zaganjalnikov in generatorjev za 

motorje z notranjim izgorevanjem, električnih pogonskih in mehatronskih sistemov ter 

delov. Te programe dopolnjuje še program proizvodni sistemi. 

Iskra Avtoelektrika razvija, proizvaja in trži globalno z lastno proizvodno in 

prodajno-distribucijsko mrežo, ki poleg podpore industrijskim odjemalcem trži tudi 

široko paleto izdelkov za drugo vgradnjo. 

Iskra Avtoelektrika je prepoznavna po inovativnosti, trajnostnem razvoju, kakovosti 

proizvodov in procesov, poslovni odličnosti ter veliki tržni in razvojni podpori svojim 

odjemalcem. Prepoznavnost temelji na komplementarnih ljudeh in prožnih poslovnih 

sistemih. 

Vizija Iskre Avtoelektrike je: 

Z inovativnostjo ustvarjati trajnostni razvoj in biti med vodilnimi svetovnimi 

dobavitelji avtonomno napajanih električnih rotacijskih strojev na izbranih tržnih 

območjih. Moto vizije je: inovacije v rotaciji. 

Podjetje je svoje vrednote opredelilo takole: 

Dogodke in spremembe obvladujemo kompetentni ljudje z ustvarjalnim 

sodelovanjem, s podjetniškim duhom in z ozaveščenostjo o pomenu kakovosti in 

odličnosti. Kulturo organizacije spreminjamo z uresničevanjem skupnih vrednot. 

Razvoj za prihodnost: Dolgoročno rast in uspešnost skupine Iskra Avtoelektrika 

ustvarjamo z inovativnostjo, trajnostnim razvojem in uravnoteženostjo zadovoljstva 

vseh deležnikov. Pri tem delujemo in se odločamo tako, da zagotavljamo rast tržnih 

deležev, dobičkonosnost prodaje, donosnost kapitala, krepitev finančne moči in varnost 

zaposlitve. 

Spoštovanje in razvoj posameznika: Spoštujemo različnost posameznikov in 

kulturno raznolikost v naših družbah ter si medsebojno omogočamo razvijanje svojih 

zmožnosti. Napredujemo z nenehnim učenjem in z vzajemnim prenašanjem znanja in 

izkušenj. Pozornost namenjamo varnosti in zdravju pri delu. 

Zaupanje v odnosih: S svojim ravnanjem gradimo in ohranjamo temelje zaupanja 

pri vsem, kar delamo. Zaupamo si in verjamemo, da vsakdo svoje delo opravi po svojih 

najboljših močeh. Zaupanje omogoča sodelovanje in doseganje najboljših rešitev. 
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Zavzetost in odločnost: Z zavzetostjo in odločnostjo ter s podjetniškim duhom 

zagotavljamo napredek podjetja. Uvajamo spremembe in rešujemo navskrižja. Nenehno 

izboljšujemo proizvode, storitve, procese in sisteme. 

Verodostojnost in etičnost: Naše besede so verodostojne in skladne z našimi 

odločitvami in dejanji. Obljubimo tisto, kar lahko izpolnimo. Dane obljube so naša 

obveza in držimo se dogovorov. Spoštujemo moralno-etične vrednote, zakone in 

sprejeta pravila ter politiko podjetja. 

5.1.3 Proizvodni program 

Kot rezultat dolgoletnega sodelovanja s poslovnimi partnerji ter upoštevanja 

njihovih pričakovanj in zahtev glede izdelkov, dolgoletnih izkušenj v lastnem razvoju in 

proizvodnji ter visoke stopnje inovativnosti Iskra Avtoelektrika ponuja širok program 

sodobnih proizvodov: 

Avtoelektrika: Proizvajajo zaganjalnike in alternatorje, namenjene uporabi na 

vozilih z motorjem z notranjim izgorevanjem: 

 Zaganjalniki: Program zajema širok izbor zaganjalnikov, namenjenih zagonu 

vseh vrst motorjev z notranjim izgorevanjem, delovnih prostornin od 0,8 do 17 

litrov. Konstrukcije zaganjalnikov so prirejene specifičnim zahtevam vgradnje 

na osebnih vozilih, gospodarskih vozilih, traktorjih, gradbeni mehanizaciji in 

drugih sredstvih, opremljenih z motorji z notranjim izgorevanjem. 

 Alternatorji: Program zajema veliko izbiro alternatorjev, namenjenih vgradnji 

na vse vrste motorjev z notranjim izgorevanjem. Posamezne družine in izvedbe 

alternatorjev so po konstrukciji prilagojene za delovanje v razmerah, ki jih 

opredeljuje uporaba na osebnih in gospodarskih vozilih, traktorjih in preostali 

mehanizaciji ter na drugih področjih. 

 Integrirani zaganjalnik alternatorji: To so moderni električni stroji, ki 

krmiljeni s pomočjo elektronskega krmilnik-regulatorja omogočajo oskrbo z 

električno energijo. Namenjeni so predvsem za sisteme z veliko porabo 

električne energije. Sistem združuje v sebi funkcijo generatorja oziroma 

funkcijo generatorja in zaganjalnika in tako nadomešča klasičen zaganjalnik in 

alternator. 

Pogonski sistemi: Na osnovi različnih električnih motorjev, elektronskih krmilnikov 

in drugih komponent konstruirajo in nudijo kupcem kompletne rešitve baterijsko 

napajanih pogonskih sistemov: 

 Električni motorji: Program vključuje baterijsko napajane vozne in pogonske 

motorje, namenjene za uporabo na viličarjih, hidravličnih aplikacijah, servo-

volanih, klimatskih napravah, električnih vitlih in drugih aplikacijah 
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industrijske logistične opreme, avtomobilske industrije in nekaterih drugih 

področij. 

 Elektronski krmilniki: Le-ti so namenjeni elektromotornim pogonom na temelju 

baterijsko napajanih kolektorskih, brezkontaktnih elektronsko komutiranih 

motorjev s trajnimi magneti in asinhronskih motorjev. Namenjeni so uporabi v 

raznih pogonskih sistemih. Grajeni so v MOSFET tehnologiji. 

 Pogonski sistemi: Na osnovi proizvodnje različnih tipov električnih motorjev, 

ustreznih elektronskih krmilnikov in drugih elementov, kot so grafični 

prikazovalnik in CAN krmilnik, nudijo popolne baterijsko napajane pogonske 

sisteme. Različni pogonski sistemi so načrtovani na podlagi zahtev konkretnih 

aplikacij za pogone električnih vozil, električno podprtih servo-volanskih 

sistemov, pogone hidravličnih črpalk in raznih dodatnih aplikacij. 

Mehatronika: Znanja, pridobljena skozi dolgoletno delovanje na področju 

avtomobilske industrije ter v razvoju in proizvodnji električnih motorjev in elektronike, 

jim omogočajo razvoj in proizvodnjo mehatronskih komponent in sistemov. V okviru 

programa mehatronike proizvajajo enosmerne motorje za potrebe pogonov različnih vrst 

servo-volanskih sistemov. Elektromotorni pogoni so zasnovani na podlagi kolektorskih 

ali brezkontaktnih elektronsko komutiranih motorjev s trajnimi magneti. 

Sestavni deli: Razvoj izdelkov in tehnologij, dolgoletne izkušnje v proizvodnji ter 

kompetentni zaposleni so zagotovilo za proizvodnjo različnih kakovostnih komponent 

in sestavov, izdelanih na temelju izbranih tehnologij: 

 Hladno kovani deli: S tehnologijo hladnega preoblikovanja izdelujejo dele v 

razponu od 50 g do 1,5 kg s stiskalnicami do 1.000 ton. Tehnološki procesi 

vključujejo tudi potrebne obdelave. Proizvodni program zajema dele, narejene 

iz jekel z normalno in majhno vsebnostjo ogljika, ter dele iz aluminija. Hladno 

preoblikovani deli so lahko dodatno obdelani z različnimi strojnimi in drugimi 

obdelavami na podlagi izbranih tehnologij in asemblirani v sestave. 

 Plastični deli: Program zajema proizvodnjo plastičnih komponent in 

podsestavov vžigalnih tuljav najnovejših tehnologij in raznih izvedb, 

namenjenih različnim vžigalnim sistemom. V programu plastičnih delov pa 

poteka proizvodnja termoplastov in duroplastov ter plastičnih elementov z 

vgrajenimi kovinskimi deli. 

 Aluminijevi ulitki: V okviru samostojne livarne proizvajajo širok spekter 

aluminijevih ulitkov na podlagi različnih aluminijevih zlitin. Na željo kupca 

lahko ulitke tudi mehansko in površinsko obdelajo. 

 Orodja: Dolgoletne izkušnje v proizvodnji in moderne tehnologije so osnova 

proizvodnje najmodernejših orodij za lastne potrebe in potrebe trga. 

Proizvodnja zajema predvsem orodja za hladno masivno preoblikovanje. 
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Izdelki in sistemi za električna in hibridna vozila: Dolgoletne izkušnje in 

pridobljena znanja na področju električnih pogonov, generiranja električne energije in 

delovanja v avtomobilski industriji omogočajo vključevanje v izvajanje projektov 

električnih in hibridnih vozil. Osvojena znanja na osnovi dolgoletnega delovanja na 

razvoju in proizvodnji električnih motorjev, generatorjev, regulatorjev, inverterjev in 

krmilnikov so osnova za kompetentno vključevanje v načrtovanje, razvoj in proizvodnjo 

komponent in kompleksnih sistemov električnih in hibridnih pogonskih sklopov za 

potrebe transportnih sredstev na osnovi specifičnih zahtev posameznih odjemalcev. 

Proizvodni sistemi: Lastna tehnološka znanja, dolgoletne izkušnje in usposobljeni 

kadri omogočajo projektiranje in izdelavo fleksibilnih proizvodnih sistemov na podlagi 

zahtev kupcev. Tržišču ponujajo montažne linije, navijalne stroje in preizkusne naprave. 

5.1.4 Organiziranost Iskre Avtoelektrike 

Podjetje Iskra Avtoelektrika, d. d., je organizirano kot koncern. Obvladujočo 

družbo vodi uprava, ki ima predsednika in dva člana. Tvori jo pet strateških poslovnih 

enot (SPE), osem direkcij in Inštitut za električne rotacijske naprave. V podjetju je 

zaposlenih preko 1500 ljudi, medtem ko jih je v celotnem koncernu, vključno z 

družbami v Sloveniji in v tujini, preko 2000. Strateške poslovne enote so: SPE 

Avtoelektrika, SPE Pogonski sistemi, SPE Mehatronika, SPE Sestavni deli in orodja in 

SPE Trading. Direkcije so: Direkcija prodaje, Direkcija nabave, Direkcija tehnike, 

Direkcija financ, Direkcija ekonomike, Direkcija organizacije in informatike, Direkcija 

ravnanja z ljudmi, Direkcija kakovosti in Inštitut za električno rotacijske sisteme. Za 

koordinacijo dela med strokovnjaki iz direkcij, strateških poslovnih enot in odvisnih 

družb so oblikovani strokovni kolegiji in sveti. Podjetje se je v letu 2006 usmerilo v 

divizijsko organizacijsko strukturo, s katero hoče ustvariti višje oblike povezav in 

sodelovanja med posameznimi organizacijskimi enotami v skupini Iskra Avtoelektrika s 

ciljem izkoriščanja sinergij, ki izhajajo iz sorodne dejavnosti le-teh. Nova 

organizacijska struktura določa divizijo kot organizacijsko obliko, ki s prodajno-

proizvodnega vidika tvori zaokroženo poslovno področje, v katerem so zajete 

organizacijske enote obvladujoče družbe in/ali posamezne odvisne družbe skupine Iskra 

Avtolelektrika. 

V skupini Iskra Avtoelektrika so podjetja: 

 Iskra Avtoelektrika, d. d., Šempeter pri Gorici (kot obvladujoča družba), 

 Iskra Avtoelektrika Avto deli, d. o. o., Bovec, 

 Iskra Avtoelektrika Livarna, d. o. o., Komen, 

 Iskra Avtoelektrika Asing, d. o. o., Šempeter pri Gorici. 

V lasti skupine so naslednja proizvodna podjetja v tujini: 
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 Iskar AE Komponente, d. o. o., Bosna in Hercegovina, 

 IskRa, o. o. o., Belorusija, 

 Pramo Iskra, o. o. o., Rusija, 

 Iskra Autoelectric Ltd., Iran, 

 Iskra Suzhou utoelectric Co. Ltd., Kitajska, 

 Iskra do Brasil Ltda., Brazilija. 

V lasti skupine so naslednja trgovska podjetja v tujini: 

 Iskra Autoelectrique, S.A., Francija in njena podružnica v Španiji, 

 Iskra Autel, D.r.l., Italija, 

 Iskra Deutchland, GmbH., Nemčija, 

 Iskra UK, Ltd., Velika Britanija, 

 Iskra AE Inc., ZDA. 

Iz navedenega je razvidno, da je Iskra Avtoelektrika s proizvodnimi družbami 

navzoča na treh kontinentih. Trgovska mreža lastnih podjetij in pooblaščenih 

distributerjev pa je organizirana na vseh ključnih svetovnih trgih. 

5.2 Vzorec in zbiranje podatkov 

Vzorčenje je povezano z metodami zbiranja podatkov (Tratnik 2002, 67). Pri 

različnih metodah zbiranja podatkov, kot so intervjuji, vprašalniki in opazovanje, se 

lahko odločimo, da jih zbiramo iz celotne populacije, ki jo proučujemo, ali pa iz vzorca 

le-te. Vzorčenje je izbira vzorca, nadaljuje Tratnik (2002, 67), s tem ima v mislih 

določeno število predstavnikov proučevane populacije. Vsakega posameznika iz vzorca 

definiramo kot vzorčno enoto, celotno proučevano populacijo pa kot okvir vzorčenja. 

Pri pozitivističnem raziskovanju je izbira vzorca bistvenega pomena. 

Mesec (1998, 73–74) ugotavlja, da se v kvalitativni raziskavi odpovemo zamisli 

reprezentativnega slučajnostnega vzorca. Vzrok za to je odpoved statistični indukciji. 

Namesto nje se odločimo za analitično indukcijo. Nadaljuje s stališčem, da nas v 

kvalitativni raziskavi ne zanima pogostost pojavljanja določene strukture variabel, 

ampak raznoličnost struktur. V tovrstnih raziskavah raziskovalce zanima sistem vedenja 

in ne razporeditev vedenjskih značilnosti v populaciji (Cassell in Symon 2005, 328–

330). Nekateri avtorji, kot sta Glaser in Straus (1967, 45), v svojih delih uporabljajo 

izraz teoretično vzorčenje v nasprotju s statističnim vzorčenjem, drugi, kot Cassell in 

Saymon (2005, 328), Thietart idr. (2001, 171) in Tratnik 2002, 67–71), pa uporabljajo 

izraz slučajnostno in neslučajnostno vzorčenje. Tudi Tratnik (2002, 67) ugotavlja, da se 

kljub vsemu navedenemu v fenomenoloških raziskavah ponavadi odločimo za vzorec. 

Pri načelih in postopkih vzorčenja nas ne vodi načelo posploševanja, pač pa 

posamezniki in dogajanja kot taka. Mesec (1998, 73) ugotavlja, da nam neslučajnostno 
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vzorčenje da manjše število informantov, ki pa nam dajo reprezentativno sliko raznih 

vidikov informacij ali vedenja, ki je porazdeljeno v populaciji. Nadalje predlaga, pa 

čeprav gre za dele znanja, da sploh ne uporabljamo izraza vzorčenje, ki nekako 

implicira reprezentativnostni namen, ampak raje uporabimo izraz izbor. Tudi nam se ta 

izraz zdi primeren za namen naše raziskave. Cassell in Saymon (2005, 328–330) 

posredno pritrjujeta takemu razmišljanju in pravita, da iščemo relevantne primere, ne 

reprezentativnih. Odločilno pri izboru določenega primera ali gradiva je predvidevanje, 

da bomo v njem našli obilo kakovostnih in uporabnih informacij o področju, ki ga 

raziskujemo, ne pa statistična reprezentativnost. 

5.2.1 Izbor enot raziskovanja 

V empiričnem delu raziskave se soočamo z izborom enot raziskovanja dveh 

vzorcev. Za izbor enot vzorca, ki so sodelovali v anketi, smo oblikovali naslednje 

kriterije: 

 zaposleni, ki sodelujejo v procesu strateškega planiranja (angl. Strategic 

Planning) na nivoju, d. d., SPE ali direkcij ter pri svojem delu uporabljajo 

kombinacijo EFQM in BSC; 

 zaposleni, ki so vključeni v sistem merjenja delovanja (angl. Performance 

Management) za spremljanje napredka pri doseganju strateških ciljev družbe in 

pri tem uporabljajo kombinacijo EFQM in BSC; 

 zaposleni, ki imajo celovit vpogled v poslovanje družbe ali SPE skozi vidik 

EFQM in BSC in so deležniki (angl. Stakeholder) enega ali več procesov 

oziroma sistemov vezanih na uporabo EFQM in BSC; 

 zaposleni, ki se strokovno ukvarjajo z EFQM in BSC managerskima modeloma 

(vrhunski strokovnjaki) in pomagajo vsem deležnikom procesov in sistemov, 

vezanih na navedeni managerski orodji; 

 zaposleni katerih delo se presoja skozi vidik EFQM in BSC v sistemu 

prepoznavanja dosežkov in nagrajevanja (angl. Achievement Recognition) za 

ocenjevanje ter je njihov gibljivi del plače odvisen od doseganja ciljev 

opredeljenih po modelu kazalcev uspešnosti; 

 posamezniki, ki so prepoznani in uveljavljeni kot vrhunski strokovnjaki ter 

poznavalci EFQM in BSC izven skupine Iskre Avtoelektrike. 

Izbor neslučajnostnega namenskega30 vzorca, ki smo ga izvedli z upoštevanjem 

predhodno naštetih kriterijev, nam je dal nabor 34 tipičnih enot zaposlenih v podjetju in 

                                                 
30 Za namenski vzorec se odločimo, če pri zbiranju podatkov potrebujemo posameznike, ki 

nam bodo o proučevani tematiki dali kar največ podatkov, ki so nujno potrebni za namen 
poglobljenega raziskovanja fenomena (Tratnik 2002, 70; Trnavčevič 2007, 37). 
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zunanjih strokovnjakov. V ta nabor so vključeni člani uprave, direktorji strateških 

poslovnih enot, direktorji direkcij, direktor inštituta, direktorji odvisnih družb, notranji 

in zunanji vrhunski strokovnjaki s področja, ki ga raziskujemo, ter drugi. 81,2 % 

anketirancev je bilo moškega spola in 18,8 % je bilo ženskega spola. Največji delež 

anketirancev, skoraj četrtinski, je bil v starostni kategoriji od 46 do 55 let, sledijo mlajši 

od 45 let s petinskim deležem in nato starejši od 56 let z manj kot šestinskim deležem. 

Prevladujejo anketiranci z univerzitetno izobrazbo s slabimi 60 odstotki, sledijo tisti s 

podiplomsko izobrazbo (magister znanosti), ki zasedajo delež dobrih 34 odstotkov, in le 

dobrih 6 odstotkov je tistih z višjo ali visoko strokovno izobrazbo. Vsekakor je to 

vzorec, ki ga bogati nadpovprečna stopnja formalne izobrazbe. Prevladujejo anketiranci, 

katerih delovna doba v podjetju31 znaša med 11 in 20 let s 36,7 odstotnim deležem. S 

23,6 odstotki sledijo tisti, ki so v podjetju med 21 in 30 let. Petinski delež pa imajo tako 

tisti, ki so v podjetju deset in manj let, kot tisti, ki so v podjetju enaintrideset in več let. 

Podatki kažejo na izkušeno strukturo anketirancev. Velika večina, kar 87,5 odstotka, jih 

je v tem času že napredovala. Samo 12,5 odstotka jih na to še čaka. Podrobnejši podatki 

o vzorcu so razvidni iz priloge 1 doktorske disertacije. 

Pri izboru enot neslučajnostnega namenskega vzorca za izvedbo polstrukturiranih 

intervjujev smo se odločili za nabor petih tipičnih enot, ki predstavljajo vrhnji 

management družbe (uprava delniške družbe, ki jo tvorijo predsednik in dva člana), 

vrhunskega strokovnjaka z raziskovanega področja zaposlenega v podjetju in drugega 

vrhunskega strokovnjaka s tega področja izven družbe, v kateri je raziskava potekala. 

5.2.2 Metode zbiranje podatkov 

Pri izboru metod zbiranja podatkov sledimo napotkom, ki jih dajejo Romeny idr. 

(1998, 364). Najprej smo pristopili k širšemu izboru podatkov. Za ta namen smo izvedli 

intranetno anketo. Podoben pristop sta uporabila tudi McAdam in Galloway (2006, 

280–290). Anketa nam je služila kot pomoč pri: 

 preverjanju postavitve kategorij, 

 oblikovanju ključnih vprašanj, 

 oblikovanju sistematične zasnove nadaljnjega zbiranja podatkov, 

 izvedbi komparativne analize podatkov, pridobljenih na ta način z 

ugotovitvami teoretskega dela raziskave, 

 izvedbi komparativne analize podatkov, pridobljenih z anketo s podatki, ki 

izhajajo iz modela kazalcev uspešnosti podjetja. 

                                                 
31 Za anketirance, ki tvorijo vzorec in ki so izven podjetja, velja podatek za delovno dobo v 

podjetju, v katerem so delovali v času izvedbe ankete. 
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Glavni namen ankete je pridobiti informacije od določenega kroga ljudi ali od 

populacije. Pri kvalitativnih vprašalnikih je le-ta omejena z izvedljivostjo kodiranja in 

analize. Ni nam pa treba vselej stopiti v stik z vsakim članom populacije, da bi izvedeli, 

kaj misli. Na tej točki pa nastopijo metode vzorčenja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2002, 169). 

Vzporedno smo zbrali podatke na osnovi modela kazalcev uspešnosti, ki smo ga 

oblikovali za namen doktorske disertacije. Rezultate smo primerjali s teoretskimi 

izhodišči doktorske disertacije in, kot je že predhodno navedeno, z rezultati analize 

ankete. 

Vse skupaj smo uporabili kot osnovo za oblikovanje ključnih vprašanj raziskave. Z 

izvedbo polstrukturiranih intervjujev smo poiskali poglobljene odgovore nanje. 

Tekom poteka empiričnega dela raziskave smo proučevali številne interne 

dokumente, ki so dodatno pojasnjevali podatke, zbrane po predhodno opisanih metodah. 

Temu smo dodali tudi študij eksternih virov, s katerimi smo zagotavljali sekundarne 

podatke, s katerimi smo podatke zbrane v podjetju lahko osvetlili še z drugega zornega 

kota. 

5.2.3 Triangulacija 

Triangulacija je temeljno načelo, kadar se odločimo, da bomo v raziskavi zbirali 

podatke, potrebne za le-to, iz različnih virov (Yin 2003, 97–101). Pristop k izvedbi 

študije primera, v kateri bi za raziskavo potrebne podatke zbirali samo iz enega vira, ni 

priporočljiv. To smo upoštevali tudi pri izvedbi naše raziskave (tako v teoretskem kot v 

empiričnem delu). Najbolj pomembna prednost, ki jo zasledujemo s tem, da za 

raziskavo potrebne podatke zbiramo iz različnih virov, je tako imenovana “stekajoča 

linija raziskave”, ki jo zasledujemo z dosledno uporabo triangulacije. Na ta način je 

vsak rezultat, ugotovitev ali zaključek študije primera bolj prepričljiv in natančen. 

Pomenu triangulacije v kvalitativnih raziskavah se pridružuje tudi Wolcott (2001, 30), 

ki pa istočasno opozarja tudi na pasti, ki nam jih neustrezna uporaba triangulacije lahko 

nastavlja. Vsekakor ne smemo omogočiti, da bi bralcem ali presojevalcem raziskave 

dali možnost za razvrednotenje rezultatov ali ugotovitev samo na osnovi tega, kako je 

bila le-ta vodena. S triangulacijo podatkov, potrebnih za raziskavo, povečujemo tudi 

njeno veljavnost, ker se na ta način zagotavlja različna merila za isti fenomen (Yin 

2003, 99; Thietart idr. 2001, 82–83; Cassell in Symon 2005, 328–329; Silverman 2006, 

302–303; Easterby idr. 2005, 181–182; Trnavčevič 2007, 39). Tratnik (2002, 40) 

ugotavlja, da nam, poleg predhodno navedenega, triangulacija omogoča, da se z 
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rezultati raziskave čim bolj približamo objektivni stvarnosti in preprečimo tako 

imenovani “bias“32 ali pristranski vpliv na našo raziskavo. 

V empiričnem delu naše raziskave smo pristopili k triangulaciji podatkov na 

naslednji način: 

 Na prvem nivoju podatke zagotavljamo iz treh različnih virov: modela 

kazalcev uspešnosti podjetja, intranetne ankete in polstrukturiranih intervjujev. 

 Primarni podatki, ki jih uporabljamo v modelu kazalcev uspešnosti podjetja, 

izhajajo iz najmanj treh različnih virov v podjetju. Primarne podatke 

dopolnjujemo s sekundarnimi za lažje in bolj poglobljeno razumevanje le-teh. 

Sekundarni podatki izhajajo iz najmanj treh različnih virov izven podjetja in v 

podjetju. 

 Anketiranci v anketi predstavljajo vrhnji management podjetja, srednji 

management podjetja, vrhunske strokovnjake v podjetju in vrhunske 

strokovnjake izven podjetja. 

 Intervjuvanci polstrukturiranih intervjujev predstavljajo vrhnji management 

podjetja, vrhunske strokovnjake v podjetju, vrhunske strokovnjake izven 

podjetja in managerje izven podjetja. 

Triangulacija metodologij pomeni privzemanje tako kvalitativnih kot kvantitativnih 

metod zbiranja podatkov, ugotavljajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2002, 181–182) 

in nadaljujejo, da je mogoče kvantitativne metode uporabiti za proučevanje tako “trdnih 

dejstev” kot človekovih zaznav. Uporabimo lahko tudi kvalitativne metode in 

analiziramo podatke tako na objektivistični kot tudi na konstrukcionistični način. 

Raziskovalcem svetujejo uporabo različnih metod v isti paradigmi, kadarkoli je to 

mogoče.  

V našem primeru smo v empiričnem delu raziskave izvedli anketo s pomočjo 

vprašalnika, polstrukturirane intervjuje in analizo modela kazalcev uspešnosti 

poslovanja. 

Na sliki 5.1 shematsko prikazujemo potek empiričnega dela raziskave za namen 

doktorske disertacije. 

                                                 
32 Angleški izraz, ki označuje ožjo, enostransko, pristransko naravnanost raziskave, ki je 

ponavadi posledica zavestnih ali pa nezavednih pogledov raziskovalcev (Tratnik 2002, 40). 
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Slika 5.1 Potek empiričnega dela raziskave  
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5.3 Analiza rezulatov intranetne ankete 

V mesecu juniju 2008 smo v podjetju Iskra Avtoelektrika, d. d., s pomočjo testirane 

intranetne ankete, katere vsebina je razvidna iz priloge 2 doktorske disertacije, izvedli 

raziskavo na izbranem neslučajnostnem namenskem vzorcu, v katerega so bili vključeni 

člani uprave, direktorji strateških poslovnih enot, direktorji direkcij, direktor inštituta, 

direktorji odvisnih družb, notranji in zunanji vrhunski strokovnjaki s področja, ki ga 

raziskujemo, ter drugi, o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in 

BSC v integriranem managerskem modelu. V tej raziskavi so anketiranci izražali 

stopnjo strinjanja z možnimi sinergijskimi učinki interaktivnega delovanja EFQM in 

BSC managerskih orodij v integriranem managerskem modelu njihovega podjetja. 

Prisotnost možnih sinergijskih učinkov v podjetju so ocenjevali z lestvico stopnje 

strinjanja, pri čemer je ocena 1 pomenila “sploh se ne strinjam,” ocena 5 pa je izražala 

popolno strinjanje s prisotnostjo sinergijskih učinkov. 

5.3.1 Interpretacija rezultatov intranetne ankete 

Pri univariatni analizi rezultatov 34 odgovorov smo ugotovili visoko izraženo 

strinjanje z možnimi sinergijskimi učinki, saj je v skupnem preseku vseh 53 trditev 

50 % anketiranih odgovorilo, da se z učinki strinja (ocena 4) in skoraj 25 odstotkov se s 

prisotnostjo sinergijskih učinkov v podjetju zelo strinja (ocena 5). Le trije odstotki 

anketiranih se ne strinjajo z možnimi sinergijskimi učinki vzajemnega delovanja EFQM 

in BSC v podjetju. Podrobnejša frekvenčna analiza po posameznih trditvah se nahaja v 

prilogi 3 doktorske disertacije. 

