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POVZETEK
Magistrsko nalogo smo načrtovali in oblikovali z namenom, da ugotovimo pogled zaposlenih
v izbranem podjetju na ravnanje z znanjem. Glavni cilji magistrske naloge so bili proučevanje
pogledov zaposlenih na prenos znanja, na ključne zasnove učeče se organizacije, mentorstvo in
nasledstvo ter vlogo vodje kot ključne osebe pri managementu prenosa znanja med zaposlenimi
v enoti. V empiričnem delu raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik, na osnovi katerega
smo ugotavljali odnos zaposlenih do prenašanja znanja in vlogo njihove vodje na prenos znanja.
Ugotovili smo, da imajo zaposleni do ravnanja z znanjem pozitiven odnos in si želijo
pridobivati nova znanja in veščine. Prav tako smo ugotovili, da je vloga vodje enote pomembna
pri prenosu znanja med zaposlenimi.
Ključne besede: znanje, management, management v trgovini, učeča se organizacija, vodenje,
avtentično vodenje, zaposleni, mentorstvo, nasledstvo.

SUMMARY
We planned and designed the master's thesis in order to explore the perspectives of employees
in the selected company’s branches on knowledge management. The main goals were to
explore: a) the perspectives of the employees on the transfer of knowledge, b) on the key
concepts of learning community, mentoring and succession, and c) the role of the leader as a
key person in the management of the transfer of knowledge among employees in the
branches/units.
In the empirical part of the research, we designed a survey and collected data with questionnaire
by which we determined the knowledge management practices in selected branches of a
company and the role of their leader in the transfer of knowledge. The conclusion is that
employees are keen on knowledge management and want to acquire new knowledge and skills.
We also identified the importance of the role of the head of the selected branches/units in the
transfer of knowledge among employees.
Key words: knowledge, management, store management, learning community, leadership,
authentic leadership, employees, mentoring, succession.
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UVOD

V trgovino so nekega dne dobili klic. Stranka se je zanimala za možnost nakupa večje količine
obloženih kruhkov. V trgovini so stranki odgovorili, da to žal ne bo mogoče, ker je zaposlena,
ki jih je izdelovala, odšla v pokoj.
Ali si lahko predstavljate, da so zaposleni v podjetju brez znanja? Nemogoče. Podjetje ne bi
moglo opravljati dejavnosti, zaradi katere je bilo ustanovljeno. Znanje, ki smo ga pridobili skozi
formalno izobraževanje, nadgrajujemo na delovnih mestih. Pridobivamo delovne izkušnje in
spretnosti, ki jih lahko uporabljamo za svoje delo, pa tudi osebni razvoj. V navedenem primeru
je znanje odšlo, prav tako pa tudi potencialni kupec, ki mu bodo storitev ponudili drugje. Da
takih primerov ne bi bilo, je treba pravočasno prepoznavati, prenašati, uporabljati in ohranjati
znanje.
V današnjih, za podjetja zelo negotovih in nepredvidljivih časih predstavlja prenos znanja med
zaposlenimi v podjetju izrazito konkurenčno prednost. Znanje je treba nenehno obnavljati in
nadgrajevati. Podjetja, ki najdejo primerna orodja za prenos znanja med zaposlenimi, so
dolgoročno uspešnejša. Vsak posameznik v podjetju ima neko znanje, da opravlja svoje delo.
Podjetja, ki želijo ostati uspešna, morajo iskati načine, kako to znanje prepoznati, ohraniti in
prenašati med širši krog svojih zaposlenih.
Pomembnost prenašanja znanja med zaposlenimi kot orodja za dolgoročnejši uspeh je vplivala
na dejavnosti vršnega managementa, ki so morale spremeniti svoje poglede na prenos znanja,
kot dodano vrednost za podjetje. Prenos znanja je za podjetje večinoma povezan z dodatnimi
stroški za podjetje, lahko pa podjetje spremeni pogled in mu nadene prizvok pozitivnega in nanj
gleda kot na vložek v uspešno prihodnost.
Proces prenašanja znanja med zaposlenimi v podjetju je v veliki meri odvisen od pogledov
podjetja na pomen izobraževanja. Zaposleni, ki so motivirani za osebni in strokovni razvoj,
predstavljajo ključni element k trajnejši uspešnosti podjetja.
Opredelitev znanja je toliko, kot je različnih avtorjev na tem področju. Odločili smo se, da
najprej pogledamo, kako je zapisana definicija pojma znanja v SSKJ (2005). Znanje je
opredeljeno kot »celota podatkov, ki si jih kdo vtisne v zavest z učenjem ali študijem«. Znanje
je lahko tudi veščina ali spretnost. Lahko ga opredelimo kot stičišče podatkov, informacij in
kompetenc. Pri tem je treba opozoriti, da se pogledi na omenjene elemente razlikujejo glede na
uporabnika. Najboljši primer je, ko je v zdravnikovem sporočilu pacientu zbrano zdravnikovo
znanje, na osnovi tega postavljena diagnoza, za pacienta to pomeni informacijo o njegovem
zdravstvenem stanju, za administratorko, ki zapiše pacientovo stanje, pa je to zgolj podatek
(Kozjan in Gomezelj Omerzel 2012, 20).
Znanje je vedno temelj človekove dejavnosti. Novosti pri znanju se kažejo predvsem zaradi
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hitrejšega ritma, v katerem se ustvarja, kopiči in tudi širi, tako v gospodarstvu kot tudi družbi.
Pogoji dela in življenja so bili tako na novo opredeljeni, trgi in ustanove dobivajo novo obliko
v skladu z novimi pravili in možnostmi izmenjave informacij. Poleg tega znanje postaja ne le
vir dohodka za prebivalstvo, podjetja in države, ampak se razvija tudi v primarni vir
razlikovanja med njimi (Bica, Constanitnescu in Bica 2015, 156).
Povzamemo lahko, da je znanje zaposlenih v podjetju orodje za podjetje, v katerega se podjetju
splača investirati, iskati tiho znanje pri zaposlenih in spodbujati prenos znanja znotraj podjetja.
Še zlasti nastajajo težave pri staranju populacije, odhodih zaposlenih v pokoj. Znanje teh
zaposlenih je za podjetja mnogokrat težko nadomestljivo, zato bi moral biti glavni cilj podjetja
uvajanje sistema managementa znanja in s tem prispevati k učinkovitemu ravnanju z znanjem.
Management znanja pomeni ustvarjati ustrezne pogoje, ki so potrebni, da se spremeni vedenje
ljudi in organizacija. Izkušnje so osnova za ozaveščanje novega znanja, saj lahko vsako
dejavnost izboljšamo, če znamo ali hočemo inovativno pristopiti k spremembam utečenih
navad (Meško Štok 2009, 59).
Dimovski in Penger (2008, 25) opredelita učečo se organizacijo kot organizacijo, ki zaradi
upoštevanja enakosti, odprtih informacij, nizke stopnje hierarhije in organizacijske kulture
hitreje najde priložnosti in rešuje krizne situacije. Koncept učeče se organizacije so začeli
uporabljati v ZDA in Veliki Britaniji. Razlika med klasično in učečo se organizacijo je
predvsem v sistematičnem reševanju težav, testiranju novih znanj v praksi, učenju iz lastnih
dosežkov in napak, učenju na osnovi tujih izkušenj, ki jim nato sledi učinkovit proces prenosa
znanja med zaposlenimi v organizaciji (Uršič in Nikl 2004, 65).
Najpomembnejša elementa za prenos znanja v izbranem podjetju sta mentorstvo in nasledstvo,
in sicer kot sestavna dela učeče se organizacije. Mentorji so izkušeni zaposleni na posameznem
področju službenega delovanja, ki prenašajo svoje znanje na novo zaposlene in se tako s
pomočjo mentorjevega znanja hitreje uvedejo v novo delovno okolje (Poslovni sistem
Mercator, d.d., 2012).
Govekar Okoliš, Kranjčec in Gruden (2010, 14) menijo, da mentorstvo lahko opredelimo kot
skrbno načrtovan in organiziran proces, v katerem prevladuje profesionalen, zaupen in spoštljiv
odnos med mentorjem in učencem. Mentor skozi učenje posreduje svoje znanje, izkušnje,
kompetence, pa tudi svoja načela in vrednote. Skozi proces mentorstva se oblikuje samostojni
in ustvarjalni posameznik, ki prek mentorja dobi pomoč pri njegovi asimilaciji v operativno in
strokovno okolje. Mentor vpliva tudi na to, kakšen pogled dobi »učenec« na organizacijsko
kulturo podjetja.
Mentor s svojimi izkušnjami združuje in usklajuje različne vire znanja. Svojemu »učencu«
pomaga, da prek spoznavanja uporabljenih veščin odkriva nove vire znanja. Spremlja, kaj
učenec že obvladuje, prilagaja naloge učenčevim zmožnostim. Učenec se ob mentorju počuti
2

sproščeno in varno ter tako lažje in hitreje usvaja novo znanje. Večji del tveganj v procesu
učenja prevzame mentor. V nadaljevanju, skozi proces učenja, tudi učenec prevzema vedno več
odgovornosti za dobro opravljeno delo. Zaradi povečini formalno določenega mentorstva so
odnosi med mentorjem in učencem pogosto površinski. Običajno obsegajo informiranje,
dajanje navodil, pripravo pisnih informacij, kontrolo in nadzor (Krajnc 2012, 24).
V praksi opažamo, da je poleg mentorstva pogosta oblika prenosa znanja nasledstvo. Tako je
tudi v izbranem trgovskem podjetju, ki je predmet proučevanja v empiričnem delu magistrske
naloge. Opažamo, da zaposleni, ki so opravljali vlogo mentorja, odhajajo na delovna mesta,
novih mentorjev pa se ne uči. Obenem se na zahtevnejših delovnih mestih pojavlja izziv
nasledstva, saj za sodelavce, ki odhajajo v pokoj, pa tudi drugam, ni ustrezne zamenjave. Zato
so v izbranem podjetju pred leti pripravili načrt prenosa znanja v okviru projekta Nasledstvo v
maloprodaji. V ta projekt se izbira zaposlene, za katere njihovi neposredni vodje menijo, da
imajo ustrezne sposobnosti za prevzem vodilnih delovnih mest. Izobraževalni načrt so
poimenovali Maloprodajna akademija. Ta zajema večje število izobraževanj, na katerih
sodelujejo strokovnjaki iz podjetja, pa tudi od drugod, s katerimi formalno pripravijo prihodnje
nove kadre za prevzem vodilnih mest v maloprodaji. Omenjena notranja izobraževanja potekajo
skozi obdobje enega leta. Ves čas se zaposleni poleg teh izobraževanj usposabljajo tudi na
delovnem mestu (Poslovni sistem Mercator, d.d., 2012).
Pri ravnanju z znanjem v trgovini ne moremo mimo vloge, ki jo ima vodja pri prenosu znanja
med zaposlenimi. Vodja je tisti, ki zaposlene vodi skozi delovne procese, išče izboljšave, rešuje
izzive, ki jih prinaša vsakdanje poslovno življenje. Vodja je tisti, ki prepozna potencial pri
svojih sodelavcih in jih pripravlja na nadaljnji karierni razvoj.
Vodjo opredelimo kot intelektualnega delavca, managerja ali samostojnega strokovnjaka, od
katerega se zaradi njegovega položaja ali znanja pričakuje, da bo v okviru svojega dela
sprejemal ustrezne odločitve, ki bodo imele učinek na delovanje in rezultate podjetja.
Sprejemanje pomembnih odločitev ni zgolj rutinski postopek, saj obsega mnogo več, kot nam
razkrije organizacijska shema (Drucker 2020, 28‒29).
V magistrski nalogi proučujemo, kako izbrano podjetje ravna z znanjem v svojih prodajnih
enotah. Namen naloge je narediti posnetek stanja v izbranem trgovskem podjetju z vidika dveh
ključnih zasnov, in sicer mentorstva in nasledstva ter vloge vodje pri prenosu znanja med
zaposlenimi, s ciljem podati priporočila vodstvu za nadaljnje raziskovanje in praktično delo.
Cilji magistrske naloge so naslednji:


podati pregled sodobne literature in virov s področja ravnanja z znanjem,



izvesti posnetek stanja v izbranem podjetju ter raziskati mentorstvo in nasledstvo kot
ključni zasnovi pri prenosu znanja v učeči se organizaciji,



raziskati vlogo vodje pri prenosu znanja v trgovini v izbranem podjetju,



podati priporočila za nadaljnje raziskovanje in delo.
3

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del naloge je
napisan na osnovi domače in tuje literature, s katerima smo predstavili osnovna koncepta
raziskovalnega problema ter osnovne pojme, ki jih magistrska naloga obravnava.
Empirični del naloge temelji na statistični analizi podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo
anketnega vprašalnika.
Raziskavo beremo z naslednjimi omejitvami:


pri raziskavi je uporabljen priložnostni vzorec, kar pomeni, da rezultatov in ugotovitev ne
moremo posploševati na celotno populacijo, torej na vse zaposlene v vseh organizacijskih
enotah izbranega podjetja;




način vzorčenja in vzorec ne omogočata posploševanja;
morebitna pristranskost raziskovalca, ki je v izbrani organizaciji tudi zaposlen.

V nadaljevanju je magistrska naloga strukturirana tako, da najprej opredelimo pojma znanje in
kompetence. Znanje je tesno povezano s posameznikovimi kompetencami, zato oba pojma
obravnavamo skupaj.
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ZNANJE IN KOMPETENCE

Tavčar (2005, v Dermol 2020, 1) meni, da je znanje v današnjem času zelo pomembno, njegov
pomen pa se še povečuje. Enotne opredelitve, kaj je znanje, ni, saj se pogledi različnih avtorjev
razlikujejo, prav tako pa njihove definicije. Tako Dermol (2020, 8) opredeli znanje kot celoto
tega, kar smo percipirali, spoznavali ali se naučili. Znanje predstavlja posamezniku zmožnost
reševanja poznanih problemov.
Pučko (1998, 560) opredeli znanje kot absolutnost tistega, kar posameznik skozi svoje bivanje
zazna, odkrije ali se nauči. Lipičnik (1996, 21) definira znanje kot posameznikove sposobnosti,
s katerimi rešuje že znane težave. Govorimo predvsem o tistih težavah, s katerimi se je v
preteklosti že srečal in je zanje že našel ustrezne rešitve. Znanje se skozi sodelovanje med
posamezniki in organizacijami skozi celoten delovni proces neprestano spreminja, saj ga
določajo tako okoliščine kot tudi ljudje (Tavčar 2005, 31).
V literaturi najdemo znanje slikovno prikazano z ledeno goro, kot zaloge in tokove, zdaj pa se
pojavlja nova paradigma, ki temelji na energiji znanja. V tem primeru moramo pri razumevanju
znanja upoštevati večpolno paradigmo, ki je sestavljena iz racionalnega, čustvenega in
duhovnega znanja (Bolisani in Bratianu 2018, 1). Prikaz ledene gore, ki »kuka« s površja, je v
našem primeru znanje, ki ga zaznavamo, kar pa je skrito pod površino, pa predstavlja neodkrito
znanje, ki se skriva v posamezniku in čaka, da ga ob pravem času naplavi na površje in pomaga
pri reševanju težav, s katerimi se do nekega trenutka še nismo srečali.
Znanje je bogastvo posameznika, ki se je izoblikovalo skozi proces učenja. Trenutne razmere
so svojevrstne in zahtevne bolj kot doslej. Bolj kot kadarkoli v preteklosti je pomembno znanje
prepoznati in izkoristiti v skupno dobro, seveda pa bo treba najti ustrezne elemente, ki bodo to
prepoznano znanje uspeli nadzorovati (Aguilera Luque 2016, 1).
Davenport in Prusak (2000, 5) pojasnita organizacijsko znanje kot evolucijsko dopolnjujočo se
mešanico povzetih izkušenj, vrednot, strokovnih pogledov in kontekstnih informacij. Le-te
predstavljajo temeljni segment za vključevanje in vrednotenje novo pridobljenih izkušenj in
informacij. Organizacijsko znanje je v organizacijah običajno shranjeno v dokumentih,
najdemo pa ga tudi v organizacijskih rutinah, delovnih postopkih, navadah in normativih.
Sklenemo lahko, da gre pri znanju za skupek informacij in izkušenj, ki jih je posameznik
pridobil skozi svoje delo v organizaciji. Lahko tudi rečemo, da je znanje skupek dejstev,
preverjenih informacij in uporabnih spretnosti, ki so se razvijale in nadgrajevale v učnem
procesu ali izven njega. Podjetja pa sama sprejemajo odločitve, kako bodo upravljala z znanjem
svojih zaposlenih. Določiti morajo, katero znanje je za organizacijo pomembno, in poskrbeti,
ta se to znanje deli naprej med zaposlene.
Ob pregledovanju mnenj strokovnjakov s področja managementa ugotavljamo, da imajo le-ti
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na znanje različne poglede. Povzamemo lahko, da se vsi strinjajo, da je znanje skupek
naučenega osnovnega formalnega znanja, podkrepljen z izkušnjami in veščinami, ki jih
posamezniki pridobijo v delovnem procesu. Tako kot se razlikujejo definicije znanja, se
razlikujejo tudi delitve znanja na vrste in zvrsti. Nekateri avtorji se npr. odločijo za delitev glede
na to, kje je znanje pridobljeno (Gomezelj Omerzel, Biloslavo in Trnavčevič 2010), drugi
(Možina 2006, 146), kako je pridobljeno. Podrobneje so delitve glede na vrste in zvrsti
predstavljene v nadaljevanju naloge.

2.1

Vrste in zvrsti znanja

V zadnjem času prihaja do sprememb na področju zaposlovanja in vse višje stopnje formalne
izobraženosti. Predvsem med mladimi prihaja do konkurence za podobna ali ista delovna mesta,
ugotavlja Ivančič (2010, 99). Tudi zato je treba zaposlene na delovnem mestu nenehno
spremljati, jih spodbujati in jim omogočati usvajanje novih znanj ter jih motivirati za nenehno
učenje. Prav tako je pomembno tudi spodbujanje prenosa znanja in možnost izmenjave z
drugimi udeleženci poslovnega procesa, kjer se ta znanja lahko kombinirajo in ustvarjajo, t. i.
tiha znanja z namenom izboljšanja pogojev za delo (Majcen 2009, 211).
Nonaka in Takeuchi (1995, v Gomezelj Omerzel 2010, 55) sta vlogo znanja v sodobni
ekonomiji utemeljila z besedami: »V ekonomiji, kjer je edino gotova prav negotovost, je znanje
edini nesporni vir trajne konkurenčne prednosti.« V poslovnem svetu prevladuje prepričanje,
da je znanje postalo strateški vir organizacije, predvsem pa glavni instrument, ki prinaša
dolgoročno konkurenčnost in uspeh organizacij. Povzamemo, da ima znanje zelo veliko vlogo
pri zagotavljanju konkurenčne prednosti podjetja. Postavlja pa se vprašanje, katere vrste znanja
so v posameznem delovnem procesu pomembnejše in kako čim bolj učinkovito usmerjati
posamične kompetence znanja k želenim ciljem podjetja (Gomezelj Omerzel 2010, 55).
V literaturi najpogosteje zasledimo delitev na dve vrsti znanja, in sicer eksplicitno in implicitno
(tiho ali tacitno) znanje (Gomezelj Omerzel, Biloslavo in Trnavčevič 2010, 14; Nonaka 1995,
59; Dalkir 2005, 8 in Ganesh, Moapatra in Nagarajan 2013, 4).
Eksplicitno ali kodirano znanje je prenosljivo, zabeleženo v priročnikih, tehničnih navodilih,
patentnih dokumentih itd. »Eksplicitno znanje je tisto znanje, ki ga lahko kodiramo in je
prenosljivo v formalen in sistematičen jezik« (Pučko 1998, 560). Prenosljivo in zabeleženo je
v priročnikih, tehničnih navodilih, specifikacijah, učbenikih in računalniških programih. Za
podjetje je to najmanj zanimiva vrsta znanja, saj podjetje ob uporabi samo te vrste znanja ne
more pridobivati ugodnih poslovnih priložnosti in graditi trajnejše konkurenčne prednosti.
Zaradi svoje oblike je tovrstno znanje mogoče sporočati zaposlenim znotraj enot podjetja, prav
tako pa tudi v druga podjetja (Pučko 1998, 560).
Tiho (tacitno) znanje oziroma implicitno znanje je predvsem osebna oblika znanja, ki ga
posameznik pridobi na osnovi neposrednih izkušenj. Temelji na osnovi posameznikovih dejanj,
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pričakovanj, izkušenj, vrednot in čustev posameznikov. Znanje je torej del posameznika, je
osebno, zelo težko pa ga natančno opredelimo (Pučko 1998, 560; Dalkir 2005, 8). Za podjetje
je pomembno, da prepozna vrednost tihega znanja in ustvarja pogoje za njegov prenos. Tako se
ustvarjajo pogoji za dolgoročno konkurenčno prednost organizacije.
Tiho (tacitno ali implicitno) znanje lahko nadalje delimo na: »(1) tehnično znanje, ki zajema
veščine in spretnosti posameznika, in (2) kognitivno znanje, ki obsega vrednote, sheme,
prepričanja, mentalne modele, ki so del posameznika« (Ganesh, Moapatra in Nagarajan 2013,
4).
Tiho znanje je personalno nekodificirano osebno znanje, ki ga težko formaliziramo in
ubesedimo. Vsak človek zna več, kot lahko pove. Tiho znanje je zakoreninjeno v posamezniku
in tudi v delovanju, zavezanosti poklicu, tehnologiji, dejavnosti delovne skupine. Sestavljeno
je iz tehničnih veščin, zajetih v izrazu »know how«. Posameznik po dolgoletnih izkušnjah
pridobi ogromno znanja, ki je tako rekoč na dosegu roke, a pogosto delavec ne zmore ubesediti
tega, kar ve, saj je njegovo implicitno znanje sestavljeno iz tako ukoreninjenih miselnih
modelov, prepričanj in perspektiv, da jih jemlje kot samoumevne in jih ne more ubesediti
(Nonaka 2008, 34). Tiho znanje se, čeprav je to osebno znanje, da deliti z opazovanjem, prakso,
aktivnim diskutiranjem; lahko je izključno pokazano v tistem, kar delamo (Kejžar 2014, 34‒
35). Tihega znanja ni moč ločevati od njegove uporabe in posameznikov, v katerih je utelešeno,
znanje izhaja iz prakse in izkušenj posameznika, intuicije, uporabno pa je v specifičnih
situacijah. Uporaba in ustvarjanje tihega znanja nista podrejena razmišljanju ali odločanju,
znanje je preprosto vedno »pri roki« (Dermol 2020, 10). Nasprotno implicitnemu znanju je
eksplicitno znanje, torej govorimo o izrečenem, artikuliranem in formuliranem znanju.
Odkrivamo ga v knjigah, priročnikih, različnih dokumentih, navodilih itd. Lahko se ga je naučiti
in v podjetju ostane tudi v primerih, ko ljudje odidejo iz podjetja. Z zapisi v podjetju poskrbijo,
da se informacije ohranijo. Težave z zajemanjem, izražanjem in uporabo odpadejo (Dermol
2020, 9).
Tihega in eksplicitnega znanja ne smemo obravnavati ločeno, temveč kot povezani komponenti,
saj zgolj tiho znanje ne ustvari konkurenčne prednosti, temveč mora priti do prepletanja obeh
vrst znanja (Edwards 2008, 4).
Upravljanje z znanjem v organizacijah preprosto povedano pomeni pretvorbo tihega znanja v
eksplicitno, uporabno znanje, ki ga zaposleni delijo med seboj. Pomeni tudi spodbujanje
ustvarjanja, kodiranja, deljenja in shranjevanje znanja. Upravljanje z znanjem ali management
znanja je ključen za vsako organizacijo. Upravljanje z znanjem se ukvarja s postopkom
prepoznavanja, pridobivanja in širjenja znanja, ki je za organizacijo bistvenega pomena. V
rezultate usmerjena organizacija se zaveda, da upravljanje znanja pomeni »imeti pravo znanje
na pravem mestu, ob pravem času in v pravi obliki« (Uriarte 2008, 13).
Poleg omenjenih vrst znanja poznamo še različne zvrsti znanja (Gomezelj Omerzel, Biloslavo
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in Trnavčevič, 2010, 14–15):


formalno znanje: pridobivamo ga z izobraževanjem v vzgojno-izobraževalnih in
visokošolskih zavodih. Dokazila za tako pridobljeno znanje so spričevala in diplome;



neformalno znanje: pridobivamo ga skozi procese izobraževanja v raznovrstnih formalnih
izobraževalnih institucijah ali zunaj njih. Dokazila za pridobljeno znanje na neformalen
način so različna potrdila ali certifikati. Najpogostejše oblike tovrstnega izobraževanja so
delavnice, tečaji, seminarji in podobno;



izkustveno znanje: med izkustveno znanje sodijo vsa znanja, izkušnje in spretnosti, ki jih
dosežemo z delom na običajnem delovnem mestu, doma, pa tudi v okolju, v katerem
živimo. Ta znanja pridobivamo skozi ves čas našega življenja;



instrumentalno znanje: omogoča nam ustrezno rokovanje z orodji in drugimi napravami
pri delu. Pridobivamo ga skozi prakso v delovnem procesu. Skozi prakso pridobivamo
znanje o pravilni uporabi, vzdrževanju in morebitnih omejitvah pri uporabi posameznih
orodij in strojev;



metaznanje: sem uvrščamo kulturne in filozofske vrednote posameznika. So skrite
samoumevne zakonitosti;



situacijsko znanje: vezano je na določene razmere. Te najprej analiziramo in ovrednotimo
v obliki podatkov, nato pa jih v določeni situaciji uporabimo;



postopkovno znanje: kaže se v motoričnih ali ročnih spretnostih;



strateško znanje: je skupek znanj, ki nam pomaga pri odločitvah o času in načinu izvedbe
naloge.

Tu gre za povezavo znanj, pridobljenih na različne načine, tako formalno kot neformalno, s
posameznikovimi preteklimi izkušnjami, vrednotami in vsem, kar je posameznika oblikovalo.
V nadaljevanju podajamo delitev Možine (2002a, 19), ki znanje razdeli glede na to, kje je bilo
pridobljeno:


interorganizacijsko znanje: bistveni pomen izobraževanja je v združevanju, ki ga podjetje
ima z »zunanjim« znanjem;



organizacijsko znanje: učenje omogoča in pospeši prenos znanja med strukturami in
organizacijskimi predpisi znotraj organizacije;



skupinsko znanje: opredelimo ga kot formalno in neformalno integracijo prek raznih oblik
komuniciranja;



individualno znanje: učenje je pomembno za razvoj vsakega človeka. Skozi pridobljeno
učenje si posameznik lažje išče nove informacije, pridobiva novo znanje in izpopolni
povezanost z okoljem, v katerem deluje.