V naslednjem koraku smo s pomočjo izračunanih povprečnih ocen izpostavili 

trditve, pri katerih opazimo značilno višje ali nižje strinjanje s prisotnostjo sinergijskih 

učinkov v podjetju. V grafičnem prikazu na sliki 5.2 je moč razbrati najnižje strinjanje 

glede povečanja zadovoljstva zaposlenih in njihove soudeležbe, zagotavljanja 

spodbujanja inovativnosti, povečanja zadovoljstva uporabnikov ter doseganje visoke 

stopnje vključenosti vseh deležnikov podjetja. Najvišjo stopnjo strinjanja anketirancev 

pa je moč opaziti pri osredotočanju na merila uspešnosti ključnih procesov, usmerjanje 

k doseganju rezultatov, povečevanju razumevanja ključnih delavnikov uspešnosti 

podjetja, izvajanju povezave strategije z izbranimi kazalci uspešnosti ter nenazadnje je 

značilno višje strinjanje moč opaziti pri spodbujanju dialoga o strateških ciljih in 

njihovemu doseganju. Več podatkov je razvidnih iz priloge 4 doktorske disertacije. 

Glede na izris določenih dimenzij pri rangiranju povprečnih vrednosti strinjanja s 

trditvami (nizka umestitev zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov), smo v naslednjem 

koraku združili trditve o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in 

BSC v integriranem managerskem modelu po predhodno postavljenih sedmih 

kategorijah: 
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Slika 5.2 Povprečne ocene strinjanja s trditvami o možnih sinergijskih učinkih 
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v22  Doseže se pomembno povečanje zadovoljstva uporabnikov.

v29  Doseže se visoka stopnja vključenosti vseh deležnikov podjetja.

POVPREČNA OCENA

v18  Vzpodbuja dialog o strateških ciljih in o njihovem doseganju.

v38  Izvede povezavo strategije z izbranimi kazalci uspešnosti.

v47  Povečuje razumevanje ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja.

v41  Doseže usmerjenost k doseganju rezultatov.

v52  Pozornost managementa se osredotoča na merila uspešnosti
ključnih procesov.

1 - sploh se ne strinjam, 5 - zelo se strinjam
 

 slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju); 

 proces strateškega planiranja (iskanje strateških možnosti in oblikovanje 

strategij); 

 udejanjanje strategij; 

 proces stalnih izboljšav; 

 zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija; 

 zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev); 

 procesni pristop. 

Zanesljivost merjenja omenjenih dimenzij na podlagi združevanja trditev v nove 

spremenljivke (kategorije) smo preverili z izračunanim Cronbachovim alfo33 za vsako 

dimenzijo. Način združevanja trditev ter stopnje zanesljivosti so razvidne iz tabele 5.1 

doktorske disertacije.  

Tri postavljene kategorije zelo zanesljivo, ena srednje zanesljivo in tri pogojno 

merijo iste dimenzije.  

                                                 
33 Cronbachov alfa nam pojasnjuje zanesljivost merjenja. Koeficient zanesljivosti 

predpostavlja, da določeno dejansko spremenljivko merimo z več enakovrednimi 
spremenljivkami, iz katerih tvorimo sestavljeno spremenljivko. S koeficienti zanesljivosti 
ocenjujemo zanesljivost tako sestavljene spremenljivke (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 
154). 
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Tabela 5.1 Stopnje zanesljivosti postavljenih kategorij 

Kategorija Vključene trditve 
Cronbachov 

alfa 

idx1 Slika o stanju v podjetju v1 v7 v51 v10 v11 v17 v53 v23 v33  0,724

idx2 Proces strateškega 
planiranja 

v34 v31 v29 v37 v30 v8 v12 v15 v40 
v47 v21 

0,737

idx3 Udejanjanje strategij v38 v16 v39 v41 v35 v25 v18 v19 v20 
v27 v28 v43 v14 v46 v44 v36 v42 

0,739

idx4 Proces stalnih izboljšav v45 v13 v26 v2 v32 0,524

idx5 Zadovoljstvo zaposlenih 
in njihova participacija 

v48 v5 v49 v50 0,618

idx6 Zadovoljstvo 
uporabnikov 

v4 v22 0,537

idx7 Procesni pristop v3 v9 v6 v52 0,552
 

Na sliki 5.3 prikazujemo graf, ki kaže povprečne vrednosti strinjanja s 

postavljenimi kategorijami možnih sinergijskih učinkov interaktivnega delovanja 

EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. 

Slika 5.3 Strinjanje s sedmimi kategorijami možnih sinergijskih učinkov 

Strinjanje s sedmimi kategorijami učinkov sinergije EFQM in BSC

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,1

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Zadovoljstvo uporabnikov

Zadovoljstvo zaposlenih in njihova paricipacija

Proces stalnih izboljšav

Udejanjanje strategij

Proces strateškega planiranja

Procesni pristop

Slika o stanju v podjetju

1 - sploh se ne strinjam, 5 - zelo se strinjam

 

Iz grafa lahko razberemo najvišjo stopnjo strinjanja s prisotnostjo sinergijskih 

učinkov v kategoriji 1, ki govori o vzpostavljanju slike o stanju v podjetju (pregled nad 

stanjem v podjetju) ter kategoriji 7, ki govori o procesnem pristopu. Najnižja stopnja 

strinjanja pa je razvidna v kategoriji 6, ki govori o povečevanju zadovoljstva 

uporabnikov (odjemalcev) ter v kategoriji 5, ki govori o zadovoljstvu zaposlenih in 

njihovi participaciji. Podjetje ima v uresničevanju sinergijskih učinkov na teh področjih 

še veliko rezerv in nadaljnjega dela. 
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5.3.2 Komparacija rezultatov intranetne ankete z izhodišči, danimi v teoretskem 

delu disertacije 

Pri izvedbi komparativne analize rezultatov ankete z izhodišči, ki izhajajo iz 

teoretskega dela doktorske disertacije, smo v prvem koraku izvedli izbor vseh trditev o 

možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem 

managerskem modelu, katerih kumulativni delež frekvenčne porazdelitve odgovorov “4 

se strinjam” in “5 se zelo strinjam” znaša 70 % in več. Iz priloge 3 doktorske disertacije 

je razvidno, da je takih trditev 37 od 53 ali natančno 70 %. Ocenjujemo, da je, glede na 

relativno visoko postavljen kriterij, rezultat dober. 

Glede na predhodno postavljene kategorije, ki imajo svoje osnove v podpoglavju 

4.2.3 doktorske disertacije, je v prvi “Slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v 

podjetju)” takih trditev 100 %. V drugi kategoriji “Proces strateškega planiranja (iskanje 

strateških možnosti in oblikovanje strategij)” je takih trditev 82 %. V tretji kategoriji 

“Udejanjanje strategij” je takih trditev 65 %. V četrti kategoriji “Proces stalnih 

izboljšav” je takih trditev 40 %. V peti kategoriji “Zadovoljstvo zaposlenih in njihova 

participacija” je takih trditev 25 %. V šesti kategoriji “Zadovoljstvo uporabnikov 

(odjemalcev)” je takih trditev 50 % in v sedmi kategoriji “Procesni pristop” je takih 

trditev 75 %. 

Na osnovi takega pogleda na trditve o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega 

delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu ugotavljamo, da bo v 

nadaljnjem poteku raziskave treba posebno pozornost nameniti vprašanjem, ki se bodo 

nanašala na sklope trditev v kategoriji “Proces stalnih izboljšav” in v kategoriji 

“Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija” ter v kategoriji “Zadovoljstvo 

uporabnikov (odjemalcev).” 

V drugem koraku smo izvedli izbor vseh trditev o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu, katerih 

povprečna ocena odgovorov “4 se strinjam” in “5 se zelo strinjam” znaša 4 in več. Iz 

priloge 4 doktorske disertacije je razvidno, da je takih trditev 26 od 53 ali 49 %. 

Ocenjujemo, da je to visoko postavljen kriterij. V kolikor bi pri tem kriteriju vztrajali, bi 

bil pogled na trditve v predhodno postavljenih kategorijah naslednji: v prvi “Slika o 

stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju)” je takih trditev 89 %. V drugi 

kategoriji “Proces strateškega planiranja (iskanje strateških možnosti in oblikovanje 

strategij)” je takih trditev 55 %. V tretji kategoriji “Udejanjanje strategij” je takih trditev 

39 %. V četrti kategoriji “Proces stalnih izboljšav” je takih trditev 40 %. V peti 

kategoriji “Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija” ni takih trditev. Tudi v 

šesti kategoriji “Zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev)” ni takih trditev in v sedmi 

kategoriji “Procesni pristop” je takih trditev 50 %. 

Na osnovi tehtnega razmisleka smo se odločili za manjše znižanje kriterija, in sicer 
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tako, da povprečna ocena odgovorov “4 se strinjam” in “5 se zelo strinjam” znaša več 

kot 3,75. Iz priloge 4 doktorske disertacije je razvidno, da je takih trditev 43 od 53 ali 

81 %. Ob malenkostni spremembi kriterija je slika občutno drugačna. V prvi postavljeni 

kategoriji “Slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju)” je takih trditev 

100 %. Tudi v drugi kategoriji “Proces strateškega planiranja (iskanje strateških 

možnosti in oblikovanje strategij)” je takih trditev 100 %. V tretji kategoriji 

“Udejanjanje strategij” je takih trditev 76 %. V četrti kategoriji “Proces stalnih 

izboljšav” je takih trditev 40 %. V peti kategoriji “Zadovoljstvo zaposlenih in njihova 

participacija” je takih trditev 75 %. V šesti kategoriji “Zadovoljstvo uporabnikov 

(odjemalcev)” je takih trditev 50 % in v sedmi kategoriji “Procesni pristop” je takih 

trditev 100 %. 

Kljub temu da obstajajo med dvema variantama drugega koraka v posameznih 

kategorijah občutne razlike, pa v kolikor dovolj pozorno le-te analiziramo, ugotovimo, 

da v veliki meri podpirajo ugotovitve prvega koraka. 

To pomeni, da bo v nadaljnjem poteku empiričnega dela doktorske disertacije treba 

posebno pozornost nameniti vprašanjem, ki se bodo nanašala na sklope trditev v 

kategorijah: 

 “Proces stalnih izboljšav,” 

 “Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija,” 

 “Zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev).” 

Strnjen pregled rezultatov prikazujemo v tabeli 5.2. 

5.4 Analiza rezultatov modela kazalcev uspešnosti podjetja 

Na osnovi modela kazalcev uspešnosti podjetja smo s strani pooblaščenih oseb 

Iskre Avtoelektrike, d. d., pridobili podatke po posameznih kazalcih za obdobje od 

vključno leta 2000 do vključno leta 2007. Rezultati so prikazani v prilogi 6 doktorske 

disertacije. Pri samih podatkih moramo opozoriti na nekatere pomanjkljivosti, ki se jim 

zaradi objektivnih okoliščin nismo mogli izogniti. 

 Kazalec 1 (EV/EBITDA); podatke smo lahko pridobili samo za leta 2005, 2006 

in 2007. Iskra Avtoelektrika je v letu 2005 vstopila na borzo in od takrat dalje 

so nam bili ti podatki dosegljivi. 

 Kazalec 5 (ROIC); podatke smo iz nam neznanih razlogov, ki izhajajo iz 

podjetja, lahko pridobili samo za leti 2006 in 2007. Pri ocenjevanju trenda smo 

si pomagali z lastnimi izračuni, ki smo jih izvedli iz drugih kazalcev. 

 Kazalec 9 (delež pravočasnih dobav); podatke smo lahko pridobili za leta 2005, 

2006 in 2007. Družba je v letu 2005 vpeljala sistem SAP, ki omogoča zbiranje 

tudi teh podatkov. 
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 Kazalec 25 (pogostost poškodb na delu); podatki so bili v celoti razpoložljivi, 

vendar smo podatke za leta 2001, 2002, 2003 in 2004 pridobili iz Poročila za 

leto 2004. 

 Kazalec 28 (zadovoljstvo z delom); v letu 2001 in 2002 v podjetju ni bilo 

izvedene ankete, zato ne razpolagamo s podatki za ti dve leti. 

Analizo rezultatov modela uspešnosti podjetja smo izvedli v štirih korakih: 

 V prvem koraku smo proučili sedem predhodno postavljenih kategorij, v katere 

smo uvrstili sinergijske učinke, opredeljene v podpoglavju 4.2.3 doktorske 

disertacije. 

 V drugem koraku smo izvedli izbor kazalcev iz modela uspešnosti podjetja za 

namen doktorske disertacije, ki imajo za primer Iskre Avtoelektrike, d. d., 

pozitiven trend in družba na tem področju dosega ali presega zastavljene cilje. 

 V tretjem koraku smo izvedli povezavo tako izbranih kazalcev s sinergijskimi 

učinki, ki smo jih v opisanem petem koraku podpoglavja 4.4.3 doktorske 

disertacije opredelili kot tiste, ki smiselno pripadajo le-tem. 

 V četrtem koraku smo izvedli komparacijo vseh predhodno opredeljenih 

sinergijskih učinkov, razvrščenih v sedem postavljenih kategorij, s 

sinergijskimi učinki, opredeljenimi na osnovi v drugem koraku izbranih 

kazalcev iz modela uspešnosti podjetja za namen doktorske disertacije. 

Kot posledica izvedbe analize rezultatov modela uspešnosti podjetja je nastalo 

veliko različnih zapisov, ki dokumentirajo in utemeljujejo vsakega izmed navedenih 

štirih korakov. Vsi dokumenti so sestavni del dokumentacije raziskave, ki pa jih v 

doktorski disertaciji zaradi njihove obsežnosti ne prikazujemo. 

5.4.1 Rezultati modela kazalcev uspešnosti podjetja 

Pogled na rezultate modela kazalcev uspešnosti podjetja za osemletno obdobje nam 

pokaže, da od sedmih kazalcev finančnega vidika modela podjetje dosega pozitiven 

trend v petih izmed njih ali v 71 %. To so rast prodaje, donosnost kapitala (ROE), 

donosnost investiranega kapitala (ROIC), obračanje sredstev in ekonomska dodana 

vrednost (EVA). V štirih ali v 57 % tudi dosegajo zastavljene cilje. EBITDA marža in 

EV/EBITDA sta kazalca, ki kažeta negativen trend. 

Samo dva kazalca od petih, ki tvorijo vidik odjemalcev, ali 40 % ima pozitiven 

trend in dosega zastavljene cilje. To sta dobičkonosnost odjemalcev in delež novih 

izdelkov. Zunanje izgube kakovosti, delež pravočasnih dobav in zadovoljstvo 

odjemalcev so kazalci, ki kažejo negativen trend in podjetje z njimi ne dosega 

zastavljenih ciljev. 
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Kar 67 % kazalcev vidika notranjih procesov kaže pozitivne trende. To pomeni, da 

so štirje kazalci od šestih tisti, ki dajejo temu vidiku pozitiven predznak. To so prodaja 

na zaposlenega, dnevi obračanja zalog, dodana vrednost in neto odhodki skupnih 

dejavnosti. Delež nabave v prodaji in stroški kakovosti pa sta kazalca, ki izkazujeta 

negativen trend in podjetje z njima ne dosega zastavljenih ciljev. 

Vidik rasti in inovativnosti nam postreže s tremi kazalci od štirih, ki izkazujejo 

pozitiven trend. To pomeni, da s 75 % kazalci tega vidika podjetje dosega zastavljene 

cilje. To so indeks učinkovitosti razvoja, “iskrice”na 100 zaposlenih in delež vlaganj v 

razvoj. Stopnja obnavljanja osnovnih sredstev je kazalec, kjer podjetje ne dosega 

zastavljenih ciljev in izkazuje negativen trend. 

Trije kazalci od šestih vidika zaposlencev in učenja ali 50 % izkazuje pozitivno rast 

in podjetje z njimi dosega zastavljene cilje. To so izobrazbena struktura, boleznine in 

poškodbe. Plače, ure izobraževanja in zadovoljstvo zaposlenih pa so kazalci, s katerimi 

podjetje beleži negativen trend in ne dosega zastavljenih ciljev. 

Celoten model uspešnosti podjetja tvori 28 kazalcev, razdeljenih v pet vidikov. Od 

tega podjetje na področju, ki ga pokriva 17 kazalcev ali 61 %, izkazuje pozitivne trende. 

Na področjih, ki jih pokriva 16 kazalcev ali 57 %, pa tudi dosega zastavljene cilje. 

5.4.2 Ocena vpliva zunanjih dejavnikov na poslovanje podjetja 

Iskra Avtoelektrika v zadnjih letih intenzivno gradi globalno proizvodno in 

prodajno mrežo. S strategijo globalizacije želi pridobiti osnove za oblikovanje globalnih 

cen izdelkov, kar je pogoj za globalno konkurenčnost. S tem procesom pa se povečujejo 

tudi tveganja in vplivi globalnih sprememb na poslovanje družbe. 

Če je Iskra Avtoelektrika v začetku novega tisočletja še beležila stabilno okolje in 

posledično poslovne rezultate, se je po letu 2002 začela soočati z močnimi in hitrimi 

spremembami. V drugi polovici leta 2003 je začela padati vrednost ameriške valute v 

primerjavi z evrom. Ker je imela družba precej večji deleže prodaje v USD kot pa 

nabave v USD, so se pojavile negativne tečajne razlike, ki so še močneje zaznamovale 

poslovne rezultate v letu 2004. Iskra Avtoelektrika se je s povečevanjem nabave, 

predvsem iz Kitajske, odzivala s strategijo uravnoteževanja prodaje in nabave v USD in 

s tem poskušala na naraven način minimizirati valutna tveganja. To ji je v zadovoljivi 

meri uspelo v letu 2007. Medtem pa se je posluževala terminskih nakupov USD na 

osnovi letnih poslovnih načrtov.  

Vrednost USD se je v letu 2005 krepila proti EUR, kar je pozitivno vplivalo na 

poslovanje, vendar je te pozitivne učinke izničila in dodatno negativno vplivala rast cen 

strateških surovin, ki se je začela že v letu 2004 (predvsem baker in jeklo). Odziv 

podjetja je bil v poskusu prenosa dviga cen strateških surovin na kupce, kar mu je v 

večji meri uspelo šele v letu 2006. Zato visoka rast cenen bakra v letu 2006 in 2007 ni 

imela hujših posledic za poslovanje. Poleg volatilnosti in nenehnega padanja ameriške 
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valute v primerjavi z evrom ter nepričakovanih visokih ravni cen strateških surovin je 

leto 2005 zaznamoval še en zunanji dejavnik. To je uvedba mednarodnih računovodskih 

standardov pri poslovnem poročanju. Novi standardi niso več omogočali pripisa 

dobičkov odvisnih družbe v dobiček obvladujoče družbe, tu so še nekatere druge 

spremembe, ki so zmanjšale finančno moč podjetja.  

Odzivi na vplive okolja so bili v Iskri Avtoelektriki intenzivni. Ključno je bilo 

predvsem uravnoteženje prodaje in nabave v USD, vgraditev nihanja cen v prodajne 

cene in nenazadnje organska rast prodaje z novimi izdelki ter povečevanje 

produktivnosti (Vidic 2008, 1–6).  

5.4.3 Interpretacija in komparacija rezultatov modela uspešnosti podjetja z 

vidika postavljenih kategorij 

V kolikor pogledamo na rezultate modela uspešnosti podjetja z vidika predhodno 

postavljenih sedmih kategorij, pridemo do zanimivih ugotovitev, ki dajo celotni 

raziskavi dodaten pomen. Za veliko večino trditev, kar 98 %, o možnih sinergijskih 

učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu 

nam je uspelo s pomočjo štirih korakov, opisanih v podpoglavju 5.4 doktorske 

disertacije, poiskati ustrezne kazalce uspešnosti, ki neposredno ali posredno 

pojasnjujejo in utemeljujejo posamezno trditev. 31 trditev od 53 ali 58 % pojasnjujemo 

in utemeljujemo s po enim ustreznim kazalcem uspešnosti. Nadaljnjih šest trditev ali 

11 % utemeljujemo s po dvema kazalcema uspešnosti. Vse ostale trditve pa 

pojasnjujemo in utemeljujemo z več kot dvema kazalcema uspešnosti. 

Glede na predhodno postavljene kategorije je v prvi “Slika o stanju v podjetju 

(pregled nad stanjem v podjetju)” kar 78 % takih trditev, ki jih pojasnjujemo s samo 

enim kazalcem. Ostalih 22 % trditev pa pojasnjujemo z dvema ali tremi kazalci. V drugi 

kategoriji “Proces strateškega planiranja (iskanje strateških možnosti in oblikovanje 

strategij)” vse trditve pojasnjujemo in utemeljujemo s po enim ustreznim kazalcem. V 

tretji kategoriji “Udejanjanje strategij” je 53 % takih trditev, ki jih pojasnjujemo z enim 

kazalcem uspešnosti, razliko pa utemeljujemo z dvema ali več ustreznimi kazalci. V 

četrti kategoriji “Proces stalnih izboljšav” je 60 % takih trditev, ki jih pojasnjujemo s po 

enim kazalcem, eno trditev pojasnjujemo s sedmimi kazalci, za eno pa nam ni uspelo 

dobiti ustreznega kazalca uspešnosti. V peti kategoriji “Zadovoljstvo zaposlenih in 

njihova participacija” je samo ena trditev, ki jo pojasnjujemo s samo enim kazalcem. 

Vse ostale trditve pa pojasnjujemo s tremi ali več kazalci. V šesti kategoriji 

“Zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev)” obe trditvi pojasnjujemo s po dvema 

kazalcema uspešnosti in v sedmi kategoriji “Procesni pristop” je samo ena trditev, ki jo 

pojasnjujemo z enim kazalcem uspešnosti, ostalih 75 % trditev pa pojasnjujemo in 

utemeljujemo z dvema ali več kazalci. V tabeli 5.2 strnjeno prikazujemo tudi pregled 

kazalcev uspešnosti po postavljenih kategorijah v povezavi s posameznimi trditvami o 
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možnih sinergijskih učinkih. 

Ni namen tega podpoglavja doktorske disertacije ocenjevanje in presojanje 

poslovanja družbe Iskra Avtoelektrika, d. d. Zaradi zanimivosti vsebine se v 

nadaljevanju nekaterim komentarjem zavestno nismo izognili. 

Finančni vidik: Kazalci iz te skupine so v veliki večini pozitivni, trendi so tudi 

pozitivni in postavljene cilje večinoma dosegajo. Trend kazalca EV/EBITDA je 

negativen in odraža razmere poslovanja podjetja. Za potencialne kupce delnic podjetja 

naveden kazalec ne kaže na odločitev investitorjev, da bi se odločili za nakup. Z vidika 

investitorjev podjetje postaja nezanimivo za vlaganje v nakup delnic. Pri tem pa 

moramo vsaj deloma upoštevati tipična tranzicijska dogajanja, ki so se v zvezi z 

obravnavanim podjetjem v preteklosti odvijala v ozadju in se posledično odražala na 

borzi. Finančni kazalci kažejo, ali strategija Iskre Avtoelektrike, d. d., in uprava družbe 

z managerskimi ukrepi, ki se zrcalijo tudi v izbranih nefinančnih kazalcih za doseganje 

strateških ciljev, prispevajo k boljšemu finančnemu stanju podjetja. Kazalci, ki najbolje 

pojasnjujejo uspešnost podjetja z denarnimi enotami, so dobiček iz poslovanja, 

dobičkonosnost sredstev, dobičkonosnost kapitala, dobičkonosnost prihodkov, 

ekonomska dodana vrednost (EVA), rast prodaje in ustvarjanje denarnih pritokov. 

Uprava Iskre je motivirana za prikaz čim večjega dobička, ki posredno vpliva tudi na 

borzno ceno delnice. To jim omogočajo tudi različne metode knjigovodskega 

obračunavanja. Klasična računovodska merila merijo uspešnost in učinkovitost 

poslovanja podjetja in uprave s sredstvi in kapitalom (viri) podjetja. 

V kolikor iz tega zornega kota pogledamo na postavljene kategorije in na njihovo 

vsebino, potem lahko trdimo, da ima management družbe izdelan pregled nad stanjem v 

podjetju. Ravno tako lahko trdimo, da imajo domišljen pristop k iskanju strateških 

možnosti in oblikovanju strategij. Nekaj več nejasnosti in dilem se pokaže pri 

udejanjanju strategij. Vendarle ne v taki meri, da bi vsebina tretje kategorije, gledano s 

tega zornega kota, lahko postala vprašljiva. 

Vidik odjemalcev: Kazalci iz te skupine so z vidika postavljene kategorije 

zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev) najbolj pomembni. Trendi kazalcev so bolj 

negativni kot ne. Število novih izdelkov v prodaji se giblje med 30 % in 35 %. Mogoče 

najpomembnejši kazalci v tej skupini kažejo na padec zaupanja, ki se kaže tako v 

nižjem zadovoljstvu odjemalcev kot v večji dobičkonosnosti odjemalcev. To pomeni, da 

se vpliv valutnih tveganj za odjemalce bistveno povečuje. Za njih se cene povečujejo. 

Za podjetje se povečuje tveganje glede padca prodaje. Kazalci odnosa do uporabnikov 

(vidik odjemalcev) omogočajo upravi družbe, da določi cilje in merila za doseganje 

uspešnosti poslovanja s posameznimi skupinami kupcev in na posameznih trgih. Ne 

glede na dejavnost in proizvod ali storitev lahko izbere uprava družbe bolj ali manj med 

istimi petimi osnovnimi kazalci. To so tržni delež, delež ohranjanja starih strank, delež 

pridobivanja novih strank, razvoj trajnejših odnosov s kupci oziroma z uporabniki 
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storitev, razvoj takšnih proizvodov ali storitev, kot jih zahtevajo določene skupine 

kupcev, zadovoljstvo strank in dobičkonosnost strank. Uprava podjetja mora določiti 

svojo strategijo odnosa s posameznimi skupinami kupcev, ki je določena glede na 

lastnosti proizvodov ali storitev (cena, uporabnost, kakovost, edinstvenost), odnos do 

kupcev ali uporabnikov (čas dostave, zadovoljstvo kupcev ali uporabnikov), podobo in 

ugled podjetja. 

Pogled na vsebino postavljenih kategorij iz zornega kota odjemalcev (uporabnikov) 

nam pokaže na resne težave pri kategoriji “Zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev).” 

Vsekakor je to vprašanje, ki mu bo treba v nadaljnjem poteku raziskave za namen 

doktorske disertacije nameniti dodatno pozornost. Obenem pa nam ta pogled potrjuje 

ugotovitve, ki smo jih predhodno izrazili glede udejanjanja strategij. 

Vidik notranjih procesov: Kazalci iz te skupine so za podjetje pozitivni in kažejo, 

da v večini primerov podjetje dosega cilje. Nižje nabavne cene vhodnih surovin in 

močan EUR vplivajo na nižje stroške proizvodnje. Pomemben kazalec, ki deluje 

negativno, je strošek kakovosti. Ta kaže na manjšanje vlaganj v kakovost izdelkov 

(trend je negativen), kar se pokaže tudi v kazalcu “Zadovoljstvo odjemalcev.” Kazalec 

“Dodana vrednost” ni v korelaciji s kazalcem “Rast prodaje” in zaostaja. Kazalci 

notranjih poslovnih procesov so osredotočeni na tiste notranje procese, ki imajo največji 

vpliv na zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev) in doseganje finančnih ciljev podjetja. 

Včasih se zdi, kakor da se notranji poslovni procesi tičejo le proizvodnje, vendar to ni 

res. Notranji poslovni procesi so vsi procesi v podjetju, ki so namenjeni ustvarjanju 

vrednosti zanj. Globalno poslovanje zahteva poleg uvajanja nove tehnologije in opreme 

ter vlaganja vanju še osredotočenost na opredmetena osnovna sredstva, proizvodnjo 

kakovostnih proizvodov in storitev pri nizkih stroških, razvoj informacijske tehnologije, 

podatkovnih baz in sistemov. 

Vsebina postavljenih kategorij, gledana iz zornega kota notranjih procesov, nam 

kaže na ustreznost trditev, ki izhajajo iz kategorije “Procesni pristop.” Hkrati pa nas 

tudi opozarjajo na težave, ki se odražajo v kategoriji “Zadovoljstvo uporabnikov 

(odjemalcev),” ter na zadovoljivo stanje v kategoriji “Udejanjanje strategij”. 

Vidik rasti in inovativnosti: Trendi kazalcev iz te skupine so za podjetje večinoma 

pozitivni in kažejo, da v večini primerov podjetje dosega cilje. Število “iskric” se 

povečuje in kaže na zavedanje zaposlenih o pomembnosti inovacij za razvoj podjetja. 

Delež vlaganj v razvoj ima pozitiven trend. Zaostaja pa obnavljanje sredstev, kar 

ugodno vpliva tako na večjo dodano vrednost kot na kazalec obračanja sredstev. Cilje 

kazalca “Stopnja obnavljanja OS” podjetje ne dosega. Trend je negativen. Posledice 

negativnega trenda se bodo pokazale v prihodnjem poslovanju. V preteklosti je bilo 

stroškovno računovodstvo podjetja osredotočeno predvsem na merjenje proizvajalnih 

stroškov proizvodov. V sedanjem globalnem času pa uprava družbe vse bolj potrebuje 

informacije tudi o drugih stroških v zvezi s proizvodi. Med te stroške spadajo stroški v 
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zvezi s proizvodom še pred njegovo proizvodnjo, na primer stroški raziskave in razvoja, 

oblikovanje proizvoda, tehnološka študija proizvodnje in podobno. 

Pogled na vsebino postavljenih kategorij iz zornega kota rasti in inovativnosti nam 

kaže na ugodno stanje glede trditev, ki izhajajo iz kategorije “Proces stalnih izboljšav.” 

Nadalje nam kažejo na določene pomanjkljivosti v trditvah, ki izhajajo iz kategorije 

“Pregled nad stanjem v podjetju” in v kategoriji “Iskanje strateških možnosti” in 

“Oblikovanje strategij”. 

Vidik zaposlencev in učenja: Trendi pomembnih kazalcev iz te skupine so za 

podjetje večinoma negativni. Pri stopnji izobrazbe, številu poškodb in bolniških 

odsotnosti podjetje dosega cilje. Trendi so pozitivni. Pri številu ur izobraževanj, pri 

zadovoljstvu zaposlenih in plačah so trendi negativni. Podjetje ciljev ne dosega. Kazalci 

učenja in rasti so zadnji kazalci modela uspešnosti podjetja, vendar nič manj pomembni 

od drugih. “Podpirajo” preostale štiri vidike. Razvoj podjetja ni možen brez zaposlenih, 

njihovih sposobnosti, naprednih informacijskih sistemov ter morale in motivacije 

(kazalec zadovoljstva zaposlencev). V sedanji globalni ekonomiji, v kateri Iskra 

Avtoelektrika, d. d., tudi deluje, so bistvenega pomena nenehne izboljšave procesov in 

odnosov do strank (odjemalcev, kupcev, zaposlenih, lokalnih skupnosti). Naložbe v 

razvoj zaposlenih morajo biti razumljene kot dolgoročne naložbe in ne kot strošek. Tako 

kot pri kazalcih odnosa do odjemalcev (uporabnikov) obstaja tudi pri kazalcih učenja in 

rasti nekaj osnovnih, ključnih kazalcev uspešnosti. To so ohranjanje števila zaposlenih, 

produktivnost zaposlenih, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, odzivnost 

zaposlenih in kakovosti opravljenega dela, veščine zaposlenih ter izpopolnjevanje 

znanja in sposobnosti zaposlenih za nenehno izboljševanje procesov ter zadovoljstva 

zaposlenih. 

Vsebina postavljenih kategorij, gledana iz zornega kota zaposlencev in učenja, kaže 

na resne težave, povezane s trditvami v kategoriji “Zadovoljstvo zaposlenih in njihova 

participacija.” Dolgoročno se ob nespremenjenih gibanjih kaže nevarnost vpliva na 

prav vse postavljene kategorije. To razumemo kot velik izziv za management družbe. 

Tako kazalci zadovoljstva odjemalcev (uporabnikov) kot kazalci zadovoljstva 

zaposlencev kažejo na negativen trend. Dolgoročno gledano z vidika uresničevanja 

strategije je tveganje, da se strateški cilji ne bodo uresničili, veliko. Stopnja obnavljanja 

OS je nizka, sredstva se starajo. Tveganje podjetja, da bo v prihodnje lahko dosegalo 

tudi slabše finančne rezultate, se povečuje. Doseženi finančni rezultati niso v celoti 

odraz upravljanja (ravnanja) s procesi. Spremenjene zunanje okoliščine poslovanja Iskre 

Avtoelektrike, d. d., kot je svetovna povezanost poslovanja, skrajševanje življenjskih 

ciklov proizvodov in drugo, zahtevajo predvsem strateško odločanje uprave. Našo 

pozornost sta pritegnili dve pomembni zadevi, in sicer: nefinančni kazalci vidika 

odjemalcev in nefinančni kazalci vidika zaposlencev (rast in učenje) kažejo na slabšanje 

zadovoljstva. Z vidika uresničevanja strategije in dolgoročne uspešnosti podjetja je za 
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upravo to znak, da se tveganje glede uspešnosti udejanjanja strategije povečuje. 

Vsekakor nameravamo tem izzivom nameniti dodatno pozornost v nadaljevanju 

raziskave. 

5.5 Oblikovanje ključnih vprašanj in preverjanje postavljenih kategorij 

Na osnovi rezultatov intranetne ankete in rezultatov modela uspešnosti podjetja 

bomo v tem podpoglavju oblikovali ključna vprašanja, s pomočjo katerih bomo v 

nadaljevanju raziskave poiskali odgovore na tiste vsebine, na katere v dosedanjem 

poteku le-te nismo dobili dovolj jasnih odgovorov. Kot sekundarno bomo tudi poskušali 

poiskati morebitne dodatne potrditve ali drugačne poglede na do sedaj že pretežno 

dorečene vsebine. Strnjen pregled do sedaj pridobljenih rezultatov raziskave za namen 

doktorske disertacije prikazujemo v tabeli 5.2. 

Tabela je razdeljena na sedem predhodno postavljenih kategorij. V dosedanjih 

korakih raziskave za namen doktorske disertacije so se izkazale kot vsebinsko primerne 

in logične. V prvem stolpcu prikazujemo vrsto in številke kazalcev po modelu 

uspešnosti podjetja, ki utemeljujejo posamezno trditev o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. V 

drugem stolpcu označujemo skladnost trditve s kriterijem ankete, da povprečna ocena 

odgovorov “4 se strinjam” in “5 se zelo strinjam” znaša več kot 3,75. V tretjem stolpcu 

označujemo skladnost trditve s kriterijem ankete v katerem kumulativni delež 

frekvenčne porazdelitve odgovorov “4 se strinjam” in “5 se zelo strinjam” znaša 70 % 

in več. V četrtem stolpcu pa navajamo trditve o možnih sinergijskih učinkih, 

razporejene po kategorijah. Pred vsako trditvijo je oznaka, ki opredeljuje številko 

vprašanja iz intranetne ankete. 

V podpoglavju 5.3.1 doktorske disertacije smo med drugim predstavili tudi 

rezultate zanesljivosti merjenja sinergijskih učinkov po postavljenih kategorijah. 

Rezultati, ki so razvidni iz slike 5.3 doktorske disertacije, nam kažejo, da je zanesljivost 

merjenja spremenljivke, ki smo jo merili z več enakovrednimi spremenljivkami, komaj 

sprejemljiva za kategorije proces stalnih izboljšav, zadovoljstvo uporabnikov 

(odjemalcev) in procesni pristop ter zmerna za kategorijo zadovoljstvo zaposlenih in 

njihova participacija. Pri izračunavanju Cronbachove α moramo vedeti, da se koeficient 

zanesljivosti (α) veča, če povečamo število merjenih spremenljivk. Osnovni predpogoj 

pri tem pa je, da moramo dodatne spremenljivke dobro korelirati z ostalimi 

spremenljivkami, tako da ne zmanjšujejo povprečne korelacije med spremenljivkami 

(Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 57). 

Če bi se v našem primeru uporabili ta inštrument za povečanje zanesljivosti 

merjenja, bi se morali z raziskavo povrniti v podpoglavji 3.3 in 4.2.3 doktorske 

disertacije ter dodatno raziskati rezultate interakcij uravnoteženega skupnega delovanja 

EFQM in BSC. Na tej osnovi bi posledično, v kolikor bi predhodno prišli do novih, 
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dodatnih spoznanj, dodatno opredelili sinergijske učinke njunega vzajemnega delovanja. 

Po naši oceni bi bil rezultat takega povratnega kroga v raziskavi negotov in bi zanj 

porabili veliko časa. Posledično smo se po tehtnem premisleku odločili, da bomo v 

nadaljevanju raziskave izkoristili moč polstrukturiranih intervjujev. Z njihovo pomočjo 

bomo pridobili poglobljene odgovore v zvezi z vsebino v posameznih kategorijah. 

Poseben poudarek pa bomo dali kategorijam, katerih zanesljivost merjenja se je izkazala 

kot mejna. 

Tabela 5.2 Strnjen pregled rezultatov ankete in modela uspešnosti 

Št. 1 Kategorija: Slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju) 

Model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

5 X X v1 Olajša ocenjevanje trenutnega stanja v 
podjetju. 

5 X X v7 Pomaga oblikovati čisto in jasno sliko o stanju 
v podjetju. 

4 X X v51 Izboljša razumevanje dejanskega stanja v 
podjetju. 

5 X X v10 Jasno opredeli prednosti podjetja in področja, 
potrebna izboljšav. 

2, 5 X X v11 Sproži proces benchmarkinga. 

5 X X v17 Omogoča izdelavo liste kazalcev uspešnosti 
na osnovi dobrih zgledov iz prakse. 

7, 5, 6 X X v53 Omogoča prepoznavanje in uspešno širjenje 
dobrih praks. 

5 X X v23 Omogoči stalno primerjanje z najboljšimi, kar 
nam da pravo sliko o svoji vrednosti. 

5 X X v33 Jasno opredeli prednosti podjetja in področja, 
potrebna izboljšav. 

Št. 2 Kategorija: Proces strateškega planiranja 

Kazalci 
model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

7 X X v34 spodbudi dosleden proces strateškega 
planiranja. 

7 X X v31 Oblikuje široke smernice za proces 
strateškega planiranja. 

7 X / v29 Doseže se visoka stopnja vključenosti vseh 
deležnikov podjetja. 

7 X X v37 Omogoči jasnost sprejete strategije. 
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Tabela 5.2 – nadaljevanje 

7 X X v30 Izkaže kot dobro orodje za ocenjevanje 
uspešnosti procesa strateškega planiranja. 

4 X / v8 Omogoča oblikovati jasne usmeritve podjetja. 

2 X X v12 Oblikuje dolgoročni pogled na razvoj in rast 
podjetja. 

5 X X v15 Jasno so oblikovani strateški cilji podjetja, ki 
izhajajo iz vizije podjetja. 

5 X X v40 Oblikuje primerna merila za ovrednotenje 
strateških ciljev. 

16 X X v47 Povečuje razumevanje ključnih dejavnikov 
uspešnosti podjetja. 

7 X X v21 Omogoča lažji konsenz vrhnjega 
managementa o strategiji podjetja. 

Št. 3 Kategorija: Udejanjanje strategij 

Model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

2 X X v38 Izvede povezavo strategije z izbranimi kazalci 
uspešnosti. 

19, 20, 
24 

/ / v16 Doseže disciplino pri izvajanju strategij. 

23 / / v39 Interes podjetja je postavljen v ospredje pred 
interese posameznikov ali skupin. 

19, 20, 
24 

X X v41 Doseže usmerjenost k doseganju rezultatov. 

2, 4, 7, 
16, 21 

X / v35 Zagotavlja večjo ter dolgotrajnejšo zavezanost 
vodstva. 

7, 16 X X v25 Omogoči, da se na primeren način prenaša 
razumevanje strateških ciljev širše v podjetju. 

2 X X v18 spodbuja dialog o strateških ciljih in o 
njihovem doseganju. 

6 X / v19 Doseže povezavo med izbrano strategijo in 
operativnimi nalogami za njeno uresničevanje. 

13,15 X / v20 Jasno so oblikovani tudi kratkoročni cilji 
podjetja. 

2 X X v27 Zagotovlja širše razumevanje aktivnosti za 
doseganje zastavljenih ciljev. 

21 / / v28 Jasno se opredeli odgovornost za doseganje 
ciljev in zagotavljanja virov za njihovo doseganje. 

11, 16 X X v43 Doseže operativno motiviran vrhnji 
management, ki informativno (poleg strateških) 
spremlja tudi operativne rezultate poslovanja. 
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Tabela 5.2 – nadaljevanje 

7 X X v14 Management podjetja ima v vsakem trenutku 
jasno sliko glede udejanjanja strategij. 

2, 4, 6, 7, 
16 

X X v46 Omogoča uporabo dvojne zanke učenja 
(double learning loop), ki služi za preverjanje 
konsistentnosti strateških predpostavk in 
sprejemanje ukrepov za prestrukturiranje podjetja. 

16 X X v44 Poudarja sodelovanje med managerji na 
nivoju poslovnih funkcij. 

16 X X v36 Zaposlenim omogoča boljše razumevanje 
strategije podjetja, ciljev ter načinov njihovega 
doseganja. 

2, 16, 21 X X v42 Managementu in zaposlenim omogoča boljše 
razumevanje povezav med tistim, kar podjetje 
dela, in tistim, kar dosega. 

Št. 4 Kategorija: Proces stalnih izboljšav 

Model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

20 / / v45 Doseže vpeljavo procesa stalnih izboljšav. 

20 X X v13 Zagotavlja vodila in spodbude za izvajanje 
stalnih izboljšav. 

20 / / v26 Zagotavlja spodbujanje inovativnosti v 
podjetju. 

 / / v2 V okviru procesa stalnih izboljšav omogoča 
doseganje in preseganje vodilnih podjetij v 
panogi. 

11, 
12,13, 
18, 19, 
20, 21 

X X v32 Doseže izkoriščanje povratnih informacij 
(feed back), kar omogoča izvedbo izboljšav 
ugotovljenega stanja. 

Št. 5 Kategorija: Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija 

Model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

25 X / v48 Doseže, da je pozornost managementa 
usmejena tudi na mehke sestavine vodenja. 

23, 24, 
25 

X / v5 Omogoča uveljavitev sistema nagrajevanja, 
vezanega na doseganje posameznikovih in 
skupinskih ciljev. 

6, 11, 16, 
18, 21 

X X v49 Večji del zaposlenih ima širši vpogled v 
poslovanje podjetja. 

23, 24, 
25 

/ / v50 Doseženo je povečanje zadovoljstva 
zaposlenih in njihova soudeležba. 
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Tabela 5.2 – nadaljevanje 

Št. 6 Kategorija: Zadovoljstvo odjemalcev 

Model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

5, 11 X X v4 Generirajo se številne iniciative za povečanje 
zadovoljstva uporabnikov. 

5, 11 / / v22 Doseže se pomembno povečanje zadovoljstva 
uporabnikov. 

Št. 7 Kategorija: Procesni pristop 

Model 
uspešn. 

Anketa 

3,75 + 

Anketa 

70 % + 
Sinergijski učinki: 

2, 4, 6, 7, 
15 

X X v3 Razumevanje procesnega pristopa je podprto s 
kazalniki kakovosti le-teh. 

16, 6 X X v9 Omogoča vpeljavo učinkovitega obvladovanja 
poslovnih procesov. 

12 X / v6 Omogoča razvrščanje procesov glede na njihov 
strateški pomen. 

2, 6, 13 X X v52 Pozornost managementa se osredotoča na 
merila uspešnosti ključnih procesov. 

 
Polstrukturirani intervjuji nam bodo lahko pomagali dodatno pojasniti dileme, ki so 

se v dosedanjem poteku raziskave pokazale. Z ustrezno postavljenimi podvprašanji 

računamo na odpravo večine dilem vezanih na zanesljivost merjenja posameznih 

kategorij. Na ta način bomo lahko po drugi poti posredno povečali tudi zanesljivost 

merjenja, ki, poleg ostalega, izhaja iz analize rezultatov intranetne ankete. 

Na osnovi rezultatov dosedanjega poteka in ugotovljenih rezultatov raziskave za 

namen doktorske disertacije ter njihove analize smo se odločili, da bomo v nadaljevanju 

pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev uporabili naslednja ključna vprašanja: 

 Kako kombinacija EFQM in BSC vpliva na oblikovanje slike o stanju v 

podjetju? 

 Kakšen je vpliv navedene kombinacije managerskih orodij pri njunem 

vzajemnem delovanju na proces iskanja strateških možnosti in oblikovanja 

strategij? 

 Zakaj bi se kombinacija EFQM in BSC lahko pokazala kot pomembna pri 

učinkovitejšem udejanjanju strategij? 

 Ali EFQM in BSC pri njunem skupnem delovanju vplivata na proces stalnih 

izboljšav v podjetju in če, kako? 

 Katere bi lahko bile ovire pri vplivanju zadevne kombinacije managerskih 

orodij na proces stalnih izboljšav v podjetju? 
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 Kakšen je vpliv uporabe kombinacije navedenih managerskih orodij na 

zadovoljstvo zaposlenih in njihovo participacijo? 

 Zakaj se je v podjetju poslabšalo zadovoljstvo zaposlenih? 

 Kakšen je vpliv uporabe kombinacije navedenih managerskih orodij na 

zadovoljstvo odjemalcev (uporabnikov)? 

 Zakaj se je v podjetju poslabšalo zadovoljstvo odjemalcev (uporabnikov)? 

 Kateri so vplivi kombinacije EFQM in BSC pri njunem vzajemnem delovanju 

na procesni pristop v podjetju? 

 Ali je možno, da katero izmed obravnavnih managerskih orodij sčasoma 

prevzame vodilno vlogo in potisne drugo v podrejeni položaj ter se s tem 

prekine uravnoteženo medsebojno delovanje? 

 Na kakšen način menite, da bi se v prihodnosti dalo še izboljšati rezultate 

vzajemnega delovanja EFQM in BSC? 

Tekom izvedbe polstrukturiranih intervjujev bomo s smiselno postavljenimi 

podvprašanji, različno glede na posameznega intervjuvanca, pridobili poglobljene in 

različne poglede na raziskovano vsebino, ki bodo lahko dodatno podkrepili ali ovrgli do 

sedaj opravljeno raziskovalno delo ter dali raziskavi še večjo težo in pomen. 

5.6 Analiza in interpretacija podatkov iz polstrukturiranih intervjujev 

Polstrukturirane intervjuje za namen empiričnega dela doktorske disertacije smo 

izvedli na neslučajnostnem namenskem vzorcu, ki je opredeljen v podpoglavju 5.2.1 

tega dela. Izvajali smo jih med 1. 9. 2008 in 3. 10. 2008. Polstrukturirani intervju s 

ključnimi vprašanji smo pred izvedbo le-teh testirali. Zvočni zapisi intervjujev so 

arhivirani v elektronski obliki. Njihovi prepisi so arhivirani v elektronski obliki, izpisi 

pa so sestavni del širšega nabora dokumentacije o izvedbi raziskave. 

Kategorija 1: Slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju) 

Na zastavljeno vprašanje intervjuvanec 1 odgovarja: “EFQM skozi 

samoocenjevanje pokaže na prednosti, slabosti in priložnosti na posameznem področju 

ter da širšo sliko o stanju v podjetju. Sam EFQM zahteva merjenje, pri čemer si lahko 

pomagamo z BSC. Skratka, managerski orodji se dopolnjujeta in kot strokovnjak lahko 

trdim, da je to eden izmed možnih načinov njunega součinkovanja pri zasledovanju 

poslovne odličnosti v podjetju.” 

Intervjuvanec 3 dodaja: “Če govorimo o sliki o stanju v podjetju, potem BSC bolj 

kaže na udejanjanje strategije, medtem ko EFQM bolj kaže primerjavo s trendi, z neko 

zgodovino na posameznem področju. Z njegovo uporabo lažje delamo primerjavo z 

najboljšimi praksami (angl. Best Practices). To je dopolnjen celovit vpogled nad 

stanjem v podjetju. Tukaj vidim največjo dodano vrednost njune kombinacije glede na 
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zastavljeno vprašanje.”  

Intervjuvanec 2 nadaljuje: “Kombinacija teh dveh orodij deluje in to dobro. Z 

EFQM se poglobljeno in strukturirano ugotavlja slika o stanju v podjetju. Posledično se 

postavljajo cilji. Potem pa je treba meriti njihovo izvedbo. Te podatke imamo v podjetju 

obdelane zelo natančno tako mesečno, četrtletno, polletno in letno. Slika je dokaj jasna. 

Kombinacija je tista, ki je vredna. Ne bi mogel reči, da ima katero izmed navedenih 

managerskih orodij prevladujoč vpliv.”  

Intervjuvanec 5 v svojem nekoliko širšem odgovoru ugotavlja: “Obe managerski 

orodji, tako EFQM kot BSC, bi lahko rekel, da sta strateški orodji, pri čemer je njuna 

vloga ali funkcija vendarle vsaj v enem delu različna. EFQM omogoča celovitejše 

razumevanje rezultatov delovanja podjetja. Omogoča široko vključevanje ljudi k 

razumevanju delovanja in rezultatov ter na tej osnovi stalno sprožanje primernih 

izboljšav. BSC nam omogoča v podjetju predvsem boljše razumevanje strategije in 

boljše razširjanje strategije navzdol in razumevanje dejavnikov, ki omogočajo doseganje 

strateških ciljev. S tega zornega kota se mi zdi, da se obe orodji ali, če hočete, oba 

modela lahko uspešno dopolnjujeta.”  

Intervjuvanec 4 je bil v svojem odgovoru relativno kratek in odločen: “Obe 

managerski orodji se vsekakor dopolnjujeta. EFQM, po mojem mnenju, predvsem 

določa vrste strategij in način priprave strategij. BSC je bolj namenjen udejanjanju, 

nadzoru in komuniciranju strategij. V naslednjem koraku pa se uporablja tudi za 

benchmarking določenih dejavnosti. Obe managerski orodji se dopolnjujeta tako, kot 

sem rekel.”  

Intervjuvanec 3 je svoje razmišljanje zaključil: “Po moji izkušnji je EFQM 

celovitejše managersko orodje. BSC je bolj osredotočen na izvajanje strategije, medtem 

ko EFQM bolj široko pristopa k določenemu področju. Področja so bolj strukturirana, 

od voditeljstva pa do poslovnih rezultatov. V kombinaciji se obe lepo dopolnjujeta in 

mislim, da si nista konkurenta v tem smislu.” 

Iz odgovorov lahko logično sklepamo, da so intervjuvanci neposredno ali posredno 

podprli ugotovitve o sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC v 

integriranem managerskem modelu pri ugotavljanju stanja v podjetju, ki izhajajo iz 

podpoglavja 4.2.3 doktorske disertacije. Ravno tako lahko sklepamo, da smo na ta 

način dobili pozitivne odgovore na vseh devet trditev o možnih sinergijskih učinkih 

njunega vzajemnega delovanja, ki so razvidne iz prve točke tabele 5.2 tega dela. 

Kategorija 2: Proces strateškega planiranja (iskanje strateških možnosti in 

oblikovanje strategij) 

Intervjuvanec 5 je bil v svojem odgovoru jasen in neposreden: “Jaz ne eno ne drugo 

managersko orodje ne vidim kot posebno močno v procesu oblikovanja strategij. Z 

izjemo strateške mape, ki že pri oblikovanju strategij poskuša usmerjati v ključne 
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dejavnike uspeha po štirih vidikih, kar pa posledično v procesu oblikovanja strategij 

omogoča osredotočanje na pravo vsebino. To se pravi, da je koristno tudi pri strateškem 

načrtovanju, medtem ko EFQM pri samem oblikovanju strategije težko uporabimo, če 

sedaj preskočim možnost ocenjevanja procesa strateškega načrtovanja.”  

Intervjuvanec 2 je svoj odgovor podkrepil s primerom: “Mi stalno zasledujemo 

dodano vrednost. S ciljem doseganja višje dodane vrednosti stalno iščemo možne nove 

strategije, ki nam bodo omogočale dosegati višjo dodano vrednost. Pri iskanju novih 

strategij ne bi mogel dati prednosti kateremu izmed njih. Sta kar uravnotežena. Bolj se 

je problem odločiti, da potrebno spremembo narediš čim prej. Prej ko se odločiš, bolje 

je in manj boli. Pri tem sta obe managerski orodji pomembni. Z EFQM si postavljaš 

cilje, z BSC jih zasleduješ in meriš.”  

Intervjuvanec 4 je bil v svojem odgovoru kratek in jedrnat: “Potrebno je oboje 

nekako interaktivno obravnavati. Jasno, najprej je EFQM, ker drugo merilo sprašuje, 

kako se oblikuje strategija. Ko se skozi BSC gleda, kako to udejaniti, pa se morda lahko 

spremeni še pristop k oblikovanju strategij.”  

Intervjuvanec 1 je svoj odgovor vsaj posredno povezal tudi z vsebino prve 

kategorije: “ Za oblikovanje strategij je pomembno, da management podjetja ve, kje se 

le-to nahaja. Pri tem mu kar močno pomaga EFQM. Z njegovo pomočjo tudi ugotovi, 

katere so možne smeri, v katere naj bi se podjetje usmerjalo. Posledično ni več problem 

narediti strateške mape niti oblikovati meril, ki bi kazala, kje na poti je podjetje. Sistem 

iskanja strategij je tako dosti bolj sistematičen, kot pa bi bil, če bi začeli ad-hock 

ugotavljati, kakšno je stanje v podjetju. Benchmarking pri tem tudi dosti pomaga, da 

lahko vidiš, v katero smer se podjetje lahko usmerja. Zahteva pa se strokoven pristop. 

Obe managerski orodji sta zahtevni. Zahtevata znanje in njuno poznavanje. Po nekaj 

letih izkušenj z njuno uporabo se tudi njuna izraba povečuje in koristi podjetju.”  

Intervjuvanec 3 je na to vprašanje odgovoril široko. Nekateri tako pridobljeni 

odgovori presegajo okvir druge kategorije. Odločili smo se, da bomo ostale odgovore 

smiselno uporabili v analizi preostalih kategorij. Odgovarja: “Po EFQM je voditeljstvo 

ena izmed pomembnih postavk, kjer so poslanstvo, vizija, strategije in njihovo 

oblikovanje pomembne in nujne. Vsi ti postopki in primerjave z dobrimi praksami 

pripomorejo k temu, da podjetje lahko razvije dobro strategijo. Le-to pa nadgradi z 

BSC. Strategija je, tako kot stvari razumem jaz, posledica samoocene. Je nek krog, ki je 

tukaj zaključen. Sam osebno vidim veliko prednost v celovitosti EFQM in operativnosti 

BSC. To je tudi njuna prednost, saj dajeta managementu podjetja pravo mero celovitosti 

in pravo mero hitrosti. Ni smiselno delati samooceno vsak teden, ker se stvari tako hitro 

ne spreminjajo, je pa smiselno spremljati udejanjanje strategije, kjer se ta kombinacija 

tudi izkaže kot prava.” 

Iz odgovorov se da razbrati, da imajo intervjuvanci nekoliko različne poglede na 

vlogo interaktivnega delovanja EFQM in BSC v procesu strateškega planiranja. V 

166 



Empirični del raziskave 

ozadju se da razbrati njihove različne položaje, ki jih zasedajo, in s tem povezane 

izkušnje ter stopnjo poglabljanja v detajle, ki so pri tem potrebni. Nekateri poudarjajo 

prednosti EFQM v tem procesu. Drugi ju postavljajo ob bok enega drugemu. Enotni so 

si, da sta obe managerski orodji zahtevni in da pogojujeta visoko stopnjo 

usposobljenosti tistih, ki ju pri delu uporabljajo. Vendarle, v kolikor dovolj tankočutno 

pristopimo k analizi odgovorov intervjuvancev in pri tem uporabimo določeno mero 

empatije, lahko ugotovimo, da vsaj posredno vsi potrjujejo trditve, ki so razvidne iz 

točke 2 tabele 5.2 doktorske disertacije. 