Savage in Bertels (1999, v Gomezelj Omerzel, Biloslavo in Trnavčevič 2010, 15) znanje
razdelita na šest dimenzij, in sicer:


vedeti »kako« (angl. know-how): na tej ravni se teorija prevede v uporabo v praksi in realne
rezultate;
8



vedeti »kaj« (angl. know-what): tu govorimo o formalno pridobljenem znanju, ki ga
običajno pridobimo skozi izobraževanje v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. To znanje za
podjetje običajno ne pomeni dolgoročne konkurenčne prednosti;



vedeti »zakaj« (angl. know-why): na tej ravni pridobljene informacije preidejo v uporabne
informacije;



vedeti »kdo« (angl. know-who): na tej stopnji že imamo znanje o medsebojnih odnosih.
Prav tako vemo, kdo ima znanje, ki ga v danem trenutku potrebujemo;



vedeti »kdaj« (angl. know-when): tu govorimo o znanju, ki nam omogoča izbiro pravega
trenutka za določeno opravilo;



vedeti »kje« (angl. know-where): na tej stopnji govorimo o nekaterih ljudeh, ki imajo
»vgrajen senzor« za odkrivanje pravih informacij na pravem mestu.

V literaturi zasledimo še druge oblike razvrščanja znanja v organizacijah, kot so: razumsko,
utelešeno, kulturno, vgrajeno, kodirano (Blackler 1995, v Biloslavo in Kljajić Dervarić 2016,
32), komercialno in nekomercialno znanje (Demarest 1997, 375‒386).
Organizacije so se začele zavedati pomena znanja, ki se skriva v njihovih zaposlenih. Začeli so
vlagati v raziskovanje in ugotavljati, na kakšne načine bi to znanje prenesli med ostale
zaposlene v podjetju in tako zagotavljali trajno rast v podjetju. Tako se je razvil management
znanja, ki ga pojasnimo kot postopek, skozi katerega se znanje odkriva, prenaša, uporablja in
shranjuje.

2.2

Management znanja

Ni dovolj, da ima neka organizacija znanje, temveč mora znati z njim strateško upravljati. To
pa velikokrat zahteva spremembo organizacijske kulture, spremembo miselnosti, predvsem pa
spodbujanje komunikacije in sodelovanja. Uspešna organizacija deluje v smeri, da njene
vrednote, pravila in usmerjenost podpirajo organizacijsko učenje in prenos znanja, zato jih
spodbujajo in poudarjajo. Management znanja kot ravnanje z znanjem lahko pripomore h
konkurenčni prednosti podjetja, ki je odvisna predvsem od tega, kako dobro management
ustvarja pogoje za pretvorbo tihega v eksplicitno znanje. Tako se oblikuje konkurenčna
prednost podjetja.
Mnogi za prvega, ki je utemeljil management znanja, štejejo Karla Martina Wiiga. Po njegovi
definiciji management znanja pomeni »sistematično, eksplicitno in namerno zbiranje,
obnavljanje ter uporabljanje znanja, da bi se povečala uspešnost organizacije in se povrnila
vlaganja v intelektualni kapital« (Wiig 1997, 2). Mnogo avtorjev s področja managementa je
raziskovalo vzroke za nastajanje managementa znanja. Selan (2002, 21) pravi, da je eden od
razlogov zagotovo prehod iz industrijske v informacijsko dobo, ki je sprožila veliko odpuščanj
zaposlenih, saj je zmanjšala in odpravila nepotrebne dejavnosti. Če se je to najprej izkazalo kot
pravilen način reševanja težav, se je pozneje izkazalo, da so podjetja s tem izgubila pomembno
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znanje. Kratkoročno so podjetja res zmanjšala stroške, dolgoročno pa so si s tem, ko so izgubila
toliko znanj in izkušenj, zmanjšala tudi konkurenčno prednost. Cantner, Joel in Schmidt (2009,
190) pa ugotavljajo, da je ravno spoznanje pomena znanja v svetovnem gospodarstvu
spodbudilo nastanek managementa znanja v podjetjih.
Za izraz management znanja obstajajo številne definicije in avtorji, ki so raziskovali
management znanja. Med njimi sta tudi Awad in Ghaziri (2007, 26‒27), ki opredeljujeta
management znanja kot celoto procesov, ljudi in tehnologij, ki so medsebojno povezani. V
managementu znanja vidita možnosti preživetja organizacije v nestabilnem okolju. Bergeron
(2003, 8‒9) opredeli management znanja kot strategijo, ki omogoča zbiranje oz. ustvarjanje,
razvrščanje, shranjevanje in prenos znanja z namenom izboljšati uspešnost zaposlenih in
konkurenčno prednost organizacij. Groff in Jones (2012, 2) poleg strategije navajata, da je
management znanja še veliko več; je orodje in tehnika za ohraniti, analizirati, organizirati,
izboljšati in deliti znanje v organizaciji. Večina avtorjev obravnava management znanja kot
proces, veliko avtorjev pa opredeli izraz tudi kot vedo ali stroko. Gomezelj Omerzel (2009, 21)
pravi, da dejansko obstajata dve temeljni definiciji managementa znanja. Prva management
obravnava kot proces, druga pa kot vedo ali stroko. Ravno iz teh razlogov ima management
znanja toliko različnih definicij, vendar pa je vsem tem definicijam skupno doseganje
zastavljenih ciljev podjetja.
Management znanja na prvo mesto postavlja človeka in znanje, ki ga ta ima, kot vir in dodano
vrednost. Management znanja je načrtno razvijanje bistev razumevanja, nadzorovanja,
izboljševanja in instrumentaliziranja ekonomskih kazalcev organizacije, ki se nanaša na znanje
(Demarest 1997, 379). O pomenu človekovega znanja in znanja na splošno piše tudi avtorica
Gomezelj Omerzel (2008, 64), ki poudarja, da več kot imajo zaposleni znanja, uspešnejše je
podjetje. Pripomni tudi, da je pomembna hitrost učenja in kako hitro in uspešno zaposleni
uporabljajo pridobljeno znanje.
Socialni in ekonomski trendi, predvsem pa globalizacija, so vplivali na procese upravljanja z
znanjem oziroma na management znanja. Zato so organizacije začele vedno več pozornosti
namenjati ravnanju z znanjem. »Globalizacija je zaradi svoje kompleksnosti in uveljavljanja
globalnega poslovanja temeljito spremenila poslovne procese, ki so potrebovali vedno večje
prilagajanje s strani podjetij in njegovih zaposlenih« (Prusak 2001, 1002).
V 21. stoletju sta med organizacijami posebej izpostavljeni želja in vodilo ostati konkurenčen
in dostopen, a hkrati povečati tržni delež in končni izkupiček. To se odraža v prenesenem smislu
na predhodno izvedene ključne zamisli in ideje, prenesene v prakso s pomočjo managementa
znanja, ki dejansko prinaša efektivno dodano vrednost. Poleg tega pa management znanja
omogoča ustvarjanje pogojev za kreiranje idej in inovacij, ki so unikatne (Xue 2017, 30).
Podjetja, ki se zavedajo pomena znanja in ga dojemajo kot konkurenčno prednost, so razvila
procese, skozi katere se to znanje ohranja v podjetju. Podjetja upravljajo in uporabljajo procese,
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ki na njim lasten način omogočajo, da to znanje kroži med zaposlenimi v podjetju.

2.3

Procesi managementa znanja

Tako kot avtorji različno opredeljujejo, kaj management znanja pomeni, tako tudi drugače
obravnavajo procese managementa. V literaturi jih obravnavajo kot mehanizme, dejavnosti in
življenjske procese managementa znanja. V nadaljevanju so predstavljeni nekateri avtorji in
njihove definicije ter razlike.
Ganesh, Moapatra in Nagarajan (2013, 34‒54) navajajo 15 različnih dejavnosti, ki se odvijajo
v procesu razvijanja znanja. Tako opredeljujejo naslednje dejavnosti: prepoznavanje oziroma
identifikacije, pridobivanje, predstavitve, klasifikacija, ustvarjanje, zajemanje, shranjevanje,
uporaba, dostopnost, izmenjava, prenos, širitev, povezovanje, integracija in organiziranost
znanja. Po njihovem mnenju omenjeni procesi podpirajo delovanje štirih ključnih faz procesa
razvijanja znanja, ki so: ustvarjanje, uporaba, izmenjava in prenos znanja. Pomembno pa je tudi
shranjevanje znanja. Podobno je tudi Dalkir (2017, 34‒54) na osnovi številnih procesov
razvijanja znanja izpostavil deset ključnih faz, ki se pojavljajo pri razvijanju znanja, in sicer:
ustvarjanje znanja, selekcija znanja, kodifikacija znanja, izpopolnjevanje in dopolnjevanje
znanja, delitev znanja, dostop do znanja, organizacijsko učenje, aplikacije znanja, ocenjevanje
znanja in ponovna uporaba znanja. Navedene faze je združil v t. i. integralni model razvijanja
znanja, ki zajema tri temeljne faze: zajemanje in ustvarjanje znanja, izmenjava in širjenje znanja
ter zbiranje in uporaba znanja.
Kovač (2006, 122‒123) k procesom managementa znanja (oblikovanje, vrednotenje, hranjenje
in uporabo znanja) pripisuje še distribucijo. Procesni vidik managementa znanja kaže
spremenljivo dimenzijo podjetja. Kovač opisuje proces kot zaporedje medsebojno povezanih
nalog. Podobno tudi Možina (2006, 147) opredeli štiri faze, in sicer pridobivanje, prenos,
uporabo in vrednotenje znanja. Biloslavo in Trnavčevič (2007, 275‒286) med procese
managementa znanja uvrščata: pridobivanje znanja, razvoj/ustvarjanje znanja, prenos znanja,
uporao znanja in skladiščenje znanja.
Na osnovi prebrane strokovne literature smo se odločili za podrobnejši prikaz posameznih
procesov managementa znanja glede na delitev, ki sta jo podala Biloslavo in Trnavčevič (2007,
275‒286). Tem procesom smo dodali še identifikacijo znanja, ki jo omenjajta Tavčar (2006,
45) in Možina (2010, 1).
2.3.1 Ugotavljanje potreb po znanju
Tavčar (2006, 45) opisuje ugotavljanje potreb po znanju kot »ustvarjalen proces, ki ga ni
mogoče normirati in formalizirati, pa tudi ne predvidevati, saj ljudje ne znamo obvladovati
vznikanja novih zamisli v našem umu«. Možina (2010, 1) izpostavlja, da je pomembno, da v
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procesu identificiranja znanja v podjetju poznamo: dejavnosti, ki jih izvajajo zaposleni, pa ti
nimajo ustrezne stopnje zahtevanega znanja; dejavnosti, kjer zaposleni imajo ustrezno znanje,
vendar le-to ni ustrezno dokumentirano; ovire, ki preprečujejo širjenje znanja med zaposlenimi
v organizaciji, ter nove vrste znanja, ki so pogoj za doseganje strateških ciljev podjetja.
Prepoznavanje in identificiranje posameznih znanj v podjetju pomeni izhodišče za ustvarjanje
podlage za pridobivanje in ustvarjanje novih znanj. S tem procesom podjetje prepozna svoje
pomanjkljivosti in usmeri izobraževanja svojih zaposlenih v zapolnjevanje teh vrzeli.
Špik (2020, 17) v strokovnem članku ugotavlja, da obstaja ovira pri pospešitvi prekvalifikacije
zaposlenih v podjetju. Raziskave so pokazale več pomembnih ovir. Prva je pomanjkanje
jasnosti glede vrzeli v znanjih. Delodajalci so negotovi glede razkoraka med trenutnimi
sposobnostmi in znanji, ki jih podjetje potrebuje. Sledi zaskrbljenost zaradi stroškov
preusposabljanja. Tretja ovira je pomanjkanje jasnosti glede primernih ponudb za
usposabljanje. Pri poplavi različnih ponudb se pojavi vprašanje, katero usposabljanje bo
ustrezalo potrebam podjetja. Pomembna ovira je tudi odnos do učenja kot mladostne dejavnosti.
Nekateri delodajalci menijo, da je učenje primerno za zgodnjo življenjsko dobo pred nastopom
dela in pri izgradnji kariere, namesto da bi vseživljenjsko učenje obravnavali kot ploden način
za spopadanje s spreminjajočim se gospodarstvom.
V podjetju in v njegovem širšem okolju delovanja je treba narediti posnetek stanja. Najprej je
treba ugotoviti, katera znanja imajo njihovi zaposleni. Pri tem ne odkrivamo zgolj njihovih
strokovnih znanj, temveč prav vsa znanja in veščine, ki jih posameznik ima in jih uporablja pri
svojem delu. Posamezniki imajo mnogo znanja, ki pa ga v podjetju še niso odkrili. Tiho,
neodkrito znanje tako za podjetje predstavlja neizkoriščen kapital (Mihalič 2010, 26). Podjetja
morajo narediti posnetek stanja o razpoložljivosti vsebine znanja njihovih zaposlenih. Tako si
zagotovijo pregled nad aktualnim stanjem, odkrivajo informacije in ugotavljajo zmožnosti
zaposlenih. Na ta način se izognejo, da bi znanje v podjetju ostalo neizkoriščeno ali pa se
ponavljalo (Gomezelj Omerzel 2009, 25).
2.3.2 Pridobivanje in ustvarjanje znanja
Pridobivanje in ustvarjanje znanja v organizaciji se mora navezovati na konkretne potrebe in
na dejavnost, ki jo izvaja. Vsekakor je treba začeti z analizo trenutnega stanja in proučevanjem
delovnih in poslovnih procesov, v kar je treba vključiti vse zaposlene .
Černelič (2006, 81‒83) meni, da pridobivanje in ustvarjanje znanja lahko opredelimo kot proces
razvijanja novih idej, novih izdelkov in bolj učinkovitih delovnih procesov. Ustvarjanje novega
znanja v podjetju temelji na obstoječem znanju, ki ga imajo zaposleni v podjetju. Spodbujanje
sistematičnega reševanja težav in ustvarjalnega mišljenja je pogoj za ustvarjanje novega znanja.
Pri ustvarjanju novega znanja v podjetju so najpomembnejše inovacije. Zaposleni, ki imajo
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večjo svobodo delovanja, so bolj motivirani za podajanje predlogov za izboljšave v delovnem
procesu, s tem pa pripomorejo k ustvarjanju novih spoznanj in znanj v podjetju. Načini, na
osnovi katerih organizacija pridobiva znanje, so različni, povezani pa so z interesi, potrebami,
možnostmi in stroški podjetja. Metoda, ki je najpomembnejša za pridobivanje znanja iz
zunanjih virov, je posnemanje učinkovitih praks drugih podjetij. Černeličeva (2006, 81–83)
navaja še ostale možnosti:



udeležba na strokovnih konferencah,
prebiranje različnih virov (na primer strokovnih revij, časopisov, elektronske pošte),



spremljanje gospodarskih, socialnih, tehnoloških trendov,




zbiranje podatkov o potrošnikih, konkurentih, dobaviteljih,
zaposlovanje novega osebja,



sodelovanje z različnimi gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami: povezovanje
in skupna vlaganja.

Podobno meni Meško Štok (2009, 53), ki pravi, da je »proces ustvarjanja znanja precej
dinamičen proces v organizaciji. Nanaša se tako na ustvarjanje novega znanja v organizaciji kot
tudi na razvijanje novih sposobnosti, novih idej, boljših procesov, izboljšanje postopkov«.
Novo znanje se na novo oblikuje skozi delovne procese, s pomočjo izkušenj na temeljih
obstoječega znanja.
Abualoush idr. (2018, 283) povzemajo Changa in Lina (2015), ki menita, da ustvarjanje znanja
vključuje razvijanje novega znanja in nadomeščanje vsebine tihega in eksplicitnega znanja, ki
v organizaciji že obstaja. Ustvarjanje znanja se s pomočjo socialnih stikov in vzajemnih
procesov ter poglobljenega razumevanja posameznikov dopolnjuje, širi, povečuje in
prepoznava v organizacijski shemi podjetja.
Podjetje se mora opredeliti, katera znanja naj dobi od zunaj. Zgodi se, da progresivno strokovno
usposabljanje podjetju ne omogoča, da izoblikuje lastno znanje. V takih primerih morajo
podjetja znanje zato pridobivati iz okolja. Za razvoj znanja pa je značilno, da v nasprotju s
pridobivanjem znanja iz okolja tu podjetja razvijajo znanje, ideje, nove produkte in
učinkovitejše procese znotraj podjetja (Gomezelj Omerzel 2009, 25). Dermol (2020, 95–19)
pravi, da znanje lahko pridobivamo z opazovanjem, nasveti strank ali svetovalcev, lahko ga
tudi kupimo v obliki licenc z anketami, pridobimo ga lahko s pregledovanjem strokovne
literature oziroma vseh sekundarnih virov znanja in seveda z udeležbami na usposabljanjih.
2.3.3 Prenos in izmenjava znanja
Prenos znanja opredelimo kot proces prenosa znanja od zaposlenih, ki določeno znanje imajo,
do zaposlenih, ki to znanje potrebujejo. Prav tako pomeni, da se znanje prenaša od tam, kjer
nastaja, do tja, kjer je to znanje uporabno in koristno. Poleg formalnega znanja imajo zaposleni
v podjetju veliko izkušenj, ki so jih pridobili v delovnem procesu. Če imajo določena znanja
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samo posamezniki v podjetju, to lahko pomeni za podjetje veliko težavo, če zaposleni odide
drugam in znanja odnese s seboj. Organizacija mora vpeljati ustrezne mehanizme, da se takšno
znanje sproti prenaša na zaposlene in tako ohrani v podjetju. Implicitno znanje se lahko prenaša
z odnosi in osebno komunikacijo. Eksplicitno znanje pa se najpogosteje prenaša s pomočjo
tehnologij, ki omogočajo hiter prenos znanja in informacij. Tehnologija, ki omogoča uporabo
znanja, pa prenosa znanja ne more izvesti. Veliko podjetij se pri prenosu znanja sooči z oviro,
saj zaposlenih, ki ne želijo prenašati znanja med seboj, v to ne morejo prisiliti. Temeljni cilj
organizacije mora biti zagotovitev pogojev za čim bolj uspešen in čim hitrejši prenos znanja
med zaposlenimi. Ključni dejavniki, ki pripomorejo k uspešnemu prenosu znanja med
zaposlenimi, so organizacijska kultura, vrednote in norme. Še zlasti so pomembni medsebojni
odnosi in zaupanje med zaposlenimi, kot najpomembnejša vrednota organizacije (Černelič
2006, 85‒88).
V organizacijah so ključne oblike osebnega prenosa znanja naslednje (Černelič 2006, 88):



obvezna poročila o vsebini udeležbe na seminarjih,
zapisniki rednih sestankov,




za prenos znanja usposobljeni interni trenerji,
interno gradivo podjetja, ki je shranjeno na različnih nosilcih,



motiviranje zaposlenih za samoizobraževanje in evidentiranje pridobljenega znanja.

Na splošno je prenos znanja v organizaciji možno opredeliti kot proces izmenjave znanja med
različnimi deležniki v organizaciji, v kateri so pridobljene informacije, in znanje uporabljajo v
koristne namene (De Luca in CanoRubio 2019, 11). Mihaličeva (2010, 33) v svojem delu piše,
da naj organizacija poskrbi za aktivno prenašanje in širjenje znanja na vse svoje uporabnike.
Porabnikom pa omogoči, da svoja znanja posredujejo naprej. Organizacijam predlaga, naj ne
zavračajo prejemanja znanja od svojih poslovnih partnerjev in ostalih porabnikov. Izmenjavo
znanja naj omogočijo na srečanjih s poslovnimi partnerji. Ustrezen pripomoček za spremljanje
predlogov, idej in želja so knjige predlogov. Veliko uporabnih informacij pa lahko pridobijo
tudi z anketami o zadovoljstvu z izdelki in storitvami.
Pri raziskovanju procesa razvijanja znanja avtorji praviloma največ pozornosti posvečajo ravno
fazi prenosa znanja. Namen večine raziskav je usmerjen v proučevanje dejavnikov, ki bodisi
pozitivno ali negativno vplivajo na prenos znanja. Nooshifard in Nemati Anariki (2014, 243‒
244) sta na osnovi pregleda literature izpostavila ključne dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja
in so prikazani v preglednici 1.
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Preglednica 1: Dejavniki, ki vplivajo na prenos znanja
Avtor
Nonaka in Takuchi (1995)
Davenport in Prusak (1998)

Davenport in Probst (2002)
Choureides, Longbottom in
Murphy (2003)
Watanabe, Benton in Senoo
(2011)

Dejavniki
Makro okolje, organizacijska kultura, tehnologija, informacije in
ljudje
Namen in jezik, standard in fleksibilna struktura znanja, poti za
prenos znanja, organizacijska kultura, tehnična in organizacijska
infrastruktura, motivacijske prakse in podpora managementa
Vodenje, organizacijska politika, delitev znanja, struktura
informacijskih sistemov
Strategija, ljudje (vodstvo, organizacijska klima in kultura,
izobraževanje), informacijska tehnologija, kakovost in trženje in
inovativnost
Vodenje, organizacijska kultura, organizacijska kontrola in delovni
stil

Vir: Biloslavo in Kljajić Dervarić 2016, 21.

Za navedene dejavnike lahko predpostavimo, da veljajo tudi danes.
Sitar in Mihaličeva (2014, 4) povzameta ugotovitve predhodnih raziskav, ki dejavnike prenosa
znanja razvrščajo v pet skupin:


značilnosti organizacije: na značilnosti organizacije vplivajo vodstvena struktura in s tem
povezana podpora managementa, sistem nagrajevanja v podjetju, organizacijska struktura,
organizacijska kultura, stil vodenja itd.;



medsebojne značilnosti in značilnosti delovne skupine: značilnost delovne skupine se kaže
v raznolikosti članov tima, kako so opredeljeni posamezni procesi in odnosi v timu, kakšna
so njihova socialna omrežja itd.;



značilnosti
nacionalne
kulture:
kolektivizmom/individualizmom itd.;



značilnosti posameznika: posameznika določajo njegova izobrazba, delovne izkušnje,
osebnost, samozavedanje itd.;



motivacijski dejavniki: ti dejavniki so npr. zavedanje o več vrednosti lastnega znanja,
ugotavljanje doprinosa (razlika med vložkom in izidom), odnos do dela, stopnja zaupanja
itd.

te

značilnosti

opredelimo

z

jezikom,

Možina (2010) k dejavnikom, ki vplivajo na prenos znanja, poleg organizacijske kulture pripiše
še stil vodenja, vrednote organizacije, strukturo in sisteme podjetja. Izmenjava znanja v podjetju
je odvisna tudi od posameznikov in njihovih strokovnih veščin. Težave v procesih odločanja
»v podjetju velikokrat nastanejo, ker se implicitno znanje ne pretvarja v eksplicitno znanje«.
Prenos znanja tako ni možen med zaposlenimi znotraj določenega oddelka kot tudi med
različnimi oddelki v podjetju. Eksplicitno znanje se med zaposlenimi lažje prenaša, ker je
kodirano in ustrezno zabeleženo.
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Proces prenosa znanja v organizaciji lahko poteka na več načinov, odvisen pa je od podjetja in
njegovega lastništva, organiziranosti, kulture, vrednot, okolja, v katerem deluje, in stilov
vodenja, ki jih v podjetju imajo. Proces prenosa znanja vodi v uporabo znanja v podjetju.
2.3.4 Uporaba znanja
Če je znanje na voljo, to še ne predstavlja zadostnega pogoja za zagotavljanje njegove uporabe.
Zaposlene je treba z ustreznimi komunikacijskimi in drugimi ukrepi spodbujati, da znanje
uporabljajo, saj le tako pridobijo na svoji vrednosti. Delovno okolje mora spodbujati
pripravljenost za učenje in uporabo znanja. Samo znanje in njegova uporaba pa ne sme delovati
kot vir moči, ampak kot povezovalni in konstruktivni dejavnik sodelovanja.
Z odločitvijo za uporabo znanja v podjetju se ustvarja neposredna uporabna vrednost. Novo
znanje se pridobiva tudi z uporabo že obstoječega znanja. Tako se vedno znova vračamo k
začetnima fazama upravljanja znanja, to sta pridobivanje in ustvarjanje znanja. Fazi, ki sledita,
sta prenos in shranjevanje znanja. Sklenemo lahko, da se faze managementa znanja ves čas
ponavljajo. Zaposlene je treba nenehno motivirati za uporabo in nadgradnjo znanja. Če podjetje
za svoje zaposlene ustvari takšno delovno okolje, ki ni stresno in v njem vlada sproščeno
vzdušje, je za uporabo znanja ustvarjen pravi pogoj. Dodatno motivacijo pa dosežejo s
finančnimi ali nematerialni spodbudami za zaposlene (Gomezelj Omerzel, Biloslavo in
Trnavčevič 2010, 28).
Da bi posamezniki lahko uporabili znanje drugih udeležencev, ne da bi to znanje pridobili v
procesu učenja ali kako drugače, jim to omogoča proces, ki podpira uporabo znanja v podjetju.
Tistemu, ki tako znanje uporablja, ni treba poznati teoretičnih izhodišč, iz katerih to znanje
izhaja. Znanje tako le usmerja njegove odločitve in dejanja (Dermol 2012, 26). Uporaba znanja
pa tudi omogoča, da se znanje uporabi za reševanje težav, razvijanje novih izdelkov in večanje
vrednosti intelektualnega kapitala organizacije (Teixeira, Oliveria in Curado 2018, 31).
Neuporabljeno znanje podjetju ne prinaša dodane vrednosti, zato morajo v podjetju poskrbeti
za odstranitev vseh ovir, ki lahko onemogočijo učinkovito uporabo znanja v podjetju (Gomezelj
Omerzel 2009, 25).
2.3.5 Ohranjanje znanja
Organizacijam je v interesu varovanje njihovega znanja. Černelič (2006, 90) omeni: »Pri
shranjevanju gre za tehnične procese (podatkovne baze, zapisi, strukturirani dokumenti,
poročila, patenti) in človeške procese (spomin na individualni in skupinski ravni ter soglasje).«
Če ni ustrezno poskrbljeno za ustrezno shranjevanje znanja, kasneje lahko nastanejo vrzeli v
ponovnem pridobivanju znanja (Černelič 2006, 90). Za podjetje je ključno, da poskrbi, da se
večina znanja v podjetju ohrani. Znanje lahko izgubijo z odhodi zaposlenih na druga delovna
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mesta znotraj podjetja ali drugam ter tudi, če ne poskrbijo, da se znanje neprestano ne
posodablja (Gomezelj Omerzel 2009, 25).
Živimo v času, ko je podatkov ogromno. Nemogoče je bilo vse podatke shraniti na enem
strežniku, saj so bili podatki do te mere nestrukturirani in so se nemalokrat izgubili v vseh bazah
podatkov, razdeljenih v stolpce in vrstice. Podatki so se razvijali z vedno bolj zapletenim
računalniškim okoljem, napredek v razvoju tehnologij pa organizacijam zdaj omogoča dostop
do podatkov. Upravljanje znanja se sooča z množico podatkov, naloga managementa pa je, da
podatke uspešno upravlja. »Upravljanje znanja lahko torej definiramo kot procesno usmerjeno
razmišljanje glede načina pridobivanja znanja in uporabe orodij za pomoč pri sprejemanju
odločitev« (Olson in Wu 2017, 1‒2).
Prepoznavanje znanja, uporaba, prenos in shranjevanje znanja pa so odvisni od posameznikov,
ki to znanje imajo. Lastnosti, ki opredeljujejo posameznikovo delovanje in ravnanje v določenih
primerih, opredelimo kot kompetence za opravljanje določenih nalog. Podrobneje jih
predstavljamo v nadaljevanju.