Kategorija 3: Udejanjanje strategij 

Intervjuvanec 5 nam je na to vsebino postregel s celovitim odgovorom: “Pri 

udejanjanju strategij sta lahko obe managerski orodji, posebno v njuni kombinaciji, zelo 

koristni. Orodji nimata istega namena, zato težko rečem, ali je vseeno, ali bi uporabljali 

eno ali pa drugo. BSC lahko pomaga v podjetju razumeti strateške cilje, razumeti 

ključne dejavnike, ki vplivajo na doseganje teh ciljev, in seveda s tega naslova tudi 

ključne strateške naloge in projekte, kar je osnova, da zna to management na ljudem 

razumljiv način prenesti zaposlenim. To pa je predpogoj uspešnega udejanjanja 

strategije. Management se premalo ukvarja s strategijo. To pa je eden izmed razlogov za 

njeno slabše udejanjanje. Ljudje strategije ne razumejo. Strateških usmeritev ne poznajo 

in tako naprej. Prav tu je BSC izjemno močan. V tistem drugem delu, ki se imenuje 

spremljanje uresničevanja, pa sta zelo koristni obe managerski orodji. BSC ponuja na 

pregleden način ključne podatke, medtem pa z EFQM lahko skozi leta sistematično 

spremljamo tako uresničevanje strategij kot rezultate. V ta sistem ocenjevanja 

vključujemo ustrezno širok krog ljudi. S tem povečujemo poznavanje strategije, 

zavedanje o strategiji in o uspešnosti delovanja. S tem v fazi implementacije strategije 

pomagamo k uspešnosti tega procesa. Sočasna uporaba je zelo koristna, ker BSC nudi 

nek izbran nabor kazalnikov, ki nudi managementu osnovno informacijo za ukrepanje. 

EFQM pa nudi sistematično ocenjevanje in izboljševanje.”  

Intervjuvanec 1 k temu razmišljanju dodaja: “BSC je bolj podvržen znanju, 

izkušnjam in sposobnostim managementa. Ne glede na stanje, ki ga EFQM precej 

natančno prikaže, so potem poti naprej lahko različne. Če razumemo BSC kot zapis 

neke poti, potem lahko ti meriš tudi zgrešene zadeve. EFQM ti da strukturiran način 

razmišljanja, ki ga še ojačaš s souporabo BSC.”  

Intervjuvanec 4 na kratko dopolnjuje: “Ti dve managerski orodji se dopolnjujeta. Še 

posebej ko se skozi strateško karto vidi vzroke in učinke, je njuno dopolnjevanje v 

nadaljevanju učinkovito.”  

Intervjuvanec 2 je v svojem odgovoru nakazal pomanjkljivosti, ki jih pri tej vsebini 

opaža: “Kombinacija obeh managerskih orodij je v tem delu učinkovita. Tiste strategije, 

ki se udejanjajo na trgu, smo v zadnjih sedmih, osmih letih kar dobro zadeli. Z razvojem 
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nismo šli v napačno smer niti nismo zgrešili tržnega segmenta. Navznoter pa smo 

naredili premalo. Ti dve managerski orodji bi morali uporabljati bolj navzdol po 

hiaerhiji. Ko smo uvajali BSC, smo prišli do drugega nivoja. Bolj navzdol pa še nismo, 

kar je narobe. Na nižjih nivojih se srečujemo s pomanjkanji ustreznih znanj. Ljudje se 

ukvarjajo z bolj operativnimi zadevami. Pomembna pa je tudi njihova mentaliteta. Po 

domače povedano: imamo preveč gasilcev in premalo strategov. Novih znanj je 

premalo.”  

Intervjuvanec 3 je posredno pritrdil dosedanjim ugotovitvam: “Sigurno je bolj 

učinkovito orodje, ki kaže na udejanjanje strategij, BSC. Je bolj hitro, je bolj učinkovito, 

je bolj povezano s strategijami in s strateškimi cilji. EFQM nam pove, v kakšni 

kondiciji smo, nam pa ne pove, “na kateri hrib hodimo,” “kje plavamo” in tako naprej. 

BSC nam bolj meri trenutno zmogljivost in nam kaže, v kateri smeri gremo. Ko nekaj 

ne funkcionira, ko nekaj ne gre, nam obe managerski orodji dajeta samo signale. Obe 

managerski orodji sta orodji po zasnovi, nista pa rešitvi. Za tem mora biti cela 

managerska struktura s svojim načinom delovanja, upravljanja z viri, komuniciranjem, 

človeškimi viri, ki to udejanjanje spodbudi. Med razloge za slabo udejanjanje strategij 

lahko omenim, da ljudje ne vedo, kaj se od njih pričakuje, kakšna je njihova vloga in 

kakšne so njihove odgovornosti. Na drugem mestu je komunikacija in na tretjem mestu 

je udejanjanje dogovorov. Management je ključen faktor in to so managerska orodja, ki 

jih lahko uporabi ali pa zlorabi.” 

Odgovori kažejo na to, da vsi intervjuvanci v kombinaciji EFQM in BSC vidijo 

učinkovito managersko orodje za namen udejanjanja strategij. Večina izmed njih daje 

določeno prednost BSC. Nedvomno pa se je iz odgovorov pokazalo, kako pomembno je 

razširjanje zadevne kombinacije po strukturi podjetja navzdol. Pomembnost znanja in 

poznavanja obeh managerskih orodij s strani celotne managerske strukture je ponovno 

stopila v ospredje. Eksplicitno je bilo povedano, da sta to samo managerski orodji in da 

je odgovornost managementa, kako njuno kombinacijo uporablja. Uporabljen je bil 

celo izraz zloraba, kar kaže na morebitne slabe izkušnje iz vsakdanjega dela. Odgovori 

pa nedvoumno potrjujejo moč vzajemnega delovanja obravnavanih managerskih orodij 

pri udejanjanju strategij. Težko bi trdili, da smo iz odgovorov lahko posredno ali 

neposredno razbrali potrditve vseh sedemnajstih trditev o možnih sinergijskih učinkih 

njunega vzajemnega delovanja. O veliki večini pa smo. Vsekakor pa imajo v podjetju, v 

katerem je potekal empirični del raziskave, pred seboj še nekaj izzivov, ki se nanašajo 

na to vsebino. Intervjuvanci iz podjetja se tega tudi zavedajo. 

Kategorija 4: Proces stalnih izboljšav 

“Na proces stalnih izboljšav vplivata obe managerski orodji. Začel bom z EFQM, 

ker predstavlja celovito orodje pri vzpostavljanju in delovanju procesa stalnih izboljšav. 

Pomaga zaznavati potrebne izboljšave in jih tudi udejanjati ter spremljati njihovo 
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udejanjanje. Skozi leta lahko to postane sistematičen okvir nenehnega izboljševanja. 

Tudi kazalniki v BSC omogočajo managementu stalno spremljanje tega izboljševanja na 

osnovi trendov, ki kažejo, kje je ta proces uspešen,” razglablja intervjuvanec 5.  

Intervjuvanec 4 dodaja: “Če pogledamo osnovno vodilo EFQM, je tudi Demingov 

krog, s katerim je vsekakor mogoče tudi nekaj izboljšati. Kako to izpeljemo, ni 

bistveno. Bistveno je, da se nekaj izboljša. Pri stalnih izboljšavah BSC ni tako direkten, 

ampak je posreden. Skozi merjenje rezultatov vpliva na začetek izvajanja stalnih 

izboljšav in izboljševanja rezultatov.” “EFQM podaja zatečeno stanje, medtem ko BSC 

kaže nek napredek. Po modelu samoocenjevanja se lahko ocenjuje tudi napredovanje. 

EFQM napredek nagrajuje. Po BSC si lahko zastaviš cilje, ki so zelo zahtevni, višji, 

boljši kot tekmečevi. BSC stalno kaže neke številke. Pomembno je, da se ravno tukaj 

dopolnjujeta. Zadovoljujeta tudi dve vrsti ljudi v podjetju. Tiste, ki so bolj usmerjeni v 

številke, in druge, ki so bolj usmerjeni v ljudi in v mehke prvine vodenja,” nadaljuje 

intervjuvanec 1.  

Intervjuvanec 2 je bil v svojem odgovoru bolj posreden: “Imamo interni sistem, ki 

mu pravimo “iskrice.” Ta sistem kar dobro deluje. Še bolj pomembne pa so korenite 

stalne izboljšave in hitrost njihovega uvajanja. Globalizacija od nas zahteva hitro 

prilagajanje. Ocenjujem, da so premiki premalo koreniti in prepočasni. Ustvarjamo zelo 

dobre rezultate, ki pa bi lahko bili še veliko boljši.” “Proces stalnih izboljšav je 

predvsem strateška odločitev. Če je odgovor da, potem je to sestavni del BSC in tudi 

EFQM v smislu razvijanja modelov, orodij, procesov in podprocesov, ki te spodbujajo. 

Ti dve managerski orodji to zaznata in spodbujata. Ponavljam, če je odločitev da, potem 

ta kombinacija lahko pripomore k temu,” sklepa intervjuvanec 3. 

“Ovire pri procesu stalnih izboljšav seveda so,”odgovarja intervjuvanec 5 in 

nadaljuje: “Z mojega zornega kota gledano je še vedno največja ovira razumevanje 

namena zmožnosti potencialnih rezultatov enega in drugega managerskega orodja. Žal 

se prevečkrat uporabljata le za potrebe zunanjega potrjevanja in ne notranjega 

izboljševanja. Obravnavani managerski orodji pa sta predvsem namenjeni za 

izboljševanje znotraj. V podjetjih velikokrat zmanjkajo potrebni viri, ljudje, ki bi se z 

uporabo teh dveh managerskih orodij ukvarjali. Po njuni vpeljavi pogosto ni zavedanja, 

da je to način vsakdanjega dela, ki bi ga morali iz dneva v dan, iz leta v leto razvijati.”  

Z zanimivim odgovorom nam postreže intervjuvanec 2: “EFQM se včasih pokaže 

kot togo in morebiti ne dovolj fleksibilno orodje, tako da se moramo znotraj podjetja 

potem tudi znajti. Drži, da je EFQM malo bolj umetniški, BSC pa malo bolj trdo v 

številke usmerjeno managersko orodje.”  

Zanimiv in vsebinsko bogat pogled na nevarnosti je podal intervjuvanec 1: “Modno 

je, če se ta managerska orodja uporablja. Management zgleda bolj “in” v primeru njune 

uporabe. Ovira je dejanski cilj managementa. Ali ti dve orodji uporablja iskreno in 

strokovno ali je pa to samo fasada, za katero se skriva. Zelo pomembno je, na kakšen 
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način je prišlo do uporabe teh orodij. Ali na demokratičen način, na osnovi skupnih 

spoznanj ali na osnovi avtokratskih direktiv. Druga ovira je avtokratičnost vodenja 

uporabe teh dveh orodij. Tretja ovira je mogoče preveč birokratska uporaba in omejitev 

samo na številke. Tu je nevarnost pri BSC večja. Če se ne upošteva tudi mehkih prvin 

vodenja, je napaka lahko zelo velika. Način uporabe teh dveh managerskih orodij je 

zelo pomemben. Avtokratska uporaba jima v bistvu zmanjšuje njuno moč.”  

Intervjuvanec 3 je v svojem odgovoru postregel s precejšnjo mero optimizma: “Po 

pravici povedano, jaz ovire tukaj ne vidim. Kaj bi oviralo in zakaj bi oviralo? Obe 

managerski orodji spodbujata neko celovitost, neko komunikacijo, neko hitrost. EFQM 

nas celo spodbuja v primerjave z najboljšimi, da si posledično zastavimo nek plan 

izboljšav. Ne vidim ovir, prej obratno, spodbujanje k tem procesom.”  

Anketiranci so si v svojih odgovorih skorajda plebiscitarno enotni o moči in 

pozitivni naravnanosti obeh managerskih orodij, posebno pa še njunega vzajemnega 

delovanja pri vzpostavljanju in vzdrževanju procesa stalnih izboljšav v podjetju. V 

primeru iskrenega pristopa managementa je moč njunega vzajemnega delovanja v 

procesu stalnih izboljšav velika. V obratnem primeru stvar hitro zvodeni. Demokratični 

stil vodenja njuno moč povečuje in ji daje dodaten zagon. Ne samo na področju stalnih 

izboljšav. Avtokratični pristop k vodenju ju dobesedno lahko razoroži. 

Kategorija 5: Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija 

Intervjuvanec 3 se je razgovoril pri tej vsebini: “Obe obravnavani managerski 

orodji imata to možnost. Jaz se vedno vračam na osrednjo funkcijo managementa. Nič ti 

ne pomaga imeti dober avto, če ne znaš voziti. Res je, da si managerska orodja izbiramo 

managerji sami, da nam pomagajo. Je pa tudi res, da je na tej poti obilo ovir, da ljudje 

(zaposleni) vse to razumejo. To nista samo analitični orodji, nista samo strateški orodji. 

Kombinacija teh dveh orodij mora biti vodilo za komuniciranje za ciljne namene, za 

variabilni del plače, za komuniciranje nadrejeni–podrejeni oziroma “avtocesta 

komunikacije.” Obe managerski orodji vse to vsebujeta in spodbujata. Brez 

managementa, ki to spodbuja, ki to razume in umno uporablja, je to samo kombinacija 

managerskih orodij in nič več. Sama uporaba ali učinkovitost uporabe je predvsem 

odvisna od managementa. Če je odločitev managementa, da privzame ti dve orodji, 

potem sem prepričan, da sta dobri za povečanje učinkovitosti na področju procesov, 

zadovoljstva zaposlenih, zadovoljstva odjemalcev itd. Verjamem v managerska orodja, 

ki so celovita, ne verjamem pa v tista, ki specializirajo določena področja. Jaz sem 

pristaš holističnih pristopov. Ti dve sta taki. V njuni kombinaciji pa lahko zadovoljita 

večino managerskih potreb. Ozko grlo ne vidim v managerskih orodjih kot takih, ampak 

v izrabi le-teh in v usposobljenosti managementa. To mora postati sestavni del 

delovanja vsakega posameznika. Naloga vrhnjega managementa je, da vse, kar deluje, 

deluje po teh principih. Tu je še dovolj priložnosti za izboljšave prav na tem področju.”  
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Intervjuvanec 4 se je izognil neposrednemu odgovoru: “Običajno gledamo bolj na 

zadovoljstvo kupcev (odjemalcev) kot pa na zadovoljstvo zaposlenih. To je še zmeraj 

malo zadaj. Če pogledamo EFQM v svoji osnovi, zadovoljstvo zaposlenih nima take 

teže. Prvi so kupci, zadovoljstvo kupcev.” Morebiti pa prav to izmikanje kaže na 

določeno zadrego.  

Intervjuvanec 5 je bil v svojem odgovoru jasen: “Samo uspešno poslovanje je 

predpogoj za ustvarjanje potrebnih virov zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih, za skrb 

za zaposlene na vseh področjih, za dolgoročno zagotavljanje perspektive socialne 

varnosti. S tega zornega kota je uporaba kombinacije teh dveh managerskih orodij 

pomembna. Tudi sveti delavcev bi morali biti za to zainteresirani.”  

Intervjuvanec 2 pa dodaja: “Nimamo še dovolj “mehkih” meril, ki bi vplivala na 

notranje zadovoljstvo. Letne pogovore že imamo, nimamo pa še bolj sofisticiranih 

delov, kot je vodenje kariere itd. To je težka stvar in bistven problem je komunikacija. 

Iz vrha navzdol in povratno. Problem je pri obratovodjih, ki imajo najmanj znanj, vodijo 

(neposredno) pa največ ljudi. Rajši se skrijejo, kot pa da bi probleme reševali. Premalo 

ambicioznih in samozavestnih ljudi imamo. Skozi kaskadni sistem se to da doseči, 

vendar gre vse skupaj prepočasi. Prišli smo tam nekje do vodij programov, kar pa je še 

vedno previsoko.”  

Intervjuvanec 1 meni: “Pomembno je, kako demokratično in do koliko nivojev je 

management pri uporabi kombinacije teh dveh managerskih orodij šel. Če so bili 

zaposleni v čim širšem smislu in na čim več nivojih udeleženi pri izdelavi samoocene in 

postavljanju ciljev, če že ne na oblikovanju meril, sta njihovo zadovoljstvo in 

participacija večja.” 

Isti sogovornik je bil kritičen do zaznanega pojava nezadovoljstva zaposlenih v 

podjetju: “V našem primeru to ni problem uporabe kombinacije teh dveh managerskih 

orodij. Če se stalno propagira poslovna odličnost, ki pa se ne odraža v plačah, v 

priložnostih po osebnem napredovanju in tudi v okolju ne, so učinki lahko bolj 

negativni, kot pa če se teh dveh managerskih orodij sploh ne bi uporabljalo. 

Problematična zna biti sama demokratičnost vodenja Uporaba teh managerskih orodij 

vzbuja pri ljudeh tudi določena pričakovanja in če se ne udejanijo, je logično, da se 

zadovoljstvo poslabša.”  

“Razlogov za zaznano nezadovoljstvo je veliko, tako zunanjih kot notranjih. 

Odličnost sama po sebi zasleduje skozi daljše obdobje uravnoteženo zadovoljstvo. Tudi 

uravnoteženost kazalcev poudarja to dolgoročno zadovoljstvo vseh zainteresiranih 

strani. Pri nas se, žal, velikokrat pokaže, da pri prizadevanjih za rast in razvoj ter 

povečan dobiček deležnik podjetja, ki se mu reče zaposleni, vleče krajši konec. Pritisk 

mednarodne konkurence se povečuje. To ima pozitivne učinke na povečevanje 

učinkovitosti in uspešnosti podjetij. Na drugi strani pa se sisteme stimuliranja in 

nagrajevanja zaposlenih vse prevečkrat zanemarja na račun prav teh,” dodaja 
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intervjuvanec 5.  

Pri tem odgovoru je bil intervjuvanec 4 malo podrobnejši: “Vodstvo podjetja mora 

biti toliko pametno, da sledi zadovoljstvu zaposlenih skozi razne načine ugotavljanja 

zadovoljstva in da se pravočasno odzove. Temu skušamo slediti. Iz dolgoletnega 

spremljanja zadovoljstva zaposlenih sta dva dejavnika, ki izstopata. Eno so plače in 

drugo je komunikacija. Pri plačah nekako sledimo družbenemu gibanju in okolju. 

Včasih smo malo spredaj, včasih smo malo zadaj. Postavili smo si cilj, dosegati določen 

procent slovenskega povprečja. Pri komuniciranju pa tudi skušamo slediti trendom, to je 

interno glasilo, intranet, razne interne konference.”  

Na problematiko plač pri zadovoljstvu zaposlenih se navezuje tudi intervjuvanec 2: 

“Problem je v plači, ki je povezana z dodano vrednostjo. Če te ni, tudi višjih plač ne 

more biti. Sistem nagrajevanja smo nekaj prenavljali, vendar ne dovolj. Premajhne so 

razlike med tistimi konji, ki vlečejo, in tistimi ‘fuksi’, ki spijo. Pomanjkljiva 

komunikacija. Napredek je uvedba intraneta. Je pa to težko slediti, ker postajamo vedno 

bolj globalni. Težko je vse skomunicirati. Zadeva pa je obvladljiva.”  

Intervjuvanec 3 sklene svoje razmišljanje: “Po meritvah, ki jih izvajamo, se 

pojavljajo vedno isti razlogi za nezadovoljstvo zaposlenih: sistem nagrajevanja, 

stimuliranja in pa komunikacija. Če to dvoje postavimo v kontekst tega, kar sva se 

pogovarjala prej, to pomeni, da kombinacije obravnavanih managerskih orodij nismo 

izpeljali do ustreznih ravni. To pomeni, da zadeve nismo pripeljali do konca, ker ljudje 

pogrešajo predvsem jasno namero managementa. Treba pa je tudi pogledati na splošno 

zadovoljstvo v slovenskih podjetjih in družbi kot taki v primerjavi z zadovoljstvom v 

drugih evropskih državah. Mi smo itak na splošno nezadovoljni. Zakaj bi bili v podjetju 

bolj zadovoljni kot doma? Strinjam pa se, da je to področje kritično in signali, ki jih 

dobivamo od tu, niso dobri. Tu nismo dovolj razširjali kombinacije teh dveh orodij. Tu 

je cela managerska struktura, ki mora orodji dobro poznati in v skladu s postavljenimi 

cilji delovati.” 

Iz odgovorov večine sogovornikov se da razbrati, da se zavedajo moči in vzvodov, 

ki jim jih kombinacija obravnavanih managerskih orodij omogoča za namen 

zagotavljanja zadovoljstva zaposlenih in njihove participacije. Dovolj jasna jim je tudi 

slika o stanju v podjetju in kako pristopiti k povečanju zadovoljstva zaposlenih. Besede, 

ki so jih pogosto uporabljali, so: stimuliranje, nagrajevanje, razširjanje, komuniciranje. 

Demokratičnost vodenja se je pojavila kot predlagan način, ki bi ga veljalo uporabiti. 

Dovolj eksplicitno pa je bila izražena kombinacija EFQM in BSC kot tista, ki jim pri 

tem lahko odločilno pomaga. Splošnemu nezadovoljstvu v slovenskih podjetjih navkljub, 

jemljejo to kot resen izziv, ki se mu morajo posvetiti. 

Kategorija 6: Zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev) 

Intervjuvanec 5 na to vsebino odgovarja: “Obe managerski orodji izhajata iz tega 
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naravnega načela soodvisnosti. Tu sta si v svoji logiki v ozadju močno podobni. Obe 

postavljata v ospredje rezultate najprej pri odjemalcih. Rezultate na trgu. Če gledam 

skozi EFQM, ima največjo težo merilo šest, ki je povezano z rezultati odjemalcev, ker 

so ti predpogoj za vse tri posledične rezultate. Podobno je tudi pri BSC vidik trga in 

kupcev. Brez teh rezultatov ni finančnih rezultatov. Obe managerski orodji temeljita na 

tem, da brez zadovoljnih kupcev (odjemalcev) ni uspešnega rezultata poslovanja. S tega 

vidika njuna sočasna uporaba usmerja izboljšave tudi na ta področja. Pravzaprav 

prioritetno na ta področja.” 

Intervjuvanec 1 nadaljuje: “Zadovoljstvo odjemalcev je vrednota, ki jo je v podjetju 

težko doseči. Zaposleni se morajo zavedati, da če so kupci zadovoljni, potem so nekaj 

dosegli. Vzporednice med zadovoljstvom zaposlenih in zadovoljstvom kupcev bi v 

našem primeru težko vlekli. EFQM zna meriti zadovoljstvo kupcev in preko večletnega 

obdobja zna pokazati, na kaj želimo vplivati. Z BSC pa znamo to tudi ocenjevati. Šele 

ko se zaveš problema, ti znajo ta managerska orodja v njuni kombinaciji pomagati.” 

Ostali trije sogovorniki so se vpliva kombinacije obravnavanih managerskih orodij 

dotaknili bolj skozi prizmo stanja v podjetju. Intervjuvanec 3 pravi: “Samoocena je 

pokazala, da smo na tej točki uspešni. Včasih preskočimo tri korake, samo da so stvari 

navzven do kupcev kar najboljše, kar je sicer v redu, včasih pa si je le treba vzeti več 

časa za sebe in potem delovati na stopnji višje. Mislim, da kupci niso trpeli, glede na 

stopnje rasti, ki ji beležimo v zadnjih letih. Izgubili jih nismo. Pridobivamo nove, 

rastemo, generalno gledano mislim, da je v redu.” 

Intervjuvanec 2 nadaljuje: “Tisto, kar je izpostavljeno (prepihu) trgu, tam smo 

naredili največ. Problem je v tistem, kar je skrito zadaj. Tudi to bi se dalo rešiti s 

pomočjo teh dveh managerskih orodij, vendar je za to potreben določen čas. Tisti, ki je 

direktno izpostavljen pred kupcem, pred trgom, se drugače obnaša.” 

Intervjuvanec 4 je bil tudi v tem odgovoru jedrnat: “Zadovoljstvo odjemalcev tudi 

spremljamo. Letno izvajamo ankete, vprašalnike, skozi pogovore na sejmih ali pa 

direktno, izvajamo pa tudi opazovanja kot taka. Letno dobimo indeks zadovoljstva 

kupcev. To se izračunava in ga skušamo izboljševati.” 

Na direktno postavljeno vprašanje o razlogih za zaznano nezadovoljstvo 

odjemalcev je intervjuvanec 2 odgovoril: “Nezadovoljstvo odjemalcev je posledica 

velike rasti. Nekaj let zapored smo rasli po stopnji 25 do 27 %. Bilo je nekaj zapoznelih 

dobav in nezadovoljstvo je tu. So pa kupci, posledično kot rezultat konjunkture, tudi 

veliko naročali. Sedaj pa se kaže obratno in imamo priliko, da pridemo k sebi.” 

Intervjuvanec 4 je na nek način pritrdil razmišljanju predhodnika: “Problemi, ki so 

bili letos v začetku leta z zadovoljstvom kupcev, so bili posledica nepravočasnih dobav. 

Imeli smo velika naročila, ki jim enostavno nismo mogli slediti. Zadovoljstvo 

odjemalcev je za mene širši pojem. To ni samo prava cena in kakovost izdelka.” 

Malo bolj kritično je odgovarjal intervjuvanec 1: “S strani managementa se ni vzelo 
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resno prve in kasnejše signale, ki so kazali na nezadovoljstvo odjemalcev. Resno se ni 

vzelo niti rezultatov meril, ki so kazala na poslabšanje stanja na tem področju. Ni bilo 

prave želje, da bi se kombinacija teh dveh orodij dejansko izkazala. Ugotovljenega 

stanja se je treba zavedati, da ga lahko spreminjaš. Kupec je tisti, ki ti določa plačo. Ni 

krivda v uporabi kombinacije EFQM in BSC, ampak se rezultatov v tem primeru ne 

jemlje dovolj resno.” 

Intervjuvanec 3 nadaljuje: “Izvor zaznanega nezadovoljstva odjemalcev so neredne 

dobave. Kakovost izdelkov je sprejemljiva, medtem ko dobave niso bile take, kot smo 

jih načrtovali. Pri tem se moramo postaviti v kontekst dogajanj na trgu. Če bi bili drugi 

bistveno boljši od nas, potem bi kupci odšli k njim. Pa niso. Prej obratno. To pomeni, da 

kljub težavam, ki smo jih imeli, smo jih od vseh ostalih imeli še najmanj. Našim 

kupcem sledimo s fleksibilnostjo. Le-ta nam marsikdaj povzroča tudi stroške in težave. 

Lepo bi bilo, da bi bili vsi deležniki podjetja zadovoljni. To je ideal, h kateremu 

moramo stremeti. Trenutne razmere je treba vedno malo uravnavati.” 

Intervjuvanec 5 pa je odgovoril s kritične distance: “Na vsak razvoj je treba gledati 

v daljšem časovnem obdobju. So vzponi in so padci. Vprašanje je, ali so letom uvajanja 

kombinacije EFQM in BSC sledila leta sistematičnega izboljševanja. Žal se velikokrat 

pokaže znana krivulja, ko pride po evforiji ob uvedbi do znatnega padca, ne pa do 

transparentnega nenehnega izboljševanja.” 

V kolikor smo pozorno prisluhnili odgovorom intervjuvancev, potem smo lahko 

zaznali njihovo zavedanje uporabne moči interaktivnega delovanja EFQM in BSC za 

zagotavljanje in povečanje zadovoljstva odjemalcev. Dovolj natančno smo tudi dobili 

razloge za zaznano nezadovoljstvo odjemalcev. Med njimi je bilo tudi nekaj izgovorov. 

Ni pa nam uspelo dobiti neposrednih ali posrednih odgovorov na trditve o možnih 

sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja obravnavanih managerskih orodij, ki 

izhajajo iz podpoglavja 4.2.3 in tabele 5.2 doktorske disertacije. 

Kategorija 7: Procesni pristop 

Intervjuvanec 5 odgovarja: “Uporaba kombinacije obeh managerskih orodij sili 

management, posledično pa tudi vse ostale, k razmisleku, ali res razumemo vse procese, 

skozi katere uresničujemo strategijo. Ali smo te procese ustrezno identificirali predvsem 

z vidika odgovornosti za te procese, zagotavljanja potrebnih virov za te procese in pa 

načinov merjenja uspešnosti teh procesov ter ali je nenehno izboljševanje znotraj 

posameznega procesa ta pravo. Tako se BSC osredotoča na nekaj ključnih stvari, 

medtem ko pa EFQM želi videti vse procese. Imamo prisotno sočasno uporabo, 

istočasen stalen fokus na tistih nekaj ključnih dejavnikov. To pomeni torej, kaj moramo 

v procesih spremeniti, da bomo dosegli zadovoljstvo odjemalcev in na drugi strani 

sistematično, iz leta v leto, nadziranje in izboljševanje vsakega procesa posebej. Iz tega 

vidika je njuna sočasna uporaba za podjetje koristna.” 
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Intervjuvanec 3 ga dopolnjuje: “Procesni pristop in obvladovanje procesov je, po 

mojem prepričanju, najbolj globoko presečišče interaktivnega delovanja EFQM in BSC. 