2.4

Kompetence za učinkovito opravljanje delovnih nalog

Zaposleni se v delovnem okolju pojavijo kot že zgrajene osebe, ki jih opredeljujejo njihovo
formalno pridobljeno znanje, okolje, iz katerega izhajajo, neformalno pridobljena znanja,
motiviranost za učenje ipd. Za posamezna delovna mesta so potrebne določene značilnosti,
zmožnosti, ki naj bi jih zaposleni imel. Težko si predstavljamo, da je lahko dober prodajalec
nekdo, ki je zelo zaprt vase, ki težko spregovori, ki težko najde očesni stik in podobno. Podjetja
si pri naboru čim bolj ustreznih zaposlenih za posamezna delovna mesta pomagajo z osnovnimi
značilnostmi oziroma zmožnostmi, ki bi jih zaposleni moral imeti za uspešno delovanje v
svojem delokrogu.
Kompetence so tiste značilnosti in zmogljivosti, ki zaposlenim zagotavljajo kakovostno
izvajanje delovnih nalog, za katere so odgovorni. Podjetja se velikokrat odločijo za določitev
ključnih kompetenc. Tako pripravijo seznam kompetenc, ki so potrebne za doseganje ciljev za
vsako delovno mesto v podjetju. Z določitvijo ključnih kompetenc želijo izpostaviti, da gre za
zares pomembne, obvezne kompetence, ki jih zaposleni potrebuje za zasedbo posameznih
delovnih mest. Točnega števila kompetenc ni mogoče natančno določiti, prav tako ni mogoče
določiti enakega števila za vsako delovno mesto v podjetju. V praksi se oziramo le po ključnih
kompetencah, kar pomeni, da nas poleg znanja in izkušenj zanimajo le še tri, štiri do sedem
kompetenc. Če jih bomo določili več, bo njihov učinek splahnel in med množico kompetenc
bomo izgubili tiste, ki so za določeno delovno mesto zares pomembne (Majcen 2009, 32).
Pri izdelavi modela kompetenc je treba misliti na prihodnost. Osredotočiti se moramo na to,
katere kompetence bodo v prihodnosti potrebne za uspešno opravljanje dela. Predvsem to velja
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za tista delovna mesta, kjer se srečujemo z ljudmi. Na primer, danes ne pride več v poštev
avtokratski način komuniciranja z ljudmi. Zaposleni se bodo hitro pritožili in odšli drugam
(Centa 2020, 57).
Model kompetenc je zbir informacij o potrebnih kompetencah za zasedbo določenega
delovnega mesta, področja dela pa tudi za stroške izvedbe naloge. Z določitvijo kompetenc
podjetja izvajalcem omogočijo, da bi lahko dosegli zastavljene cilje. Govorimo o kompetencah
za delo. Podjetje skrbi za razvoj kompetenc z namenom spreminjanja, izboljšanja trenutne
kompetentnosti zaposlenih, torej zmanjševanja razlik med potrebnimi in dejanskimi
kompetencami zaposlenih. Ciljna faza upravljanja kompetenc je proces razvoja in uporabe
kompetenc. Z določitvijo kompetenc se v podjetju ukvarjajo zato, da bi omogočili doseganje
zahtevnejših, celovitejših in bolj konkurenčnih poslovnih ciljev ter da bi podjetju zagotovili
dolgoročen obstoj. Z vidika posameznika je rezultat razvoja kompetenc osebni razvoj
zaposlenih. Z vidika podjetja kot celote pa je rezultat razvoj človeških virov (Majcen 2009, 35‒
37).
Koncept kompetence (pristojnosti) se nanaša na precej več kot le na pridobivanje znanja in
spretnosti. Le-to zajema tudi odnos do dela v primarni in širši obliki, kakor tudi osebne in
profesionalne vrednosti s specifiko delovanja, ki se srečujejo s kompleksnimi zahtevami
delovnega področja. V praksi pa je težko ločiti znanje in spretnosti. Klieme (2004) trdi, da je
na višjih operativnih ravneh kompetenca okarakterizirana s povečanim postopkovnim znanjem.
Iz tega sledi, da je znanje na višji ravni preneseno v spretnost (OECD 2019, 4).
V sodobni in uspešni organizaciji se zavedajo pomena znanja. Znanje jim predstavlja vir
konkurenčne prednosti, prednost pa izhaja iz tega, kako učinkoviti so pri prepoznavanju,
prenašanju, shranjevanju in uporabi znanja ter njegovi pretvorbi v tehnološke postopke in
procese v delovanju organizacije. Organizacija iz okolja pridobiva informacije in jih na osnovi
izkušenj spreminja v znanje, ki jim omogoča razvoj in obstoj. Podjetja so se odločila, da
pridobljeno znanje in učenje v podjetju ovrednotijo in s tem ugotavljajo uspešnost uvajanja
izobraževanja v sistem njihovega delovanja.

2.5

Vrednotenje znanja in učenja

Diagnosticiranje učinkovitosti izobraževanja nam ne poda informacij o razlikah pri aplikaciji
pridobljenega znanja v procesu dela med posamezniki. Prav tako ne pridobimo ustreznih
dejavnikov za ekonomsko vrednotenje deleža porabljenih resursov v relaciji do ekonomskih
efektov procesa dela. Pri vrednotenju znanja in učenja ne gre za ekonomsko vrednotenje
»dodane vrednosti«, ki so si jo participanti pridobili skozi proces učenja izbrane izobraževalne
vsebine. Zaposleni pridobivajo nova znanja na seminarjih ali tečajih. Način podajanja vsebine
izobraževanja je odvisen od ravni kakovosti in obsega predhodno pridobljenega. To dodatno
vrednost skuša ovrednotiti druga metoda, funkcionalna metoda. Zanjo je značilno, da želimo
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učinke izobraževanja ovrednotiti z ekonomskimi kazalci. Najboljši pokazatelji pozitivnih
učinkov zaključenega izobraževanja so boljša storilnost zaposlenih, boljša delovna uspešnost,
hitrejše prilagajanje novim tehnologijam tako na strani posameznikov kot tudi skupin (Kaluža
in Bojnec 2019, 42).
Učenje v organizaciji se nenehno vrši. Evalvacija oz. vrednotenje znanja in učenja je ključna
stopnja v izobraževalnem ciklusu. Na tej stopnji lahko ocenimo, kako efektivno in ustrezno je
učenje zaposlenih ter kako uspešno realiziramo zastavljene izobraževalne cilje. Vrednotenje
učenja ponavadi poteka na štirih ravneh, kot je prikazano na sliki 1. Vsaka od navedenih ravni
terja različne metode ocenjevanja (Možina 2002b, 27).

Slika 1: Proces vrednotenja učenja
Vir: Možina 2002b, 27.

Na prvi ravni na osnovi anket in razgovorov z zaposlenimi ugotovimo, v kolikšni meri so
zaposleni zadovoljni z novo pridobljenim znanjem in kakšno je njihovo mnenje o
usposabljanju. Na drugi ravni preverjamo znanja zaposlenih s testi, vprašalniki ali preizkusi.
Tretja raven ponazarja izsledke o vedenju zaposlenih, ki jih ugotovimo na osnovi podatkov o
obsegu in kakovosti opravljenega dela. Pri tem je bistveno ugotoviti, ali so udeleženci skozi
proces učenja nadgradili oz. izpopolnili svoj način dela, spretnosti in posledično tudi delovno
učinkovitost. Na zadnji, četrti ravni vrednotenja učenja pa izvedemo primerjavo doseženih
želenih ciljev z načrtovanimi (Možina 2002b, 27).
Na osnovi ocen, ki so predmet učenja in vrednotenja tega učenja zaposlenih v podjetju, lahko
ugotovimo, ali obstaja potreba po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Le s
tovrstnimi meritvami in ocenjevanji učinkov ter posledicami naložb v izobraževanje bo učenje
postalo učinkovito. Treba je spremljati, koliko izobraževanje prispeva k višji produktivnosti in
izboljšanju kakovosti storitev in izdelkov (Možina 2002b, 27).
19

Iz podanega lahko potegnemo naslednje vzporednice: razmere na trgu dela so za iskalce
zaposlitve, pa tudi za tiste, ki zaposlitev že imajo, prinesle neizbežno stalnico po preoblikovanju
formalno pridobljenega znanja, kakor tudi neformalnega in vseobčo sinergijo z različnih
področij. Nove tehnologije in globalizacija so omogočile pridobivanje znanja na različnih
področjih v razmeroma kratkem času. Pogosta menjava delodajalcev s strani zaposlenih
pomeni, da podjetja znanja niso ustrezno ovrednotila. Inovacije se dogajajo na vseh področjih
dela; če bi bile ustrezno nagrajene, bi zaposlene motivirale k ustvarjanju novih, boljših
tehnoloških postopkov in procesov dela, ki bi podjetjem prinašali dolgoročno konkurenčno
prednost.
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3

VLOGA MANAGEMENTA PRI PRENOSU ZNANJA

Naloga vršnega managementa je, da poskrbi za ustrezno okolje, ki bo omogočalo učinkovito
izvajanje managementa znanja na vseh ravneh v podjetju, prav tako pa tudi na ravni
posameznika. Vloga managementa se je v zadnjem času zelo spreminjala, s tem pa tudi pogledi
na pomembnost prepoznavanja, prenašanja, shranjevanja in uporabo znanja v podjetju. V
nadaljevanju podajamo pregled tradicionalne vloge managementa in na osnovi literature
predvidevamo, kako se bo ta vloga kazala v prihodnosti.

3.1

Tradicionalna vloga managementa

V ne tako oddaljeni preteklosti je prevladovalo administrativno upravljanje z zaposlenimi. Zanj
so bile tipične podrobne definicije delovnih mest in del. Plačilo za opravljeno delo je bilo
vezano izključno na delovno mesto. Precizno načrtovanje in planiranje kadrov je bila konstanta.
Rigiden sistem kadrovske administracije se je postopoma preoblikoval v sodoben kadrovski
management, ki v ospredje postavlja skupinsko delo in s tem povezane potrebne lastnosti. Gre
torej za zasnovo, ki že dopušča določeno mero prilagajanja in dinamike, vendar še vedno v
dokaj stabilnih okvirih. Razvoj kadrovskega managementa stremi k upravljanju z znanjem
zaposlenih, kjer bo fokus na maksimalni prilagodljivosti, inovativnosti, znanju in iznajdljivosti
v poslovnem okolju (Lipičnik 1998, 36‒38). Pravzaprav v posameznih podjetjih takšne
kreativne in fleksibilne prakse že zasledimo.
Prejšnja, tradicionalna organizacija je delovala v stabilnejšem in bistveno manj konkurenčnem
okolju. Njeno primarno opravilo je bila organizacija sama in ustvarjanje profita, zaposleni pa
so ji predstavljali zgolj strošek. Delovala je v skladu z načeli avtoritete in hierarhije, kjer so
imeli zaposleni točno določene delovne naloge, ki so jih morali opraviti čim boljše. Na tak način
se je zagotovil uspeh organizacije. Pri tem je bil ključen nadzor nadrejenih. Za sodobni čas je
ta oblika organizacije preveč rigidna in ne zadovoljuje potrebe trga, saj so razmere vse bolj
konkurenčne in spremenljive (Jeraj 2001, 435‒437).
Tradicionalne, formalizirane organizacije niso imele vzpostavljenega sistema izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih. Opravljeno delo je bilo edino, kar je bilo pomembno. Managerji so
zaposlenim s predpisi diktirali, kaj so njihove naloge in načine opravljanja njihovega dela ter
celo, kako naj se vedejo (Zupan 2001, 32). Spremembe v praksi pa so zaznane, zahtevane in
pričakovane. Kavčič (1994) omenja, da se zlasti »starejše generacije težko prilagajajo
spremembam«. Na splošno je ena večjih preprek za implementacijo sprememb ravno človeški
dejavnik. Zato je posebno zaposlenim podrobno predstaviti koristnost sprememb. Možnih
vzrokov za slabše sprejemanje sprememb je več. Če je obveščanje zaposlenih o pripravah,
vsebini in posledicah sprememb slabo organizirano s strani vodstva organizacij, skoraj vedno
pride do tega, da so spremembe slabo ali napačno razumljene. Za izvedbo določenih ciljev
organizacije sta sprotna obveščenost in ustrezna usposobljenost zaposlenih bistvenega pomena.
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Neinformiranost lahko ob delu prinese več škode kot koristi. Zaposleni se ob pomanjkanju
ustreznih informacij lahko opirajo na govorice, ki pa niso nujno utemeljene. Odpor za
spremembe lahko izhaja tudi iz neznanja oziroma pomanjkanja le-tega. Ne smemo zanemariti
niti osebnih interesov zaposlenih. Spremembe lahko prinesejo ukinitev določenih bonitet na
trenutnem delovnem mestu ali celo ukinitev delovnega mesta (Kavčič 1994, 429‒430).
Spremembe, ki so se zgodile v preteklosti, so pomenile popoln preobrat v miselnosti vodilnih
v marsikateri organizaciji. Spremembe so narekovale prilagajanje novo nastalim razmeram na
trgu. Če je podjetje želelo ohraniti konkurenčno prednost, se je moralo prilagoditi in uvesti nov
pristop k prenosu znanja v podjetju.

3.2

Manager za jutri – učitelj in svetovalec

V današnjem času so v poslovnem okolju spremembe hitre, odvisnost od organizacij pa vse
večja, zato so organizacije primorane nuditi vedno bolj kakovostne storitve in izdelke. Uspešni
managerji bodo tisti, ki se bodo tem razmeram in spremembam čim hitreje in čim bolj
prilagodili.
Možina (2002b, 29) meni, da je »uspešen manager aktiven vodja, ki ustvarja ugodno delovno
okolje in omogoča priložnosti ter spodbude za visoke dosežke in osebni razvoj sodelavcev«.
Nadrejeni morajo s pooblastili prepuščati odgovornost svojim sodelavcem oziroma jim
prepustiti odgovornost, da izvajajo delo na način, ki se zdi zaposlenim primeren v danem
trenutku v skladu z vsemi trenutnimi okoliščinami (Zupan 2001, 34). Navodila, da morajo biti
delovne naloge le opravljene, niso več aktualna. Tog, ukazovalen in avtoritativen način vodenja
podjetja ni več ključ za dolgoročen uspeh. Nadrejeni mora sodelavce dojemati kot mojstre in
jih pri delu le usklajevati, pri tem pa jim omogočati njihovo izvirnost, ki sledi skupnim ciljem
(Stanković 2003, 17).
Manager naj bo v podjetju v vlogi mentorja ali svetovalca. Za doseganje boljših delovnih
dosežkov naj zaposlene usmerja z motiviranjem in učinkovitim prepričevanjem in ne več le s
preprostim ukazovanjem. Podrejene naj ocenjuje glede na njihove dosežke in ne napake ali
izgube (Brečko 2001, 44). Drucker (2001, 152) pravi, da je »doseganje visoke produktivnosti
umskih delavcev največji managerski izziv 21. stoletja«.
Trnavčevič (2008, 137) piše o managementu v izobraževanju, ki pa ga lahko prenesemo tudi na
ostala podjetja. Ravnatelj postane organizacijski in »procesni« vodja, ki s svojim strokovnim
delovanjem »navdušuje« in motivira zaposlene na osnovi karizmatične privlačnosti in sklepanja
kompromisov. Pojem ravnatelj iz šolstva lahko prenesemo tudi na vodenje v podjetju. Poseben
poudarek je na premiku z vidika procesov in organiziranja ter tudi z vidika posameznika –
vodje, pri katerem naj bi postale pomembne osebnostne lastnosti, kot so sposobnost navdušiti
ljudi za neko dejavnost, karizma vodje ipd.
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Sodobni managerji tako v javnem kot v zasebnem sektorju se soočajo s spoprijemanjem s
hitrimi spremembami in procesom učenja. Organizacija, katere struktura je fleksibilna, se
hitreje in lažje spreminja in prilagaja okolju kot organizacija, ki temelji na tradicionalni
organizacijski strukturi (Dimovski in Colnar 2018, 7).
Ljudje ne želijo biti zgolj orodje za doseganje boljše učinkovitosti. Tak občutek pri zaposlenih
povzroči predčasno zapuščanje podjetij, nezadovoljstvo pa vpliva tudi na slabšo učinkovitost
zaposlenih, s tem pa tudi slabše poslovne rezultate (Žunec 2021, 58). Zato Žunec (prav tam)
predlaga, da podjetja za vodenje zaposlenih ne uporabljajo managerskega načina vodenja. Tak
način vodenja predlaga za strateške odločitve za doseganje ciljev, postavljanje standardov
odličnosti, nadzor nad učinkovitostjo in kakovostjo dela sodelavcev, za uvajanje novega
sodelavca v delo, uvajanje procesnih novosti in izboljšav, pri stroškovni optimizaciji procesov
in tehnično zahtevnih novostih v podjetju.
»Posodobljeni managerji« se na mnogih področjih ravnanja z znanjem še vedno srečujejo z
novimi situacijami, v katerih še niso bili. Najbolj pomembno je, da se zavedajo pomembnosti
znanja v zaposlenih, ki jih v podjetju imajo. V zadnjih letih opažamo, da se je trg delovne sile
povsem spremenil. Populacija se je močno postarala, mladih z izkušnjami iz delovnega
področja ni in tako je nastala velika vrzel, še zlasti v določenih poklicih. Spreminjajoči se trg
dela je za podjetja svojevrsten izziv, ki vodi k izzivom implementacije managementa znanja.

3.3

Izzivi implementacije managementa znanja

Trg dela se spreminja, saj nanj vplivajo predvsem tehnološke spremembe, kot so digitalizacija,
robotizacija in avtomatizacija. Vsi ti trendi zahtevajo opolnomočeno delovno silo z novimi
znanji in spretnostmi. Zaposleni bodo v prihodnje potrebovali širok nabor ključnih kompetenc
za prožno prilagajanje hitrim spremembam.
Velika večina podjetij se je znašla v težavah, povezanih z znanjem, predvsem novo zaposlenih.
Znanja, ki ga pričakujejo od iskalcev zaposlitve, ni. Zato je postala za mnoga podjetja rešitev v
implementaciji managementa znanja, katere koristi predstavljamo v nadaljevanju magistrske
naloge.
3.3.1 Koristi managementa znanja
Podjetja so se za zavestno ravnanje z znanjem svojih zaposlenih odločila zaradi pričakovanih
koristi, ki jih implementacija managementa znanja prinaša. Zaradi izboljšanja pogojev
poslovanja so iskali ustrezne rešitve, pri tem pa z različnimi načini skušali pridobiti čim več
znanja s strani zaposlenih v podjetjih. Spodbujanje prenosa znanja je vodilo v odkrivanje novih
znanj, s tem pa tudi boljše pogoje za delo in učinkovitejši delovni proces za podjetje.
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Kovač (2006, 118) iz raziskave, ki jo je leta 2001 izvedel Frauehofer Institut v Nemčiji, v katero
je bilo vključenih tisoč največjih nemških podjetij, povzame pozitivne učinke implementacije
managementa znanja na vseh ravneh v organizaciji:



zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti,
izboljšanje procesov,




izboljšanje izmenjavanja informacij,
naravnanost h kupcu in zadovoljstvo kupcev,



transparentnost struktur in procesov,



izboljšanje procesov odločanja,




povečanje kakovosti,
kvalifikacije in zadovoljstvo zaposlenih,




izboljšanje tržnega položaja in
izboljšave, ki še niso določene.

Meško Štokova (2011, 12) navaja, da prenos znanja med zaposlenimi prinaša koristi tako za
zaposlene kot za organizacije. Pri poslovanju podjetja so opazne naslednje izboljšave:


izboljšana celovita izbira odločitev,




kakovostnejša komunikacija,
zagotavljanje raznovrstnih informacij,




izboljšanje učinkovitosti,
primeren slog vodenja,




ustrezen način postavljanja organizacijske strategije,
tekoča izvedba poslovanja in organiziranja,



bolj primerna organiziranost,




učinkovitejša motivacija in spodbuda zaposlenih,
odpravljanje ovir pri delu,




neprestano izpopolnjevanje in razvijanje procesov,
stimulacija ustvarjalnosti in inovativnosti.

Prepoznavanje koristnosti implementacije managementa znanja v podjetju vodi k miselnosti,
da si podjetje prek znanja zaposlenih ustvarja konkurenčno prednost. Zaposleni, katerih znanje
podjetje ceni in ustrezno ovrednoti, prispevajo k izboljšavam na vseh področjih delovnega
procesa. Ravnanje z znanjem lahko služi podjetju tudi kot motivacijski dejavnik za ustvarjanje
novega znanja, iskanje ustreznejših rešitev pri vsakodnevnih nalogah in najpomembnejše,
zaposlene spodbuja k razmišljanju, to pa jih osebno in poslovno nadgrajuje.
3.3.2 Znanje kot konkurenčna prednost
V organizaciji ima formalna izobrazba precejšen vpliv na njeno produktivnost in posledično
tudi konkurenčnost. Pri tem je ključna primerna porazdelitev izobrazbene strukture. Zaposleni
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z višjo stopnjo formalne izobrazbe potrebujejo podporo zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe in
obratno. Organizacija gre lahko še korak dlje in svoje zaposlene motivira za vseživljenjsko
učenje ter nenehno nadgradnjo in osveževanje znanja (Kos 2006, 157‒167). Vloga delodajalcev
in kultura organizacije sta v tem delu izrednega pomena in lahko prispevata k razvoju in rasti
tako posameznika kot organizacije. Celotna družba bi pridobivala večjo moč, če bi ponotranjila
učenje skozi celotno življenje in ne samo v času formalnega izobraževanja v izobraževalnih
ustanovah (Mihalj in Ovsenik 2021, 80).
Cilj vsake organizacije je zagotavljanje dolgoročne konkurenčne prednosti, ki si jo podjetje
zajamči z ustreznim managerskim vodstvom. Vodstveni kader mora znati spoštovati
intelektualni kapital in ravnanje z znanjem. Znanje ponazarja temelj za konkurenčno prednost
in je podlaga za dolgoročno uspešnost organizacije ter razširitev in transfer tihega in
neodkritega znanja (Dimovski idr. 2005, 5).
Podjetja se vedno bolj zavedajo, da so uspešno delovanje in ugodni poslovni rezultati odvisni
od njihovih zaposlenih. V delovnem procesu ima vedno večjo veljavo uporaba znanja
zaposlenih. Ustvarjanje in nadgradnja znanja posameznikov sta postala ključni konkurenčni
dejavnik organizacij, razvoj kadrovskih resursov pa je za podjetje postal strateško pomemben.
Dolžnost vodstvenih kadrov je spodbujanje in zagotavljanje konstantnega napredka in razvoja
na vseh ravneh v organizaciji. Za uspešno opravljanje te naloge si mora vodstvo najprej samo
sebi ustrezno spremeniti stališče glede učenja, izobraževanja in usposabljanja. Tako omogoči
vključitev učne dejavnosti v organizacijske dejavnosti in posledično zajamči nadaljnje izvajanje
učenja v organizaciji. Temeljni elementi stalnega in učinkovitega razvoja so pravočasno in
kakovostno informiranje zaposlenih glede prednosti poslovnih interesov organizacije,
dostopnost ustreznih učnih pripomočkov in integracija izobraževalnih implikacij (Vuković in
Miglič 2006, 21‒24).
Poglavitno je, da pridobivanje znanja postane del življenjskega sloga zaposlenih in tako postane
del njihovega vsakdana. Pri tem je ključnega pomena, da je ta postopek spremembe mišljenja
o učenju spontan in ne vsiljen s strani nadrejenih (Svetlik idr. 2009, 482).
Ljudje se vedno več izobražujemo. Z novimi tehnologijami in globalizacijo naraščajo možnosti
za nove metode učenja, dostop do informacij je lažji. Izobraževanje postaja vedno bolj način
življenja in vsakodnevni ritual. Organizacije, ki skrbijo za svoje zaposlene in jih usmerjajo v
pridobivanje novih znanj, dosegajo prednost pred konkurenti. Še posebno je pomembno, da
zaposleni prepoznajo ravnanje z znanjem kot pomembno vrednoto organizacijske kulture.
3.3.3 Organizacijska kultura in management znanja
Kovač (2006, 124) omenja, da je pri uvajanju zasnove upravljanja znanja pomembna
organizacijska kultura, saj ta zasnova terja ustrezen način vedenja in postopanja pri delu, pri
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čemer je znanje na prvem mestu in osrednja vrednota. Meško Štokova (2011, 15) nadalje
opredeljuje organizacijsko kulturo kot celovito vlogo vrednot, norm in etike, ki vplivajo na
obnašanje zaposlenih in njihov odziv na soočenje s težavami na delovnem mestu.
Kovač (2006, 124) navaja, da je organizacijska kultura pomembna pri uvajanju zasnove
managementa znanja, saj ta zasnova zahteva določen način obnašanja in ravnanja pri delu, kjer
je na prvem mestu znanje, kot osrednja vrednota. Meško Štokova (2011, 15) nadalje opredeljuje
organizacijsko kulturo kot celovito vlogo vrednot, norm in etike, ki zadevajo obnašanje
zaposlenih in njihovo odzivanje na težave na delovnem mestu.
Lipičnik (1998, 80) navaja, da kulturo tvorijo naši:


nazori,




vrednote,
pravila vedenja,




norme,
simboli ipd.

Lipičnik (prav tam) navaja, da se kultura večinoma izraža posredno: kako kaj počnemo, kakšen
je naš odnos do sebe, okolja, ljudi, narave itd. Organizacijska kultura, ki obravnava učenje kot
temeljno vrednoto, je ključni spodbujevalec stalnega izboljšanja kakovosti organizacijskih
procesov in izidov (Winkler in Fyffe 2016, 7‒11).
Organizacijska kultura v podjetju je izrednega pomena. Kultura določa in opredeljuje
medsebojne odnose v podjetju. Ključno vlogo pri medosebnih odnosih ima obnašanje
posameznikov. Zaposlene je treba pripraviti do tega, da bodo brez težav sodelovali z drugimi
zaposlenimi, da bodo prenašali svoja znanja in skrbeli za pozitivno vzdušje v kolektivu. Tako
bo prenos znanja med zaposlenimi potekal nemoteno in uspešno. Ključno vlogo pri prenašanju
organizacijske kulture med zaposlene ima njihov vodja s svojim delovanjem. Vodja s svojimi
dejanji predstavlja vzor zaposlenim v organizacijski enoti. Odnos vodje do ravnanja z znanjem
se izraža v dejanjih njegovih zaposlenih.