Obe managerski orodji imata procesni pristop in obvladovanje procesov ter njihovo 

merjenje v svojem bistvu. Mi se trudimo, da na tej točki resnično delujemo vzajemno in 

uravnoteženo z uporabo. Tretja dimenzija pa je razumevanje teh procesov v 

vsakodnevnem življenju. To pa ja najtežji, najzahtevnejši del. Kako obe managerski 

orodji združiti prav v tej točki. Tam, kjer ima eno prednosti pred drugim in obratno, je 

enostavno. Tu pa se srečamo s situacijo “ena za ena” ali s situacijo uravnoteženosti. To 

pomeni, da je zelo zahtevna situacija, ki pa nam lahko da visoko nadpovprečne 

rezultate.” 

Intervjuvanec 1 razglablja: “Eno je procesni pristop, drugo pa je procesno 

razumevanje. Dobro je, če so stvari povezane, ni pa nujno. Obe managerski orodji 

promovirata procesni pristop. Že z njihovo uporabo se pojavlja med ljudmi vprašanje, 

kaj pa to pomeni. Ob večletni uporabi kombinacije teh managerskih orodij se bistveno 

vpliva na razumevanje procesov in procesnega pristopa.” 

Intervjuvanca 2 in 4 v svojih odgovorih nista v ničemer bistveno nadgradila tega, 

kar so že povedali ostali sogovornikov. 

Iz odgovorov se da tako posredno kot tudi neposredno razbrati, kako velika je moč 

vzajemnega delovanja obravnavanih managerskih orodij prav na tem področju. 

Razbrati se da velike potenciale njunega interaktivnega delovanja. Ravno tako pa se 

zazna zahtevnost njune uravnotežene uporabe in poglobljena znanja, ki jih management 

mora imeti, če hoče izkoristiti večino prednosti, ki iz takega delovanja izhajajo. 

Menimo, da smo v teh odgovorih zaznali potrditev vseh štirih trditev o možnih 

sinergijskih učinkih njunega interaktivnega delovanja, ki izhajajo iz podpoglavja 4.2.3 

in tabele 5.2 doktorske disertacije. 

5.7 Interpretacija rezultatov empiričnega dela raziskave 

Za namen interpretacije rezultatov empiričnega dela raziskave smo privzeli 

naslednja izhodišča:  

 Trditve o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC 

v integriranem managerskem modelu, katerih kumulativni delež frekvenčne 

porazdelitve odgovorov, ki izhajajo iz intranetne ankete, “4 se strinjam” in “5 

se zelo strinjam,” znaša 70 % in več. 

 Trditve o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC 

v integriranem managerskem modelu, katerih povprečna ocena odgovorov “4 

se strinjam” in “5 se zelo strinjam,” znaša več kot 3,75. 
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 Postavljene kategorije, ki na osnovi izračunanega Cronbachovega alfa 

izkazujejo pogojno zanesljivost merjenja, so podvržene dodatnemu preverjanju 

s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. 

 Analiza kazalcev modela uspešnosti podjetja, ki izkazujejo pozitiven trend in 

kjer obravnavano podjetje dosega postavljene cilje. 

 Analiza rezultatov polstrukturiranih intervjujev, ki so bili izvedeni z namenom 

pridobivanja poglobljenih odgovorov v zvezi s trditvami o možnih sinergijskih 

učinkih interaktivnega delovanja obravnavanih managerskih orodij v 

integriranem managerskem modelu. 

Ocenjujemo, da so tako postavljena izhodišča dovolj dobra osnova za izvedbo 

interpretacije v predhodnih poglavjih doktorske disertacije pridobljenih podatkov in 

rezultatov. 

5.7.1 Slika o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju) 

Postavljena kategorija zajema devet trditev o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. Analiza 

odgovorov anketirancev kaže na to, da v kolikor pogledamo na rezultate ankete skozi 

prizmo prvega, uvodoma predstavljenega kriterija, vse trditve (100 %) odgovarjajo 

zahtevam le-tega. Pogled na rezultate iste ankete iz zornega kota drugega kriterija nam 

potrjuje ugotovitve, ki so se pokazale v prejšnjem pogledu. Tudi v tem primeru vse 

trditve odgovarjajo zahtevam tega kriterija. Zanesljivost merjenja te kategorije, ki smo 

jo izmerili s Cronbachovim alfo, kaže na zelo dobro (0, 724) merjenje iste dimenzije. 

Rast prodaje, donosnost kapitala (ROE), donosnost investiranega kapitala (ROIC), 

obračanje sredstev in ekonomska dodana vrednost (EVA) so kazalci modela uspešnosti 

podjetja, s katerimi posredno utemeljujemo vsebino trditev, zajetih v to kategorijo. 

Kazalci sodijo v finančni vidik zadevnega modela, izkazujejo pozitivne trende in 

podjetje, obravnavano v tem primeru, pri vseh, z izjemo enega, tudi dosega postavljene 

cilje. Rezultati nam kažejo, da ima management družbe izdelan pregled nad stanjem v 

podjetju. 

Pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev smo na osnovi poglobljene analize 

odgovorov intervjuvancev prišli do sklepa, da le-ti neposredno ali posredno potrjujejo 

rezultate, ki izhajajo iz ankete in iz modela uspešnosti podjetja v zvezi s trditvami, 

vezanimi na to kategorijo. To potrjuje tudi izbrani odgovor:  

“Če govorimo o pregledu nad stanjem v podjetju, potem BSC bolj kaže na 

udejanjanje strategije, medtem ko EFQM bolj kaže primerjavo s trendi, z neko 

zgodovino na posameznem področju. Z njegovo uporabo lažje delamo primerjavo z 

najboljšimi praksami. To je dopolnjen in celovit vpogled nad stanjem v podjetju. Tukaj 

vidim največjo dodano vrednost njunega interaktivnega delovanja.” (Tadej Vidic, član 
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uprave Iskre Avtoelektrike). 

Iz vsega navedenega lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da nam je za ta primer 

uspelo utemeljiti vseh devet trditev o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega 

delovanja obravnavanih managerskih orodij v integriranem managerskem modelu. 

5.7.2 Proces strateškega planiranja (iskanje strateških možnosti in oblikovanje 

strategij) 

Ta kategorija zajema enajst trditev o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega 

delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. V kolikor pogledamo 

na rezultate ankete skozi prizmo prvega v izhodiščih predstavljenega kriterija, nam 

odgovori anketirancev kažejo na to, da devet trditev ali 82 % odgovarja zahtevam le-

tega. Trditvi v8 in v29, razvidni iz tabele 5.2, ne izpolnjujeta zahtev tega kriterija. 

Pogled na rezultate iste ankete iz zornega kota drugega kriterija nam kaže, da vse trditve 

(100 %) odgovarjajo zahtevam tega kriterija. Zanesljivost merjenja te kategorije, ki smo 

jo izmerili s Cronbachovim alfo, kaže na zelo dobro (0, 737) merjenje iste dimenzije. 

Rast prodaje, donosnost kapitala (ROE), donosnost investiranega kapitala (ROIC), 

ekonomska dodana vrednost (EVA) in dodana vrednost so kazalci modela uspešnosti 

podjetja, s katerimi posredno utemeljujemo vsebino trditev, zajetih v to kategorijo. 

Kazalci sodijo v finančni vidik in v vidik notranjih procesov zadevnega modela. 

Izkazujejo pozitivne trende. Podjetje pri vseh, z izjemo enega, tudi dosega postavljene 

cilje. Rezultati nam kažejo, da ima management družbe izdelan domišljen pristop k 

iskanju strateških možnosti in oblikovanju strategij. 

Na osnovi temeljite analize odgovorov intervjuvancev smo prišli do ugotovitve, da 

le-ti neposredno ali posredno potrjujejo rezultate, ki izhajajo iz ankete in iz modela 

uspešnosti podjetja v zvezi s trditvami, ki so zajete v tej kategoriji. To nam potrjuje tudi 

naslednji odgovor: 

“Strategija je, tako kot stvari razumem jaz, posledica samoocene. Je nek krog, ki je 

tukaj zaključen. Sam osebno vidim veliko prednost v celovitosti EFQM in operativnosti 

BSC. To je tudi prednost njunega vzajemnega delovanja, saj dajeta managementu 

podjetja pravo mero celovitosti in pravo mero hitrosti.” (Tadej Vidic, član uprave Iskre 

Avtoelektrike). 

Kažejo pa se tudi drugačni pogledi: 

“Jaz ne eno ne drugo managersko orodje ne vidim kot posebno močno v procesu 

oblikovanja strategij. Z izjemo strateške mape, ki že pri oblikovanju strategij poskuša 

usmerjati v ključne dejavnike uspeha po štirih vidikih, kar pa posledično v procesu 

oblikovanja strategij omogoča osredotočanje na pravo vsebino.” (Rajko Novak, 

direktor družbe MRR, d. o. o.). 

Iz navedenega lahko sklepamo, da nam je za ta primer uspelo utemeljiti vsaj devet 

izmed enajstih trditev o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja 
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obravnavanih managerskih orodij v procesu iskanja strateških možnosti in oblikovanja 

strategij. Glede na dejstvo, da so se pojavili tudi delno drugačni pogledi na obravnavano 

vsebino, priporočamo, da se v morebitnih nadaljnjih študijah primerov, ki bi raziskovale 

zadevno vsebino, posebno pozornost posveti tudi temu ozkemu področju. 

5.7.3 Udejanjanje strategij 

Postavljena kategorija zajema sedemnajst trditev o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. Analiza 

odgovorov anketirancev kaže na to, da v kolikor pogledamo na rezultate ankete skozi 

prizmo prvega kriterija, enajst trditev ali 65 % odgovarjajo zahtevam le-tega. Pogled na 

rezultate iste ankete skozi prizmo drugega kriterija nam na nek način potrjuje 

ugotovitve, ki so se pokazale v prejšnjem pogledu. V tem primeru trinajst trditev izmed 

sedemnajstih ali 76 % odgovarja zahtevam tega kriterija. Trditve v16, v20, v28 in v39, 

razvidne iz tabele 5.2, ne izpolnjujejo zahtev tega kriterija Zanesljivost merjenja te 

kategorije, ki smo jo izmerili s Cronbachovim alfo, kaže na zelo dobro (0, 739) merjenje 

iste dimenzije. 

Rast prodaje, donosnost kapitala (ROE), obračanje sredstev, ekonomska dodana 

vrednost (EVA), indeks učinkovitosti razvoja, iskrice na 100 zaposlenih, boleznine, 

izobrazbena struktura, dodana vrednost, delež vlaganj v razvoj, prodaja na zaposlenega, 

dnevi obračanja zalog in dobičkonosnost odjemalcev so kazalci modela uspešnosti 

podjetja, s katerimi posredno utemeljujemo vsebino trditev, zajetih v to kategorijo. 

Kazalci sodijo v vse vidike modela. Izkazujejo pozitivne trende. Podjetje, obravnavano 

v tem primeru, pri vseh dosega postavljene cilje. Iz podpoglavja 5.4.3 se da razbrati 

določene nevarnosti, ki izhajajo iz finančnega vidika, vidika odjemalcev ter tudi iz 

vidika zaposlencev in učenja, za to kategorijo. Na drugi strani vidik notranjih procesov 

kaže na zadovoljivo stanje v obravnavani kategoriji. 

Pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev smo na osnovi poglobljene analize 

odgovorov intervjuvancev prišli do ugotovitve, da le-ti neposredno ali posredno 

potrjujejo rezultate, ki izhajajo iz ankete in iz modela uspešnosti podjetja v zvezi s 

trditvami, vezanimi na to kategorijo. Ne samo to. Z ugodnimi stališči do rezultatov 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v procesu udejanjanja strategij posredno 

izboljšujejo predhodne ugotovitve. To nam potrjuje tudi izbrani odgovor:  

“Ti dve managerski orodji se v procesu udejanjanja strategij dopolnjujeta. Menim, 

da je BSC pri tem učinkovitejši, hitrejši in bolj povezan s strategijami. S pomočjo 

EFQM lahko v daljšem obdobju sistematično spremljamo tako uresničevanje kot 

rezultate. Uporaba njune kombinacije je za podjetje zelo koristna.” (Aleš Nemec, 

predsednik uprave Iskre Avtoelektrike). 

Težko bi trdili, da nam je skozi raziskavo uspelo posredno ali neposredno pridobiti 

potrditve vseh sedemnajstih trditev o možnih sinergijskih učinkih njunega 
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interaktivnega delovanja v procesu udejanjanja strategij. Z veliko mero gotovosti pa 

lahko sklepamo, da nam je za ta primer uspelo utemeljiti vsaj trinajst izmed 

sedemnajstih trditev ali 76 %, ki so razvidne iz tabele 5.2 doktorske disertacije. V 

podjetju, v katerem je potekal empirični del raziskave, imajo pred seboj še nekaj 

izzivov, ki se nanašajo na vsebino udejanjanja strategij. Management podjetja se tega 

tudi zaveda. Glede na navedeno dejstvo priporočamo, da se v morebitnih nadaljnjih 

študijah primerov, ki bi raziskovale zadevno vsebino, posebno pozornost posveti tudi 

temu področju. 

5.7.4 Proces stalnih izboljšav 

Ta kategorija zajema pet trditev o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega 

delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu na proces stalnih 

izboljšav. V kolikor pogledamo na rezultate ankete skozi prizmo prvega v izhodiščih 

predstavljenega kriterija, nam odgovori anketirancev kažejo na to, da dve trditvi ali 

40 % odgovarja zahtevam le-tega. Trditve v2, v26 in v45, razvidne iz tabele 5.2, ne 

izpolnjujejo zahtev tega kriterija. Pogled na rezultate iste ankete iz zornega kota 

drugega kriterija nam kaže popolnoma enako sliko. Zanesljivost merjenja te kategorije, 

ki smo jo izmerili s Cronbachovim alfo, kaže na pogojno zanesljivost (0, 524) merjenja 

iste dimenzije. 

Dobičkonosnost odjemalcev, delež novih izdelkov, prodaja na zaposlenega, neto 

odhodki skupnih dejavnosti, indeks učinkovitosti razvoja, iskrice na 100 zaposlenih in 

delež vlaganj v razvoj so kazalci modela uspešnosti podjetja, s katerimi posredno 

utemeljujemo vsebino trditev, zajetih v to kategorijo. Kazalci sodijo v vidik odjemalcev, 

vidik notranjih procesov in vidik rasti in inovativnosti zadevnega modela. Izkazujejo 

pozitivne trende in podjetje pri vseh dosega postavljene cilje. Na osnovi analize teh treh 

vidikov v paradigmi procesa stalnih izboljšav ni zaznati ovir ali težav, ki bi negativno 

vplivale na proučevano kategorijo. Obratno, vidik rasti in inovativnosti kaže na ugodno 

stanje glede vseh petih trditev zadevne kategorije. To je tudi razvidno iz podpoglavja 

5.4.3 doktorske disertacije. Potencialna nevarnost na dolgi rok izhaja iz vidika 

zaposlencev in učenja, v kolikor uprava proučevanega podjetja ne bo ustrezno ukrepala. 

Na osnovi skoraj bipolarne situacije smo še dodatno pozornost namenili temeljiti 

analizi odgovorov intervjuvancev na polstrukturirane intervjuje. Prišli smo do 

ugotovitve, da le-ti neposredno ali posredno ne potrjujejo rezultatov, ki izhajajo iz 

ankete. Prej obratno. Vsi sodelujoči v anketi so si enotni, da je vzajemno delovanje 

proučevanih managerskih orodij močno in pozitivno naravnano do vzpostavljanja in 

vzdrževanja procesa stalnih izboljšav. To se da lepo razbrati tudi iz izbranega odgovora:  

“Proces stalnih izboljšav je sestavni del BSC in tudi EFQM v smislu razvijanja 

modelov, orodij, procesov in podprocesov, ki to spodbujajo. Če se odločimo, da v to 

strategijo gremo, potem ti dve managerski orodji to zaznata in spodbujata.” (Tadej 
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Vidic, član uprave Iskre Avtoelektrike). V odgovorih pa smo tudi zaznali določene 

ovire, ki lahko zavirajo učinkovito delovanje kombinacije EFQM in BSC v procesu 

stalnih izboljšav: 

“Z mojega zornega kota gledano je še vedno največja ovira razumevanje namena 

in zmožnosti potencialnih rezultatov enega in drugega managerskega orodja. Žal se v 

Sloveniji njuna kombinacija prevečkrat uporablja za potrebe zunanjega potrjevanja, ne 

pa notranjega izboljševanja.” (Rajko Novak, direktor družbe MRR, d. o. o.). 

V času raziskave nam ni uspelo pridobiti posredne ali neposredne potrditve vseh 

petih trditev o možnih sinergijskih učinkih njunega interaktivnega delovanja v procesu 

stalnih izboljšav. Z veliko mero gotovosti pa lahko sklepamo, da nam tako kazalci 

modela uspešnosti podjetja kot odgovori intervjuvancev kažejo na to, da je večje število 

od samo dveh trditev tisto, ki je za to kategorijo v tem primeru pravilno in korektno. 

Menimo, da je to med 60 % ali tremi trditvami in 80 % ali štirimi trditvami. Ravno tako 

menimo, da imajo v podjetju, v katerem je potekal empirični del raziskave, pred seboj 

še nekaj izzivov, ki se nanašajo na vsebino procesa stalnih izboljšav. Vse to nedvoumno 

izhaja iz odgovorov intervjuvancev. Management podjetja se tega tudi zaveda. Glede na 

to kategorijo priporočamo, da se v morebitnih nadaljnjih študijah primerov, ki bi 

raziskovale zadevno vsebino, posebno pozornost posveti tudi temu področju v smislu 

zagotavljanja zunanje veljavnosti rezultatov. 

5.7.5 Zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija 

Predhodno postavljena kategorija zajema štiri trditve o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. Analiza 

odgovorov anketirancev kaže na to, da v kolikor pogledamo na rezultate ankete skozi 

prizmo prvega kriterija, samo ena trditev ali 25 % odgovarja zahtevam le-tega. Pogled 

na rezultate iste ankete skozi prizmo drugega kriterija nam da bistveno drugačno sliko 

od tiste, ki se je pokazala v prejšnjem pogledu. To pomeni, da kar tri četrtine trditev 

(75 %) odgovarja zahtevam tega kriterija. Trditev v50, razvidna iz tabele 5.2, ne 

izpolnjuje zahtev tega kriterija Zanesljivost merjenja te kategorije, ki smo jo izmerili s 

Cronbachovim alfo, kaže na srednje zadovoljivo (0, 618) merjenje iste dimenzije. 

Obračanje sredstev, dobičkonosnost odjemalcev, dodana vrednost, neto odhodki 

skupnih dejavnosti, delež vlaganj v razvoj, izobrazbena struktura, boleznine in 

poškodbe so kazalci modela uspešnosti podjetja, s katerimi posredno utemeljujemo 

vsebino trditev, zajetih v to kategorijo. Kazalci sodijo v vse vidike modela. Izkazujejo 

pozitivne trende. Podjetje pri vseh dosega postavljene cilje. Iz podpoglavja 5.4.3 se da 

razbrati resno nevarnost, ki izhaja iz vidika zaposlencev in učenja za to kategorijo. Ta 

nevarnost je dolgoročna in velika, ker lahko negativno vpliva prav na vse kategorije. Na 

drugi strani iz ostalih vidikov ni mogoče razbrati dodatnih nevarnosti, ki bi vplivale na 

obravnavano kategorijo. 
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Pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev smo bili na osnovi tega še posebno 

tankočutni do odgovorov intervjuvancev. Poglobljene analize njihovih odgovorov nam 

kažejo na to, da se management zaveda stanja v proučevanem podjetju in da se zaveda 

moči in vzvodov, ki jim jih kombinacija EFQM in BSC v tem primeru nudi. 

“Nimamo še dovolj tistih mehkih meril, ki bi vplivala na notranje zadovoljstvo. 

Letne pogovore že imamo, nimamo pa še bolj sofisticiranih delov, kot je vodenje kariere 

itd. To je težka stvar in bistven problem je komunikacija. Iz vrha navzdol in povratno. 

Skozi kaskadni sistem se to da doseči, vendar gre vse skupaj prepočasi.” (Ivan Lisjak, 

član uprave Iskre Avtoelektrike). 

“Problematična zna biti sama demokratičnost vodenja v smislu vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. Uporaba kombinacije teh dveh managerskih orodij vzbuja pri 

ljudeh tudi določena pričakovanja. Če se le-ta ne udejanijo, je logično, da se 

zadovoljstvo poslabša.¨ (Vojko Križman, vodja projektov Iskra Avtoelektrika). 

Anketiranci s svojimi stališči do rezultatov interaktivnega delovanja EFQM in BSC 

v primeru zadovoljstva zaposlenih in njihove participacije posredno izboljšujejo 

predhodne ugotovitve, kar izhaja tudi iz podpoglavja 5.6 doktorske disertacije. 

Sama raziskava nas ni pripeljala do posredne ali neposredne potrditve vseh štirih 

trditev o možnih sinergijskih učinkih njunega interaktivnega delovanja v kategoriji 

zadovoljstva zaposlenih in njihovi participaciji. Z veliko mero gotovosti pa lahko 

trdimo, da so tri trditve od štirih ali 75 % take, ki imajo svoj smisel in ki smo jih skozi 

potek raziskave utemeljili. V podjetju, v katerem je potekal empirični del raziskave, 

imajo pred seboj kar nekaj izzivov, ki se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih in njihovo 

participacijo. Vse to izhaja iz odgovorov intervjuvancev. Management podjetja se tega 

zaveda.  

5.7.6 Zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev) 

Obravnavana kategorija zajema dve trditvi o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu na 

zadovoljstvo uporabnikov oziroma odjemalcev. Pogled na rezultate ankete skozi prizmo 

prvega kriterija kaže na to, da ena trditev ali 50 % odgovarja zahtevam le-tega. Trditev 

v50, ki je razvidna iz tabele 5.2 ne izpolnjuje zahtev tega kriterija. Pogled na rezultate 

iste ankete iz zornega kota drugega kriterija nam kaže popolnoma enako sliko. 

Zanesljivost merjenja te kategorije, ki smo jo izmerili s Cronbachovim alfo, kaže na 

pogojno zanesljivost (0, 537) merjenja iste dimenzije. 

Donosnost investiranega kapitala (ROIC) in dobičkonosnost odjemalcev sta kazalca 

modela uspešnosti podjetja, s katerima posredno in neposredno utemeljujemo vsebino 

trditev zajetih, v to kategorijo. Kazalca sodita v vidik odjemalcev in v finančni vidik 

modela. Izkazujeta pozitivne trende in podjetje pri obeh dosega postavljene cilje. Na 

osnovi analize teh dveh vidikov v luči zadovoljstva uporabnikov (odjemalcev) lahko 
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zaznamo resna opozorila, ki so razvidna iz vidika odjemalcev. Najbolj pomembni 

kazalci v tej skupini kažejo na padec zaupanja. Le-to se kaže v nižjem zadovoljstvu 

odjemalcev. To je razvidno tudi iz podpoglavja 5.4.3 doktorske disertacije.  

Majhno število trditev o možnih sinergijskih učinkih njunega interaktivnega 

delovanja, pogojna zanesljivost merjenja te kategorije in neugodni rezultati, ki izhajajo 

iz modela uspešnosti podjetja, so nas pripeljala do tega, da smo dodatno pozornost 

namenili temeljiti analizi odgovorov intervjuvancev na polstrukturirane intervjuje. Prišli 

smo do ugotovitve, da le-ti neposredno ali posredno potrjujejo moč in uporabnost 

interaktivnega delovanja obeh managerskih orodij: 

“Obe managerski orodji izhajata iz naravnega načela soodvisnosti. Tu sta si v svoji 

logiki v ozadju močno podobni. Obe postavljata v ospredje rezultate, in to najprej pri 

odjemalcih. Rezultate, ki se jih dosega na trgu. Obe temeljita na tem, da brez 

zadovoljnih kupcev (odjemalcev) ni uspešnega rezultata poslovanja. S tega vidika njuno 

interaktivno delovanje usmerja izboljšave tudi na ta področja. Pravzaprav prioritetno 

na ta področja.” (Rajko Novak, direktor družbe MRR, d. o. o.) 

Razloge za nezadovoljstvo vidijo pri sebi in ne v sami kombinaciji EFQM in BSC. 

“Nezadovoljstvo odjemalcev je posledica velike rasti. Nekaj let zapored smo rasli 

po stopnji 25 % do 27 %. Bilo je nekaj zapoznelih dobav in nezadovoljstvo je tu.” (Ivan 

Lisjak, član uprave Iskre Avtoelektrike). 

“S strani managementa se ni vzelo resno prve in kasnejše signale, ki so kazali na 

nezadovoljstvo odjemalcev. Resno se ni vzelo niti rezultatov meril, ki so kazala na 

poslabšanje stanja na tem področju. Ni bilo prave želje, da bi se kombinacija teh dveh 

managerskih orodij dejansko izkazala.” (Vojko Križman, vodja projektov Iskre 

Avtoelektrike). 

Vsi sodelujoči v intervjujih so si enotni, da je vzajemno delovanje proučevanih 

managerskih orodij močno in lahko pozitivno deluje na vzpostavljanje in vzdrževanje 

zadovoljstva uporabnikov (odjemalcev). Stanje, ki se kaže iz analize ankete in iz analize 

modela uspešnosti, je posledica dogajanj na trgu in nepravočasne reakcije managementa 

na signale, ki jih je redno dobival s pomočjo kombinacije teh dveh managerskih orodij. 

Menimo, da nam je uspelo utemeljiti eno trditev o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC, kar predstavlja 50 %. Jasnim odgovorom 

intervjuvancev navkljub menimo, da ta kategorija potrebuje dodatne raziskave v smislu 

študij primerov, da se s pomočjo njih poizkuša razčistiti dileme, ki so se nam pokazale. 

Pred managementom podjetja, v katerem je raziskava potekala, pa je kar nekaj resnih 

izzivov, ki se nanašajo na vsebino te kategorije. 

5.7.7 Procesni pristop 

Kategorija zajema štiri trditve o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega 

delovanja EFQM in BSC na procesni pristop. V kolikor pogledamo na rezultate ankete 
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skozi prizmo prvega kriterija, nam odgovori anketirancev kažejo na to, da tri trditve ali 

75 % odgovarja zahtevam le-tega. Trditev v6, ki je razvidna iz tabele 5.2, ne izpolnjuje 

zahtev tega kriterija. Pogled na rezultate iste ankete iz zornega kota drugega kriterija 

nam kaže boljšo sliko. To pomeni, da vse trditve odgovarjajo zahtevam tega kriterija. 

Zanesljivost merjenja te kategorije, ki smo jo izmerili s Cronbachovim alfo, kaže na 

pogojno zanesljivost (0, 552) merjenja iste dimenzije. 

Rast prodaje, donosnost kapitala (ROE), obračanje sredstev, ekonomska dodana 

vrednost (EVA), delež novih izdelkov, prodaja na zaposlenega, dnevi obračanja zalog in 

dodana vrednost so kazalci modela uspešnosti podjetja, s katerimi posredno 

utemeljujemo vsebino trditev, zajetih v to kategorijo. Kazalci sodijo v finančni vidik, 

vidik odjemalcev in vidik notranjih procesov modela. Izkazujejo pozitivne trende in 

podjetje pri vseh dosega postavljene cilje. Na osnovi analize teh treh vidikov v smislu 

procesnega pristopa ni zaznati ovir ali težav, ki bi negativno vplivale na proučevano 

kategorijo. Obratno, vidik notranjih procesov kaže na pozitivno stanje glede vseh štirih 

trditev obravnavane kategorije. To je tudi razvidno iz podpoglavja 5.4.3 doktorske 

disertacije. 

Na osnovi temeljite analize odgovorov intervjuvancev na polstrukturirane intervjuje 

smo prišli do ugotovitve, da le-ti neposredno ali posredno potrjujejo rezultate, ki 

izhajajo iz ankete in iz modela uspešnosti podjetja. Vsi sodelujoči v anketi so si enotni, 

da je vzajemno delovanje proučevanih managerskih orodij močno in pozitivno 

naravnano na vzpostavljanje in vzdrževanje procesnega pristopa v podjetju. To se da 

razbrati tudi iz izbranih odgovorov:  

“Procesni pristop, obvladovanje procesov je, po mojem prepričanju, najbolj 

globoko presečišče med obema managerskima orodjema. Obe imata procesni pristop in 

obvladovanje procesov ter njihovo merjenje v svojem bistvu. Mi se trudimo, da na tej 

točki resnično delujemo vzajemno in uravnoteženo z uporabo obeh.” (Tadej Vidic, član 

uprave Iskre Avtoelektrike). 

“Obe managerski orodji promovirata procesni pristop. Že z njuno vzajemno 

uporabo se pojavlja med ljudmi vprašanje, kaj pa to pomeni. Ob večletni uporabi 

kombinacije teh orodij se bistveno vpliva na razumevanje procesov in procesnega 

pristopa.” (Vojko Križman, vodja projektov Iskre Avtoelektrike). 