3.4

Vpliv vodenja na prenos znanja med zaposlenimi

Za vodenje lahko rečemo, da ima izvor v nastanku človeštva. Skozi zgodovino so se spreminjale
le oblike, ki so ga opredeljevale, npr. moč, bogastvo, oblast ali vpliv. Tako lahko iz različnih
oblik pojavljanja vodenja iz zgodovine sklepamo, da vodenje ni bilo dosegljivo vsakemu
posamezniku. Proces vodenja je zahteval sprejemanje tveganja, prevzemanje odgovornosti in
sposobnost navdihovanja ljudi.
Današnje vodenje lahko opredelimo kot zmožnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja
zaposlenih k zastavljenim ciljem. Vodenje ni enkratno dejanje, temveč se pojavlja
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vsakodnevno.
Razlike med managementom in vodenjem najdemo v tem, da se management osredotoča na
usklajenost organizacije, planiranje, organizacijo dela, iskanje kadrovskih rešitev in kontrolo
dela (Možina 2002a, 499). Podobno meni tudi Možina (2006, 141), da je vodenje sposobnost
vplivanja na podrejene, jih stimulirati in usmerjati k želenim ciljem. Uspešnega vodjo
prepoznamo po naslednjih lastnostih: ima sposobnost deliti moč, ima razvito intuicijo, pozna
samega sebe ter ima vizijo in skladen sistem vrednot. Treven (2001, 159) pa pravi, da lahko
vodenje definiramo tudi kot hierarhični tip odnosa med nadrejenim in njegovimi podrejenimi,
pri katerem lahko vodja hkrati izvaja dve medsebojno povezani funkciji: upravljanje procesa
(načrtovanje, nadzor, reševanje problemov, odločanje idr.) in upravljanje ljudi (motivacija,
svetovanje, komunikacija, sodelovanje, spoštovanje, razumevanje idr.).
Med temeljne naloge managementa sodi vodenje ljudi. »Leadership« ‒ angleška beseda za
vodenje ‒ pomeni voditeljstvo oziroma vodenje v ožjem pomenu besede, management pa
označuje vodenje v širšem smislu (Kralj 2003, 16).
Voditelji, ki mislijo na konec, verjamejo, da je vir volje zunanje motiviran – s plačami, koristmi,
bonitetami, prednostmi. Vendar to ni dovolj za motivacijo ljudi. Res je, da denar lahko kupi
ogromno stvari, z njim lahko motiviramo ljudi, da bodo trdo delali, vendar pa denar ne more
kupiti prave volje. Razlika med organizacijo, v kateri so ljudje zunanje nagrajeni in dajejo vse
od sebe, in organizacijo, ki jih za to motivira od znotraj, je med podjetjem plačancev in
podjetjem navdušencev. Dokler so plačanci za svoj trud dobro plačani, bodo trdo delali, do
podjetja je le malo zvestobe. Nasprotno pa so navdušenci radi del organizacije. Morda s svojim
delom ne bodo obogateli. Svoje delo opravljajo, ker verjamejo v upravičeni razlog. Voljo
ustvari kultura podjetja. Voljo lahko generiramo v velikih količinah. Ko postanejo časi težki,
se bodo ljudje v podjetjih, ki dajejo prednost volji, bolj verjetno zbrali skupaj in ščitili drug
drugega, podjetje, sredstva in voditelje (Sinek 2020, 113‒115).
Vodja je prvi, ki prepozna potencial v svojih zaposlenih in jih pripravlja za nadaljnji karierni
razvoj. V literaturi najdemo ogromno opredelitev vodenja različnih avtorjev, kar kaže na to, da
je tematika zanimiva za proučevanje. Posledica slabega vodenja so slabi rezultati poslovanja,
lahko pa tudi propad podjetja, vpliva pa tudi na vsakega posameznika, ki je takemu vodenju
izpostavljen. Vsak vodja si je skozi svojo kariero vodenja izdelal svojo strategijo vplivanja na
ljudi. V strokovni literaturi se pojavlja kar nekaj različnih opredelitev stilov vodenja. V
nadaljevanju podajamo stile vodenja, ki jih je predstavil Lipičnik (1998, 314).
3.4.1 Stili vodenja
Stil vodenja reprezentira format vedenja nadrejenega, ki ga uporablja pri delu z ljudmi. Oblika
vedenja je ključnega pomena za stil vodenja. Na stil vodenja pa poleg načina vedenja vodje

27

vplivajo tudi navade kolektiva. Tu je ključnega pomena način, kako kolektiv sprejema izbran
stil vodenja, in tudi od naloge same. V primeru, da se pri nalogi pričakuje hiter odziv, sta vsak
premislek in diskusija odveč, saj delo prej upočasnjujeta, kot pa kaj prispevata k temu. Vodja
prav tako ne more ljudem na silo podajati določene oblike vodenja, zlasti če ga ti ne sprejemajo.
V takem primeru ga bo vsak naslednji poizkus prisilil, da bo moral svoje delovno mesto predati
nekomu drugemu (Lipičnik 1998, 314).
Lipičnik (1998, 314) ugotavlja, da so v podjetjih najpogosteje zastopani naslednji stili vodenja:
-

birokratski stil vodenja: to je vrsta konservativne oblike vodenja. Pri tem stilu se od
delavcev pričakuje spoštovanje postopkov dela in pravil. Vodje stremijo k
obvladljivosti, trdnosti, natančnosti in vzornosti sodelavcem;

-

dobrohotni avtokratski stil vodenja: ta format vodenja je usmerjen k nalogam, vendar ni
rigorozen stil vodenja. Vodje pri tej obliki so delavni, odločni in usmerjeni k dobrim
proizvodnim rezultatom, vendar hkrati to pričakujejo tudi od svojih zaposlenih;

-

izvrševalski stil vodenja: vodja, ki uporablja ta stil vodenja, izkorišča vse kolektivne
človeške zmožnosti. Pri odločanju in prepričevanju ljudi uporablja skupinsko delo, z
namenom, da bi jih spodbudil k večji učinkovitosti in samostojnemu doseganju
določenih ciljev;

-

dezerterski stil vodenja: spada med manj uspešne vrste vodenja, saj je vodja
nekomunikativen, neustvarjalen, ozkosrčen, poleg tega sodelavce odvrača od
ustvarjalnosti. Posledično delavci ne stremijo k doseganju boljših rezultatov in zato leti ostajajo minimalni;

-

misijonarski stil vodenja: v primerjavi s prejšnjo obliko vodenja gre tu za socialno
usmerjen stil, vendar še vedno manj ugoden za učinkovitost. Vodja je pasivne narave,
izogiba se konfliktom, stremi k prijaznosti in ljubeznivosti. Posledično ne nudi napotkov
za delo niti ga ne zanimajo rezultati dela;

-

kompromisarski stil vodenja: je sicer eden uspešnejših stilov vodenja, vendar vodja ne
uživa zaupanja zaposlenih zaradi omahljivosti, sprejemanja nedoločenih kompromisnih
odločitev in dvoličnosti.

Razvoj stilov vodenja skozi čas je privedel v stil vodenja, ki je edinstven za posameznega vodjo.
Ni več enotnih smernic, kako mora vodja delovati, da doseže zastavljene cilje podjetja. Dober
vodja razvija sebi lasten stil vodenja, ki deluje na zaposlene v smeri k zastavljenim ciljem. Tak
stil vodenja je v literaturi opredeljen kot avtentično vodenje in ga podrobneje obravnavamo v
nadaljevanju.
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3.4.2 Avtentično vodenje
Pojem avtentičnosti smo najprej povzeli po Avoliu in Gardnerju (2005, 324‒327). Avtentično
pomeni, da nekdo deluje skladno z »resničnim jazom« in izraža lastno identiteto v skladu z
notranjim razmišljanjem in občutki. Beseda ima korenine v antični Grčiji, kot stil vodenja pa
opredeljuje vodje, ki imajo sposobnost uspešno prepoznati in dojemati informacije o sebi (svoja
prepričanja, vrednote, čustva, cilje itd.), sposobnost reguliranja lastnega vedenja pri vodenju
skladno s svojim »resničnim jazom« in ki imajo osebno identiteto ter sposobnost usklajevanja
svojih preferenc.
Biti avtentičen pomeni biti izviren, naraven. Pojem avtentičnosti zajema lastne izkušnje
(prepričanja, vrednote, čustva, misli) tako kot tudi delovanje skladno s svojim pravim jazom
(Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 112).
Zadnje čase se pogosto srečujemo s pojmom avtentično vodenje, katerega predpostavke so, da
so avtentični vodje bolj nepristranski, da bolje ocenijo lastne sposobnosti in zmožnosti, iz
vsakdanjih izzivov pa naredijo priložnost za učenje. Za avtentične vodje velja, da vodijo s
pozitivnim vzgledom, da s pozitivnim pristopom prepričajo zaposlene za doseganje skupnega
cilja. Avtentično vodenje spodbuja dobre odnose med zaposlenimi, saj pozitivno vpliva na
čustva zaposlenih (Dimovski idr. 2013, 187).
V zasnovi vodenja vse bolj prevladuje težnja po etiki in verodostojnosti vodje, še posebno
zaradi vse pogostejših prevar in neetičnih ravnanj v poslovnem svetu (Besen, Tecchio in Fialho
2017, 4‒10). Podjetja, ki veliko pozornosti namenijo managementu znanja, obenem namenijo
več pozornosti organizacijskemu okolju, ki omogoča konkurenčno prednost, s tem pa tudi
dolgoročno uspešnost. Avtentični vodja s svojim načinom vodenja lahko pripomore k uspehu
managementa znanja predvsem s svojimi značilnostmi, ki so:
 močne etične in moralne vrednote ter lastnosti,



močno samozavedanje in spodbujanje samozavedanja pri drugih,
ravnanje v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami,




transparentna komunikacija in povezava z ostalimi ter grajenje okolja zaupanja in
spodbujanje razvoja svojih zaposlenih.

Avtentični vodja je torej usmerjen k ljudem in nalogam. Postavlja si vprašanje, kako ustrezno
motivirati svoje zaposlene z namenom čim bolj uspešnega doseganja zastavljenih ciljev v
podjetju. Poleg omenjenih veščin je pomembno, da vodja prisluhne vsakemu posamezniku, mu
pomaga osebno in strokovno rasti. Vzpostaviti mora odnos, ki temelji na zaupanju in predvsem
na sodelovanju s svojimi zaposlenimi. V časih, ko so edina stalnica spremembe, se potrebujejo
vodje, ki se znajo uspešno soočiti s težavami, na osnovi znanja in izkušenj pa usmerjati
zaposlene k iskanju rešitev za dolgoročen uspeh podjetja.
Učinkovit vodja se trudi biti to, kar je, ne pretvarja se, da je nekdo drug. Preverja svojo
29

uspešnost in rezultate ter skuša izluščiti vzorec, katere so tiste stvari, za katere je videti, da jih
je zmožen početi relativno zlahka, medtem ko so za druge ljudi precej težke. Nekomu se zdi
preprosto napisati končno poročilo, za nekoga to predstavlja nočno moro. Bistvo je, da vsak
vodja prepozna svoje kakovosti, prednosti in slabosti ter deluje na način, za katerega je odkril,
da pri njem najbolje deluje (Drucker 2020, 116‒117).
Gruban (2007) je navedel osem vprašanj, katerih odgovori se nanašajo na to, kar odlikuje
dobrega vodjo:
 Kateri so tisti ljudje in katere so tiste izkušnje iz najzgodnejšega življenjskega obdobja, ki
so osebo najbolj zaznamovale?


S katerimi orodji ali vzorci oseba prepoznava svojo samopodobo? Kateri so tisti trenutki,
ko si oseba reče, da, to sem resnično pravi jaz?



Katere vrednote in načela oseba najbolj ceni? Od kod bazirajo? Ali osebe te vrednote in
načela resnično živijo ali jih samo prezentirajo kot svoje lastne? Na kakšen način te
vrednote vplivajo na obnašanje in aktivnost te osebe?



Kateri so zunanji in kateri notranji dejavniki motivacije posameznika? Kako se posameznik
usklajuje?



Kdo je član podpornega tima? Na kakšne načine lahko člani tima pomagajo in kako se
lahko ta ekipa razširi?



Ali oseba živi celovito življenje? Je posameznikovo vedenje enako na vseh ravneh
njegovega življenja: zasebno življenje, služba, družina in okolje, iz katerega izhaja? Kje so
prepreke, če to ni usklajeno?



Kaj posamezniku v življenju pomeni izraz »avtentični vodja«? Se je posameznik kdaj
srečal z negativnim izidom tega, da je avtentični vodja? Se je to splačalo?



Kako posameznik lahko doseže avtentičnost pri vodenju v čim krajšem času?

Dobrega vodjo torej opredeljujejo vsi dogodki od rojstva naprej, formalna in neformalna
izobraževanja, ljudje, ki ga obkrožajo, in okolje, v katerem deluje. Od vsakega posameznika je
odvisno, kaj mu je na poklicni poti najbolj pomembno, in v okviru tega tudi deluje.
»Izjemni vodja ves čas usklajuje izkušnje in spoznanja iz preteklosti, jih vstavlja v situacije in
z njimi povezane odločitve sedanjosti, z jasnim pogledom v prihodnost in vizijo podjetja«
(Žunec 2021, 95).
Vodstvo, ki je človeško, lahko bi rekli empatično, ščiti organizacijo pred notranjim rivalstvom,
ki lahko razbije kulturo organizacije. Kadar se moramo zaščititi drug pred drugim, trpi celotna
organizacija. Ko dosežemo, da notranje zaupanje in sodelovanje uspeta, se združimo in
organizacija se okrepi. Ljudje smo skozi tisočletja postali tako uspešni, da naše odločitve, ki jih
sprejemamo, vplivajo na preživetje drugih ljudi in podjetij (Sinek 2014).
Veliko vodij se v današnjem času srečuje z ozkostjo vodenja in dvojnostjo pri vodenju. Ta se
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kaže v profesionalnosti in strokovnosti na področju dejavnosti. Profesionalec je zelo strokovno
usposobljena oseba, ki ima z ljudmi, s katerimi sodeluje, vzpostavljene take medsebojne
odnose, ki mu omogočajo lažje doseganje postavljenih poslovnih ciljev (Bertoncelj 2011, 37).
Mnogi vodje bi želeli biti uspešni tako na strokovnem kot na vodstvenem področju. Usklajevati
dobre medsebojne odnose med zaposlenimi, hkrati pa delegirati naloge, ki bodo usmerjene k
zastavljenim ciljem celotne organizacije, je izredno težka naloga. Vodje morajo ves čas iskati
ustrezne rešitve, ki omogočajo oboje. To najlažje dosežejo z neprestanim usposabljanjem in
doslednim sledenjem dnevni rutini. Na tak način je mogoče doseči uskladitev dobrih
medsebojnih odnosov s pravilnim delegiranjem delovnih nalog (Gruban 2007).
Avtentični vodja razvija delovanje na sebi lasten način. Skozi dobro poznavanje svojih
zaposlenih razvija ustrezne dejavnosti, ki vodijo do zastavljenih ciljev. V nadaljevanju naloge
na osnovi strokovne literature povzemamo metode, na osnovi katerih so se razvijali avtentični
vodje.
3.4.3 Metode razvoja avtentičnih vodij
V preteklosti se avtentičnemu vodenju, kot novi veji vodenja, ni namenjalo prav veliko
pozornosti. Peterson in Lufhans (2003, 26‒31) poudarjata pomembnost razvoja avtentičnih
vodij. Pot do zastavljenih ciljev organizacije poteka prek osebe, ki uživa veliko mero
spoštovanja in zaupanja s strani zaposlenih. Ključna lastnost, ki jo mora imeti avtentični vodja,
je sposobnost motiviranja zaposlenih, da izpolnjujejo zastavljene cilje podjetja.
Ključni načini delovanja avtentičnih vodij v učeči se organizaciji, ki bo podrobneje
predstavljena v nadaljevanju, so: akcijsko učenje, metoda 360 stopinj, sistem mentorstva,
sistem nasledstva, učeči se timi in pripovedovanje življenjskih zgodb.


Akcijsko učenje: Skozi odkrivanje neprestanih izboljšav v podjetju se zaposleni ves čas
učijo. Zaposleni se najprej srečujejo s težavami v vsakodnevnem delovnem procesu, skozi
učenje v procesu se naučijo reševati morebitne težave. Nadgradnja učenja skozi akcije je
učenje, na osnovi katerega se iščejo rešitve za natančno določeno težavo. Vsaka težava
mora tako za posameznike kot tudi za njihovega vodjo pomeniti novo priložnost ali izziv
za nadaljnji razvoj in uspešnost. Za vse skozi akcijsko učenje pridobljeno znanje je treba
poskrbeti, da se širi naprej na vse zaposlene v organizaciji. Zavedanje o pomembnosti
novega znanja vpliva na dvig samozavesti posameznikov, s tem pa tudi na učinkovitejše
delo v poslovnem procesu (Teare in Monk 2002, 334‒341).



360-stopinjsko vodenje: Avtentični vodja je oseba, ki v komunikaciji z zaposlenimi uspe
pridobiti vse ključne informacije. Še zlasti so pomembne neugodne informacije, ki jih
zaposleni običajno zamolčijo zaradi strahu pred odzivom s strani vodje. Ključno je, da
vodja zazna in sebi v korist obrne tudi negativne informacije o sebi. Če vodja sprejme in
obravnava vse informacije kot pozitivne, se s tem dolgoročno izboljša tudi njegov odnos
do zaposlenih (Goleamn Boyatzis in McKee 2002, 154). Metoda temelji na pridobivanju
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mnenj zaposlenih o svojih nadrejenih. Zavedanje o pomembnosti tovrstnih informacij, s
tem pa tudi uporaba te metode v praksi, je v slovenskih podjetjih v porastu šele v zadnjih
letih. Na osnovi rezultatov, pridobljenih prek te metode, imajo vodje na osnovi povratnih
informacij priložnosti za svoj osebni in poslovni razvoj.


Sistem mentorstva: Avtentični vodja je svojim zaposlenim v prvi vrsti mentor. Svoje
znanje, izkušnje iz preteklosti in samozavest prek pozitivne energije prenaša na svoje
zaposlene. Vodja mora imeti občutek za vzpostavitev trdnih vezi s svojimi zaposlenimi,
hkrati jim mora dati občutek zaupanja in varnosti. Prek pozitivne energije se tako
vzpostavijo možnosti za prenos znanja med njim in zaposlenimi. Zaupanje in varnost
omogočata pripravljenost zaposlenih na spopadanje s spremembami, pridobivanje novega
znanja in veščin. Za uspešno izpeljavo modela mentorstva je ključno zaupanje in
spoštovanje tako s strani mentorja do zaposlenega kot tudi obratno. Zaposleni sledi
mentorju do postavljenih ciljev, mentor pa zaposlenega s primerno in spoštljivo
komunikacijo opomni na morebitne napake in nepravilnosti. Mentor ves proces mentorstva
skrbi za pravilno poslovno pot zaposlenega in ga usmerja v sprejemanje vrednot. Skozi
celoten proces s svojim zgledom zaposlenemu predstavlja vzornika. Organizacija na tak
način pridobiva konkurenčno prednost in bogati človeški kapital v podjetju (Kyle 2000,
164‒166).



Sistem nasledstva: Prek letnih razgovorov z vsemi zaposlenimi vodja izbira svojega
naslednika. Zaposleni, ki ima ambicije po prevzemu vodstvene funkcije, ima torej na
letnem razgovoru z vodjo priložnost izraziti svoje karierne načrte. Ključno je, da se vsak
zaposleni, ki izrazi takšne želje, obravnava na drugačen način. Da se izognemo konfliktu v
kolektivu, je treba o vodstvenih namerah s strani sodelavca obvestiti vse zaposlene v
kolektivu. Prek sistema nasledstva se izbere prihodnjega vodjo, ki se ga nato usmerja v
prevzemanje odgovornejših nalog. Postopek uvajanja novega vodja v sistemu nasledstva
naj bi časovno trajal dlje časa. V tem času ga vodilne osebe seznanijo s pomembnimi
poslovnimi partnerji. Če novi vodja ne izhaja iz trenutne organizacije, je seznanitev z
organizacijsko strukturo in kulturo še bolj pomembna. Da se izognemo morebitnim
kasnejšim konfliktom, je treba vse zaposlene seznaniti z novim vodjo. Predstaviti je treba
njegov način dela in komuniciranja (Tymon in Stumpf 2003, 18).



Učeči se timi: Zaposleni v timih si običajno med seboj bolj zaupajo, v medsebojnih odnosih
prevladuje sproščeno vzdušje. Pogoji, ki ustvarjajo sproščeno in ustvarjalno ozračje, so
pravšnji za odkrivanje tihega oziroma skritega znanja zaposlenih. Znanje zaposlenih v takih
pogojih neovirano kroži med zaposlenimi v timu prek odprte in zaupne komunikacije.
Avtentični vodja zaposlene usmerja k razmišljanju, izmenjavi mnenj in pozitivnemu
pristopu k delu. Avtentični vodja vodi svoje zaposlene k iskanju novih rešitev in idej. V
ključnih trenutkih avtentični vodja spodbuja popolno sprostitev, ki nato vzbudi v
posameznikih potrebo po iskanju informacij. Te nato omogočijo rešitev nastale situacije.
V izogib pozabi si zaposleni v timu zapisujejo ideje, domislice in prebliske, s katerimi
kasneje seznanijo celoten tim. Avtentični vodja spodbuja skupno preživljanje prostega
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časa, kot so na primer pikniki, športne dejavnosti ali obisk kulturnih prireditev. Vse to vodi
k večjemu zaupanju v timu in bolj osebni komunikaciji, ki omogoča, da si zaposleni
izmenjujejo svoje ideje (Mayer 2008, 43‒47).


Tehnika pripovedovanja življenjskih zgodb: Avtentični vodja predstavlja vzor in
motivacijo ter oddaja zanesljivost in zaupanje do svojih zaposlenih. Skozi tehniko
pripovedovanja življenjskih zgodb se vzpostavi vez med nadrejenim in zaposlenimi. Na ta
način se omogočijo pogoji za opravljanje delovnih nalog. Med vodjo in zaposlenim ves čas
poteka pozitivna energija. Zaposleni prek avtentičnosti in skladnosti, ki jo zasleduje pri
vodji, opazuje njegova dejanja in na tak način poteka tudi medsebojna komunikacija.
Zaposleni se v tej zgodbi pojavi kot učenec, ki sledi učitelju. Skozi učenje sledi lastnemu
razvoju, pozitivnim čustvom, dodatni motivaciji, avtentičnosti in zasledovanju postavljenih
ciljev (Fields 2007, 195‒206).

Zavedanje pomembnosti znanja zaposlenih v podjetju, kompetence posameznikov in vodenje
zaposlenih k zastavljenim ciljem podjetja so pripeljali do uvajanja sistematičnih načinov učenja
v podjetju. Podjetja z željo po dolgoročnem uspehu so se tako preoblikovala v učeče se
organizacije. Postavila so si nove usmeritve, standarde in cilje, ki jim bodo sledila, da bi znanje
v čim večji meri nadgrajevali in ohranjali znotraj podjetja. Zato smo se odločili, da v
nadaljevanju pregledamo mnenja in stališča nekaterih avtorjev, ki so to področje raziskovali in
spremljali.
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4

UČEČA SE ORGANIZACIJA

Ko so se organizacije začele zavedati pomena znanja posameznih zaposlenih v podjetju in ga
sistematično nadgrajevati ter ga prenašati na širši krog zaposlenih, so se začele razvijati t. i.
učeče se organizacije. Bistvo učečih se organizacij je v spodbujanju učenja posameznikov,
skupine in celotne organizacije. Razmišljujoči zaposleni hitreje in lažje sledijo nenehnemu
razvoju in usmerjajo svoj ustvarjalni potencial v zastavljene cilje organizacije.
Organizacije, ki vključujejo v nenehno učenje, eksperimentiranje, sledenje spremembam in
nenehnim izboljšavam vse svoje zaposlene, opredelimo kot učeče se organizacije. Doseganje
nenehnega učenja med zaposlenimi v organizaciji terja ustrezne prilagoditve v vodenju,
organizacijski kulturi, timski organiziranosti, opolnomočenje zaposlenih in odprt sistem do
informacij (Dimovski in Colnar 2018, 13). Učeča se organizacija temelji na nenehnem učenju
vseh zaposlenih na vseh ravneh v organizaciji. Zaposleni skozi delovni proces razvijajo in
izboljšujejo lastne sposobnosti ter sledijo zastavljenim ciljem. Vodilni v učeči se organizaciji
postavijo cilje, razvijajo strategije in postavijo temelje za prilagajanje spreminjajočemu se
poslovnemu okolju (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 23‒24).

4.1

Razlogi za učenje v organizaciji

Zaradi hitrih sprememb v poslovnem okolju so podjetja prisiljena iskati vedno nove rešitve.
Mednje sodi tudi iskanje, dopolnjevanje, razširjanje in pridobivanje novega znanja in spretnosti
z namenom uspešnega doseganja ugodnih poslovnih rezultatov. Posamezniki pridobivajo nova
znanja v procesu učenja, s katerim pridobivajo nova znanja in veščine za boljšo izvedbo svojih
delovnih nalog. Pri tem je glavni cilj organizacije, da ustvari tako delovno okolje, kjer bo
izmenjava znanj in izkušenj nemoteno potekala.
Kadar podjetje ustvari takšno poslovno okolje, ki spodbuja in vključuje ravnanje z znanjem za
doseganje poslovnih ciljev, govorimo o učeči se organizaciji. Rant (2008, 127) pravi, da je treba
v učeči se organizaciji stremeti k temu, da dojemanje učenja in prenos znanja zaposleni v čim
večjem številu razumejo kot svojo potrebo. Rant (2008) take zaposlene imenuje »znanjski
delavci«. Ti zaposleni na osnovi baze znanja in svojih izkušenj, pridobljenih pri opravljanju
dela, ustvarjajo nove postopke. Zaposleni iščejo spremembe, ki omogočajo izboljšave in
omogočajo boljšo učinkovitost pri delu. Tako pridobljeno znanje, izkušnje in informacije
»znanjski delavci« želijo uporabiti v delovnem procesu pri opravljanju njim zaupanih nalog.
Ob tem se zaposleni zavedajo, da je treba določena pojasnila in poročila posredovati svojim
nadrejenim (Rant 2008, 127).
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Preglednica 2: Definicija učeče se organizacije
Argyris in Schon (1978)
Huber (1991)
Huczynski in Buchanan
(2001)
Malhorta (1996)

Garvin (1993)

Definiranje učeče se organizacije
Učeča se organizacija je sposobna zaznati in odpraviti napake iz
preteklosti. Skozi učenje vsakega posameznika se uči tudi organizacija.
Učeča se organizacija vsebuje štiri pomembne elemente: pridobivanje
znanja, delitev informacij, razlaganje informacij, organizacijski spomin.
Učeča se organizacija je vključena v vse procese v organizaciji,
odkrivanje in reševanje izzivov. To vodi organizacijo v novo
eksperimentiranje, izboljševanje in razširjanje njenih sposobnosti.
Pretekle izkušnje zaposlenim ne povzročajo dodatne obremenitve,
temveč jim predstavljajo izziv. Managerji v učeči se organizaciji morajo
stimulirati, prepoznavati in nagrajevati odprtost, sistemsko mišljenje,
kreativnost in občutek za učinkovitost in izrazitost.
Zaposleni v učečih se organizacijah se konstantno učijo, širijo svoje
mišljenje, ideje, kreativnost in inovativnost med ostale zaposlene v
organizaciji. To vodi do pozitivnih rezultatov zaposlenih in celote
organizacije.

Vir: Dimovski idr. 2005, 93.

Zaradi hitrih sprememb v poslovnem okolju so podjetja prisiljena iskati vedno nove rešitve.
Mednje sodi tudi iskanje, dopolnjevanje, razširjanje in pridobivanje novega znanja in spretnosti
z namenom uspešnega doseganja ugodnih poslovnih rezultatov. Posamezniki pridobivajo nova
znanja v procesu učenja, s katerim pridobivajo nova znanja in veščine za boljšo izvedbo svojih
delovnih nalog. Pri tem je glavni cilj organizacije, da ustvari tako delovno okolje, kjer bo
izmenjava znanj in izkušenj nemoteno potekala.
Podjetje, ki je vpeljalo model učeče se organizacije, neprestano skrbi, da človeški kapital
ustvarja in pridobiva nova znanja. Če podjetja znanje samo kopičijo in k usposabljanju
zaposlenih ne pristopijo sistematično, imajo lahko zaradi pridobivanja znanja le nepotreben
strošek. Težavo pri takem načinu skladiščenja znanja predstavljajo njihovi nezadovoljni in
nemotivirani zaposleni, ki bodo nove priložnosti začeli iskati zunaj takega podjetja in bodo
svojo kariero nadaljevali v tistih podjetjih, kjer bo njihovo znanje prišlo do izraza in bodo lahko
izmenjevali svoje pridobljene izkušnje z znanja željnimi novimi sodelavci v timu (Majcen 2009,
217).
Sistemska usmerjenost je pojasnjena z dejstvom, da vsak element v procesu vpliva na izvajanje
procesa na ravni celotnega podjetja (Dimovski idr. 2005, 305‒311). Vsak zaposleni v podjetju
s svojim ravnanjem vpliva na svoje sodelavce, cilj organizacije pa je povezovanje in usmerjanje
ravnanja zaposlenih k postavljenim ciljem podjetja. Iz ustreznega in pravočasnega
prepoznavanja osebnih kakovosti posameznikov in njegovih preteklih izkušenj se ustvarja
konkurenčna prednost. Osebno mojstrstvo lahko povežemo z duhovno rastjo vsakega
posameznika. Le-to razvija prek norm, vrednot, izkušenj in različnih znanj, ki jih je posameznik
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razvil skozi opravljanje svojega dela in izven njega. Vse navedeno pomaga pri odločitvah
posameznika, ki se nanašajo na reševanje, videnje in razumevanje določenih situacij. Podjetje
mora imeti jasno vizijo, ki jo zaposleni ponotranjijo. Vizija jih nato usmerja v reševanje nalog
in je podlaga za pravo energijo, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev. Vizija zaposlenih
mora temeljiti na osnovi vizije podjetja, s katero si lahko predstavljajo sliko podjetja v
prihodnosti. Podlaga za učinkovito delovanje zaposlenega sta identični sliki vizije posameznika
in celotnega podjetja. Dimovski idr. (2005, 305‒311) omenjajo primer timskega učenja, kjer se
zahteva ustrezno usklajevanje komunikacijskih postopkov in izvedba akcij.
Model kot pomoč pri implementaciji učeče se organizacije v prakso sta razvila Vlado Dimovski
in Sandra Penger in je bil leta 2004 predstavljen na več tujih raziskovalnih in znanstvenih
konferencah. Model FUTURE-O je podjetjem v pomoč pri implementaciji učeče se
organizacije v vsa področja delovanja v podjetju. Elementi, ki sestavljajo model FUTURE-O,
so (Dimovski idr. 2005, 123‒128):



skozi proces reorganizacije se v podjetju vzpostavijo temelji učeče se organizacije;
izgradnja okolja, ki bo nudila ustrezno podporo vsem udeležencem;




postavitev celostne strategije in identifikacija strateških ciljev;
določitev podlage za širitev organizacijskega znanja in oblikovanje ustrezne klime za
ravnanje z organizacijskim znanjem;



oblikovanje in implementacija učeče se organizacije;




spremljanje procesa implementacije in vrednotenje učinkov uvedbe učeče se organizacije;
(za)sidranje sprememb v organizaciji in širitev koncepta učeče se organizacije.

Značilnosti elementov modela se kažejo predvsem v tem, da ga ni treba izvajati v stopnjah,
temveč se elementi med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Potek učenja je določen v temeljnih
strateških aktih podjetja (vizija, poslanstvo in strateški načrt), ki jih takoj po določitvi
ustreznega pomena s strani vodstva začnejo udejanjati vsi zaposleni v podjetju (Dimovski idr.
2005, 124).

4.2

Značilnosti in delovanje učeče se organizacije

Ko se podjetje odloča za oblikovanje učeče se organizacije, za to nima postavljenih normativov
in pravil, ki bi jim sledili. Vsaka organizacija razvije sebi lasten sistem, s katerim se najbolje
približa poslanstvu, viziji in zaposlenim. Implementacija učeče se organizacije zahteva vrsto
temeljitih sprememb, še zlasti tistih, ki se nanašajo na področji organizacijske strukture in
kulture. Zaposleni, ki pri svojem delu lažje sledijo spremembam, se hitro prilagodijo in so se
pripravljeni učiti, znanje in izkušnje, ki so jih v preteklosti pri svojem delu pridobili, pa brez
težav širijo med svoje sodelavce, predstavljajo konkurenčno prednost podjetja.
Vpletenost in usposobljenost zaposlenih ter opolnomočenje vseh, tudi nižjih ravni
managementa in delavcev, predstavljajo aktualne poglede na management učeče se
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organizacije. Podlaga za uspešnost uvajanja učeče se organizacije je zavedanje managerjev in
zaposlenih o pomembnosti izvajanja njihovih nalog. Ključno je tudi, da imajo vsi vpleteni željo
po trdem delu, ki je podlaga za uspeh in doseganje lastnih ciljev in ciljev podjetja. Uspešnost
učeče se organizacije lahko pojasnimo z dovzetnostjo za zunanje vplive ter splošnih prilagajanj
socialnim in etičnim težnjam (Dimovski idr. 2005, 25‒26). Značilnosti učeče se organizacije so
prikazane v preglednici 3.
Preglednica 3: Značilnosti učeče se organizacije
Razvija učeči se pristop k oblikovanju strategije.
Vodje se odločajo tvegati in eksperimentirajo.
Participativno oblikovanje politike.
Decentraliziran proces odločanja.
Organizacijska struktura omogoča učenje in
notranjo izmenjavo informacij in znanj.
Fleksibilni sistemi nagrajevanja in prilagodljive
prakse ravnanja z ljudmi pri delu spodbujajo
sodelovanje zaposlenih.
Informacijska tehnologija in računovodski sistemi,
ki informirajo in opolnomočijo vse zaposlene.
Med funkcijski timi – povezovanje in timsko
učenje.
Zavezanost dolgoročnim dejavnostim.

Priložnosti za učenje na osnovi izkušenj.
Organizacijska kultura razvija povratne
informacije in razkritje vseh informacij.
Priložnosti za nenehno učenje in osebni
razvoj.
Na učenju osnovani informacijski sistemi.
Nenehno eksperimentiranje.
Učeča se organizacijska kultura in zavezanost
vseh zaposlenih učenju.
Znotraj organizacijsko učenje, npr. znotraj
organizacijska omrežja in povezave.
Povezanost organizacije z okoljem in njenimi
delavci, ki delujejo kot organizacijska antena.
Delitev idej v vertikalni in horizontalni smeri
ter prek zunanjih, geografskih in časovnih
meja.

Vir: Dimovski idr. 2005, 109.

Če imajo vodstvo podjetja in zaposleni različne interese in obe strani zanima izključno, kako
zadovoljiti lastne interese, je težko doseči visoko stopnjo in kulturo učeče se organizacije.
Dokler vodstvo nagrajuje poslušnost in ubogljivost svojih zaposlenih, drugačno razmišljanje pa
kaznuje, je podjetje daleč od učeče se organizacije. Največji zaviralec sprememb so
tradicionalno hierarhične organizacijske strukture. Pogoj za gradnjo učeče se organizacije je
postopno zmanjšanje le-te. Pri zaposlenih je treba spodbuditi drugačen način razmišljanja skozi
uvajanje discipline mentalnih modelov (Račnik 2019, 247).
V izbranem trgovskem podjetju se v zadnjem času srečujejo z dvema problemoma: z odhodi
izkušenih, starejših zaposlenih na ključnih delovnih mestih v pokoj in s pomanjkanjem
zaposlenih s specifičnimi znanji, ki zasedajo nižja delovna mesta v podjetju. Novo nastali
pogoji, ki so nastali kot posledica staranja populacije in pomanjkanja delovne sile v podjetjih,
so jih potisnili v iskanje novih idej za prenašanje znanja. Znašli smo se v časih, ko formalna
izobrazba za določeno delovno mesto ni najpomembnejši dejavnik pri vključevanju zaposlenih
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v delo. Tako predstavlja veliko težavo npr. zaposlovanje na delovnem mestu prodajalec mesar
ali prodajalec v ribarnici, saj za ustrezno formalno izobraževanje za te poklice v zadnjem času
med mladimi sploh ni zanimanja. Zaposleni na ta delovna mesta prihajajo popolnoma iz drugih
poklicev, brez ustreznega predznanja za opravljanje dela na takih delovnih mestih. Pomanjkanje
domače delovne sile je privedlo do zaposlovanja ljudi iz drugih držav, znanje slovenskega
jezika pri takih zaposlenih mnogokrat ni ustrezno. Večina znanja, povezanega z delom, prav
tako osnovno znanje jezika in osnovne socialne veščine, je v večini primerov prenesena s strani
ostalih zaposlenih v podjetju. Zato sta v praksi za podjetje zanimiva dva elementa učeče se
organizacije, to sta mentorstvo in nasledstvo.

4.3

Mentorstvo in nasledstvo

Z željo po čim krajšem uvajanju na novo pridobljenih zaposlenih, brez ustreznega predznanja,
ki je zahtevano za delovna mesta v trgovini, so v izbranem podjetju ponovno obudili nekoč bolj
aktivno prenašanje znanja na osnovi mentorstev. V ta namen so se lani ustanovili t. i. učni
centri, kjer novozaposleni dobijo prvi stik s podjetjem in delovnimi nalogami. V učnem centru
so usposobljeni mentorji, ki zaposlene teden dni uvajajo v osnovne postopke in opravila za lažje
uvajanje v delo. Za zapolnitev vrzeli, ki nastaja z odhodi ključnih kadrov v pokoj, pa so v
projektu, imenovanem Nasledstvo, ustanovili Maloprodajno akademijo. V okviru projekta
nasledstev zaposleni, ki so bili s strani vodij ocenjeni kot perspektivni kader, leto dni obiskujejo
izobraževanja. Izobraževanja izbranim omogočajo zapolniti vrzeli v znanju, ki je potrebno za
prevzem odgovornejših delovnih mest. Mentorstvo in nasledstvo sta tudi koncepta učeče se
organizacije.
4.3.1 Mentorstvo
Ključni element za prenos znanja v izbranem podjetju je mentorstvo, kot sestavni del učeče se
organizacije. Mentorji so izkušeni zaposleni na posameznem področju, ki prenašajo svoje
znanje na novo zaposlene in se tako s pomočjo mentorjevega znanja hitreje uvedejo v novo
delovno okolje.
Mentorstvo lahko opredelimo kot skrbno načrtovan in organiziran proces, v katerem prevladuje
profesionalen, zaupen in spoštljiv odnos med mentorjem in učencem. Mentor skozi učenje
prenaša svoje znanje, izkušnje, kompetence, pa tudi svoja prepričanja in vrednote. Skozi proces
mentorstva se oblikuje samostojni in ustvarjalni posameznik, ki prek mentorja dobi pomoč pri
njegovi poklicni in delovni socializaciji in pogled na organizacijsko kulturo podjetja (Govekar
Okoliš, Kranjčec in Gruden 2010, 14).
Mentor s svojimi izkušnjami združuje in usklajuje znanje, pridobljeno iz različnih virov, in
pomaga »učencu«, da v procesu učenja odkriva nove. Spremlja, katere veščine je »učenec« že
usvojil, in prilagaja naloge učenčevim zmožnostim. »Učenec« se ob mentorju počuti sproščeno
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in varno ter tako lažje in hitreje usvaja novo znanje. Del odgovornosti za kakovostno opravljene
naloge v času učenja prevzame mentor, skozi daljše obdobje učenja pa tudi »učenec« prevzema
vedno več odgovornosti za dobro opravljeno delo. Zaradi po večini formalno določenega
mentorstva so odnosi med mentorjem in »učencem« pogosto površinski. Običajno obsegajo
informiranje, dajanje navodil, pripravo pisnih informacij, kontrolo in nadzor (Krajnc 2012, 24).
Glede na vloge in naloge mentorja, kadar sodeluje v procesu mentorstva, lahko poudarimo
naloge in spretnosti, ki mentorju pomagajo do kakovostno izpeljanega mentorstva v praktičnem
usposabljanju. Te naloge so (Govekar Okoliš in Kranjčec 2016, 108):


skrbi za ustrezno izvajanje praktičnega usposabljanja;



skrbi za ustrezno motivacijo in komunikacijo ter potek izvajanja in sprotnega vrednotenja
praktičnega dela praktikanta;



spodbuja k osebnemu profesionalnemu razvoju praktikanta in ga navaja k
vseživljenjskemu učenju in izobraževanju;



skrbi za doseganje ustreznih kompetenc praktikantov.

Mentor najbolje opravi svojo nalogo, če pri »učencu« vzbudi zanimanje za učenje, proučevanje
vrednot in skupnih interesov. Če »učenec« pri mentorju išče le podporo in voditeljstvo, namesto
da bi ga zanimal tudi njegov življenjski slog, to medsebojno razmerje ne bo prineslo želenega
učinka na daljši rok (George idr. 2007, 5).
Procesa mentorstvo in nasledstvo imata mnogo skupnega, saj gre pri nasledstvu prav tako za
predajanje znanja in izkušenj kot pri mentorstvu. Razliko vidimo le v tem, da gre pri nasledstvu
za namensko vzgajanje naslednika za prevzem odgovornejših delovnih mest. Mentorstvo pa se
pojavlja predvsem ob vstopu v podjetje, prav tako tudi ob vseh menjavah delovnih mest.
4.3.2 Nasledstvo
Na zahtevnejših delovnih mestih se pojavlja vprašanje nasledstva. V izbranem podjetju se že
nekaj časa srečujejo s staranjem vodstvenega kadra v prodajnih enotah in z njihovimi
upokojitvami.
V podjetju je nasledstvo opredeljeno kot proces, na osnovi katerega se pripravi naslednika za
prevzem nalog, povezanih z vodenjem. Nasledstvo so spremembe v najvišjem vodenju, prav s
takimi značilnostmi se srečujemo tudi pri nižjih ravneh vodstva. Če je proces nasledstva
ustrezno in pravočasno planiran, lahko to za podjetje pomeni tudi strateško priložnost,
predvsem na dinamičnih trgih (Duh, Tominc in Rebernik 2005, 591). Na osnovi tega
ugotavljamo, da se vprašanje nasledstva najpogosteje pojavi ob odhodih v pokoj, naraščajo pa
tudi drugi razlogi, kot na primer: osebne določitve (sprememba poklica, predčasne upokojitve),
spremembe v konkurenčnem okolju ali nesreče (ločitev, bolezen, smrt) (Štrukelj in Duh 2010,
11). Načrtovanje nasledstva opredelimo kot proces, ki pomaga zaustaviti odtekanje ključnih
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zaposlenih. Podjetja si z omogočanjem razvoja, zamenjave in strateške nastavitve ključnih
zaposlenih zagotovijo nemoteno delovanje organizacije oddelka ali tima zaposlenih (Rothwell
2015, 6).
Nasledstvo je opredeljeno kot daljši proces in ne le trenutek, v katerem se prenese vodstvo ali
lastništvo na naslednika. Proces nasledstva je treba planirati, saj prenos poteka daljše časovno
obdobje (Sharma, Chrisman in Chua 2003, 3). Strokovnjaki menijo, da pripravljalno obdobje
traja od pet od deset let. Če pa se tu upošteva še izobraževanje in usposabljanje naslednika, pa
je to obdobje lahko tudi daljše (Štrukelj in Duh 2010, 12).
Za organizacijo, ki razmišlja dolgoročno, je iskanje naslednikov neizogibno, poleg tega se lahko
v primeru, da se razvoju nasledstev ne posvetijo dovolj zgodaj, pojavi nestabilnost v delovanju
podjetja. V organizaciji, kjer vlagajo v razvoj zaposlenih, obstaja veliko potencialnih voditeljev,
zato je pomembno, da so posamezniki seznanjeni s kariernimi možnostmi. V nasprotnem
primeru lahko pomanjkanje informacij o določanju naslednika povzroči občutek prikrajšanosti
pri ključnih kadrih, s tem pa njihov predčasen odhod iz podjetja (Dimovski idr. 2013, 165).
Povzamemo lahko, da je načrtovanje nasledstev ključnega pomena za zagotovitev kontinuitete
in uspeha organizacije. Načrtovanje nasledstva mora potekati odgovorno in z vso skrbnostjo.
Osnovni namen nasledstva ne sme biti zgolj zapolnitev ključnih delovnih mest, ki so ostala
prazna zaradi odhodov zaposlenih. Z odhodi ključnih zaposlenih v podjetju odidejo tudi znanje,
izkušnje in modrost, ki so si jo ti zaposleni skozi leta delovanja v podjetju nabirali. Organizacije
bi morale doseči prakso, da si vsak vodja vzgoji svojega naslednika. Tako bi preprečili
nastajanje vrzeli, ki nastane, ko ključen kader zapusti podjetje.
Glede na navedeno teorijo v predhodnih poglavjih bi lahko zdaj navedli predlog za rešitev
problema, navedenega na začetku magistrske naloge. Predpostavimo, da je kupec v našem
primeru odšel drugam. Zaposleni v prodajni enoti, še zlasti pa njihov vodja, si takih dogodkov
ne želi. Vodja iz našega primera sklene poiskati ustrezno rešitev. Preveri kompetence in znanje
svojih zaposlenih, še posebno se osredotoči na iskanje skritega znanja. Ne želi si tihega,
neodkritega znanja v svojih zaposlenih, ki ga do zdaj še ni imel možnosti prepoznati. Ko bo
prepoznal pravo osebo, jo bo določil za mentorja ostalim sodelavcem. Vlogo mentorja bo
predstavil celotnemu kolektivu, prav tako pa v našem primeru tudi cilj učne naloge. Tako bo
zagotovil, da se tak dogodek v njegovi enoti ne bo več ponovil.
Raziskovanje teoretičnih izhodišč je vodilo v pripravo empiričnega dela magistrske naloge. Cilj
je bil preveriti, kako, v kolikšni meri navedene pojme poznajo in z njimi živijo zaposleni v
izbranem podjetju. Izbrano podjetje je bilo med ustanoviteljicami skupine učečih se podjetij v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije. T. i. inštitut za razvoj učečega se podjetja je nudil
strokovno podporo pri razvijanju zasnove učečega se podjetja. Inštitut danes ne deluje več,
podjetja pa so miselnost zasnove učečih se organizacij v veliki meri vgradila v svoj razvojni
model. Empirični del smo zasnovali na osnovi anketnega vprašalnika, kjer smo povezali pojme
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v teoretičnem delu in poglede anketirancev na osnovi izpolnjenega prej omenjenega anketnega
vprašalnika.
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5

EMPIRIČNI DEL

V prvem delu magistrske naloge smo prikazali teoretična izhodišča in natančneje predstavili
ključne elemente prenosa znanja in elemente učeče se organizacije. V povezavi s prenosom
znanja smo predstavili še, kako je v različnih znanstvenih in strokovnih člankih videti način
vodenja vpliva na prenos znanja med zaposlenimi.
V empiričnem delu predstavljamo zasnovo raziskovanja in metodologijo, izbrano trgovsko
podjetje, predpostavke in omejitve, vzorec. Podatki, zbrani z anketnim vprašalnikom, so
analizirani in prikazani rezultati analize z interpretacijo.

5.1

Zasnova raziskovanja in metodologija

Raziskavo smo opravili v izbranem podjetju, ki se ukvarja s trgovinsko dejavnostjo prodaje
blaga za široko potrošnjo. Proučevali smo poglede zaposlenih na prenašanje znanja v podjetju,
v katerem so zaposleni. Namen raziskave je bil prikazati, kako izbrano podjetje ravna z znanjem
svojih zaposlenih. Zanimalo nas je, na kakšne načine se znanje v podjetju pridobiva, prenaša,
uporablja in shranjuje. Poleg tega nas je zanimalo, ali so zaposleni seznanjeni in deležni katere
od oblik prenosa znanja kot sestavnega dela učeče se organizacije. V izbranem podjetju se kot
prenos znanja v začetku zaposlitve uporablja mentorstvo, ob prepoznavanju potenciala
zaposlenih pa nasledstvo, kjer gre za proces prenašanja znanja s strani ključnih zaposlenih na
zaposlene, ki so prepoznani kot kader, ki bi v prihodnosti lahko zasedel vodstvene funkcije v
organizacijskih enotah. Ena ključnih lastnosti vodje bi moralo biti spodbujanje prenašanja
znanja med zaposlenimi in na zaposlene. Zato nas je zanimalo, kako to vlogo prepoznajo
zaposleni v izbranih enotah. Izvedba raziskave je potekala v prvi polovici meseca aprila 2021 s
pomočjo v ta namen pripravljenih vprašalnikov. Natisnjen vprašalnik so zaposleni izpolnjevali
anonimno.
5.1.1 Vzorec
Izbrano podjetje, ki se ukvarja s prodajo blaga za široko potrošnjo, deluje na trgih Slovenije,
Srbije, Bosne in Hercegovine in Črne gore. V celotni skupini izbranega podjetja je bilo na dan
31. 12. 2020 zaposlenih 20.960 oseb, od tega 72,2 % žensk in 27,8 % moških (Izbrano podjetje
2021). V Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2020 v izbranem podjetju zaposlenih 9.726 oseb.
Izbrano podjetje ima v Sloveniji 465 prodajnih enot, od tega je 22 enot tipa hipermarket. Slednje
so enote, ki so večje od 1.500 m2, zaradi specifičnosti delovnih mest tudi zanimive za
raziskovanje. Delovna mesta v teh enotah so bolj specializirana, kar pomeni, da za uspešno delo
zaposleni potrebuje več znanja in veščin kot v prodajalnah manjšega tipa. Zato smo najprej
izbrali tri enote, do katerih imamo dostop in soglasje za raziskavo. V vseh enotah tipa
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hipermarket je 1.5431 zaposlenih. Na odločitev o izbiri vzorca zaposlenih, ki jim je bil
posredovan anketni vprašalnik, so vplivale dostopnost do zaposlenih v treh največjih enotah,
specifičnost delovnih mest v hipermarketih in geografska lega v Ljubljani. V enotah skupine
hipermarket gre za drugačen način prodaje kot glavne dejavnosti izbranega podjetja. Nabor
izdelkov posameznih blagovnih skupin je širši, poznavanje lastnosti izdelkov pa je ključnega
pomena za uspešno prodajo končnim kupcem. V izbranih enotah se srečujejo z nenehnimi
menjavami zaposlenih zaradi odhodov v druga podjetja. Zaradi geografske lege in sedeža
podjetja v Ljubljani pa se dogajajo tudi prehodi na druga delovna mesta znotraj podjetja.
V treh izbranih enotah je 390 zaposlenih. V enote smo za namene raziskave poslali anketni
vprašalnik vsem zaposlenim, kar predstavlja 25,3 % vseh zaposlenih v skupini hipermarket v
Sloveniji. Zaradi ugotavljanja vloge vodje enote na prenos znanja smo vprašalnike ločili za
vsako enoto posebej, in sicer z oznakami A, B in C.
5.1.2 Metoda zbiranja podatkov
V magistrski nalogi smo se odločili za empirično raziskavo, ki temelji na anketnem vprašalniku.
Anketni vprašalnik je bil anketirancem predložen v pisni obliki. Za takšno zbiranje odgovorov
smo se odločili zaradi slabše informacijske izobraženosti anketirancev. Čeprav je zbiranje
odgovorov na tak način povzročilo precej dodatnega dela pri izdelavi kodirane baze podatkov,
ki je nato služila za nadaljnjo obdelavo, menimo, da smo s tem pristopom dobili več odgovorov
anketirancev. Na odločitev za izbor pisne oblike sta vplivala tudi dostopnost do anketirancev in
spodbujanje raziskovalca zaposlenih, da so bile ankete izpolnjene v čim večjem številu.
Vprašalnik je bil razdeljen 390 zaposlenim, ki so bili na dan 1. 4. 2021 zaposleni v eni od treh
izbranih prodajnih enot. Omeniti je treba, da število zaposlenih s kadrovskih seznamov
vključuje tudi zaposlene, ki so v daljših bolniških staležih, odsotni zaradi koriščenja
materinskih in očetovskih dopustov, krajših bolniških odsotnosti in letnih dopustov. Dejansko
število prisotnih zaposlenih v posamezni enoti je zato nižje najmanj za 20 %. To pomeni, da je
vprašalnik dejansko prejelo 312 zaposlenih. Vrnjenih vprašalnikov smo prejeli 236, en
vprašalnik je bil izločen, ker je bil izpolnjen nepravilno. Stopnja odzivnosti s strani anketirancev
iz vseh treh enot je bila 61-odstotna. Ob upoštevanju omenjene pripombe o vsakodnevno
manjkajočih zaposlenih zaradi različnih razlogov je bila stopnja odzivnosti s strani anketirancev
v vseh treh enotah 76-odstotna. Če vzamemo vse zaposlene v izbranem podjetju, je stopnja
odzivnosti 3,21-odstotna. Pridobljeni podatki so bili statistično analizirani, pri čemer smo
izvedli opisno statistiko, nato pa s pomočjo statističnega programa SPSS izvedli analizo
variance ANOVA in multivariatno analizo variance MANOVA.
V enoti A je bilo razdeljenih 176 anketnih vprašalnikov. Pravilno izpolnjenih smo dobili 92,
kar predstavlja 52 % vrnjenih vprašalnikov. Če upoštevamo 20-odstotno odsotnost zaposlenih
1

Podatek iz kadrovske evidence izbranega podjetja na dan 31. 5. 2021.
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iz prej navedenih razlogov, je stopnja odzivnosti 65-odstotna. Iz enote B smo od razdeljenih
116 anketnih vprašalnikov dobili nazaj pravilno izpolnjenih 86, kar pomeni 74 % razdeljenih
vprašalnikov. Če upoštevamo 20-odstotno odsotnost zaposlenih, je stopnja odzivnosti za enoto
B 92-odstotna. V enoti C je bilo razdeljenih 98 vprašalnikov, pravilno izpolnjenih je bilo 57,
kar predstavlja 58 % vseh razdeljenih vprašalnikov. Ob upoštevanju 20-odstotne odsotnosti
zaposlenih je bila stopnja odzivnosti v enoti C 73-odstotna. Anketne vprašalnike smo med
anketirance razdelili 1. 4. 2021; po tednu dni smo anketirance ponovno opomnili, naj anketni
vprašalnik izpolnijo in vrnejo. Zbiranje podatkov smo zaključili 12. 4. 2021. Vprašalnik je
izpolnilo 236 anketirancev, en anketni vprašalnik je bil zaradi nepopolne izpolnjenosti izločen
iz obdelave.
Za zbiranje podatkov smo zasnovali lastni anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz treh sklopov.
V prvem sklopu smo anketirance povprašali po demografskih podatkih. V drugem sklopu so
sledila vprašanja, vezana na ravnanje z znanjem v izbranem podjetju. Od anketirancev smo
želeli pridobiti njihove poglede na znanje, njegovo pridobivanje, uporabo in shranjevanje. V
drugem sklopu smo postavljali vprašanja s ponujenimi možnimi odgovori, pa tudi petstopenjske
ocenjevalne lestvice, s katerimi so anketiranci ocenjevali v vprašalniku navedene trditve o
ravnanju z znanjem v podjetju, kjer so zaposleni. V tretjem sklopu anketnega vprašalnika so
sledile trditve, kjer so anketiranci na petstopenjski lestvici ocenjevali vlogo vodstva in vodje
enote pri prenosu znanja v izbranem podjetju.
5.1.3 Omejitve raziskave
Pri izvedbi raziskave smo se srečali z vsebinskimi in metodološkimi omejitvami.
Kot metodološko omejitev raziskave lahko navedemo, da v raziskavi ne gre za naključno
izbrane zaposlene, kar pomeni, da ugotovitev ne moremo posploševati na vse zaposlene v
izbranem podjetju, temveč jih lahko obravnavamo le kot indice in nam lahko služijo le kot neke
vrste sporočilo. Rezultati analize lahko služijo izbranemu podjetju kot pripomoček pri
odločanju o nadaljnjih korakih na poti k boljšemu prenosu znanja med zaposlenimi. Naslednja
omejitev, ki jo velja poudariti, je vloga raziskovalca, ki je zaposlen kot vodja ene od izbranih
anketiranih enot. Tu obstaja s strani anketirancev možnost podajanja boljših ocen, ki se
nanašajo na vodjo enote s strani anketirancev. Omejitev nam predstavlja tudi čas, ki so ga
anketiranci porabili za izpolnjevanje anketnih vprašalnikov in morebitno nerazumevanje
postavljenih vprašanj.
Pri vsebinski omejitvi raziskave velja omeniti, da gre pri raziskavi za posnetek stanja v izbranih
treh enotah z vidika ravnanja z znanjem in vloge vodje pri prenosu znanja. Pri tem pa razen
vloge vodje nismo raziskovali dejavnikov, ki vplivajo na motiviranost prenosa znanja med
zaposlenimi.
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5.2

Prikaz rezultatov in ključne ugotovitve

Rezultati ankete in analize opisnih spremenljivk, s katerimi smo merili pridobivanje, prenos,
uporabo in shranjevanje znanja v izbranem podjetju, so predstavljeni v nadaljevanju. Prav tako
smo na osnovi analize opisnih spremenljivk merili vlogo vodstva in vodje enote pri prenosu
znanja med zaposlenimi.
5.2.1 Opis vzorca
Prvi sklop vprašanj iz anketnega vprašalnika se je nanašal na demografske značilnosti
anketirancev. Poleg spola, starosti in izobrazbe nas je zanimalo, katero delovno mesto v
izbranem podjetju zasedajo in dosežena delovna doba v izbranem podjetju. Struktura
anketirancev na osnovi demografskih vprašanj je prikazana v preglednici 4.
Preglednica 4: Struktura anketiranih po spolu, starosti, stopnji izobrazbe, delovnem
mestu in doseženem številu let v izbranem podjetju.