“Vzajemna uporaba obeh managerskih orodij sili management, nato pa tudi vse 

ostale k razmisleku, ali res razumemo vse procese, skozi katere uresničujemo strategijo. 

Imamo prisotno sočasno uporabo, istočasen stalen fokus na tistih nekaj ključnih 

dejavnikov, kaj moramo v procesih spremeniti, da bomo dosegli zadovoljstvo 

odjemalcev, na drugi strani imamo sistematično, iz leta v leto, nadziranje izboljševanja 

vsakega procesa posebej. Iz tega vidika je njuna sočasna uporaba zelo koristna.” 

(Rajko Novak, direktor družbe MRR, d. o. o.). 
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Iz vsega navedenega lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da nam je za ta primer 

uspelo utemeljiti vse štiri trditve o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja 

EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. 

Ob upoštevanju vseh dejstev, ki smo jih v predhodnih podpoglavjih tega poglavja 

doktorske disertacije navedli, lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da nam je z 

uporabo intranetne ankete, modela kazalcev uspešnosti podjetja in polstrukturiranih 

intervjujev uspelo utemeljiti najmanj 43 ali 81 %, od 53 trditev o možnih sinergijskih 

učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. 

Ob upoštevanju samo najostrejšega kriterija intranetne ankete (70 % +) je teh trditev 36 

ali 69 %, od 53. Tudi to je po našem mnenju dober in spodbuden rezultat. 



 

6 INTERPRETACIJA REZULTATOV CELOTNE RAZISKAVE 

6.1 Identifikacija sinergijskih učinkov 

V podpoglavju 4.2.3 doktorske disertacije smo opredelili sinergijske učinke, ki jih 

pričakujemo kot posledico interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem 

managerskem modelu. Le-ti se kažejo na različne načine. Prikazali smo jih v 

devetnajstih vsebinskih sklopih. Iz njih smo razvili triinpetdeset trditev o možnih 

sinergijskih učinkih kot posledici interaktivnega delovanja obravnavanih managerskih 

orodij. Te smo preverili preko intranetne ankete, ki smo jo izvedli v podjetju, v katerem 

je potekala tako imenovana on-site raziskava. Preverjanje njihove ustreznosti smo 

nadgradili z izvedbo polstrukturiranih intervjujev, ki smo jih opravili z intervjuvanci iz 

podjetja in izven njega. 

V kolikor pogledamo na rezultate raziskave suhoparno, zgolj samo skozi številke, 

potem z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da nam je za raziskovani primer uspelo 

skozi potek raziskave z uporabo intranetne ankete in polstrukturiranih intervjujev 

popolnoma utemeljiti dvanajst od devetnajstih vsebinskih sklopov zadevnega 

podpoglavja. Le-ti so označeni z zaporednimi številkami 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 

18 in 19. Nanašajo se na izoblikovanje čiste in jasne slike o stanju v podjetju, na 

dosleden proces strateškega planiranja, oblikovanje jasne usmeritve podjetja, vpeljavo 

procesa stalnih izboljšav, oblikovanje strateških ciljev, na uravnoteženo sliko o 

udejanjanju strategij in tako naprej do uporabe dvojne zanke učenja, s pomočjo katere 

lahko managerji preverjajo konsistentnost predpostavk. To pomeni 63 % od devetnajstih 

vsebinskih sklopov. Šest vsebinskih sklopov nam je v tem primeru uspelo delno 

utemeljiti. Ti so označeni z zaporednimi številkami 4, 8, 10, 12, 14 in 16. Le-teh je 

32 % od vseh. Znotraj vsakega izmed navedenih delno utemeljenih vsebinskih sklopov 

pa je več kot 60 % trditev o možnih sinergijskih učinkih, ki smo jih uspeli utemeljiti. 

Samo enega vsebinskega sklopa ali 5 % od vseh pa nam skozi potek raziskave ni uspelo 

utemeljiti. 

Vsebinski pogled na posamezne trditve o možnih sinergijskih učinkih 

interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu nam kaže 

optimistično sliko. To pomeni, da nam je skozi potek raziskave uspelo za ta primer 

utemeljiti veliko večino ali triinštirideset trditev od triinpetdesetih o možnih sinergijskih 

učinkih. To je 81 % vseh trditev, ki smo jih predhodno razvili iz posameznih vsebinskih 

sklopov. Pomemben prispevek k utemeljevanju vsebinskega dela trditev o možnih 

sinergijskih učinkih so dali rezultati izvedenih polstrukturiranih intervjujev. V 

raziskovanem primeru nam ni uspelo utemeljiti deset vsebinskih trditev od 

triinpetdesetih. Za te bo treba poiskati dodatne odgovore v nadaljnjih raziskavah. 

Z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da v raziskovanem primeru interaktivno 

delovanje EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu povzroča večino 
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sinergijskih učinkov, od tistih, ki pripomorejo do izoblikovanja čiste in jasne slike o 

stanju v podjetju, preko tistih, ki managementu omogočajo uravnoteženo sliko glede 

udejanjanja strategij, do tistih, ki z izkoriščanjem povratne zanke omogočajo 

managerjem na vseh nivojih sprejemanje ukrepov za izboljšanje stanja. Celovito so 

opredeljeni v podpoglavju 4.2.3 doktorske disertacije. 

6.2 Uspešnost, konkurenčnost, konkurenčna prednost, osnove konkurenčne 

prednosti 

Bistveno vprašanje je, ali je podjetje, v katerem smo izvedli empirični del 

raziskave, uspešno? V nadaljevanju tega podpoglavja doktorske disertacije bomo 

poiskali odgovor na to vprašanje. V kolikor na pojem uspešnosti zavestno pogledamo 

ozko in se pri tem zgledujemo po avtorjih, kot so Rozman (2002, 50–51), Prašnikar in 

Debeljak (1998, 320), Rebernik (1999, 264–265), Tekavčič (2002, 664–692) in Rejc 

(2002, 71), ter pri tem upoštevamo samo kazalec dobičkonosnosti kapitala, razvidnega 

iz modela uspešnosti podjetja, je naš odgovor pritrdilen. To je uspešno podjetje, ki za 

raziskovano obdobje osmih let, s poudarkom na zadnjem obdobju, beleži trend rasti in 

dosega zastavljene cilje, vezane na obravnavani kazalec. Na tej poti beleži tudi nekaj 

izrazitih nihanj, ki so logična glede na dogajanje na trgih, na katerih podjetje deluje. V 

kolikor na pojem uspešnosti pogledamo nekoliko širše, še vedno pa skozi vidik 

finančnih kazalcev, potem nam finančni vidik modela kazalcev uspešnosti podjetja kaže 

pozitivno sliko. Večina kazalcev ima pozitiven trend in podjetje dosega zastavljene 

cilje. Ta ugotovitev, ki je razvidna iz podpoglavja 5.4.3 doktorske disertacije, dodatno 

potrjuje naše predhodne ugotovitve glede uspešnosti podjetja, v katerem je potekala 

raziskava. 

Tudi če pogledamo na uspešnost podjetja na način, ki ga imata Kavčič (1998, 2) in 

Rejc (2002, 20–21) posebno iz zornega kota vpliva zunanjih dejavnikov na poslovanje 

podjetja, lahko ugotovimo, da je podjetje, v katerem je potekala on-site raziskava, 

uspešno. Glede vpliva zunanjih dejavnikov na poslovanje podjetja, ki so razvidni iz 

podpoglavja 5.4.2 doktorske disertacije, ter na njihovo obvladovanje v obdobju, ki ga je 

raziskava zajela, lahko trdimo, da je to uspešno podjetje. 

Pogled na uspešnost obravnavanega podjetja skozi prizmo stališč različnih avtorjev, 

kot so Daft in Marcic (2007, 9), Tekavčič (2002, 664–692), Lipovec (1970, 7–8), Čater 

(2003, 140), Kavčič (1998, 2) in Atkinson, Waterhouse in Wells (1997), nas pripelje do 

tega, da si zastavimo vprašanje, ali podjetje dosega zastavljene cilje v obdobju, ki ga je 

raziskava zajela. Odgovor na to vprašanje nas pripelje do ugotovitve, da obravnavano 

podjetje na področjih, ki jih pokriva 16 kazalcev ali 57 % od 28, dosega zastavljene 

cilje. Še vedno lahko trdimo, da je obravnavano podjetje s svojim delovanjem na 

globalnem trgu in v turbulentnem okolju uspešno. 
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Pogled na uspešnost obravnavanega podjetja iz zornega kota modela kazalcev 

uspešnosti podjetja, ki je predstavljen s pomočjo tabele 4.1, nam da še nekoliko širši 

vpogled na le-to. Pokaže nam, da podjetje na področju, ki jih pokriva 17 kazalcev ali 

61 %, izkazuje pozitivne trende. Pri ostalih kazalcih pa jih slaba polovica niha, različno 

glede na obdobje, malo pod postavljenimi cilji. To pomeni, da obstajata dve področji, ki 

predstavljata sivo liso na sliki uspešnosti podjetja. Ti dve področji sta vidik kupcev 

(odjemalcev) ter vidik zaposlenih in učenja. 

Z izvedbo polstrukturiranih intervjujev smo se še dodatno poglobili v področja, ki 

predstavljajo sivo liso na sliki uspešnosti podjetja. Rezultati nam kažejo, da 

management podjetja pozna razloge za slabše rezultate na teh specifičnih področjih. Ve 

tudi, kako jih odpraviti. To sicer niso stvari, ki se jih da urediti kar čez noč. Namen je, 

da se jih postopno in strokovno ureja tekom naslednjega obdobja. V kontekstu 

ugotovitve, da je podjetje živ organizem, ki živi in deluje, in bi bilo napačno, če bi ga 

dojemali kot uspešnega samo takrat, ko dosega pozitivne finančne rezultate (Kavčič 

1998, 2), je naš pogled na uspešnost obravnavanega podjetja pozitiven. 

Ob upoštevanju vseh šestih zornih kotov, iz katerih smo pogledali na obravnavno 

podjetje, lahko sklepamo, da je le-to uspešno. Popolno sliko uspešnosti kazita dve 

področji, ki predstavljata za management podjetja izziv prihodnosti, s katerim se bo 

moral soočiti in ga uspešno obvladovati. To pa našega stališča o uspešnosti podjetja 

bistveno ne spremeni. 

O povezavi med konkurenčno prednostjo in uspešnostjo podjetja govorimo v 

podpoglavju 4.4.1 doktorske disertacije. Iz tega podpoglavja izhaja trditev, ki ima oporo 

v ugotovitvah mnogih avtorjev, da imajo uspešnejša podjetja hkrati tudi večjo 

konkurenčno prednost. Glede na to, da v našem primeru uspešnosti ne ocenjujemo samo 

s finančnimi kazalci, ampak tudi s širokim naborom nefinančnih kazalcev, smo se pri 

našem sklepanju izognili nevarnosti, na katere opozarjajo Ma (1999b, 259), Čater 

(2003, 27) in Coyne (1986, 60). To pomeni, da smo se izognili nevarnosti, da 

konkurenčna prednost ne pomeni nujno tudi večje uspešnosti.  

Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da ima obravnavano podjetje, ki je uspešno, tudi 

konkurenčno prednost. Na osnovi analize internih dokumentov podjetja in na osnovi 

rezultatov izvedenih polstrukturiranih intervjujev sklepamo, da ima obravnavano 

podjetje konkurenčno prednost v diferenciaciji. Nadalje pa v zadnjem času prihaja v 

ospredje tudi hitrost odziva podjetja na različne potrebe kupcev. Na to nas navajata 

naslednji trditvi iz polstrukturiranih intervjujev: 

“Včasih preskočimo tri korake, samo da so stvari do kupcev kar najboljše. Ko se 

gre za kupca, se potrudimo in dosegamo boljše rezultate. Našim kupcem sledimo s 

fleksibilnostjo, ta nam povzroča marsikdaj tudi stroške in težave.” (Tadej Vidic, član 

uprave iskre Avtoelektrike).  
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“Tisto, kar je izpostavljeno (prepihu) trgu, tam smo naredili največ. Kupcem smo 

se sposobni zelo hitro prilagoditi.” (Ivan Lisjak, član uprave Iskre Avtoelektrike) 

Ocenjujemo, da obravnavano podjetje ustvarja konkurenčno prednost v 

diferenciaciji predvsem z diferenciranimi proizvodi in prilagodljivim zadovoljevanjem 

specifičnih potreb kupcev. Na osnovi rezultatov polstrukturiranih intervjujev lahko 

ocenjujemo, da management podjetja vidi perspektivo tudi v hitrem zadovoljevanju 

potreb kupcev. Tega v preteklosti zaradi izjemne rasti ni bilo vedno mogoče udejaniti. V 

procesu ohlajanja trga pa ocenjujejo, da je to lahko vrsta diferenciacije, ki jim bo tudi v 

bodoče pomagala ohranjati konkurenčno prednost podjetja. Nadalje na osnovi istih 

virov ocenjujemo, da osnove njihove konkurenčne prednosti izhajajo iz podjetja in se 

ustvarjajo na ravni podjetja. To sta osnovi konkurenčne prednosti na osnovi sposobnosti 

in na osnovi znanja. 

Z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da nam je za ta primer s pomočjo uvodoma 

predstavljenih metod raziskovanja uspelo utemeljiti, da je obravnavano podjetje 

uspešno. Njegova uspešnost izhaja iz konkurenčne prednosti v obliki diferenciacije, ki 

se kaže v diferenciranih proizvodih, ki jih podjetje ponuja na trgu, in v prilagodljivem 

zadovoljevanju specifičnih potreb kupcev. To omogoča podjetju, da je konkurenčno. 

Osnove konkurenčne prednosti izhajajo iz podjetja in se ustvarjajo na nivoju podjetja. 

To so osnove, ki temeljijo na predpostavki sposobnosti in znanja. 

6.3 Uravnoteženost ali prevlada enega managerskega orodja nad drugim? 

Tekom raziskave se je pojavilo zanimivo vprašanje, ali je mogoče vzdrževati 

uravnoteženo medsebojno delovanje proučevanih managerskih orodij na dolgi rok. Ali 

mogoče ne preti nevarnost, da eno izmed njih sčasoma ne prevzame vodilne vloge in 

drugo postavi v podrejeni položaj. Na primer, da BSC zaradi svoje dinamičnosti, 

fleksibilnosti, hitre odzivnosti in ciljne naravnanosti prevzame managerje, ki stremijo za 

ugodnimi rezultati na kratki rok. Le-ti pa v želji po ugajanju lastnikom, ki težijo k čim 

večjim dobičkom v čim krajšem času, zanemarijo ali celo pozabijo na managersko 

orodje, ki v svoji zasnovi zasleduje dolgoročne, strateško naravnane cilje. Zaradi 

zanimivosti in aktualnosti vprašanja smo nanj poiskali odgovor s pomočjo 

polstrukturiranih intervjujev. 

“Pri nas smo začeli z EFQM. Kasneje smo pričeli z BSC, vendar je to sedaj 

prevladujoče managersko orodje. Bolj je zaživel. Imamo še vedno interne presoje. 

Nismo opustili EFQM, samo bolj je prišel v veljavo BSC,” odgovarja intervjuvanec 2. 

Intervjuvanec 4 ga na nek način dopolnjuje: “Po mojih izkušnjah mislim, da je BSC 

dobro managersko orodje. Praktično in dnevno koristno. Medtem ko je EFQM po svoje 

kompliciran. Zahteva preveč administriranja. Po vsebini je to v redu, ampak ravno 

zaradi tega mislim, da ne bo ravno vsako podjetje tega izvajalo. Dopuščam možnost, da 

BSC zaradi poslovne nujnosti prevzame prevladujoč položaj.” 
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“Ko enkrat postaviš uravnoteženi izkaz, ga vzpostaviš za obdobje veljave izbrane 

strategije. Ni ga več treba bistveno spreminjati. Morebiti ga je treba samo malo 

dopolnjevati. To pa je lažji način kot pa vsakoletna ocena po EFQM. Posledično se zna 

zgoditi, da EFQM zna izgubiti začetni zagon. Težko je vzpostaviti tudi BSC. Lažje pa 

ga je vzdrževati. Če se podjetje hitro širi ali če ima poslovne probleme, zna BSC 

prevladati nad EFQM. Moraš pa poznati, kaj se v podjetju dogaja, mar ne?” ugotavlja 

intervjuvanec 1. 

“Nevarnost obstaja glede na stil vodenja in v povezavi z različnimi prioritetami, ki 

jih imajo managerji. BSC je bolj operativno naravnan. Omogoča tudi hitrejše, morda 

tudi odločnejše reagiranje. Ponuja managerjem, ki so ciljno naravnani, ali tistim, ki 

svoja podjetja avtoritarno vodijo, veliko vzvodov, da lahko rečejo: to je tisto ta pravo. 

To jim omogoča krmiliti barko na dolgi rok, pri tem pa zanemarjati potrebo po 

vključevanju čim širšega kroga zaposlenih, motiviranju za stalne izboljšave in celovitem 

razumevanju vzrokov in posledic rezultatov. To omogoča EFQM. Ta terja veliko več 

naporov in virov. BSC je potraten glede virov pri vzpostavljanju. Ko pa je vzpostavljen 

in podprt z ustrezno informacijsko podporo, potem je to managersko orodje, ki živi in 

ne terja veliko dodatnih naporov. Sistematična uporaba EFQM pa terja, tam kjer se 

gredo zares, velike vire. Samoocenjevanje zahteva vključevanje velikega števila ljudi in 

njihovega nenehnega usposabljanja. To pa omogoča veliko širšemu krogu ljudi 

razumevanje, kaj je treba z organizacijo narediti, v katero smer mora iti. Da tu vidim 

nevarnosti. Če želi management podjetja vleči prave strateške poteze, potem mora imeti 

celovito sliko in celovito razumevanje dogajanj. Sam ne bi razmišljal v smeri 

poenostavitve EFQM. Podjetje lahko samoocenjevanje uporabi v obsegu in stopnjah 

zahtevnosti, kot mu ustreza. Sam nisem naklonjen tako imenovanim hitrim testom 

zdravja ali, primerjalno, hitrim testom nosečnosti,” je odločen in neposreden 

intervjuvanec 4. 

Intervjuvanec 3 pa meni: “Podzavestno lahko pride do tega. Tudi nam se je to 

začasno pripetilo. Vendar potem te razmere prisilijo, da ponovno vzpostaviš ravnotežje. 

Če ne narediš neke refleksije na podjetju, in BSC tu ne pomaga, moraš vzeti EFQM, da 

stvari umiriš, pregledaš in ugotoviš dejansko stanje in vzroke zanj. Menim, da je to 

lahko samo začasnega značaja in da prej ali slej podjetje ponovno vzpostavi ravnotežje 

obeh managerskih orodij, tako v operativnem kot v strateškem smislu.”  

Iz odgovorov se da neposredno in posredno razbrati, da obstaja realna in 

objektivna nevarnost, da sčasoma BSC prevzame prevladujočo vlogo. Na to lahko 

vpliva na kratki rok orientiran management, ki uporablja avtokratski stil vodenja in je 

nagnjen k poenostavljanju in iskanju bližnjic. Realno obstajajo vzvodi, s pomočjo 

katerih se na daljši rok ponovno vzpostavi uravnoteženost njunega delovanja. Največji 

garant za uravnoteženo delovanje obravnavanih managerskih orodij pa je dolgoročna 

zavezanost managementa. Samo v pogojih uravnoteženega interaktivnega delovanja 
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obeh managerskih orodij so možni sinergijski učinki, o katerih govorimo v predhodnih 

poglavjih doktorske disertacije. Logično sklepamo, da v kolikor bi se management 

obravnavanega podjetja izognil nihanjem v uravnoteženosti skupnega delovanja obeh 

managerskih orodij, se tudi sive lise na sliki uspešnosti podjetja ne bi pojavile. 

6.4 Vpliv sinergijskih učinkov na konkurenčnost podjetja 

Obravnavano podjetje že daljše obdobje uporablja pri svojem delovanju 

kombinacijo managerskih orodij, ki sta predmet raziskave za namen doktorske 

disertacije. Z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da za obravnavani primer interaktivno 

delovanje EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu ustvarja sinergijske 

učinke. Možne sinergijske učinke smo v teoretskem delu raziskave predvideli, v 

empiričnem delu le-te pa smo jih večino tudi utemeljili. Le-ti s svojim delovanjem 

omogočajo managementu podjetja, da na osnovi izdelanega pregleda nad stanjem v 

podjetju pristopi k oblikovanju in izvajanju strategij, ki v podjetju ustvarjajo pogoje za 

nastanek konkurenčne prednosti. 

V primeru podjetja, v katerem smo izvedli on-site raziskavo, govorimo o 

konkurenčni prednosti, ki izvira iz podjetja in se pojavlja na nivoju podjetja. Osnove za 

nastajanje konkurenčnih prednosti v obravnavanem primeru temeljijo na predpostavki 

sposobnosti in na predpostavki znanja. O osnovah konkurenčne prednosti podjetja več 

govorimo v teoretskem delu doktorske disertacije. 

Konkurenčna prednost v obravnavanem podjetju se kaže v obliki diferenciranih 

proizvodov in v prilagodljivem zadovoljevanju specifičnih potreb kupcev (odjemalcev). 

Le-ti omogočata podjetju, da je konkurenčno. Interaktivno delovanje EFQM in BSC s 

svojimi sinergijskimi učinki deluje na management podjetja tako, da le-ta na osnovi 

mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih pregledov o uresničevanju postavljenih ciljev, 

letnih ocen stanja v podjetju ter stalnega primerjanja z idealno primerljivimi podjetji s 

pomočjo managerskih odločitev in ukrepov ustvarja pogoje v odnosu do kupcev 

(odjemalcev) na nivoju, ki omogočajo s kupcem zaznavati vrednost proizvoda, ki je 

različna ali večja od tiste, ki jo ponuja konkurenca. 

Nadaljnje delovanje obravnavane kombinacije managerskih orodij na prej opisan 

način dobesedno sili management podjetja k stalnemu preverjanju obstoječih in iskanju 

novih osnov konkurenčne prednosti. Le-te pa mora management s svojim delovanjem 

tudi ohranjati, poglabljati in nadgrajevati. Na ta način pa se ohranja in povečuje 

konkurenčnost podjetja ter izpolnjuje zahteve glede konkurenčne prednosti podjetja. 

Naše ugotovitve o vplivu sinergijskih učinkov na konkurenčnost podjetja prikazujemo 

na sliki 6.1 doktorske disertacije. 
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Slika 6.1 Sinergijski učinki in konkurenčnost podjetja 
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O povezavi med konkurenčno prednostjo in konkurenčnostjo podrobneje govorimo 

v teoretskem delu doktorske disertacije. Pričakovana posledica konkurenčne prednosti 

in s tem konkurenčnosti pa je večja uspešnost podjetja. Bolj uspešna podjetja imajo 

hkrati tudi večjo konkurenčno prednost. To pomeni, da so bolj konkurenčna. 
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Na ta način nam je uspelo skleniti krog: sinergijski učinki – osnove konkurenčne 

prednosti – konkurenčna prednost – pojavne oblike konkurenčne prednosti – 

konkurenčnost – uspešnost. 

Neskromno trdimo, da nam je v tem podpoglavju v povezavi s predhodnimi 

poglavji doktorske disertacije uspelo pokazati na povezavo med sinergijskimi učinki in 

konkurenčnostjo podjetja.  

Pozitivni sinergijski učinki kot posledica interaktivnega delovanja EFQM in BSC v 

integriranem managerskem modelu pozitivno delujejo na konkurenčnost podjetja. 



 

7 SKLEP 

7.1 Poročilo o ciljih raziskave 

V doktorski disertaciji smo si zastavili cilje, ki smo jih skozi potek celotne 

raziskave zasledovali: 

 ugotoviti prednosti, slabosti in podobnosti obeh managerskih orodij; 

 opredeliti interakcije, ki nastajajo pri njunem uravnoteženem skupnem 

delovanju; 

 ugotoviti, katere so močnostne strani uravnoteženega interaktivnega delovanja 

obeh managerskih orodij; 

 zasnovati integrirani managerski model, ki bo predstavljal novo izvirno celoto; 

 identificirati sinergijske učinke, ki se pojavljajo v integriranem managerskem 

modelu kot rezultat uravnoteženega interaktivnega delovanja EFQM in BSC; 

 oblikovati model kazalcev za dokazovanje vplivanja sinergijskih učinkov na 

konkurenčnost podjetja; 

 s pomočjo študije primera utemeljiti delovanje sinergijskih učinkov na 

konkurenčnost podjetja. 

V nadaljevanju tega podpoglavja želimo pokazati, v kolikšni meri nam je te cilje 

uspelo doseči.  

Kritičen pogled na EFQM in BSC smo obravnavali v podpoglavju 3.1 doktorske 

disertacije. Na obe managerski orodji smo pogledali iz štirih različnih zornih kotov in 

jih med seboj primerjali. Na osnovi rezultatov komparativne analize smo v podpoglavju 

3.2 opredelili prednosti, slabosti in podobnosti (SWS) obeh. Opredelili smo tudi naše 

videnje, za kakšen namen je posamezno managersko orodje primernejše. S tem je bil 

dosežen prvi cilj. 

V podpoglavju 3.3 smo obe managerski orodji postavili v uravnoteženo skupno 

delovanje in proučevali interakcije, ki se med njima pojavljajo. Posledično smo 

opredelili devet različnih nivojev njunega interaktivnega delovanja. Za vsak nivo smo 

tudi opredelili in za nekaj od teh tudi ponazorili interakcije, ki med njima potekajo. 

Tako je bil dosežen tudi drugi cilj, ki smo si ga zadali. 

V nadaljevanju teoretskega dela raziskave smo kot logično nadaljevanje 

podpoglavja 3.3 v podpoglavju 3.4 opredelili močnostne strani skupnega delovanja obeh 

managerskih orodij. V petnajstih točkah smo močnostne strani njunega vzajemnega 

delovanja tudi vsebinsko pojasnili. Na ta način je bil dosežen tudi tretji cilj doktorske 

disertacije. 

Kombinacijo EFQM in BSC je bilo treba umestiti v neko sistemsko okolje, v 

katerem bi močnostne strani njunega vzajemnega delovanja prišle do izraza. S tem 

namenom smo v podpoglavju 4.1 pristopili k zasnovi integriranega managerskega 
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modela. Njegovo zasnovo in delovanje smo v tem podpoglavju podrobno opisali. Ravno 

tako pa smo tudi prikazali delovanje obravnavanih managerskih orodij v tem modelu. 

Integrirani managerski model v vsej svoji razsežnosti prikazujemo na sliki 4.1. S tem je 

bil dosežen tudi četrti cilj, ki smo si ga zastavili. 

V nadaljevanju smo raziskovali sinergijske učinke, ki jih mogoče ustvarja 

interaktivno delovanje EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu. Potem, ko 

smo pojasnili pojem sinergije in naše videnje sinergijskih učinkov v procesu 

managementa, smo pristopili k oblikovanju možnih sinergijskih učinkov interaktivnega 

delovanja proučevanih managerskih orodij. V podpoglavju 4.2.3 smo opredelili 

devetnajst sklopov možnih sinergijskih učinkov in jih tudi primerno opisali. Tako je bil 

dosežen tudi peti cilj doktorske disertacije. 

V nadaljevanju teoretskega dela doktorske disertacije smo se v podpoglavju 4.3 

ukvarjali s proučevanjem zasnove konkurenčne prednosti podjetja in v podpoglavju 4.4 

s pojmom uspešnosti podjetja. Kot rezultat tega dela doktorske disertacije je nastal 

model kazalcev uspešnosti podjetja, ki smo ga predstavili v tabeli 4.1 v podpoglavju 

4.4.3. Na ta način smo dosegli tudi šesti cilj doktorske disertacije. 

Raziskovalno delo smo nadaljevali z izvedbo obsežne on-site raziskave. V 

proučevanem podjetju smo izvedli intranetno anketo s pomočjo vprašalnika. Podatke o 

poslovanju podjetja za obdobje preteklih osem let smo merili in analizirali s pomočjo 

kazalcev, zbranih v modelu uspešnosti podjetja. Izvedli smo polstrukturirane intervjuje 

z vrhnjim managementom podjetja, vrhunskimi strokovnjaki v podjetju in izven njega. 