Spol
Starost

Izobrazba

Delovno mesto

Enota A

Enota B

Enota C

N
25
67
19
26
22
16
9
0
1
15
67
5

N
25
61
18
20
21
15
12
1
4
17
50
8

%
28,7
71,3
20,7
23,0
24,1
17,2
14,9
1,2
4,7
19,8
58,1
9,3

N

4

%
27,8
72,2
20,7
28,3
23,9
17,4
9,8
0,0
1,1
16,3
72,8
5,4

Moški
Ženski
Do 25 let
Od 26 do 35 let
Od 36 do 45 let
Od 46 do 55 let
Nad 55 let
Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Poklicna šola
Srednja šola
Višja strokovna šola
Visokošolska strokovna ali 1.
bolonjska stopnja
3 3,3
Univerzitetna izobrazba ali 2.
bolonjska stopnja
1 1,1
Znanstveni magisterij ali
doktorat
0 0,0
Prodajalec (na oddelku suhi
program, neživila, blagajne) 59
64,1
Prodajalec na strežni liniji
(ribarnica, mesnica,
delikatesa, kulinarika, kruh in
slaščice)
17
18,5

Skupaj

%
16,7
83,3
8,8
15,8
31,6
29,8
14,0
0,0
1,8
10,5
57,9
15,8

N
59
176
42
55
61
48
29
1
6
38
150
22

%
25,1
74,9
17,9
23,4
26,0
20,4
12,3
0,4
2,6
16,2
63,8
9,4

4,7

6 10,5

13

5,5

2

2,3

2

3,5

5

2,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

9
48
5
9
18
17
8
0
1
6
33
9

46 51,7

28 49,1

133 56,6

26 30,6

16 28,1

59 25,1
se nadaljuje
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Enota A

Enota B

Enota C

N

N

Izmenovodja/oddelkovodja

N
13

%
14,1

Poslovodja
Od 0 do 2 leti
Od 3 do 5 let
Od 6 do 10 let
Od 11 do 20 let

3
27
12
14
26

3,3
29,3
13,0
15,2
28,3

5
20
18
10
22

21 let in več

13

14,1

16 18,4

13 22,8

Število vrnjenih vprašalnikov

92

100

86

57

Delovna doba

%
9 10,6
5,9
24,1
20,7
11,5
25,3
100

%
6 10,5

7
6
11
14
13

12,3
10,5
19,3
24,6
22,8
100

Skupaj
N
%
28 11,9
15
53
41
38
61

6,4
22,6
17,4
16,2
26,0

42 17,9
235

100

Spol
Na osnovi prvega vprašanja smo ugotavljali, kakšen je delež moških in žensk izmed vseh
anketiranih. Struktura je podobna v enotah A in B, kjer je delež žensk več kot 70-odstoten;
nekoliko odstopa enota C, kjer je delež žensk 83,3-odstoten. Ko pogledamo vse tri enote skupaj,
ugotovimo, da je pri raziskavi sodelovalo 74,9 % žensk in 25,1 % moških. Podatki, ki smo jih
pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, so primerljivi s podatki, ki so bili objavljeni v
letnem poročilu izbranega podjetja za leto 2020, kjer je bilo navedeno, da je delež žensk v
izbranem podjetju 72,2-odstoten, moških pa 27,2-odstoten.

Starost zaposlenih
Pri naslednjem vprašanju smo ugotavljali starost zaposlenih v izbranih enotah, in sicer je bilo
največ anketiranih v enoti A starih med 26 in 35 let (28,3 %), v enoti B med 36 in 45 let
(24,1 %), prav tako je bilo v enoti C največ zaposlenih v starosti med 36 in 45 let (31,6 %). V
vseh treh enotah skupaj je največ zaposlenih v starosti med 36 in 45 let (25,9 %). Po podatkih
kadrovske službe izbranega podjetja je povprečna starost zaposlenih v sektorju maloprodaje v
izbranem podjetju je 43,44 leta (podatek iz kadrovske službe z dne 27. 5. 2021). Iz podatkov,
ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, sledi, da je največje število zaposlenih v
treh izbranih enotah v starosti med 36 in 45 let. Ugotavljamo, da smo tudi pri tem podatku,
pridobljenem v anketi, enaki s podatkom o povprečni starosti v izbranem podjetju.

Stopnja izobrazbe
Nadalje smo od zaposlenih želeli pridobiti podatek o stopnji izobrazbe. Anketni vprašalniki so
bili razdeljeni v prodajne enote, kjer se za zasedbo delovnega mesta zahteva dokončana
poklicna izobrazba ali srednja šola. Ugotavljamo, da ima največ anketiranih dokončano srednjo
šolo, torej V. stopnjo izobrazbe, in sicer 63,6 % vseh anketiranih zaposlenih. Na drugem mestu
se pojavi poklicna šola (16,2 %), ki je sicer glede na letno poročilo za leto 2020 izbranega
podjetja na prvem mestu s 44,5 % vseh zaposlenih v podjetju. Na tem mestu smo naleteli na
46

razhajanje med pričakovanimi in dejanskimi odgovori. Pojavili sta se nam dve vprašanji: ali so
zaposleni v izbranih enotah dejansko bolj formalno izobraženi ali pa je šlo pri odgovarjanju na
to vprašanje s strani zaposlenih za morebitno nerazumevanje, kako opredeliti svojo izobrazbo.

Trenutno delovno mesto
V prodajalnah tipa hipermarket izbranega podjetja so delovna mesta bolj specializirana kot
delovna mesta v manjših prodajalnah, zato nas je zanimala razporeditev zaposlenih na
posameznih delovnih mestih v prodajalni. Hierarhično gledano, je najprej vodja enote, nato
sledijo poslovodje (običajno štirje), nato oddelkovodje, ki pokrivajo posamezne oddelke
(običajno jih je v enotah osem do 11), nato pa prodajalci, ki so razdeljeni na strežne linije in
prodajalce znotraj enote. Največji delež zaposlenih – v vseh treh enotah skupaj (55,9 %) ‒
zasedajo zaposleni na delovnem mestu prodajalec na oddelkih suhi program, neživila, blagajne
in spletna trgovina, ki kot oddelek obstaja v enotah B in C in v anketnem vprašalniku ni bila
posebej opredeljena. Sledi prodajalec na strežni liniji, na tem mestu ugotavljamo, da sta si
podatka za enoti B (30,6 %) in C (28,1 %) zelo blizu, nekoliko pa odstopa enota A (18,5 %).
Nato sledita še odgovornejši delovni mesti izmenovodje/oddelkovodje in poslovodje, kjer sta
odstotka, pričakovano, nižja. Na mestu oddelkovodje najdemo 11,9 % odgovorov anketirancev,
na delovnem mestu poslovodij pa 6,4 %.

Delovna doba v podjetju
Zadnje vprašanje v sklopu demografskih vprašanj se je nanašalo na delovno dobo anketiranih
zaposlenih v izbranem podjetju. Največ zaposlenih v treh prodajnih enotah je od 11 do 20 let
(25,8 %), sledijo zaposleni od nič do dve leti (22,9 %), zaposleni 21 let in več (17,8 %),
zaposleni od tri do pet let (17,4 %) in zaposleni od šest do 10 let (16,1 %).
V nadaljevanju sledi analiza odgovorov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, ki je bila
razdeljena v dva vsebinska sklopa. Prvi del se je nanašal na ravnanje z znanjem v izbranem
trgovskem podjetju, drugi del pa na vlogo vodstva in vodje pri prenosu znanja med zaposlenimi.
5.2.2 Znanje v trgovini
V nadaljevanju vprašalnika nas je zanimalo, kako zaposleni dojemajo znanje, njegovo
pridobivanje, uporabo, prenos in shranjevanje. Anketiranci so ocenjevali trditve, ki so se
nanašale na vlaganje v razvoj in izobraževanje zaposlenih, ki je eden izmed pomembnejših
razvojnih dejavnikov podjetja. Spraševali smo, v kolikšni meri navedene trditve veljajo za
podjetje, v katerem so zaposleni. Ocene na 5-stopenjski lestvici v tem primeru pomenijo: 1
pomeni nič ne velja, 2 – malo velja, 3 – delno velja, 4 – precej velja in 5 – v celoti velja. V
preglednici 5 lahko vidimo srednje vrednosti po posameznih trditvah o pogledu na razvoj in
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izobraževanje s strani anketiranih zaposlenih. Podatki so prikazani ločeno za enote A, B in C
in skupno za te tri enote v preglednicah od 2 do 5.
Rezultati sklopa trditev, vezanih na dojemanje znanja s strani zaposlenih v enoti A, so prikazani
v preglednici 5.
Preglednica 5: Ravnanje z znanjem v enoti A
Trditev
N
Zaposleni vidimo nenehno izobraževanje kot
pomemben dejavnik v trgovini.
Novo znanje prispeva k večji uspešnosti
posameznika.
Znanja, ki so potrebna v trgovini, so napisana in
načrtovana.
Zaposleni iščemo informacije za izboljšanje dela.
Odgovornost za učenje je na ravni posameznika v
trgovini.
O doseženih ciljih in rezultatih smo zaposleni
obveščeni s strani vodje enote.
Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med
zaposlenimi.

90

Enota A
Povpr.
Std.
odklon
3,44
1,103

Min

Max

1

5

91

3,82

1,131

1

5

90

3,42

1,016

1

5

91
91

3,53
3,68

1,129
1,021

1
1

5
5

91

3,02

1,316

1

5

89

2,52

1,307

1

5

Za anketirance, zaposlene v enoti A, v povprečju (3,8) najbolj velja trditev Novo znanje
prispeva k večji uspešnosti posameznika, v povprečju pa najmanj velja (2,5) trditev Podjetje
dovolj stimulira prenos znanja med zaposlenimi. Vse trditve kažejo, da so na individualni ravni
anketiranci v relativno visoki meri odgovorili na vse trditve tega sklopa, razen na zadnjo, ki se
nanaša na stimuliranje prenosa znanja s strani podjetja.
Rezultati tega sklopa so za enoto B prikazani v preglednici 6.
Preglednica 6: Ravnanje z znanjem v enoti B
Trditev
N
Zaposleni vidimo nenehno izobraževanje kot
pomemben dejavnik v trgovini.
Novo znanje prispeva k večji uspešnosti
posameznika.
Znanja, ki so potrebna v trgovini, so napisana in
načrtovana.
Zaposleni iščemo informacije za izboljšanje dela.

86

Enota B
Povprečje
Std.
odklon
3,73
1,089

Min

Max

1

5

85

4,09

1,007

1

5

85

3,73

1,095

1

5

85

3,89

1,145

1

5

se nadaljuje
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Trditev
N
Odgovornost za učenje je na ravni posameznika v
trgovini.
O doseženih ciljih in rezultatih smo zaposleni
obveščeni s strani vodje enote.
Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med
zaposlenimi.

84

Enota B
Povprečje
Std.
odklon
3,87
1,149

Min

Max

1

5

85

4,46

,958

1

5

86

3,05

1,363

1

5

Za anketirance, ki so zaposleni v enoti B, v povprečju najbolj velja (4,5) trditev O doseženih
ciljih in rezultatih smo obveščeni s strani vodje enote. V enoti B anketiranci ocenjujejo, da zanje
najmanj velja (3,0) trditev Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med zaposlenimi. Podatki so
pri tej trditvi izmed vseh navedenih trditev najbolj razpršeni, saj znaša standardni odklon 1,363.
Omenjena trditev se nanaša na stimuliranje zaposlenih pri prenašanju znanja s strani podjetja.
Anketirani zaposleni iz enote C ocenjujejo, da zanje najbolj veljata trditvi (4,0) Novo znanje
prispeva k večji uspešnosti posameznika in Odgovornost za učenje je na ravni posameznika v
trgovini. Podatki so pri prvi trditvi Novo znanje prispeva k večji uspešnosti posameznika manj
razpršeni (0,914) kot pri drugi trditvi Odgovornost za učenje je na ravni posameznika (1,061).
Tako kot v enotah A in B tudi v enoti C zaposleni ocenjujejo, da zanje najmanj velja (2,88)
trditev Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med zaposlenimi. Podatki za posamezne trditve
iz anketnega vprašalnika za enoto C so prikazani v preglednici 7.
Preglednica 7: Ravnanje z znanjem v enoti C
Trditev
N
Zaposleni vidimo nenehno izobraževanje kot
pomemben dejavnik v trgovini.
Novo znanje prispeva k večji uspešnosti
posameznika.
Znanja, ki so potrebna v trgovini, so napisana in
načrtovana.
Zaposleni iščemo informacije za izboljšanje dela.
Odgovornost za učenje je na ravni posameznika v
trgovini.
O doseženih ciljih in rezultatih smo zaposleni
obveščeni s strani vodje enote.
Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med
zaposlenimi.

57

Enota C
Povprečje
Std.
odklon
3,60
1,348

Min

Max

1

5

56

4,04

1,061

1

5

57

3,51

1,120

1

5

56
56

3,82
4,04

1,011
,914

1
1

5
5

57

3,58

1,149

1

5

56

2,88

1,207

1

5

Na osnovi rezultatov multivariatne analize variance (MANOVA), prikazanih v preglednici 8,
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je mogoče ugotoviti, da se ravnanje z znanjem med opazovanimi tremi enotami podjetja zelo
malo razlikuje. Rezultat preizkusa Pillai Trace je sicer statistično pomemben, vendar njegova
vrednost (Pillai Trace = 0,297) odraža zelo majhne razlike med enotami. Le-te so razvidne le
pri trditvah O doseženih ciljih in rezultatih smo zaposleni obveščeni s strani vodje enote in
Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med zaposlenimi. V obeh primerih je najvišje odgovore
mogoče zaslediti v enoti B, najnižje pa v enoti A. Ugotavljamo, da imajo zaposleni iz enote B
večje zavedanje o pomembnosti znanja kot anketirani zaposleni iz ostalih dveh enot. Na osnovi
rezultatov, pridobljenih iz anketnih vprašalnikov, in spoznanj, pridobljenih s pomočjo prebrane
strokovne literature, lahko sklenemo, da ima vodja enote vpliv na odnos zaposlenih do
upravljanja z znanjem in na motiviranost zaposlenih za prenos znanja.
Preglednica 8: Ravnanje z znanjem v treh izbranih enotah A, B in C (MANOVA)
Trditev

A
Povpr.

Zaposleni vidimo nenehno
3,44
izobraževanje kot pomemben dejavnik v
trgovini.
Novo znanje prispeva k večji uspešnosti
3,82
posameznika.
Znanja, ki so potrebna v trgovini, so
3,42
napisana in načrtovana.
Zaposleni iščemo informacije za
3,53
izboljšanje dela.
Odgovornost za učenje je na ravni
3,68
posameznika v trgovini.
O doseženih ciljih in rezultatih smo
3,02
zaposleni obveščeni s strani vodje enote.
Podjetje dovolj stimulira prenos znanja
2,52
med zaposlenimi.
Pillai Trace = 0,297 (stopnja pomembnosti = 0,000)

B
Povpr.

C
Povpr.

3,73

3,60

ANOVA
F
Stopnja
pomembnosti
1,373
0,255

4,09

4,04

2,000

0,138

3,73

3,51

1,392

0,251

3,89

3,82

2,092

0,126

3,87

4,04

2,450

0,089

4,46

3,58

31,508

0,000

3,05

2,88

3,400

0,035

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako so se zaposleni seznanili z delovnimi nalogami ob nastopu
delovnega razmerja v izbranem podjetju. Kako so torej pridobivali znanje, potrebno za nemoten
potek delovnega procesa v enoti, kjer so zaposleni. Zaposleni so imeli možnost izbrati več
ponujenih odgovorov.
V vseh treh enotah (A – 71,7 %, B – 72,6 %, C – 64,9 %) je bil najpogostejši odgovor, da so
zaposleni do znanja, potrebnega za opravljanje delovnih nalog, prišli s pomočjo sodelavcev.
Naslednji prenos znanja je v enotah A (57,6 %) in B (61,9 %) potekal prek zaposlenemu
dodeljenega mentorja, v enoti C pa (38,6 %) prek uvodnega predavanja o prodajnih veščinah.
Na tem mestu lahko dodamo pripombo, da se najpogostejši odgovor o pridobivanju znanja
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ujema s kadrovsko sestavo zaposlenih glede na leta zaposlitve pri izbranem podjetju.
Sistematično uvajanje mentorstva in dodeljevanje mentorjev je v intenzivni uporabi šele zadnjih
nekaj let, zato ne preseneča, da so si zaposleni, katerih večina je glede na rezultate raziskave
zaposlena med 11 in 20 let (25,9 % vseh anketiranih), znanje v začetku delovne dobe
izmenjevali med seboj. V zadnjem času podjetje za vse novo zaposlene uvaja uvodno
izobraževanje o prodajnih veščinah; skupno se je tega izobraževanja udeležila tretjina
zaposlenih, pri čemer se podatek zopet ujame z odgovorom o delovni dobi pri izbranem
podjetju, saj iz odgovorov anketirancev sledi, da je zaposlenih od nič do pet let (od tedaj trajajo
tovrstna izobraževanja) v enotah skupno 40,2 % zaposlenih. Odgovori zaposlenih so prikazani
na sliki 2.
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %

30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
Prek mentorja,
ki mi je bil
dodeljen.
A
B
C

57,6%
61,9%
35,1%

Imel sem
uvodno
Prek sodelavcev. izobraževanje –
prodajne
veščine.
71,7%
22,8%
72,6%
36,9%
64,9%
38,6%
A

B

Nisem imel
uvajanja.

Ne vem/ne
spomnim se.

Drugo

5,4%
6,0%
8,8%

1,1%
3,6%
1,8%

2,2%
2,4%
0,0%

C

Slika 2: Vir seznanitve z delovnimi nalogami
Pri tem vprašanju je bila anketirancem ponujena možnost, da pod možnost drugo dopišejo svoj
odgovor. Anketiranci so zapisali naslednje odgovore: sam; bila sem zaposlena prek e-študenta
par let in si tam nabrala izkušnje, ki zdaj samo še dodeljujem; če imaš dobrega mentorja in si
se pripravljen učiti, lahko osvojiš veliko; prenos znanja je tukaj res majhen, večinoma moramo
poizvedovati osebno, najhuje pa je to, da za to samoiniciativo nisi pohvaljen, nagrajen, ampak
s strani zaposlenih tudi okregan, kako tega ne veš, ali pa se nekateri »zdirajo«, in to vpričo
strank.
Zaposleni se pri svojem delu srečajo tudi z razmerami, ki so zanje nove in ne vedo, kako bi se
jih pravilno lotili, da bi se izognili morebitnim kasnejšim težavam. Zato smo anketirance
povprašali, na koga se običajno obrnejo po pomoč, kadar pri delu naletijo na težave, ki jih sami
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ne morejo razrešiti. Anketiranci so imeli možnost izbire več v anketi navedenih odgovorov.
Odgovori anketirancev so prikazani na sliki 3.
100,0 %
90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

Na
družinske
Na
Na
Na
Na
člane,
skupino
Poiščem
sodelavce neposred sodelavce
prijatelje, Preberem
Na
sodelavce
na
Drugo
v svoji
no
v drugi
znance
članek. intranetu.
vv
internetu (napišite)
skupini/o nadrejene skupini/o
izven
aplikaciji (Google).
ddelku.
.
ddelku.
organizac
Viber.
ije.
Podjetje A 84,8%
68,5%
13,0%
5,4%
6,5%
13,0%
10,9%
20,7%
1,1%
Podjetje B 91,9%
80,2%
40,7%
1,2%
4,7%
10,5%
11,6%
14,0%
3,5%
Podjetje C 86,0%
75,4%
17,5%
10,5%
7,0%
7,0%
10,5%
12,3%
1,8%
Podjetje A

Podjetje B

Podjetje C

Slika 3: Vir pomoči ob težavah
V vseh treh enotah se zaposleni, če pri delu naletijo na težave, najprej obrnejo na sodelavce v
svoji skupini/oddelku: A – 84,8 %, B – 91,9 % in C – 86 %. Po pomoč se nadalje v vseh treh
enotah na drugem mestu (A – 68,5 %, B – 80,2 % in C – 75,4 %) obrnejo na neposredno
nadrejene. Na tretjem mestu, ko zaposleni iščejo pomoč, naletimo na manjše razlike, v enoti A
zaposleni iščejo rešitev na intranetu izbranega podjetja (20,7 %), v enotah B (40,7 %) in C (17,5
%) se po pomoč obrnejo na zaposlene v drugi skupini/oddelku. Nekateri anketiranci so
odgovorili, da težave izpostavijo v skupini v aplikaciji Viber (A – 10,9 %, B – 11,6 % in C –
10,5 %). Manjši delež zaposlenih poišče rešitve izven podjetja, kot navedeno pri vprašanju pri
družinskih članih, prijateljih, znancih izven podjetja (A – 5,4 %, B – 1,2 %), v enoti C (10,5 %)
najdemo kar velik delež zaposlenih, ki informacije o rešitvi težave poiščejo pri tem viru.
Anketiranci so imeli pod odgovor drugo možnost zapisa vira informacij. V enoti A je ta odgovor
označilo 1,1 %, v enoti B 3,5 %, v enoti C pa 1,8 % anketirancev. Odgovora niso dopolnjevali
s svojimi viri.
V izbranem podjetju obstajajo različni načini pridobivanja znanja za zaposlene. Zanimalo nas
je, ali so se anketiranci v vprašalniku navedenih načinov pridobivanja znanja udeležili.
Izobraževalne vsebine se uporabljajo z namenom izboljšanja delovnega procesa, zato nas je
poleg odgovora o tem, ali so se anketiranci posamezne vsebine udeležili, zanimalo tudi, kakšen
učinek je to izobraževanje imelo na njihovo kakovost opravljanja dela. Zato smo anketirance
pri tem vprašanju prosili, da ocenijo, kolikšen je njihov prispevek h kakovosti opravljanja dela.
Ocenjevanje je potekalo z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nič prispevka h kakovosti
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opravljenega dela, 2 – malo, 3 – delno, 4 – precej in 5 – zelo. Odgovori anketirancev so
prikazani v preglednicah 9 do 13.
Preglednica 9: Udeležba pri izobraževanju in usposabljanju
A

Oddelčni sestanki
Sestanki na ravni celotnega centra
Izobraževanje o prodajnih veščinah
Usposabljanje na delovnem mestu
Izobraževanje, vezano na določene oddelke
(strežna linija, akustika ipd.)
Izobraževanje o sistemu G.O.L.D.
Izobraževanje o orodjih Microsoft (Excel,
Word ipd.)
Uvajanje na delo pod vodstvom mentorja
Uvajanje na delo kot mentor
Akademija za poslovodje v okviru projekta
nasledstvo v maloprodaji
Udeležba pri uradnih izobraževanjih v okviru
podjetja (varstvo pri delu, HACCP idr.)
Izobraževanje v e-učilnici
Razgovori s sodelavci

Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne

Št.
zap.
66
17
37
45
49
29
64
18
24
52
18
62
12
70
48
35
19
61
12
68
61
22
48
34
61
23

%
zap.
79,5
20,5
45,1
54,9
62,8
37,2
78,0
22,0
31,6
68,4
22,5
77,5
14,6
85,4
57,8
42,2
23,8
76,3
15,0
85,0
73,5
26,5
58,5
41,5
72,6
27,4

Izbrana enota
B
Št.
%
zap.
zap.
72 88,9
9 11,1
71 86,6
11 13,4
52 65,8
27 34,2
61 76,3
19 23,8
30 38,5
48 61,5
21 26,9
57 73,1
13 16,3
67 83,8
47 60,3
31 39,7
19 24,1
60 75,9
5
6,5
72 93,5
65 82,3
14 17,7
49 60,5
32 39,5
70 87,5
10 12,5

C
Št.
zap.
50
6
41
14
42
11
30
22
18
32
13
37
11
40
20
32
17
34
8
41
47
8
31
22
42
12

%
zap.
89,3
10,7
74,5
25,5
79,2
20,8
57,7
42,3
36,0
64,0
26,0
74,0
21,6
78,4
38,5
61,5
33,3
66,7
16,3
83,7
85,5
14,5
58,5
41,5
77,8
22,2

Na osnovi analize o udeležbi pri usposabljanjih in izobraževanjih, ki jih izbrano podjetje
pripravlja za svoje zaposlene, ugotavljamo naslednje:


V enoti A se je največ zaposlenih (79,5 %) udeležilo oddelčnih sestankov, nato sledijo
usposabljanja na delovnem mestu (78,0 %), uradna izobraževanja v okviru podjetja
(73,5 %), razgovori s sodelavci (72,6 %), najmanj anketirancev se je udeležilo izobraževanj
o računalniških programih (14,6 % oz. 12 anketirancev) in maloprodajne akademije (15 %
oz. 12 anketirancev). Na tem mestu velja pripomniti, da sta zadnji omenjeni izobraževanji
namenjeni obetajočim kadrom, ki so primerni za prevzem vodstvenih funkcij.
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V enoti B se je največ anketirancev udeležilo oddelčnih sestankov (89,9 %), sledijo
razgovori s sodelavci (87,5 %), sestanki na ravni celotnega centra (86,6 %) in uradna
izobraževanja v okviru podjetja (82,3 %). Najmanj anketirancev se je udeležilo
izobraževanj o računalniških programih (16,3 % oz. 13 zaposleni) in maloprodajne
akademije (6,5 % oz. pet zaposlenih).



V enoti C se je enako kot v enotah A in B največ anketirancev udeležilo oddelčnih
sestankov (89,3 %), sledijo uradna izobraževanja v okviru podjetja (85,5 %), izobraževanje
o prodajnih veščinah (79,2 %), razgovori s sodelavci (77,8 %). Na visok delež udeležbe
anketirancev o prodajnih veščinah dodajamo podatek, da je bila enota C izbrana kot trening
center za novo zaposlene v izbranem podjetju. Z namenom predajanja znanja novo
zaposlenim so bili vsi zaposleni ob ustanovitvi trening centra v enoti udeleženi omenjenega
izobraževanja. Enako kot pri enotah A in B se je tudi tu najmanj anketirancev udeležilo
izobraževanja maloprodajna akademija (16,3 % oz. osem zaposlenih) in izobraževanja o
računalniških orodjih (21,6 % oz. 11 zaposlenih).

Pri udeležbi pri posameznem izobraževanju velja poudariti še rezultat pri anketi na vprašanje o
usposabljanju pri delu pod vodstvom mentorja. Pri enotah A in B je rezultat ankete podoben (A
– 57,8 % in B – 60,3 %), anketirani navajajo, da so se omenjenega izobraževanja udeležili. Pri
enoti C je delež anketirancev, ki navajajo tovrstno pridobivanje znanja, 38,5-odstoten. Nižji
odstotek gre pripisati dejstvu, da je bilo anketiranih, ki so v podjetju zaposleni med nič in pet
let, v enoti C 29,3 %, v enoti A 42,3 %, v enoti B pa 44,8 %. Kot smo že omenili, se je mentor
kot prvi stik z novo zaposlenim v pravi vlogi pojavil šele pred nekaj leti, tako da podatki
ustrezajo dejanskemu stanju v enotah in se ujemajo z odgovori anketirancev.
Nadalje velja omeniti nižji delež udeležencev pri izobraževanju o sistemu G.O.L.D, saj gre tu
za informacijski sistem, povezan z naročanjem blaga, knjiženjem prevzemnih dokumentov in
ostale dokumentacije, povezane s poslovanjem posamezne enote. Zaposleni, ki so se tega
izobraževanja udeležili, običajno zasedajo delovna mesta izmenovodja/oddelkovodja ali
poslovodja enote ter zaposleni, ki zasedajo delovna mesta na oddelku administracije in blagajn.
V enoti A se je takega izobraževanja udeležilo 22,5 % anketirancev, v enoti B 26,9 % in v enoti
C 26 % anketirancev. V anketnem vprašalniku je bilo izpostavljeno tudi usposabljanje
zaposlenih kot mentorjev in tudi tu velja pripomniti, da gre za manjši delež zaposlenih, ki se
pojavljajo v vlogi mentorja, zato rezultati ankete ne presenečajo – tako se je v vlogi mentorja v
enoti A znašlo 23,8 %, v enoti B 24,1 % in v enoti C 33,3 % zaposlenih, ki so izpolnili anketni
vprašalnik. Podatek za enoto C nekoliko odstopa iz navedenih razlogov, da je bila ta enota
izbrana kot trening center za novo zaposlene in ima posledično tudi več usposobljenih
zaposlenih z ustreznimi delovnimi izkušnjami in znanjem, ki lahko prevzamejo vlogo mentorja.
Kot navedeno, smo pri tem vprašanju anketirance prosili tudi, da ocenijo prispevek
posameznega izobraževanja in usposabljanja h kakovosti opravljanja dela. Odgovori
anketirancev so prikazani za vsako enoto posebej in skupaj za vse tri izbrane enote v
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preglednicah 10 do 13.
Preglednica 10: Prispevek udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju h kakovosti
opravljanja dela v enoti A
Izobraževalna vsebina

70
42
53
66
36

3,34
2,81
3,42
3,76
3,08

Enota A
Std.
odklon
1,190
1,330
1,167
1,110
1,360

33
22

2,73
2,45

56
33
25

N
Oddelčni sestanki
Sestanki na ravni celotnega centra
Izobraževanje o prodajnih veščinah
Usposabljanje na delovnem mestu
Izobraževanje, vezano na določene oddelke
(strežna linija, akustika ipd.)
Izobraževanje o sistemu G.O.L.D.
Izobraževanje o orodjih Microsoft (Excel,
Word ipd.)
Uvajanje na delo pod vodstvom mentorja
Uvajanje na delo kot mentor
Akademija za poslovodje v okviru projekta
nasledstvo v maloprodaji
Udeležba pri uradnih izobraževanjih v okviru
podjetja (varstvo pri delu, HACCP idr.)
Izobraževanje v e-učilnici
Razgovori s sodelavci

Povpr.

Min

Max
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1,376
1,503

1
1

5
5

3,73
2,85
2,64

1,198
1,372
1,630

1
1
1

5
5
5

64

3,25

1,113

1

5

55
65

3,18
4,14

1,090
,899

1
1

5
5

V enoti A so anketiranci največji prispevek h kakovosti opravljanja dela ocenili pri razgovoru
s sodelavci s 4,14, pri tem odgovoru so podatki najbolj zgoščeni okrog povprečja (standardni
odklon je 0,899), nadalje največji prispevek ocenjujejo pri usposabljanju na delovnem mestu
(3,76), uvajanju pod vodstvom mentorja (3,7), izobraževanju o prodajnih veščinah (3,42).
Manjši prispevek h kakovosti opravljanja dela so ocenili pri izobraževanjih o računalniških
orodjih (2,45) in izobraževanjih v okviru maloprodajne akademije (2,64). Povprečne vrednosti
ocen prispevka izobraževalnih vsebin na kakovost opravljanja dela s strani anketiranih
zaposlenih v enoti A so pri vseh v vprašalniku naštetih možnostih izobraževanja in
usposabljanja nižje od povprečnih vrednosti vseh treh enot. Povprečne ocene pri teh odgovorih
potrjujejo povprečne ocene s strani zaposlenih, ki so se nanašale na njihov pogled, povezan z
osnovnimi elementi ravnanja z znanjem. Ocenjevanje trditev, povezanih z vlaganjem in
razvojem zaposlenih, je bilo anketirancem postavljeno v uvodu anketnega vprašalnika.
V enoti B so anketiranci kot največji prispevek h kakovosti opravljanja dela ocenili uvajanje na
delo pod vodstvom mentorja (4,34; standardni odklon 0,837), sledijo razgovori s sodelavci
(4,26, standardni odklon 1,099), sestanki na ravni celotnega centra (4,08; standardni odklon
0,910) in oddelčni sestanki (4,05; standardni odklon 0,807). Anketiranci menijo, da h kakovosti
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opravljanja dela najmanj prispevajo izobraževanja v okviru maloprodajne akademije (3,08;
standardni odklon 1,320) in uvajanje na delo kot mentor (3,55; standardni odklon 1,152).
Povprečne vrednosti ocen zaposlenih o prispevku h kakovosti opravljanja dela so v enoti B prav
pri vseh podanih možnostih iz naslova izobraževanja in usposabljanja višje od povprečja
vrednosti vseh treh enot. Podatki o ocenah anketirancev o prispevku udeležbe pri izobraževanju
in usposabljanju h kakovosti opravljanja dela v enoti B so prikazani v preglednici 11.
Preglednica 11: Prispevek udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju h kakovosti
opravljanja dela v enoti B
Izobraževalna vsebina

78
77
61
65
43

4,05
4,08
3,70
4,02
3,95

Enota B
Std.
odklon
,910
,807
1,101
,976
1,068

31
21

3,58
3,76

56
29
13

N
Oddelčni sestanki
Sestanki na ravni celotnega centra
Izobraževanje o prodajnih veščinah
Usposabljanje na delovnem mestu
Izobraževanje, vezano na določene oddelke
(strežna linija, akustika ipd.)
Izobraževanje o sistemu G.O.L.D.
Izobraževanje o orodjih Microsoft (Excel,
Word ipd.)
Uvajanje na delo pod vodstvom mentorja
Uvajanje na delo kot mentor
Akademija za poslovodje v okviru projekta
nasledstvo v maloprodaji
Udeležba pri uradnih izobraževanjih v okviru
podjetja (varstvo pri delu, HACCP idr.)
Izobraževanje v e-učilnici
Razgovori s sodelavci

Povpr.

Min

Max
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1,232
1,446

1
1

5
5

4,34
3,55
3,08

,837
1,152
1,320

1
1
1

5
5
5

71

3,77

1,149

1

5

54
74

3,89
4,26

,945
1,099

1
1

5
5

V enoti C anketiranci menijo, da imajo največji prispevek h kakovosti opravljanja njihovega
dela razgovori s sodelavci (4,10), vrednosti pri tem odgovoru so precej skladne, saj je standardni
odklon pri tem odgovoru manjši od 1 (0,821); sledijo izobraževanja, ki so vezana na specifične
oddelke znotraj prodajne enote (izobraževanja za strežne linije, akustiko, blagajne ipd.,
povprečna ocena 4,0, standardni odklon 1,106), sledi uvajanje pod vodstvom mentorja (4,0;
standardni odklon 1,140). Anketiranci menijo, da je delni prispevek h kakovosti opravljanja
dela ob udeležbi izobraževanj v e-učilnici (3,27; standardni odklon 0,993) in udeležbi na
oddelčnih sestankih (3,18; standardni odklon 1,172). Odgovori anketirancev o prispevku
udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju h kakovosti opravljanja dela v enoti C so prikazani
v preglednici 12.
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Preglednica 12: Prispevek udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju h kakovosti
opravljanja dela v enoti C
Izobraževalna vsebina

49
43
44
33
19

3,18
3,28
3,41
3,70
4,00

Enota C
Std.
odklon
,993
1,076
1,317
1,287
1,106

19
14

3,53
3,79

21
20
9

N
Oddelčni sestanki
Sestanki na ravni celotnega centra
Izobraževanje o prodajnih veščinah
Usposabljanje na delovnem mestu
Izobraževanje, vezano na določene oddelke
(strežna linija, akustika ipd.)
Izobraževanje o sistemu G.O.L.D.
Izobraževanje o orodjih Microsoft (Excel,
Word ipd.)
Uvajanje na delo pod vodstvom mentorja
Uvajanje na delo kot mentor
Akademija za poslovodje v okviru projekta
nasledstvo v maloprodaji
Udeležba pri uradnih izobraževanjih v okviru
podjetja (varstvo pri delu, HACCP idr.)
Izobraževanje v e-učilnici
Razgovori s sodelavci

Povpr.

Min

Max
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1,349
1,369

1
1

5
5

4,00
3,40
3,56

1,140
1,392
1,944

1
1
1

5
5
5

48

3,60

1,086

1

5

30
42

3,27
4,10

1,172
,821

1
1

5
5

Povprečne vrednosti ocen prispevka h kakovosti opravljanja dela, ki je posledica udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih za vse tri enote, so med 2,94 za udeležbo na izobraževalni
vsebini Akademija za poslovodje v okviru projekta nasledstvo v maloprodaji (podatki so tu
najbolj razpršeni, saj je standardni odklon 1,621). Zaposleni v vseh treh izbranih enotah skupaj
kot največji prispevek h kakovosti opravljanja njihovega dela ocenjujejo razgovore s sodelavci
(4,18). Ti podatki so najmanj razpršeni, saj znaša standardni odklon manj kot 1 (0,967). Ocene
anketirancev glede prispevka h kakovosti opravljanja njihovega dela na osnovi udeležbe
posamezne vsebine izobraževanja in usposabljanja se v vseh treh v povprečju nahajajo med
delno 2,94 (standardni odklon 1,621) in precej do zelo (4,18; standardni odklon 0,967). Glede
na povprečne ocene sklepamo, da se anketiranci v vseh treh izbranih enotah zavedajo pomena
izobraževanja, ki prispeva h kakovosti pri opravljanju njihovega dela. Podatki o prispevku h
kakovosti opravljanja dela na osnovi udeležbe izobraževalnih vsebin so prikazani v preglednici
13.
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Preglednica 13: Prispevek udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju h kakovosti
opravljanja dela v izbranih enotah A, B in C skupaj
Izobraževalna vsebina

A
Povpr.

B
Povpr.

C
Povpr.

Skupaj
Povpr.
Std.
odklon
3,58
1,102
3,54
1,164
3,53
1,188
3,85
1,100
3,64
1,254

Oddelčni sestanki
3,34
Sestanki na ravni celotnega centra
2,81
Izobraževanje o prodajnih veščinah
3,42
Usposabljanje na delovnem mestu
3,76
Izobraževanje, vezano na določene oddelke
3,08
(strežna linija, akustika ipd.)
Izobraževanje o sistemu G.O.L.D.
2,73
Izobraževanje o orodjih Microsoft (Excel,
2,45
Word ipd.)
Uvajanje na delo pod vodstvom mentorja
3,73
Uvajanje na delo kot mentor
2,85
Akademija za poslovodje v okviru projekta
2,64
nasledstvo v maloprodaji
Udeležba pri uradnih izobraževanjih v okviru
3,25
podjetja (varstvo pri delu, HACCP idr.)
Izobraževanje v e-učilnici
3,18
Razgovori s sodelavci
4,14
Pillai Trace = 0,1383 (stopnja pomembnosti = 0,065)

4,05
4,08
3,70
4,02
3,95

3,18
3,28
3,41
3,70
4,00

3,58
3,76

3,53
3,79

3,23
3,26

1,364
1,564

4,34
3,55
3,08

4,00
3,40
3,56

4,03
3,23
2,94

1,080
1,327
1,621

3,77

3,60

3,55

1,137

3,89
4,26

3,27
4,10

3,47
4,18

1,099
,967

Anketirance smo nadalje spraševali, v kolikšni meri jih izobraževanje dodatno motivira. Prosili
smo jih, da na 5-stopenjski lestvici označijo, v kolikšni meri to velja zanje, pri čemer je 1
pomenilo nič, 2 – malo, 3 – delno, 4 – precej in 5 v celoti. Odgovori na to vprašanje so prikazani
v preglednici 14.
Preglednica 14: Izobraževanje kot dodatna motivacija
Izbrana enota
N
Povprečje
Enota A
89
3,66
Enota B
85
3,71
Enota C
56
3,41
Skupaj A, B in C
230
3,62
F = 1,300 (stopnja pomembnosti = 0,275)

Std. odklon
0,988
1,143
1,262
1,118

Minimum

Maksimum
1
1
1
1

5
5
5
5

V vseh treh izbranih enotah so anketiranci na individualni ravni motiviranost za izobraževanje
dokaj visoko ocenili (rezultat analize variance je statistično nepomemben). Podjetje bi moralo
njihovo naklonjenost za pridobivanje znanja prepoznati kot konkurenčno prednost in zaposlene
v čim večji meri vključiti v dodatna izobraževanja in usposabljanja.
Zaposleni v izbranem trgovskem podjetju se največkrat izobražujejo na njihovem delovnem
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mestu. Izobraževanje poteka prek njihovih nadrejenih ali mentorjev, ki določeno področje
dobro poznajo. Občasno se zgodi, da ta izobraževanja potekajo prek internih ali zunanjih
predavateljev. Pri oblikovanju anketnega vprašalnika nas je zanimalo, na kaj anketiranci najprej
pomislijo, ko jim njihov nadrejeni sporoči, da se morajo udeležiti nekega izobraževanja.
Odgovori anketirancev so prikazani v preglednici 15.
Preglednica 15: Asociacije anketirancev na obvezno izobraževanje
A
Zakaj se moram izobraževanja udeležiti ravno jaz?
Na tem izobraževanju sem že bil.
Udeležil se ga bom, če se ga že moram.
Dobro, ne bo mi treba delati na delovnem mestu.
Dobro, naučil se bom nečesa novega.
Skupaj

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N

11
12,0
7
7,6
14
15,2
6
6,5
54
58,7
92

Izbrana enota
B
C
7
4
8,1
7,0
6
4
7,0
7,0
14
13
16,3
22,8
5
2
5,8
3,5
54
34
62,8
59,6
86
57

Skupaj
22
9,4
17
7,2
41
17,4
13
5,5
142
60,4
235

Iz odgovorov anketirancev na zastavljeno vprašanje Na kaj pomislite, ko vam nadrejeni sporoči,
da se morate udeležiti nekega izobraževanja? sledi, da so na to vprašanje anketiranci v vseh
treh enotah zelo podobno odgovarjali. Večina anketirancev (enota A 58,7 %, B 62,8 % in C
59,6 %) se je strinjala z odgovorom Dobro, naučil se bom česa novega. Drugi najpogostejši
odgovor anketirancev je bil Udeležil se ga bom, če se ga že moram (enota A 15,2 %, B 16,3 %
in enota C 17,4 %). Sledi odgovor Zakaj se moram izobraževanj udeležiti ravno jaz? (enota A
12 %, B 8,1 % in enota C 7%). Zelo malo anketirancev je odgovorilo Na tem izobraževanju
sem že bil (enota A 7,6 %, v enotah B in C pa 7,0 %), iz česar lahko sklepamo, da ima izbrano
podjetje dober pregled nad udeležbami izobraževanj svojih zaposlenih, da se ta ne ponavljajo,
saj bi s tem zmanjšali motiviranost za udeležbo na izobraževanjih, hkrati pa bi čas, ko bi se
nekdo udeležil enakega izobraževanja, lahko namenili za bolj koristne dejavnosti. Nekaj
odstotkov anketirancev več kot pri prejšnjem odgovoru je odgovorilo Zakaj se moram
izobraževanja udeležiti ravno jaz – v enoti A je ta odgovor označilo 12 % anketirancev, v enoti
B 8,1 % in enoti C 7,0 %. Iz odgovorov anketirancev ugotavljamo, da ti na izobraževanje
gledajo kot na dodano vrednost in nimajo odklonilnega pristopa, kar je za razvoj in poslovanje
podjetja izredno pomembno.
V povezavi s prejšnjim vprašanjem in pridobljenim pogledom anketirancev o udeležbi na
izobraževanju nas je v nadaljevanju zanimalo, ali lokacija izobraževanja vpliva na motiviranost
udeležbe le-tega. Zato smo anketirancem zastavili vprašanje, katera lokacija izobraževanja je
zanje najbolj ustrezna. Izobraževanja za zaposlene lahko potekajo na različnih lokacijah. V
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zadnjem letu so se zaradi epidemije covida-19 pojavila nova e-izobraževanja. Izobraževanja
lahko potekajo tudi pri dobaviteljih. Kadar kdo od njih še posebej želi predstaviti prednosti
svojih izdelkov ali nove linije, to predstavitev naredi znotraj svojih prostorov. Ob takih
dogodkih udeleženci običajno dobijo tudi priložnostna darila. Predvidevali smo, da bo
najpogostejši odgovor pri dobavitelju, saj je običajno z obiski pri dobavitelju vključena tudi
pogostitev in simbolično darilo. Anketiranci pa so odgovarjali popolnoma nasprotno. Odgovori
anketirancev so prikazani na sliki 4.
100,0 %

Odstotek odgovorov

90,0 %
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

A
B
C

% odgovorov
Lokacija enote, v
kateri ste
zaposleni.
62,6%
67,8%
57,1%

% odgovorov

% odgovorov

% odgovorov

E-izobraževanje na
računalniku.

Izobraževanje pri
dobavitelju.

V drugi prodajni
enoti – trgovini

16,5%
9,2%
16,1%

9,9%
11,5%
8,9%

3,3%
4,6%
0,0%

A

B

% odgovorov
Na sedežu
podjetja, v katerem
ste zaposleni.
7,7%
6,9%
17,9%

C

Slika 4: Vabljivost lokacije izobraževanja
V vseh treh enotah je več kot polovica – v enoti A 62,6 %, B 67,8 % in C 57,1 % – anketirancev
odgovorilo, da jim najbolj odgovarja lokacija enote, v kateri so trenutno zaposleni. V enotah A
(16,5 %) in C (16,1 %) so v podobnih razmerjih odgovarjali, da jim ustreza e-izobraževanje, v
enoti B je bil ta odstotek nekoliko nižji, in sicer 9,2 %. Za izobraževanje pri dobavitelju, za
katerega smo predvidevali, da bi bilo največ zanimanja, se je odločil, v vseh treh enotah,
približno enak odstotek anketirancev, in sicer v enoti C 8,9 %, enoti A 9,9 % in enoti B 11,5 %
anketirancev. Za drugo prodajno enoto se je odločilo manj kot 5 % anketirancev iz vseh treh
enot. V enoti C (17,9 %) so anketiranci pri izboru lokacij na drugo mesto postavili sedež
podjetja, medtem ko se je za ta odgovor v enotah A (7,7 %) in B (6,9 %) odločilo manj kot 10
% zaposlenih. Glede na odgovore anketirancev iz vseh treh enot lahko povzamemo, da jim je
najljubša lokacija za izobraževanje kar enota, v kateri so zaposleni. Za podjetje to pomeni, da
če določeno izobraževanje uredijo v matični enoti, prihranijo na prevoznih stroških, motivacija
zaposlenih za izobraževanje na »domači« lokaciji pa je na zelo visoki ravni.
Izobraževanje, kot ena od najpogostejših oblik pridobivanja znanja v izbranem podjetju,
pomeni, da zaposleni iz posameznih oddelkov znotraj večje organizacijske enote pridobivajo
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specifična znanja, ki jim pomagajo k boljšemu opravljanju dela. V nadaljevanju smo
anketirance postavili v situacijo, da so se udeležili zanimivega izobraževanja, povezanega z
njihovim delom. Zanimalo nas je, ali so svojim sodelavcem po končanem izobraževanju
poročali o vsebini izobraževanja. Odgovori na to vprašanje so prikazani v preglednici 16.
Preglednica 16: Prenos pridobljene izobraževalne vsebine na sodelavce
Možni odgovori
Da
Ne
Nisem se še udeležil
nobenega izobraževanja
Skupaj

N
%
N
%
N
%
N
%

Enota A
73
79,3
9
9,8
10
10,9
92
100,0

Enota B
66
78,6
5
6,0
13
15,5
84
100,0

Enota C
43
75,4
8
14,0
6
10,5
57
100,0

Skupaj
182
78,1
22
9,4
29
12,4
233
100,0

Velika večina udeležencev izobraževanja je poročala sodelavcem o vsebini izobraževanja, in
sicer v enoti A 79,3 % udeležencev, v enoti B 78,6 % in v enoti C 75,4 %. Svojim sodelavcem
niso poročali v enoti A v 9,8 % primerov, v enoti B v 6 % primerov, nekoliko pa izstopa enota
C, kjer niso poročali v 14 % primerov. Pri odgovoru, da se še niso udeležili nobenega
izobraževanja, nekoliko odstopa enota B s 15,5 %, medtem ko je odstotek pri enotah A in B
zelo podoben 10,9 % in 10,5 % zaposlenih.
Glede na to, da smo anketirance vprašali, ali so vsebino izobraževanja podali sodelavcem, nas
je zanimalo, na kakšen način so to storili. Pri tem vprašanju je bilo anketirancem ponujeno več
možnih odgovorov. Odgovori anketirancev so prikazani v preglednici 17.
Preglednica 17: Način prenosa izobraževalne vsebine med sodelavce
Možni odgovori
Ob prihodu na delo sem predstavil novosti
sodelavcem v izmeni.
Na oddelčnem sestanku sem poročal o
vsebini izobraževanja.
Zapisal sem poročilo na intranet.
Sodelavcem sem poslal vsebino po
elektronski pošti.
V skupino sodelavcev v aplikaciji Viber sem
poslal vsebine izobraževanja.
V skupino sodelavcev na Facebooku sem
poslal vsebine izobraževanja.