Rezultate smo analizirali in jih ustrezno interpretirali. Interpretirali smo tudi rezultate 

empiričnega dela raziskave. V podpoglavju 6.2 smo na osnovi primerjave empiričnega 

dela raziskave s tistim delom teoretskega dela raziskave, ki govori o uspešnosti, 

konkurenčnosti in konkurenčni prednosti, utemeljili delovanje sinergijskih učinkov na 

konkurenčnost podjetja. S tem je bil dosežen tudi sedmi cilj doktorske disertacije. 

To pomeni, da smo dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali v uvodnem delu doktorske 

disertacije. 

7.2 Poročilo o raziskovalnih vprašanjih 

V doktorski disertaciji smo iskali odgovore na naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kako na osnovi kombinacije obravnavanih managerskih orodij definirati 

integrirani managerski model? 

 Kakšni so vplivi sinergij, ki jih povzročajo interakcije med BSC in EFQM v 

integriranem managerskem modelu, na konkurenčnost podjetja? 

Za oblikovanje odgovora na prvo raziskovalno vprašanje je bilo treba v teoretskem 

delu raziskave narediti pet pomembnih korakov. V prvem koraku raziskave smo kritično 

pogledali na obravnavani managerski orodji iz štirih različnih zornih kotov. Poglobljena 
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analiza rezultatov prvega koraka nam je v drugem koraku omogočila, da smo pristopili 

k definiranju njunih prednosti, slabosti in podobnosti. To je bila dobra in potrebna 

osnova za tretji korak, v katerem smo se poglobili v interakcije uravnoteženega 

delovanja EFQM in BSC. Ta korak je bil ena izmed pomembnejših točk v nastajanju 

doktorske disertacije. Večino izmed ugotovljenih in opredeljenih interakcij njunega 

uravnoteženega skupnega delovanja smo tudi grafično ponazorili. V naslednjem koraku 

smo opredelili močnostne strani njunega skupnega delovanja. Za čim boljše izkoriščanje 

njunih močnostnih strani smo oblikovali sistemsko okolje, v katerem obravnavana 

kombinacija deluje. To je integrirani managerski model, ki smo ga oblikovali v petem 

koraku in ki ga podrobno predstavljamo v podpoglavju 4.1 ter ponazarjamo na sliki 4.1 

doktorske disertacije. Na ta način smo tudi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. 

Povedano na drugačen način, ko smo dosegli prve štiri zastavljene cilje doktorske 

disertacije, smo tudi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga uvodoma 

zastavili. 

Malo daljšo pot je bilo v raziskovalnem pomenu besede treba prehoditi, da smo 

lahko odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje. V prvem koraku smo pojasnili pojem 

sinergije in v drugem koraku nadaljevali z našim videnjem sinergijskih učinkov v 

procesu managementa. To je bila osnova, ki nam je omogočila opredelitev možnih 

sinergijskih učinkov interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem 

managerskem modelu. Le-te smo opredelili v tretjem koraku ali v podpoglavju 4.2.3 

doktorske disertacije. Za utemeljitev obstoja možnih sinergijskih učinkov smo pristopili 

k izvedbi on-site raziskave v za ta primer izbranem podjetju. Izbrali smo namenski 

neslučajnostni vzorec, na katerem smo izvedli intranetno anketo s pomočjo vprašalnika 

s pretežno zaprtimi vprašanji. To smo storili v četrtem koraku. Anketo smo v petem 

koraku analizirali in jo ustrezno interpretirali. Kot nadgradnjo tako pridobljenih 

izsledkov smo po predhodnem oblikovanju ključnih vprašanj izvedli polstrukturirane 

intervjuje na namenskem vzorcu intervjuvancev iz obravnavanega podjetja in izven 

njega. Dobljene odgovore smo analizirali in interpretirali. To smo storili v šestem 

koraku. V sedmem koraku smo interpretirali tako pridobljene delne rezultate on-site 

raziskave. V osmem koraku smo primerjali rezultate on-site raziskave z izhodišči, 

danimi v tretjem koraku ali v podpoglavju 4.2.3 doktorske disertacije. Tako smo prišli 

do prvega delnega odgovora na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: “Z veliko 

mero gotovosti lahko trdimo, da v raziskovanem primeru interaktivno delovanje EFQM 

in BSC v integriranem managerskem modelu povzroča večino sinergijskih učinkov, ki so 

opredeljeni v zgoraj navedenem podpoglavju doktorske disertacije.” 

V devetem koraku raziskave smo opredelili zasnovo konkurenčne prednosti 

podjetja in nadaljevali z opredelitvijo pojma uspešnosti podjetja v desetem koraku. 

Rezultat predhodnih dveh korakov je model kazalcev uspešnosti podjetja, ki smo ga 

opredelili v enajstem koraku ali v podpoglavju 4.4.3 doktorske disertacije. Razviden je 
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tudi iz tabele 4.1. S pomočjo zadevnega modela smo v fazi on-site raziskave v 

obravnavanem podjetju zbrali podatke za obdobje zadnjih osmih let, jih analizirali in 

ustrezno interpretirali. To smo storili v dvanajstem koraku. V trinajstem koraku smo 

analizirali in interpretirali rezultate polstrukturiranih intervjujev in v štirinajstem koraku 

izvedli interpretacijo rezultatov empiričnega dela raziskave, ki smo jih primerjali z 

izhodišči, ki izhajajo iz podpoglavja 4.4 doktorske disertacije. Tako smo v petnajstem 

koraku prišli do drugega delnega odgovora na drugo raziskovalno vprašanje, ki se glasi: 

¨Z veliko mero gotovosti lahko trdimo, da nam je za ta primer s pomočjo uvodoma 

predstavljenih metod raziskovanja uspelo utemeljiti, da je obravnavano podjetje 

uspešno. Njegova uspešnost izhaja iz konkurenčne prednosti v obliki diferenciacije.” 

V šestnajstem koraku smo nadaljevali raziskavo v smislu iskanja povezav med 

uspešnostjo podjetja in sinergijskimi učinki, ki nastajajo kot posledica interaktivnega 

delovanja obravnavanih managerskih orodij. Posledica tega raziskovalnega dela je 

celovit odgovor na drugo raziskovalno vprašanje, ki je razviden iz podpoglavja 6.2 

doktorske disertacije in ki se skrajšano glasi: Sinergijski učinki interaktivnega delovanja 

EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu s svojim delovanjem omogočajo 

managementu podjetja sprejemanje strategij, ki pri njihovem izvajanju ustvarjajo 

pogoje za nastanek konkurenčne prednosti. Ob njihovi uspešni izvedbi omogočajo 

podjetju, da je konkurenčno. Pozitivne sinergije povečujejo konkurenčnost podjetja. To 

pomeni tudi to, da ko smo dosegli druge štiri cilje doktorske disertacije, smo tudi 

odgovorili na drugo predhodno zastavljeno raziskovalno vprašanje. S tem pa je bil tudi 

dosežen namen doktorske disertacije. 

7.3 Povzetek bistvenih ugotovitev 

Celovito obvladovanje podjetja je temeljna naloga managerjev, ki za učinkovito in 

uspešno doseganje postavljenih ciljev uporabljajo različna managerska orodja. Le-ta jim 

ob njihovi umni uporabi pomagajo pri doseganju ciljev. Kombinacije uporabljenih 

managerskih orodij so različne od podjetja do podjetja in so odvisne od širokega spleta 

dejavnikov. Za namen doktorske disertacije smo se odločili, da se bomo poglobljeno 

posvetili uporabi kombinacije evropskega modela poslovne odličnosti (EFQM) in 

uravnoteženega sistema kazalnikov (BSC) pri njunem uravnoteženem vzajemnem 

delovanju. Navedeni managerski orodji sta v slovenskem poslovnem okolju posamično 

sorazmerno pogosto uporabljeni. Njuna kombinacija pa je še relativno redko 

uporabljena. Tam kjer je, so rezultati spodbudni. To nas je spodbudilo k nadaljnemu 

raziskovanju njune uravnotežene vzajemne uporabe. 

V nadaljevanju smo na obe managerski orodji kritično pogledali s štirih različnih 

zornih kotov. Če na kratko povzamemo, bi lahko to, kar EFQM ni, in to, kar je, 

opredelili takole: ne oblikuje strategije, ne ocenjuje strategije, čeprav pa ocenjuje proces 

za njeno oblikovanje, je managersko orodje za pregled tega, kar se je zgodilo, 
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samoocenjevanje s primerjanjem je precej nezanesljivo orodje za uvajanje sprememb. 

BSC se v tem vidiku ponaša z naslednjimi ocenami: je oblikovan za managersko 

organizacijsko komuniciranje in ocenjevanje strateških usmeritev podjetja, izkaže se kot 

primerno managersko orodje za permanentno prepoznavanje razlik med nameni in 

pomeni v podjetju. Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da podjetja po večini uporabljajo 

evropski model poslovne odličnosti kot orodje za diagnosticiranje. Za povezovanje tako 

pridobljenih ugotovitev s strategijo podjetja in s sistemom poslovnega planiranja pa se 

običajno poslužujejo drugih, na nek način učinkovitejših managerskih orodij. 

Posledično smo pristopili k oblikovanju njunih prednosti slabosti in podobnosti 

(SWS). Nedvomno se pojavi vprašanje o tem, katero managersko orodje je za kaj 

primernejše. Naše ugotovitve lahko poenostavljeno strnemo. EFQM je primernejše 

managersko orodje za izvršitev rednega preverjanja “zdravja” vseh poslovnih procesov 

z ugotavljanjem prednosti in slabosti, izdelavo “check liste”, ki kaže na primere dobre 

prakse za poslovno planiranje in vrednotenje in za izvedbo zunanjega “benchmarkinga” 

procesov v podjetju, vpeljavo in vodenje procesa nenehnih izboljšav. BSC je 

primernejše managersko orodje za izboljšanje razumevanja vzročno-posledičnih 

povezav z namenom doseganja boljšega informiranja managementa, njegovih boljših 

odločitev in drugih aktivnosti, usmerjanje managerskega dela bolj na prihodnja 

strateško pomembna vprašanja kot pa na pretekle finančne rezultate, vzpostavitev 

prioritetnega vrstnega reda strategijskih pobud, povezavo in razvrstitev operativnih 

aktivnosti s strateškimi prioritetami, ki temeljijo na viziji oziroma na izjavi o namenu ter 

na pospeševanje dvosmernega komuniciranje o strategiji in strateških vprašanjih tudi 

skozi veliko organizacijo. 

Pri proučevanju obeh managerskih orodij smo prišli do spoznanj o interakcijah 

njunega skupnega delovanja, ki smo jih opredelili na devetih različnih nivojih: strateško 

planiranje, iskanje strateških možnosti in oblikovanje strategij, določanje nivojev in 

ciljev uspešnosti poslovanja, zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo zaposlenih in 

njihova participacija na vseh nivojih, nagrajevanje zaposlenih, dolgoročna zavezanost 

vodstva, procesni pristop in povratni tok informacij. Obe managerski orodji lahko 

dodata uporabno dimenzijo drug drugemu in s tehtanjem znanja in spoznanj obe skupaj 

prispevata k nadaljnjemu razvoju podjetja. Govorimo o obogatitvi managerskega 

dialoga in o procesu zagotavljanja dodatnih znanj in spoznanj na osnovi poglabljanj v 

problematiko iz različnih zornih kotov. Z uporabo obeh lahko management goji 

poglobljen dialog o uspešnosti poslovanja, podkrepljen z analizami od strategij do 

operacionalizacije in od učinkovitosti do kakovosti procesov. 

Kombinacija EFQM in BSC nam z vzajemnim delovanjem in medsebojnim 

vplivanjem ob pravilnem pristopu lahko postreže z močnostnimi stranmi, kot so čista in 

jasna slika o stanju v podjetju, omogoča izdelavo liste pokazateljev na osnovi “dobrih 

zgledov” iz prakse za izvedbo postopkov planiranja in nadaljnjega razvoja podjetja, 
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jasnost sprejete strategije, jasno oblikovane in artikulirane strateške cilje, povezave 

strategije z aktivnostmi delovanja, uravnoteženo sliko, jasno odgovornost za postavljene 

cilje in zagotavljanje ustreznih virov, povezanost kazalnikov uspešnosti z operativnimi 

cilji na ustreznih nivojih, v akcijo naravnan management, visoko stopnjo vključenosti 

deležnikov podjetja, usmerjenost in disciplino, večjo usmerjenost na neotipljive, 

“mehke” poslovne zadeve in boljše sorazumevanje, oblikovanje ustreznih “pokazateljev 

zdravja” za vse poslovne procese z ugotavljanjem njihovih prednosti in slabosti, 

vzpostavitev in delovanje procesa stalnih izboljšav v podjetju in vzpostavitev pogojev 

za izvedbo benchmarkinga procesov podjetja z zunanjimi podjetji. Pogled na obe 

managerski orodji in na njuno kombinacijo nam lahko postreže z ugotovitvijo, da nam 

BSC omogoča, da v poslovnem življenju podjetja delamo prave stvari, EFQM pa nam 

pomaga, da delamo stvari prav. Kar samo po sebi se nam ponuja nadaljevanje, da nam 

kombinacija obeh omogoča delati prave stvari prav. 

Na osnovi sinteze rezultatov raziskave smo pristopili k oblikovanju integriranega 

managerskega modela. V procesu sinteze smo smiselno upoštevali nekatera spoznanja s 

področja modelov integralnega managementa in s področja splošnega managementa 

vrste domačih in tujih avtorjev. Na ta način smo ustvarili ustrezno sistemsko okolje za 

nastajanje sinergij interaktivnega delovanja EFQM in BSC. Naš pogled na upravljanje 

in vodenje podjetja s pomočjo njune kombinacije smo prikazali v obliki modela na sliki 

4.1 doktorske disertacije. Zasnovani model obvladuje vse nivoje od normativnega do 

nivoja temeljnih izvedbenih procesov. V sebi ima vgrajene vzvode stalnega 

izboljševanja procesov, inoviranja in učinkovitega udejanjanja strategije podjetja. 

Ravno tako ima vgrajene sisteme povratnih in vnaprejšnjih zank ter vsa orodja, ki jih 

obe managerski orodji uporabljata. Model je izredno dinamičen in učinkovit. 

Posplošeno nastajajo sinergije iz interakcij med več spremenljivkami, ki navadno 

izvirajo iz okolja, strukture, kulture, strategije in osebnosti vodje. V primeru 

vključevanja spremenljivk, ki opredeljujejo uspeh podjetja, v sistem interaktivnih 

spremenljivk nastane dinamični model interakcij, ki je bližje sliki stvarnosti. V naši 

raziskavi smo se osredotočili zgolj na znotraj-podjetniške sinergijske učinke. Polje 

učinkovanja te sinergije sega od posameznega sodelavca preko delovnih skupin in 

raznih timov, oddelkov, profitnih centrov pa vse do ključnih sposobnosti podjetja kot 

celote. S svojo usmeritvijo v iskanje sinergij v presečišču vseh treh procesov, ki so 

razvidni iz slike 4.4 doktorske disertacije, usmerjamo naše aktivnosti v iskanje 

optimuma podjetja kot celote. V kolikor nam celota raznoličnosti in medsebojne 

pogojenosti vseh treh navedenih procesov kot pomembne celote ni jasna, bi bilo 

ustvarjanje in iskanje sinergijskih potencialov bistveno omejeno. Prav zaradi tega je 

najpomembnejši sinergijski potencial nujno graditi prav na preseku vseh treh delnih 

sistemov. Možne sinergijske učinke interaktivnega delovanja EFQM in BSC v 
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integriranem managerskem modelu smo opredelili v devetnajstih vsebinskih sklopih od 

izoblikovane čiste in jasne slike o stanju v podjetju do uporabe dvojne zanke učenja. 

Konkurenčnost podjetja opredeljujemo kot njegovo sposobnost, da na svetovnem 

trgu oblikuje, proizvaja in trži proizvode ali storitve, katerih ceno in necenovne lastnosti 

oblikuje bolj privlačno kot konkurenti doma in v tujini. Konkurenčno prednost 

opredeljujemo kot značilnosti, ki podjetju omogočajo, da posluje bolje od konkurentov. 

Najprej morajo obstajati neke osnove konkurenčne prednosti. V kolikor jih podjetje zna 

pravilno izkoristiti, si lahko pridobi konkurenčno prednost. Le-ta mu omogoča, da 

postane konkurenčno v tekmovanju z drugimi podjetji na trgu. To pomeni, da doseže 

stanje konkurenčnosti kot lastnosti nečesa konkurenčnega. 

Uspešnost opredeljujemo kot stopnjo, do katere podjetje doseže opredeljeni 

dolgoročno zastavljeni cilj ali v kolikšni meri uspe doseči, kar je nameravalo. Uspešnost 

podjetja je tudi v zagotavljanju izdelkov ali storitev, ki imajo pri kupcih oziroma 

uporabnikih določeno vrednost. Med najrazličnejšimi računovodskimi kazalci 

uspešnosti se najpogosteje uporablja kazalec čiste donosnosti kapitala (ROE). 

Mnogi avtorji, ki so se in se ukvarjajo z raziskovanjem povezave med konkurenčno 

prednostjo in uspešnostjo podjetja, v večini primerov oba pojma tesno povezujejo. Ta 

povezava se največkrat izraža v smislu, da je uspešnost podjetja odvisna od 

konkurenčne prednosti. Trdimo, da je konkurenčna prednost nujni pogoj za uspešnost. 

Uspešnejša podjetja imajo hkrati tudi večjo konkurenčno prednost. 

Temelj za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev predstavljajo informacije o 

uspešnosti poslovanja podjetja. Podjetja jih potrebujejo v svojih iskanjih odgovorov na 

strateška vprašanja. Potrebujejo pa jih tudi za sprejemanje sprotnih taktičnih odločitev. 

Uspešnost podjetja je treba ocenjevati tako z vidika rezultatov poslovanja kot tudi z 

vidika tega, kaj je bilo storjenega z vidika ključnih dejavnikov uspeha. Med kazalci 

rezultatov so najbolj uveljavljeni finančni kazalci. Le-ti pa imajo določene 

pomanjkljivosti, ki so ključen razlog, da uspešnost podjetja ocenjujemo tudi z 

določenimi nefinančnimi kazalci. Informacije o ključnih dejavnikih uspeha so vitalnega 

pomena, ker nam omogočajo sklepanje o bodočih rezultatih, še preden se ti pojavijo. To 

pomeni, da so znanilci bodoče uspešnosti. Na osnovi vsega, kar smo povedali o 

merjenju in presojanju uspešnosti poslovanja podjetja, smo pristopili k oblikovanju 

modela kazalcev uspešnosti podjetja za namen doktorske disertacije, ki ga prikazujemo 

v tabeli 4.1. 

V empiričnem delu raziskave smo izvedli anketo s pomočjo vprašalnika, 

polstrukturirane intervjuje in analizo modela kazalcev uspešnosti poslovanja. 

Iz rezultatov intranetne ankete izhaja, da smo ugotovili visoko izraženo strinjanje z 

možnimi sinergijskimi učinki interaktivnega delovanje EFQM in BSC v integriranem 

managerskem modelu, saj je v skupnem preseku vseh 53 trditev 50 % anketiranih 

odgovorilo, da se z učinki strinja (ocena 4) in skoraj 25 % od se s prisotnostjo 
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sinergijskih učinkov v podjetju zelo strinja (ocena 5). Le 3 % anketiranih se ne strinjajo 

z možnimi sinergijskimi učinki. Iz analize ankete tudi lahko razberemo najvišjo stopnjo 

strinjanja s prisotnostjo sinergijskih učinkov v kategoriji 1, ki govori o vzpostavljanju 

slike o stanju v podjetju (pregled nad stanjem v podjetju), ter kategoriji 7, ki govori o 

procesnem pristopu. Najnižja stopnja strinjanja pa je razvidna v kategoriji 6, ki govori o 

povečevanju zadovoljstva uporabnikov (odjemalcev), ter v kategoriji 5, ki govori o 

zadovoljstvu zaposlenih in njihovi participaciji. 

Iz rezultatov modela uspešnosti podjetja izhaja, da so kazalci finančnega vidika v 

veliki večini pozitivni, trendi so tudi pozitivni in postavljene cilje večinoma dosegajo. 

Finančni kazalci kažejo, da izbrana strategija podjetja in uprava družbe z managerskimi 

ukrepi, ki se zrcalijo tudi v izbranih nefinančnih kazalcih za doseganje strateških ciljev, 

prispevajo k boljšemu finančnemu stanju podjetja.  

Mogoče najbolj pomembni kazalci vidika odjemalcev kažejo na padec zaupanja, ki 

se kaže tako v nižjem zadovoljstvu odjemalcev kot v večji dobičkonosnosti odjemalcev. 

To pomeni, da se vpliv valutnih tveganj za odjemalce bistveno povečuje. Za njih se cene 

povečujejo. Za podjetje se povečuje tveganje glede padca prodaje.  

Kazalci vidika notranjih procesov so osredotočeni na tiste notranje procese, ki 

imajo največji vpliv na zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev) in doseganje finančnih 

ciljev podjetja. Kazalci tega vidika so za podjetje pozitivni in kažejo, da v večini 

primerov podjetje dosega cilje.  

Trendi kazalcev vidika rasti in inovativnosti so za podjetje večinoma pozitivni. V 

večini primerov podjetje dosega cilje in kažejo na zavedanje o pomembnosti inovacij za 

razvoj podjetja. Delež vlaganj v razvoj ima pozitiven trend.  

Kazalci vidika zaposlencev in učenja so zadnji kazalci modela uspešnosti podjetja, 

vendar nič manj pomembni od drugih. “Podpirajo” preostale štiri vidike. Razvoj 

podjetja ni možen brez zaposlenih in njihovih sposobnosti. Trendi polovice kazalcev iz 

te skupine so za podjetje negativni, kar kaže na izzive, ki jih ima management podjetja 

pred seboj. Ob upoštevanju vseh petih vidikov modela uspešnosti podjetja in ob 

celovitem pogledu nanj ugotavljamo, da je le-to uspešno. 

Iz rezultatov analize polstrukturiranih intervjujev izhaja, da so intervjuvanci 

neposredno ali posredno podprli ugotovitve o sinergijskih učinkih interaktivnega 

delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu pri ugotavljanju stanja v 

podjetju. Nekoliko različne poglede imajo na vlogo njunega interaktivnega delovanja v 

procesu strateškega planiranja. V ozadju se da razbrati njihove različne položaje, ki jih 

zasedajo, in s tem povezane izkušnje ter stopnjo poglabljanja v detajle, ki so pri tem 

potrebni. Enotni so si, da sta obe managerski orodji zahtevni in da pogojujeta visoko 

stopnjo usposobljenosti tistih, ki ju pri delu uporabljajo. Vsi intervjuvanci v zadevni 

kombinaciji vidijo učinkovito managersko orodje za namen udejanjanja strategij. 
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Nedvomno pa se je pokazalo, kako pomembno je razširjanje obravnavane 

kombinacije po strukturi podjetja navzdol. Eksplicitno je bilo povedano, da sta to samo 

managerski orodji in da je odgovornost managementa, kako njuno kombinacijo 

uporablja. Odgovori potrjujejo moč vzajemnega delovanja obravnavanih managerskih 

orodij pri udejanjanju strategij.  

Intervjuvanci so si v svojih odgovorih skorajda plebiscitarno enotni o moči in 

pozitivni naravnanosti obeh managerskih orodij, posebno pa še njunega vzajemnega 

delovanja pri vzpostavljanju in vzdrževanju procesa stalnih izboljšav v podjetju. Iz 

odgovorov večine sogovornikov se da razbrati, da se zavedajo moči in vzvodov, ki jim 

jih kombinacija obravnavanih managerskih orodij omogoča za namen zagotavljanja 

zadovoljstva zaposlenih in njihove participacije. Vedo tudi, kako pristopiti k povečanju 

zadovoljstva zaposlenih. Demokratičnost vodenja se je pojavila kot predlagan način, ki 

bi ga veljalo uporabiti.  

V kolikor smo pozorno prisluhnili odgovorom intervjuvancev, potem smo lahko 

zaznali njihovo zavedanje uporabne moči interaktivnega delovanja EFQM in BSC za 

zagotavljanje in povečanje zadovoljstva odjemalcev (uporabnikov). Iz odgovorov se da 

razbrati veliko moč njunega vzajemnega delovanja prav na področju procesnega 

pristopa. Ravno tako pa se zazna zahtevnost njune uravnotežene uporabe in poglobljena 

znanja, ki jih management mora imeti, če hoče izkoristiti večino prednosti, ki iz takega 

delovanja izhajajo.  

Iz odgovorov se da tudi razbrati, da obstaja realna in objektivna nevarnost, da 

sčasoma BSC prevzame prevladujočo vlogo. Realno obstajajo vzvodi, s pomočjo 

katerih se na daljši rok ponovno vzpostavi uravnoteženost njunega delovanja. Največji 

garant za uravnoteženo delovanje obravnavanih managerskih orodij pa je dolgoročna 

zavezanost managementa. 

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da 

nam je z uporabo intranetne ankete, modela kazalcev uspešnosti podjetja in 

polstrukturiranih intervjujev uspelo utemeljiti najmanj 81 % trditev o možnih 

sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem 

managerskem modelu. 

7.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V smislu zasledovanja logike repliciranja bomo vse naše bodoče raziskave s tako in 

podobno problematiko primerjali z izsledki te doktorske disertacije. S takim pristopom 

bomo posledično tudi povečevali stopnjo analitičnega posploševanja. To pomeni, da 

bomo zavestno, kolikor nam bodo okoliščine dopuščale, iskali možnosti nadaljnjega 

raziskovanja zadevne problematike. Individualno raziskovalno delo ima določene 

prednosti in ima določene slabosti. Omejene zmogljivosti raziskovalca glede na 

201 



Sklep 

kompleksnost in obsežnost obravnavane tematike je gotovo slabost, ki jo želimo v 

prihodnje ublažiti z dodatnimi raziskavami v obliki študij primera. 

Vsi trije pristopi k izvedbi empiričnega dela raziskave nam kažejo, da bi se bilo, na 

osnovi rezultatov obravnavanega primera, treba v bodoče na drugih primerih še dodatno 

poglobiti v vsebine raziskovane problematike, ki izhajajo iz kategorij: 

 procesa stalnih izboljšav, 

 zadovoljstva zaposlenih in njihove participacije, 

 zadovoljstva uporabnikov (odjemalcev). 

Iz rezultatov analize polstrukturiranih intervjujev nam prihaja v ospredje vsebina, ki 

kar sama po sebi kliče po nadaljnjih raziskovanjih na tej in možnih drugih študijah 

primera s podobno problematiko: 

Kako izboljšati povezave med različnimi tipi managerskega obnašanja (stili 

vodenja) in informacijami, ki jim jih mora integrirani managerski model zagotavljati za 

boljše in učinkovitejše interveniranje. 

Iz teoretskega dela raziskave izhaja potreba po dodatnem preverjanju modela 

kazalcev uspešnosti podjetja. Zavedamo se, da se bo težko približati idealu velike 

posplošljivosti modela. Vsekakor pa se nadejamo, da bi nas nadaljnje raziskovanje v tej 

smeri lahko pripeljalo do nabora kazalcev, ki so širše uporabljivi za namen merjenja in 

kasnejšega presojanja uspešnosti podjetja. 

Tekom izvedbe celotne raziskave se je pokazala potreba po nadaljnjih raziskavah v 

možnih drugih študijah primera s podobno obravnavano tematiko v smislu iskanja 

dodatnih trditev o možnih sinergijskih učinkih interaktivnega delovanja EFQM in BSC 

v integriranem managerskem modelu. Ta potreba je razvidna iz sledečih kategorij: 

 procesni pristop, 

 proces stalnih izboljšav, 

 zadovoljstvo zaposlenih in njihova participacija, 

 zadovoljstvo uporabnikov (odjemalcev). 

V primeru njihovega pozitivnega izida bomo poleg ostalega lahko bistveno 

prispevali k povečevanju stopnje zanesljivosti merjenja navedenih kategorij. 

Tekom procesa nastajanja integriranega managerskega modela se je porajalo veliko 

idej in zamisli o nadaljnjih možnih raziskavah v smislu razvoja predstavljenega modela. 

Naj jih strnemo. Bodoče raziskave izboljšav predstavljenega managerskega modela bi 

lahko šle v naslednjih smereh: 

 Kako smiselno vključiti v delovanje modela koncept ekonomske dodane 

vrednosti (EVA). Ta koncept je uporaben pri sledenju ustvarjanja vrednosti v 

podjetju. EVA omogoča preusmeritev pozornosti na presežno dodano vrednost 
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oziroma opozarja na dejstvo, da ni pomembno, koliko dobička realizira 

podjetje, ampak koliko presežnega dobička realizira. 

 Kako smiselno vključiti procese, ki izhajajo iz modela strateškega planiranja, v 

integrirani managerski model. 

 Kako smiselno vključiti v delovanje modela koncept intelektualnega kapitala. 

 Kako smiselno vključiti procese obvladovanja tveganj (angl. Risk 

Management) v delovanje integriranega managerskega modela. 

 Kako vključiti sistem obvladovanja stroškov (angl. Six Sigma) v delovanje 

modela. 

Nedvomno je možnosti in priložnosti za nadaljnje raziskovalno delo v smislu 

nadgradnje in izboljšav integriranega managerskega modela dovolj. Treba je samo 

zbrati pogum in se odločiti za nadaljnji korak. Na srečo pa ima model vgrajene vzvode 

in mehanizme, ki uporabnike preprosto silijo k njegovi nadgradnji in izboljšavam. 

Upamo in želimo si, da bo teh čim več. 

Posebno pa si želimo, da bi bilo čim več podjetij in drugih organizacij, katerih 

management bi sprevidel prednosti, ki jim jih uporaba kombinacije EFQM in BSC v 

integriranem managerskem modelu prinaša. Ekonomska kriza, ki je na vratih, in izziv 

uspešnega obvladovanja podjetja v razmerah povečane negotovosti je lahko dodatna 

spodbuda za ta korak.  
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Priloga 1 

DEMOGRAFSKI PODATKI O NESLUČAJNOSTNEM NAMENSKEM 
VZORCU 

Spol 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumula

tive Percent 

1 moški 26 76,5 81,3 81,3

2 ženska 6 17,6 18,8 100,0

Valid 

Total 32 94,1 100,0  

Missing System 2 5,9    

Total 34 100,0    

 

Starost 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumula

tive Percent 

1,00 do 45 let 7 20,6 35,0 35,0

2,00 46 - 55 8 23,5 40,0 75,0

3,00 56 in več 5 14,7 25,0 100,0

Valid 

Total 20 58,8 100,0  

Missing 4,00 b.o. 14 41,2    

Total 34 100,0    

 

Izobrazba 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumula

tive Percent 

4 višja-visoka šola 2 5,9 6,3 6,3

5 univerzitetna 19 55,9 59,4 65,6

6 podiplomska 11 32,4 34,4 100,0

Valid 

Total 32 94,1 100,0  

Missing System 2 5,9    

Total 34 100,0    

 

Delovna doba v podjetju 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumula

tive Percent 

1,00 do 10 let 6 17,6 20,0 20,0

2,00 11 - 20 11 32,4 36,7 56,7

3,00 21 - 30 7 20,6 23,3 80,0

4,00 31 in več 6 17,6 20,0 100,0

Valid 

Total 30 88,2 100,0  

Missing 5,00 b.o. 4 11,8    

Total 34 100,0    
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Dosedanje napredovanje v podjetju 

 

Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumula

tive Percent 

1 da 28 82,4 87,5 87,5

2 ne 4 11,8 12,5 100,0

Valid 

Total 32 94,1 100,0  

Missing System 2 5,9    

Total 34 100,0    

 

 



Priloga 2 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

Pred vami so napisane trditve o sinergijskih učinkih interaktivnega součinkovanja EFQM in 
BSC v integriranem managerskem modelu podjetja. Na lestvici od 1 do 5 izrazite svoje strinjanje 
s trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjate s trditvijo, 5 pa, da se zelo strinjate z 
navedeno trditvijo. 

 
1. Povejte nam, v kolikšni meri se strinjate s trditvami o vplivu vzajemnega delovanja 
EFQM in BSC na opisane možne sinergijske učinke. Pri vsaki trditvi obkrožite eno oceno, 
ki označuje stopnjo vašega strinjanja 
 
 

Možna sinergija kot rezultat vzajemnega 
delovanja EFQM in BSC: 

sploh se 
ne 

strinjam 
se ne 

strinjam niti-niti 
se 

strinjam 
se zelo 
strinjam 

1 Olajša ocenjevanje trenutnega stanja v 
podjetju. 1 2 3 4 5 

2 V okviru procesa stalnih izboljšav omogoča 
doseganje in preseganje vodilnih podjetij v 
panogi. 1 2 3 4 5 

3 Razumevanje procesnega pristopa je 
podprto s kazalniki kakovosti le-teh. 1 2 3 4 5 

4 Generirajo se številne iniciative za 
povečanje zadovoljstva uporabnikov. 1 2 3 4 5 

5 Omogoča uveljavitev sistema nagrajevanja 
vezanega na doseganje posameznikovih in 
skupinskih ciljev. 1 2 3 4 5 

6 Omogoča razvrščanje procesov glede na 
njihov strateški pomen. 1 2 3 4 5 

7 Pomaga oblikovati čisto in jasno sliko o 
stanju v podjetju. 1 2 3 4 5 

8 Omogoča oblikovati jasne usmeritve 
podjetja. 1 2 3 4 5 

9 Omogoča vpeljavo učinkovitega 
obvladovanja poslovnih procesov. 1 2 3 4 5 

10 Jasno opredeli prednosti podjetja in 
področja potrebna izboljšav. 1 2 3 4 5 

11 Sproži proces benchmarkinga. 1 2 3 4 5 
12 Oblikuje dolgoročni pogled na razvoj in rast 

podjetja. 1 2 3 4 5 
13 Zagotavlja vodila in spodbude za izvajanje 

stalnih izboljšav. 1 2 3 4 5 
14 Management podjetja ima v vsakem 

trenutku jasno sliko glede udejanjanja 
strategij. 1 2 3 4 5 

15 Jasno so oblikovani strateški cilji podjetja, ki 
izhajajo iz vizije podjetja. 1 2 3 4 5 

16 Doseže disciplino pri izvajanju strategij. 1 2 3 4 5 
17 Omogoča izdelavo liste kazalcev uspešnosti 

na osnovi dobrih zgledov iz prakse. 1 2 3 4 5 
18 Vzpodbuja dialog o strateških ciljih in o 

njihovem doseganju. 1 2 3 4 5 
19 Doseže povezavo med izbrano strategijo in 

operativnimi nalogami za njeno 
uresničevanje. 1 2 3 4 5 

20 Jasno so oblikovani tudi kratkoročni cilji 
podjetja. 1 2 3 4 5 
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Možna sinergija kot rezultat vzajemnega 
delovanja EFQM in BSC: 

sploh se 
ne 

strinjam 
se ne 

strinjam niti-niti 
se 

strinjam 
se zelo 
strinjam 

21 Omogoča lažji konsenz vrhnjega 
managementa o strategiji podjetja. 1 2 3 4 5 

22 Doseže se pomembno povečanje 
zadovoljstva uporabnikov. 1 2 3 4 5 

23 Omogoči stalno primerjanje z najboljšimi kar 
nam da pravo sliko o svoji vrednosti. 1 2 3 4 5 

24 Olajša ocenjevanje trenutnega stanja v 
podjetju. 1 2 3 4 5 

25 Omogoči, da se na primeren način prenaša 
razumevanje strateških ciljev širše v 
podjetju. 1 2 3 4 5 

26 Zagotavlja spodbujanje inovativnosti v 
podjetju. 1 2 3 4 5 

27 Zagotovlja širše razumevanje aktivnosti za 
doseganje zastavljenih ciljev. 1 2 3 4 5 

28 Jasno se opredeli odgovornost za 
doseganje ciljev in zagotavljanja virov za 
njihovo doseganje. 1 2 3 4 5 

29 Doseže se visoka stopnja vključenosti vseh 
deležnikov podjetja. 1 2 3 4 5 

30 Izkaže kot dobro orodje za ocenjevanje 
uspešnosti procesa strateškega planiranja. 1 2 3 4 5 

31 Oblikuje široke smernice za proces 
strateškega planiranja. 1 2 3 4 5 

32 Doseže izkoriščanje povratnih informacij 
(feed back), kar omogoča izvedbo izboljšav 
ugotovljenega stanja. 1 2 3 4 5 

33 Jasno opredeli prednosti podjetja in 
področja potrebna izboljšav. 1 2 3 4 5 

34 Vzpodbudi dosleden proces strateškega 
planiranja. 1 2 3 4 5 

35 Zagotovlja večjo ter dolgotrajnejšo 
zavezanost vodstva. 1 2 3 4 5 

36 Zaposlenim omogoča boljše razumevanje 
strategije podjetja, ciljev ter načinov 
njihovega doseganja. 1 2 3 4 5 

37 Omogoči jasnost sprejete strategije. 1 2 3 4 5 
38 Izvede povezavo strategije z izbranimi 

kazalci uspešnosti. 1 2 3 4 5 
39 Interes podjetja je postavljen v ospredje 

pred interese posameznikov ali skupin. 1 2 3 4 5 
40 Oblikuje primerna merila za ovrednotenje 

strateških ciljev. 1 2 3 4 5 
41 Doseže usmerjenost k doseganju rezultatov. 1 2 3 4 5 
42 Managementu in zaposlenim omogoča 

boljše razumevanje povezav med tistim, kar 
podjetje dela in tistim, kar dosega. 1 2 3 4 5 
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Možna sinergija kot rezultat vzajemnega 
delovanja EFQM in BSC: 

sploh se 
ne 

strinjam 
se ne 

strinjam niti-niti 
se 

strinjam 
se zelo 
strinjam 

43 Doseže operativno motiviran vrhnji 
management, ki informativno (poleg 
strateških) spremlja tudi operativne rezultate 
poslovanja. 1 2 3 4 5 

44 Poudarja sodelovanje med managerji na 
nivoju poslovnih funkcij. 1 2 3 4 5 

45 Doseže vpeljavo procesa stalnih izboljšav. 1 2 3 4 5 
46 Omogoča uporabo dvojne zanke učenja 

(double learning loop), ki služi za 
preverjanje konsistentnosti strateških 
predpostavk in sprejemanje ukrepov za 
prestrukturiranje podjetja. 1 2 3 4 5 

47 Povečuje razumevanje ključnih dejavnikov 
uspešnosti podjetja. 1 2 3 4 5 

48 Doseže, da je pozornost managementa 
usmejena tudi na mehke sestavine vodenja. 1 2 3 4 5 

49 Večji del zaposlenih ima širši vpogled v 
poslovanje podjetja. 1 2 3 4 5 

50 Doseženo je povečanje zadovoljstva 
zaposlenih in njihova soudeležba. 1 2 3 4 5 

51 Izboljša razumevanje dejanskega stanja v 
podjetju. 1 2 3 4 5 

52 Pozornost managementa se osredotoča na 
merila uspešnosti ključnih procesov. 1 2 3 4 5 

53 Omogoča prepoznavanje in uspešno širjenje 
dobrih praks. 1 2 3 4 5 
 

Na tem mestu bi vas lepo prosili, da opredelite še kakšne druge sinergijske učinke 
interaktivnega delovanja EFQM in BSC v integriranem managerskem modelu, ki smo jih mi 
(ne)namenoma spustili pa vendar so za vas pomembni. 
 
 

 
 
 
Kaj pa mislite, da so dejavniki, ki bodo v prihodnosti najbolj vplivni za uporabo kombinacije 
navedenih modelov?_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Za konec še nekaj vprašanj o vas samih:  
 
spol:  1. moški 
 2. ženski 
 
starost:   ______ let 
 

1. osnovna šola 
2. poklicna šola  

izobrazba: 
 

3. srednja šola  
 4. višja-visoka šola 
 5. univerzitetna 
 6. podiplomska 
 

Koliko let delate v tem podjetju? ______ (vpišite število let) 
 

Vpišite vaš sedanji naziv: __________________________ 
 
Ali ste v času, ko ste zaposleni v tem podjetju, že napredovali? 
   1. da 
   2. ne 
 
 

 
 
 
 

LEPO SE VAM ZAHVALJUJEM, KER STE SI VZELI SVOJ DRAGOCENI ČAS IN SE 
POTRUDILI ZA MOJO RAZISKAVO, KI JO BOM UPORABIL V ZNANSTVENE NAMENE. 
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FREKVENČNA PORAZDELITEV ODGOVOROV STRINJANJA S 
TRDITVAMI 

Trditve 
Oznake 
vprašanj

1 sploh 
se ne 

strinjam 
2 se ne 
strinjam 

3  
niti-niti 

4 se 
strinjam 

5 se 
zelo 

strinjam 

Olajša ocenjevanje trenutnega stanja v 
podjetju. v1 2,9 0 2,9 55,9 38,2
V okviru procesa stalnih izboljšav omogoča 
doseganje in preseganje vodilnih podjetij v 
panogi. v2   2,9 32,4 58,8 5,9
Razumevanje procesnega pristopa je 
podprto s kazalniki kakovosti le-teh. v3     20,6 58,8 17,6
Generirajo se številne iniciative za 
povečanje zadovoljstva uporabnikov. v4   2,9 26,5 52,9 17,6
Omogoča uveljavitev sistema nagrajevanja 
vezanega na doseganje posameznikovih in 
skupinskih ciljev. v5 2,9 8,8 20,6 29,4 38,2
Omogoča razvrščanje procesov glede na 
njihov strateški pomen. v6     23,5 50 26,5
Pomaga oblikovati čisto in jasno sliko o 
stanju v podjetju. v7     2,9 73,5 23,5
Omogoča oblikovati jasne usmeritve 
podjetja. v8     32,4 44,1 23,5
Omogoča vpeljavo učinkovitega 
obvladovanja poslovnih procesov. v9   5,9 20,6 61,8 11,8
Jasno opredeli prednosti podjetja in 
področja potrebna izboljšav. v10     17,6 44,1 38,2
Sproži proces benchmarkinga. v11   2,9 26,5 38,2 32,4
Oblikuje dolgoročni pogled na razvoj in rast 
podjetja. v12     17,6 44,1 38,2
Zagotavlja vodila in spodbude za izvajanje 
stalnih izboljšav. v13 2,9  17,6 44,1 35,3
Management podjetja ima v vsakem 
trenutku jasno sliko glede udejanjanja 
strategij. v14   5,9 23,5 50 20,6
Jasno so oblikovani strateški cilji podjetja, 
ki izhajajo iz vizije podjetja. v15     11,8 58,8 29,4
Doseže disciplino pri izvajanju strategij. v16   5,9 35,3 44,1 14,7
Omogoča izdelavo liste kazalcev 
uspešnosti na osnovi dobrih zgledov iz 
prakse. v17   2,9 26,5 50 20,6
Vzpodbuja dialog o strateških ciljih in o 
njihovem doseganju. v18     5,9 58,8 35,3
Doseže povezavo med izbrano strategijo in 
operativnimi nalogami za njeno 
uresničevanje. v19   2,9 29,4 52,9 14,7
Jasno so oblikovani tudi kratkoročni cilji 
podjetja. v20   5,9 35,3 41,2 17,6
 

 



Priloga 3 

 

 

Trditve 
Oznake 
vprašanj

1 sploh 
se ne 

strinjam 
2 se ne 
strinjam

3  
niti-niti 

4 se 
strinjam 

5 se zelo 
strinjam 

Doseže operativno motiviran vrhnji 
management, ki informativno (poleg 
strateških) spremlja tudi operativne 
rezultate poslovanja. v43 2,9   26,5 58,8 11,8
Poudarja sodelovanje med managerji na 
nivoju poslovnih funkcij. v44     26,5 44,1 29,4
Doseže vpeljavo procesa stalnih izboljšav. v45 5,9 2,9 29,4 41,2 20,6
Omogoča uporabo dvojne zanke učenja 
(double learning loop), ki služi za 
preverjanje konsistentnosti strateških 
predpostavk in sprejemanje ukrepov za 
prestrukturiranje podjetja. 

v46   2,9 26,5 55,9 14,7
Povečuje razumevanje ključnih dejavnikov 
uspešnosti podjetja. v47     11,8 41,2 47,1
Doseže, da je pozornost managementa 
usmejena tudi na mehke sestavine 
vodenja. v48 2,9 8,8 20,6 41,2 26,5
Večji del zaposlenih ima širši vpogled v 
poslovanje podjetja. v49   5,9 20,6 58,8 14,7
Doseženo je povečanje zadovoljstva 
zaposlenih in njihova soudeležba. v50   11,8 58,8 26,5 2,9
Izboljša razumevanje dejanskega stanja v 
podjetju. v51   2,9 8,8 52,9 35,3
Pozornost managementa se osredotoča na 
merila uspešnosti ključnih procesov. v52     5,9 47,1 47,1
Omogoča prepoznavanje in uspešno 
širjenje dobrih praks. v53     14,7 55,9 29,4
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DESCRIPTIVES – POVPREČJA 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
v1 Olajša ocenjevanje trenutnega stanja v podjetju. 34 1 5 4,26 ,790

v2 V okviru procesa stalnih izboljšav omogoča doseganje in preseganje 
vodilnih podjetij v panogi. 34 2 5 3,68 ,638

v3 Razumevanje procesnega pristopa je podprto s kazalniki kakovosti le-teh. 33 3 5 3,97 ,637

v4 Generirajo se številne iniciative za povečanje zadovoljstva uporabnikov. 34 2 5 3,85 ,744

v5 Omogoča uveljavitev sistema nagrajevanja vezanega na doseganje 
posameznikovih in skupinskih ciljev. 34 1 5 3,91 1,111

v6 Omogoča razvrščanje procesov glede na njihov strateški pomen. 34 3 5 4,03 ,717

v7 Pomaga oblikovati čisto in jasno sliko o stanju v podjetju. 34 3 5 4,21 ,479

v8 Omogoča oblikovati jasne usmeritve podjetja. 34 3 5 3,91 ,753

v9 Omogoča vpeljavo učinkovitega obvladovanja poslovnih procesov. 34 2 5 3,79 ,729

v10 Jasno opredeli prednosti podjetja in področja potrebna izboljšav. 34 3 5 4,21 ,729

v11 Sproži proces benchmarkinga. 34 2 5 4,00 ,853

v12 Oblikuje dolgoročni pogled na razvoj in rast podjetja. 34 3 5 4,21 ,729

v13 Zagotavlja vodila in spodbude za izvajanje stalnih izboljšav. 34 1 5 4,09 ,900

v14 Management podjetja ima v vsakem trenutku jasno sliko glede udejanjanja 
strategij. 34 2 5 3,85 ,821

v15 Jasno so oblikovani strateški cilji podjetja, ki izhajajo iz vizije podjetja. 34 3 5 4,18 ,626
v16 Doseže disciplino pri izvajanju strategij. 34 2 5 3,68 ,806

v17 Omogoča izdelavo liste kazalcev uspešnosti na osnovi dobrih zgledov iz 
prakse. 34 2 5 3,88 ,769

v18 spodbuja dialog o strateških ciljih in o njihovem doseganju. 
34 3 5 4,29 ,579

v19 Doseže povezavo med izbrano strategijo in operativnimi nalogami za njeno 
uresničevanje. 34 2 5 3,79 ,729

v20 Jasno so oblikovani tudi kratkoročni cilji podjetja. 34 2 5 3,71 ,836

v21 Omogoča lažji konsenz vrhnjega managementa o strategiji podjetja. 
34 3 5 3,97 ,674

v22 Doseže se pomembno povečanje zadovoljstva uporabnikov. 34 2 5 3,41 ,783

v23 Omogoči stalno primerjanje z najboljšimi kar nam da pravo sliko o svoji 
vrednosti. 34 2 5 4,03 ,758

v24 Olajša ocenjevanje trenutnega stanja v podjetju. 34 1 5 4,24 ,855

v25 Omogoči, da se na primeren način prenaša razumevanje strateških ciljev 
širše v podjetju. 34 3 5 4,18 ,673

v26 Zagotavlja spodbujanje inovativnosti v podjetju. 34 2 5 3,35 ,849

v27 Zagotovlja širše razumevanje aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. 34 3 5 3,88 ,409

v28 Jasno se opredeli odgovornost za doseganje ciljev in zagotavljanja virov za 
njihovo doseganje. 34 2 5 3,71 ,760

v29 Doseže se visoka stopnja vključenosti vseh deležnikov podjetja. 
34 2 5 3,65 ,849

v30 Izkaže kot dobro orodje za ocenjevanje uspešnosti procesa strateškega 
planiranja. 34 2 5 3,88 ,686

v31 Oblikuje široke smernice za proces strateškega planiranja. 34 2 5 4,12 ,808

v32 Doseže izkoriščanje povratnih informacij (feed back), kar omogoča izvedbo 
izboljšav ugotovljenega stanja. 34 3 5 4,21 ,687

v33 Jasno opredeli prednosti podjetja in področja potrebna izboljšav. 34 3 5 4,09 ,621
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  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
v34 spodbudi dosleden proces strateškega planiranja. 34 2 5 4,12 ,844

v35 Zagotovlja večjo ter dolgotrajnejšo zavezanost vodstva. 34 2 5 3,85 ,821

v36 Zaposlenim omogoča boljše razumevanje strategije podjetja, ciljev ter 
načinov njihovega doseganja. 34 3 5 4,09 ,668

v37 Omogoči jasnost sprejete strategije. 34 2 5 3,82 ,673

v38 Izvede povezavo strategije z izbranimi kazalci uspešnosti. 33 3 5 4,33 ,645

v39 Interes podjetja je postavljen v ospredje pred interese posameznikov ali 
skupin. 34 2 5 3,71 ,906

v40 Oblikuje primerna merila za ovrednotenje strateških ciljev. 34 3 5 4,15 ,500
v41 Doseže usmerjenost k doseganju rezultatov. 34 3 5 4,38 ,604

v42 Managementu in zaposlenim omogoča boljše razumevanje povezav med 
tistim, kar podjetje dela in tistim, kar dosega. 34 3 5 4,12 ,729

v43 Doseže operativno motiviran vrhnji management, ki informativno (poleg 
strateških) spremlja tudi operativne rezultate poslovanja. 34 1 5 3,76 ,781

v44 Poudarja sodelovanje med managerji na nivoju poslovnih funkcij. 34 3 5 4,03 ,758

v45 Doseže vpeljavo procesa stalnih izboljšav. 34 1 5 3,68 1,036

v46 Omogoča uporabo dvojne zanke učenja (double learning loop), ki služi za 
preverjanje konsistentnosti strateških predpostavk in sprejemanje ukrepov za 
prestrukturiranje podjetja. 

34 2 5 3,82 ,716

v47 Povečuje razumevanje ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja. 34 3 5 4,35 ,691

v48 Doseže, da je pozornost managementa usmejena tudi na mehke sestavine 
vodenja. 34 1 5 3,79 1,038

v49 Večji del zaposlenih ima širši vpogled v poslovanje podjetja. 34 2 5 3,82 ,758

v50 Doseženo je povečanje zadovoljstva zaposlenih in njihova soudeležba. 34 2 5 3,21 ,687

v51 Izboljša razumevanje dejanskega stanja v podjetju. 34 2 5 4,21 ,729

v52 Pozornost managementa se osredotoča na merila uspešnosti ključnih 
procesov. 34 3 5 4,41 ,609

v53 Omogoča prepoznavanje in uspešno širjenje dobrih praks. 34 3 5 4,15 ,657
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PODATKI O KAZALCIH MODELA USPEŠNOSTI PODJETJA ZA 
OBRAVNAVANO PODJETJE 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 EV/EBITDA (tržna kapitalizacija po- 12,34 9,95 9,48
2 Rast prodaje mio EUR 86,20 96,80 111,92 125,00 132,70 162,80 187,70

Rast prodaje  cilj mio EUR 92,50 92,60 108,00 114,00 127,60 143,80 174,90
3 EBITDA marža (kosmati dobiček pred% 10,28 10,43 6,91 8,13 8,00
4 Donosnost kapitala-ROE % 8,00 3,40 5,10 6,26 4,44 4,09 5,70 8,30

ROE-cilj % 7,90 8,00 6,50 6,47 6,86 7,18 6,47 6,99
5 ROIC % 5
6 Obračanje sredstev 1,04 1,10 1,19 1,15 1,11 1,26 1,32

Obr_sredstev-cilj 1,16 1,10 1,16 1,13 1,12 1,11 1,11
7 EVA % -0,10 -1,02 1,80 0,75 -0,94 -1,09 0,46 0,90

EVA-cilj % -0,90 0,60 2,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,93

8 Zunanje izgube kakovosti % 0,30 0,32 0,37 0,44 0,53 0,53 0,75 0,44
Zunanje izgube-cilj % 0,33 0,33 0,32 0,32 0,37 0,40 0,40 0,40

9 Delež pravočasnih dobav % 8
Pravočasnost-cilj % 80 90

10 Zadovoljstvo odjemalcev 3,54 3,54 3,54 3,54 3,60 3,60 3,60 3,50
Zadovoljstvo od.-cilj 3,44 3,45 3,58 3,60 3,65 3,60 3,70 3,60

11 Dobickonosnost odjemalcev % 4,30 3,10 3,60 4,02 2,35 1,83 3,27 3,85
Dobick.odj-cilj % 5,90 5,30 4,80 4,20 4,32 4,28 2,56 3,87

12 Delež novih izdelkov % 28,00 32,00 31,50 31,00 34,00 25,00 29,00 36,89
Delež novih -cilj % 38,00 30,00 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00

13 Prodaja/zaposlenega 1000EUR 58,130 63,222 70,300 73,979 81,905 85,497 98,180 105,406
Prodaja/zaposl-cilj 1000EUR 53,298 65,250 67,000 75,025 76,485 83,149 91,600 101,726

14 Delež nabave v prodaji % 56,65 56,03 58,68 53,26 60,04 60,81 66,29 64,93
Delež nabave-cilj % 53,84 56,87 58,23 61,20 62,96

15 Dnevi obračanja zalog dan 44,00 50,00 40,00 40,00 44,00 37,00 25,10 25,20
Dnevi obračanja zalog-cilj dan 48,00 40,00 46,00 35,00 35,00 38,00 23,00 23,00

16 Dodana vrednost 1000EUR 20,813 21,506 23,798 24,989 25,374 25,652 26,542 28,679
Dodana vrednost-cilj 1000EUR 22,122 23,541 23,691 25,368 26,139 28,118 28,272 28,928

17 Stroški kakovosti % 2,20 2,37 2,59 2,57 2,36 2,26 2,31 1,92
Stroški kakovosti-cilj % 2,30 2,20 2,35 2,55 2,48 2,35 2,25 2,25

18 Neto odhodki skupnih dejavnosti mioEUR 13,900 13,800 12,100 10,200 11,600 12,621 9,818 12,989
Neto odhodki skupn.-cilj mioEUR 15,400 13,700 15,900 10,300 11,300 12,710 13,610 13,265

19 Indeks ucink.razvoja % 90,0 86,0 127,0 110,0 102,0 80,9 108,8 119,2
Indeks ucink.razvoja-cilj % 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 95,5 126,7

20 Iskrice na100 zap 13,0 25,7 8,9 15,1 16,2 9,0 16,0 132,0
Iskrice na100 zap-cilj 21,0 11,0 16,0 20,0 20,0 21,0 40,0

21 Delež vlaganj v razvoj % 3,50 3,56 3,39 3,10 3,22 3,48 3,40 3,90
Delež vlaganj v razvoj-cilj % 3,50 3,63 3,70 3,80 3,40 3,50 4,12 3,70

22 Stopnja obnavljanjaOS 2,100 2,140 0,960 0,740 1,230 0,613 1,820 0,825
Stopnja obnavljanjaOS-cilj 2,700 2,100 1,680 1,950 1,431 1,051 1,308

23 Izobrazbena struktura 3,354 3,430 3,496 3,670 3,728 3,870 3,930 3,990
Izobrazbena struktura-cilj 3,359 3,390 3,450 3,500 3,590 3,750 3,890 3,970

24 Boleznine % 94,63 95,01 94,70 94,83 94,60 94,00 94,07 93,84
Boleznine-cilj % 94,00 94,30 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 96,00

25 Poškodbe na 1000zap 59,88 46,53 42,60 44,89 39,69 39,00 22,00 24,00
Poškodbe-cilj na 1000zap 42,00 40,00 42,00 41,00 40,00 35,00 27,00

26 Plače % 91,00 93,00 92,00 95,00 94,50 94,50 94,50 93,80
Plače-cilj % 87,00 94,00 93,00 93,00 95,00 95,00 95,00 95,00

27 Ure izobraževanja ur/zap 15,80 21,20 25,00 22,60 31,50 32,59 17,13 20,53
Ure izobraževanja-cilj ur/zap 16,20 18,10 26,00 20,50 20,50 21,00 21,00 20,00

28 Zadovoljstvo zaposlenih 3,24 3,20 3,11 3,11 3,11 2,99
Zadovoljstvo zaposlenih-cilj 3,35 3,00 3,25 3,25 3,25 3,20

VIDIK ODJEMALCEV

VIDIK NOTRANJIH PROCESOV

VIDIK RASTI IN INOVATIVNOSTI

VIDIK ZAPOSLENCEV IN UČENJA

,30 6,00

0 78 78
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