A
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

B
52
62,7
19
22,9
1
1,2
3
3,6
1
1,2
1
1,2

62
79,5
28
35,9
2
2,6
1
1,3
3
3,8
4
5,1

C
45
90,0
9
18,0
0
0,0
5
10,0
0
0,0
0
0,0

Skupaj
159
56
3
9
4
5

se nadaljuje
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Možni odgovori
Med odmorom sem pripovedoval o vsebini
izobraževanja, katerega udeleženec sem bil.
Drugo
Skupaj

A
N
%
N
%
N

B
41
49,4
3
3,6
83

34
43,6
3
3,8
78

C
23
46,0
1
2,0
50

Skupaj
98
7
211

Največ anketirancev je odgovorilo, da so sodelavcem predstavili novosti ob prihodu na delo (v
enoti A 62,7 %, B 79,5 % in enoti C 90 %), nadalje so anketiranci vsebino prenašali med
odmorom, ko so pripovedovali o vsebini izobraževanja, na katerem so bili (enota A 49,4 %, B
43,6 % in C 46 %), nato sledi odgovor, da so o vsebini poročali na oddelčnem sestanku (A 22,9
%, B 35,9% in C 18 %). Iz odgovorov anketirancev ugotavljamo, da zelo malo zaposlenih po
koncu izobraževanja naredi zapis izobraževalne vsebine. Tak način prenosa znanja med
sodelavce uporablja manj kot 4 % anketirancev.
Anketiranci so pod možnost drugo dopisali še naslednje odgovore: še nisem; sodelavcem oz.
študentom povem, če kaj novega izvem; naključno, ne prek izobraževanj, ampak od ust do ust;
s pogovorom; z vsakim primerom si med seboj pomagamo in motiviramo ter se naučimo vsak
dan nekaj; ob priložnosti si podelimo znanje; sodelavec naj bi to že vedel, povedal sem tudi
doma.
Pridobivanje znanja za posameznika pomeni izboljšanje njegovih pogojev za opravljanje dela.
Izredno pomembno pa je, da se novo znanje prenese tudi na ostale sodelavce, saj delo v trgovini
pomeni delo v skupini. Še zlasti velja, da je najpomembnejše novo zaposlene čim prej vključiti
v čim bolj učinkovit proces učenja na delu, da skupina lahko čim bolje dosega zastavljene cilje
v podjetju. Ker je prenos znanja pomemben dejavnik na poti do uspeha, smo anketirance prosili,
da ocenijo trditve, ki so se nanašale na prenos znanja v podjetju, kjer so zaposleni. Prosili smo
jih, da ocenijo, v kolikšni meri trditve veljajo zanje. Postavili smo 5-stopenjsko lestvico, pri
čemer je 1 pomenilo nič ne velja, 2 – malo velja, 3 – delno velja, 4 – precej velja in 5 – v celoti
velja. Odgovori so prikazni v preglednicah 15 do 19, in sicer za vsako izbrano enoto posebej in
za vse tri izbrane enote skupaj.
Trditev v enoti A, za katero so se anketiranci odločili, da precej velja (povprečna ocena 3,87),
je: Znanje, ki sem si ga pridobil skozi izkušnje, je za moje delo pomembnejše kot teoretično
znanje. Trditev S sodelavci sodelujemo in si pomagamo je sicer prejela višjo povprečno oceno
(3,95). Anketiranci v enoti A so ocenili, da zanje najmanj velja trditev Svojega znanja ne delim
s sodelavci, ker se bojim, da se bo kdo drug okoristil z njim (povprečna ocena 1,65, standardni
odklon 1,114) in trditev Kadar sem v vlogi mentorja novemu sodelavcu, sem za to ustrezno
nagrajen (povprečna ocena 1,96, standardni odklon 1,367). Iz odgovorov anketirancev v enoti
A ponovno lahko ugotovimo, da zaposleni motiviranosti s strani podjetja za prenos znanja med
njimi ne prepoznajo. Prav tako lahko glede na odgovore sklenemo, da za prenos znanja med
zaposlenimi ni večjih ovir, saj so bile trditve ocenjene s precej visoko povprečno oceno.
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Odgovori anketirancev enote A so prikazani v preglednici 18.
Preglednica 18: Prenos znanja v enoti A
Trditev
86

Povpr.
1,65

Enota A
Std. odklon
1,114

Min
1

Max
5

91
89

3,95
3,87

1,015
,894

1
1

5
5

91

3,62

1,041

1

5

90

3,80

1,247

1

5

85

1,96

1,367

1

5

N
Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker se
bojim, da se bo kdo drug okoristil z njim.
S sodelavci sodelujemo in si pomagamo.
Znanje, ki sem ga pridobil skozi izkušnje, je za
moje delo pomembnejše kot teoretično znanje.
Pri svojem delu uporabljam izboljšave, do katerih
sem prišel sam.
Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem pripravljen
deliti s sodelavci.
Kadar sem v vlogi mentorja novemu sodelavcu,
sem za to ustrezno nagrajen.

Podobno kot anketiranci v enoti A so tudi anketiranci v enoti B ocenili, da zanje najbolj velja
trditev S sodelavci sodelujemo in si pomagamo (povprečna ocena 4,53; standardni odklon
0,822). Trditev Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem pripravljen deliti s sodelavci so anketiranci
ocenili s povprečno oceno 4,5 (standardni odklon 0,837). V enoti B so anketiranci ocenili, da
zanje najmanj velja trditev Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker se bojim, da se bo kdo drug
okoristil z njim (povprečna vrednost ocene 1,71; standardni odklon 1,283). S trditvijo Kadar
sem v vlogi mentorja novemu sodelavcu, sem za to ustrezno nagrajen, se zaposleni v enoti B
malo strinjajo (povprečna ocena 2,35, standardni odklon 1,450). Iz odgovorov anketirancev
enote B lahko sklepamo, da so v enoti med zaposlenimi vzpostavljeni dobri pogoji za
prenašanje znanja. Nasprotno pa zaposleni motiviranosti s strani podjetja za učenje sodelavcev
ne prepoznajo. Odgovori anketirancev enote B so prikazani v preglednici 19.
Preglednica 19: Prenos znanja v enoti B
Trditev

Enota B
Max
N

Min
Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker se
bojim, da se bo kdo drug okoristil z njim.
S sodelavci sodelujemo in si pomagamo.
Znanje, ki sem ga pridobil skozi izkušnje, je za
moje delo pomembnejše kot teoretično znanje.
Pri svojem delu uporabljam izboljšave, do katerih
sem prišel sam.
Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem pripravljen
deliti s sodelavci.

Povpr

1

5

83

1,71

Std.
odklon
1,283

1
1

5
5

86
87

4,53
4,37

,822
,717

1

5

86

4,00

,970

1

5

86

4,51

,837

se nadaljuje
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Trditev

Enota B
Max
N

Min
Kadar sem v vlogi mentorja novemu sodelavcu,
sem za to ustrezno nagrajen.

1

5

80

Povpr
2,35

Std.
odklon
1,450

Odgovori anketirancev v enoti C se bistveno ne razlikujejo od odgovorov anketirancev enot A
in B. Na osnovi odgovorov ugotavljamo, da za anketirance v enoti C najbolj velja trditev
Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem pripravljen deliti s sodelavci (povprečna ocena 4,21,
standardni odklon ,948), sledita trditvi Pri svojem delu uporabljam izboljšave, do katerih sem
prišel sam (4,12; 0,908) in Znanje, ki sem ga pridobil skozi izkušnje, je za moje delo
pomembnejše kot teoretično znanje (povprečna ocena 4,11, standardni odklon 0,795). Za
zaposlene v enoti C najmanj (1,61) velja trditev Kadar sem v vlogi mentorja, sem za to ustrezno
nagrajen (standardni odklon 1,231). Sklenemo lahko, da si zaposleni brez težav prenašajo
znanje med seboj, kadar pa so v vlogi mentorja, pa bi s strani podjetja pričakovali ustreznejše
nagrajevanje. Odgovori anketirancev enote C so prikazani v preglednici 20.
Preglednica 20: Prenos znanja v enoti C
Trditev
N
Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker se bojim,
da se bo kdo drug okoristil z njim.
S sodelavci sodelujemo in si pomagamo.
Znanje, ki sem ga pridobil skozi izkušnje, je za
moje delo pomembnejše kot teoretično znanje.
Pri svojem delu uporabljam izboljšave, do katerih
sem prišel sam.
Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem pripravljen
deliti s sodelavci.
Kadar sem v vlogi mentorja novemu sodelavcu,
sem za to ustrezno nagrajen.

54

Enota C
Povpr.
Std.
odklon
1,59
1,174

Min

Max
1

5

56
57

4,05
4,11

1,086
,795

1
2

5
5

57

4,12

,908

1

5

56

4,21

,948

1

5

56

1,61

1,231

1

5

Na osnovi rezultatov multivariatne analize variance (MANOVA), prikazanih v preglednici 21,
je mogoče ugotoviti, da se načini prenosa znanja med zaposlenimi med opazovanimi tremi
enotami podjetja razlikujejo. Rezultat preizkusa Pillai Trace je statistično pomemben, pri čemer
njegova vrednost (Pillai Trace = 0,244) odraža majhne razlike med enotami. Statistično
pomembnih razlik ni mogoče potrditi le pri vprašanju Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker
se bojim, da se bo kdo okoristil z njim, pri katerem so tudi sicer odgovori v povprečju najnižji.
Ugotavljamo, da so anketiranci, zaposleni v enotah B in C, zelo podobno odgovarjali,
malenkost slabše povprečne ocene z večjo razpršenostjo okrog povprečne ocene so bile v enoti
A. Na osnovi odgovorov dobimo pregled nad pogledi zaposlenih na prenos znanja, ki nam daje
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vedeti, da so zaposleni v vseh treh enotah pripravljeni deliti svoje znanje s sodelavci, da pa za
vlogo mentorja novemu sodelavcu ne zaznajo ustreznega nagrajevanja s strani podjetja.
Odgovori anketirancev za vse tri izbrane enote so prikazani v preglednici 21.
Preglednica 21: Prenos znanja v izbranih enotah A, B in C (MANOVA)
Trditev

A
Povpr.

Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker
1,65
se bojim, da se bo kdo drug okoristil z
njim.
S sodelavci sodelujemo in si pomagamo.
3,95
Znanje, ki sem ga pridobil skozi
3,87
izkušnje, je za moje delo pomembnejše
kot teoretično znanje.
Pri svojem delu uporabljam izboljšave,
3,62
do katerih sem prišel sam.
Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem
3,80
pripravljen deliti s sodelavci.
Kadar sem v vlogi mentorja novemu
1,96
sodelavcu, sem za to ustrezno nagrajen.
Pillai trace = 0,244 (stopnja pomembnosti = 0,000)

B
Povpr.

C
Povpr.

1,71

1,59

ANOVA
F
Stopnja
pomembnosti
0,093
0,911

4,53
4,37

4,05
4,11

9,641
9,371

0,000
0,000

4,00

4,12

6,105

0,003

4,51

4,21

10,325

0,000

2,35

1,61

5,698

0,004

V izbranem podjetju obstaja informacijski sistem, v katerem je zbrana dokumentacija, v kateri
so napotki in usmeritve za vsakdanje delo. Anketirance smo prosili, da za vire, navedene v
anketnem vprašalniku, označijo, kako pogosto posamezen vir uporabljajo. Za analizo smo
uporabili 5-stopenjsko lestvico, pri čemer je 1 pomenilo, da navedenega vira nikoli ne
uporabljajo, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto in 5, da ga uporabljajo redno.
Glede na rezultate, prikazane v preglednici 22, je razvidno, da med opazovanimi enotami
podjetja praktično ni razlik v pogostosti uporabe posameznih informacijskih virov. Wilksova
lambda (0,898) je sicer statistično pomembna (stopnja pomembnosti = 0,008), pri čemer pa
posamični preizkusi analize variance ne potrjujejo statistično pomembnih razlik med izbranimi
enotami v pogostosti uporabe posameznih informacijskih virov.
Iz odgovorov anketirancev ugotavljamo, da najbolj pogosto informacije za svoje delo preberejo
na oglasnih deskah v enotah (povprečne ocene pri teh odgovorih so bile najvišje pri vseh treh
enotah A ‒ 3,66; B – 3,99 in C – 3,51). Anketiranci so v nadaljevanju glede na pogostost
uporabe najvišjo povprečno oceno dodelili delovnim navodilom in obrazcem, ki jih potrebujejo
pri svojem vsakodnevnem delu. Pogostost uporabe je bila tako kot pri prejšnjem odgovoru tudi
tokrat v vseh treh enotah zelo podobna občasno v enoti A (3,10); prav tako občasno v enoti B
(3,51) in enako v enoti C (3,46). Nato sledijo še priročniki, intranet in gradiva usposabljanj,
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kjer so anketiranci ocenili, da omenjena gradiva redko uporabljajo (2,40). Glede na to, da je
oglasna deska v posameznih enotah po navedbah anketirancev najboljši informacijski vir, velja
poudariti, da mora podjetje vsebini le-te nameniti veliko pozornost. Osveževanje oglasne deske
mora biti hitro, vsebina pa preprosta, da jo razume čim večje število uporabnikov.
Preglednica 22: Pogostost uporabe gradiv
Izbrana enota
A

Intranet
podjetja
88
2,31
1,197
1
5
85
2,51
1,333
1
5
57
2,51
1,364
1
5
1,042
0,354

Oglasna
deska
92
3,66
1,303
1
5
87
3,99
1,196
1
5
57
3,51
1,182
1
5
2,893
0,057

Priročniki

N
88
Povpr.
2,47
Std. odklon
1,039
Min
1
Max
5
B
N
86
Povpr.
2,51
Std. odklon
1,299
Min
1
Max
5
C
N
57
Povpr.
2,58
Std. odklon
1,336
Min
1
Max
5
ANOVA
F
0,241
Stopnja
0,786
pomembnosti
Wilksova lambda = 0,898 (stopnja pomembnosti = 0,008)

Delovna navodila,
obrazci
90
3,10
1,218
1
5
86
3,51
1,290
1
5
57
3,46
1,255
1
5
2,291
0,056

Gradiva
usposabljanj
90
2,36
1,284
1
5
85
2,58
1,383
1
5
56
2,20
1,327
1
5
1,525
0,220

Ob zaključku sklopa vprašanj, ki so se nanašala na prenos znanja v podjetju, smo anketirancem
dali možnost, da zapišejo, če bi želeli še kaj sporočiti. Njihove misli so bile naslednje:
 »Zaradi premalo zaposlenih izobraževanje oz. uvajanje ni mogoče. Znajti se moraš sam,
odvisno pa je od vsakega posameznika.«



»Delodajalcem malo več dolžnosti glede izobraževanja.«
»Če so sodelavci pripravljeni deliti znanje in pomagati, sem taka tudi jaz. Če nič ne delijo
z menoj, tudi jaz ne bom pomagala.«



»Za znanje je najboljše imeti pisne in ustne vire za najbolje učinkovito podeljene
informacije.«



»Izobraževanja je v vseh letih dela še vedno premalo.«

Anketiranci so v zvezi z ravnanjem znanja podajali zelo podobne odgovore znotraj posamezne
enote. Če pogledamo vse tri enote skupaj, so razlike med odgovori majhne. Pri določenih
odgovorih so se pokazale manjše razlike med posameznimi enotami, največkrat v razpršenosti
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odgovorov okrog povprečne vrednosti.
Ob izdelavi anketnega vprašalnika smo na osnovi prebrane strokovne literature in člankov
predvidevali, da ima vodja, ki vodi in organizira posamezno enoto, lahko vpliv na to, kako
znanje dojemajo in z njim ravnajo zaposleni. Zaradi teh predvidevanj smo zaključek anketnega
vprašalnika namenili pogledom zaposlenih na vlogo vodstva, pri čemer je bilo mišljeno in
poudarjeno vodstvo maloprodajnih enot, nato pa, kako ocenjujejo vlogo svoje vodje enote pri
spodbujanju učenja in prenašanju znanja med zaposlenimi.
Najprej so zaposleni ocenjevali, v kolikšni meri vodstvo (vodja maloprodajnih enot, direktor
sektorja) upošteva njihova mnenja, zamisli in pripombe pri reševanju različnih težav, povezanih
z njihovim delom. Anketirance smo prosili, da na lestvici od 1 do 6 označijo ustrezen odgovor,
pri čemer 1 pomeni nič ne velja, 2 – malo velja, 3 – delno velja, 4 – precej velja, 5 – v celoti
velja in 6 – ne podajam mnenj, pripomb, zamisli. Odgovore anketirancev smo prikazali v
preglednici 23.
Preglednica 23: V kolikšni meri vodstvo upošteva predloge, zamisli, ideje zaposlenih
Izbrana enota
N
Povprečje
Std. odklon
Enota A
78
2,6
1,316
Enota B
79
2,7
1,491
Enota C
56
2,6
1,159
Skupaj
213
2,6
1,343
Robustna Welch statistika = 2,527 (stopnja pomembnosti = 0,083)

Minimum

Maksimum
1
1
1
1

5
5
5
5

Odgovor 6 Ne podajam mnenj, pripomb in zamisli smo iz analize povprečij izločili. Ta odgovor
je sicer izbralo 18 anketirancev oz. 8,2 %.
Anketiranci menijo, da njihovo vodstvo malo upošteva njihove predloge, saj je bila povprečna
ocena pri tem vprašanju za vse tri enote 2,6 (rezultat preizkusa analize variance je statistično
nepomemben).
Nadalje smo anketirance spraševali, kako vidijo vlogo vodje enote, v kateri so zaposleni. Vloga
vodje nas je zanimala z vidika odkrivanja in prenašanja znanja med zaposlenimi v enoti. Glede
na različne osebnosti, ki vodijo enote, smo predvidevali, da bodo pri ocenah s strani
anketirancev različno ocenjene. Anketirance smo prosili, da ocenijo, v kolikšni meri
postavljene trditve veljajo za njihovo vodjo enot. Ocene so bile postavljene na 5-stopenjski
lestvici, pri čemer je 1 pomenilo nič ne velja, 2 – malo velja, 3 – delno velja, 4 – precej velja in
5 – v celoti velja.
Anketiranci so ocenili, da za vodjo enote A malo velja, da poudarja timski način dela (PV =
2,76), da prav tako malo velja (PV = 2,70), da ima vlogo mentorja in jih spodbuja k učenju,
povprečna ocena pri trditvi Z vodjo še nisem imel osebnega stika je pri vodji enote A 2,12, kar
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pomeni, da malo velja, da anketiranci z vodjo še niso imeli osebnega stika. Vodja enote A je
bil pri vseh postavljenih trditvah s strani anketirancev ocenjen slabše od povprečja vseh treh
enot. Podatki anketirancev o ocenah za vodenje njihove vodje so prikazani v preglednici 24.
Preglednica 24: Vloga vodje enote A pri prenosu znanja
Trditev
N
Vodja enote ima vlogo mentorja in nas
spodbuja k učenju.
Vodja enote poudarja timski način dela.
Vodja enote ustvarja primerno ozračje za
učenje.
Z vodjo enote sem se vsaj enkrat že pogovoril
o svojih načrtih za poklicno prihodnost.
Vodja enote skrbi za potrebe in želje vsakega
posameznika. Je svetovalec, mentor in učitelj.
Vodja enote spodbuja naše ideje, ki
pripomorejo k doseganju boljših rezultatov
delovnega procesa.
Z vodjo enote še nisem imel osebnega stika.

90

Enota A
Povpr.
Std.
odklon
2,70
1,166

Min

Max
1

5

92
90

2,76
2,61

1,394
1,330

1
1

5
5

91

2,01

1,354

1

5

92

2,68

1,317

1

5

92

2,52

1,313

1

5

92

2,12

1,341

1

5

Vodja enote B pri vseh trditvah izstopa iz povprečja vseh treh enot. Anketiranci so pri vodji
enote B z najboljšo povprečno oceno ocenili, da za vodjo te enote skoraj v celoti velja, da
poudarja timski način dela – s povprečno oceno 4,73 (standardni odklon = 0,495). Prav tako so
ocenili, da za vodjo precej velja, da ustvarja primerno ozračje za učenje (PV = 4,59, standardni
odklon = 0,660), spodbuja ideje, ki pripomorejo k doseganju boljših rezultatov delovnega
procesa (PV = 4,57, standardni odklon = 0,805). Anketiranci so ocenili, da delno velja, da so
se z vodjo vsaj enkrat že pogovorili o svojih načrtih za poklicno prihodnost (PV = 3,24). Ocena
PV = 1,64 pomeni, da za trditev z vodjo še nisem imel osebnega stika to malo velja. Podatki o
ocenah vodenja vodje anketirancev enote B so zapisani v preglednici 25.
Preglednica 25: Vloga vodje enote B pri prenosu znanja
Trditev
N
Vodja enote ima vlogo mentorja in nas
spodbuja k učenju.
Vodja enote poudarja timski način dela.
Vodja enote ustvarja primerno ozračje za
učenje.

86
86
85

Enota B
Povpr.
Std.
odklon
4,47
,822
4, 73
4,59

,495
,660

Min

Max
2

5

3
3

5
5

se nadaljuje
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Trditev
N
Z vodjo enote sem se vsaj enkrat že pogovoril
o svojih načrtih za poklicno prihodnost.
Vodja enote skrbi za potrebe in želje vsakega
posameznika. Je svetovalec, mentor in učitelj.
Vodja enote spodbuja naše ideje, ki
pripomorejo k doseganju boljših rezultatov
delovnega procesa.
Z vodjo enote še nisem imel osebnega stika.

85

Enota B
Povpr.
Std.
odklon
3,24
1,578

Min

Max
1

5

86

4,53

,822

1

5

86

4,57

,805

2

5

83

1,64

1,274

1

5

Vodja enote C je bil pri nekaterih trditvah ocenjen nad povprečnimi vrednostmi vseh treh enot.
Anketiranci, zaposleni v enoti C, so ocenili, da za njihovo vodjo najbolj velja trditev Vodja
poudarja timski način dela (PV = 3,81, standardni odklon = 1,025), sledi trditev Vodja ima
vlogo mentorja in nas spodbuja k učenju (PV = 3,32, standardni odklon = 1,270), Vodja ustvarja
primerno ozračje za učenje (PV = 3,18, standardni odklon = 1,255). Enaka povprečna vrednost
– 3,18, vendar s standardnim odklonom 1,323, je bila dodeljena vodji enote C tudi za trditev
Vodja enote spodbuja ideje, ki pripomorejo k doseganju boljših rezultatov delovnega procesa.
Trditev Z vodjo še nisem imel osebnega stika je prejela povprečno oceno 1,56 (standardni
odklon = 1,225), kar pomeni, da za vodjo enote C malo velja, da anketiranci z njo še niso imeli
osebnega stika. Podatki o odgovorih anketirancev v enoti C so zapisani v preglednici 26.
Preglednica 26: Vloga vodje enote C pri prenosu znanja
Trditev
N
Vodja enote ima vlogo mentorja in nas
spodbuja k učenju.
Vodja enote poudarja timski način dela.
Vodja enote ustvarja primerno ozračje za
učenje.
Z vodjo enote sem se vsaj enkrat že pogovoril
o svojih načrtih za poklicno prihodnost.
Vodja enote skrbi za potrebe in želje vsakega
posameznika. Je svetovalec, mentor in učitelj.
Vodja enote spodbuja naše ideje, ki
pripomorejo k doseganju boljših rezultatov
delovnega procesa.
Z vodjo enote še nisem imel osebnega stika.
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Enota C
Povpr. Std. odklon
3,32
1,270

Min
1

Max
5

57
57

3,81
3,18

1,025
1,255

1
1

5
5

57

2,70

1,439

1

5

57

3,14

1,288

1

5

56

3,18

1,323

1

5

57

1,56

1,225

1

5

Glede na rezultate multivariatne analize variance (MANOVA), prikazane v preglednici 27, je
mogoče potrditi statistično pomembnost razlik med ocenami vodij v treh opazovanih enotah
(predstavljene v preglednicah 24, 25 in 26). Rezultat preizkusa Pillai Trace je namreč statistično
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pomemben, pri čemer njegova vrednost (Pillai Trace = 0,566) odraža zmerne razlike med
enotami.
V uvodu obravnavanih trditev, povezanih z vlogo vodje enote pri prenosu znanja med
zaposlenimi, smo predvidevali, da med vodji obstajajo razlike v načinu vodenja, s tem pa tudi
na prenašanje znanja med zaposlenimi. Najvišje so svojo vodjo ocenili zaposleni v enoti B,
medtem ko je vodja v enoti A prejel najnižje ocene. Vzroki za nastale razlike med ocenami
vodij niso bili predmet empiričnega dela magistrske naloge in jih ne moremo navajati.
Preglednica 27: Vloga vodje pri prenosu znanja – izbrane enote A, B in C
Trditev

A
Povpr.

Vodja enote ima vlogo mentorja in nas
2,70
spodbuja k učenju.
Vodja enote poudarja timski način dela.
2,76
Vodja enote ustvarja primerno ozračje
2,61
za učenje.
Z vodjo enote sem se vsaj enkrat že
2,01
pogovoril o svojih načrtih za poklicno
prihodnost.
Vodja enote skrbi za potrebe in želje
2,68
vsakega posameznika. Je svetovalec,
mentor in učitelj.
Vodja enote spodbuja naše ideje, ki
2,52
pripomorejo k doseganju boljših
rezultatov delovnega procesa.
Z vodjo enote še nisem imel osebnega
2,12
stika.
Pillai Trace = 0,566 (stopnja pomembnosti = 0,000)

B
Povpr.

C
Povpr.

4,47

3,32

ANOVA
F
Stopnja
pomembnosti
55,019
0,000

4,73
4,59

3,81
3,18

79,396
69,352

0,000
0,000

3,24

2,70

14,955

0,000

4,53

3,14

58,364

0,000

4,57

3,18

71,256

0,000

1,64

1,56

4,798

0,009

Ob zaključku anketnega vprašalnika smo anketirancem dali možnost, da zapišejo, če želijo v
zvezi z vlogo vodstva pri prenosu znanja še kaj sporočiti. Dobili smo naslednje zapise:



»Več izobraževanj, kjer si pridobimo novo znanje, ideje.«
»Več znanja, boljše delovno mesto, višja plača, višja motivacija za delo.«



»Naj se zresnijo.«



»Večina misli in novosti je včasih hitro zavrnjenih in ignoriranih, zato se počasi nehamo
truditi predajati znanje.«



»Vodstvo bi moralo v večji meri sodelovati z delavci in pridobivati informacije o stanju
izboljšav s strani zaposlenih, ki dnevno spremljajo dogajanje v prodajnih enotah.«



»Želim si, da bi se vodja večkrat osredotočil na vse delavce.«
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5.3

Razprava in interpretacija

Rezultati analize anketnih vprašalnikov kažejo, da je večina zaposlenih naklonjena dodatnemu
izobraževanju, da si želijo novih znanj in izkušenj, da bi svoje delo lahko bolj kakovostno
opravljali. Menimo, da bi moralo podjetje tak način razmišljanja svojih zaposlenih izkoristiti,
jih spodbuditi in dodatno motivirati, da se znanje prenaša med njimi.
Izbrane enote, katerih zaposleni so sodelovali pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, imajo
vsaka svoje za podjetje različne lastnosti.


Enota A je največja enota izbranega podjetja v Sloveniji, ima največje število zaposlenih
in strukturo zaposlenih po oddelkih najbolj določeno. Zaposleni med delovnim časom
malokrat menjajo oddelke. Glede na to, da je število zaposlenih veliko, imajo manj stika z
vodjo enote, kar se je pokazalo tudi v odgovorih anketirancev, ki so se nanašali na
ocenjevanje njihove vodje enote. So pa zaposleni v tej enoti naklonjeni izobraževanju in
prenašanju znanja med njimi.



Enota B je največkrat izbrana kot testna enota za pilotske projekte, ki se nato kot dobra
praksa prenašajo naprej v podjetju. Poleg tega je del te enote tudi največja spletna trgovina
izbranega podjetja. V času epidemije se je ta enota znašla pred veliko novimi izzivi, ki jih
je turbulenten čas epidemije prinesel. Predvsem je bilo pomembno, da se je znanje
obstoječih zaposlenih na nove čim hitreje in čim bolj kakovostno preneslo, da so uspeli
zagotoviti nemoteno oskrbo njihovih kupcev. Zaposleni v tej enoti so glede na rezultate
ankete najbolj naklonjeni izobraževanju in prenašajo znanje med sodelavce. Za vodjo enote
so anketiranci v anketnem vprašalniku najbolje izmed vseh treh enot ocenili, da ustvarja
primerno ozračje za učenje, da ima vodja vlogo mentorja in zaposlene spodbuja k učenju.



V enoti C je bil pred dobrim letom dni ustanovljen trening center za novo zaposlene. Smisel
tega centra je, da vsak zaposleni, ki nastopi delo v večjih kolektivih, najprej spozna delo v
tej enoti, se spozna z osnovnimi postopki dela in nato nadaljuje delo v enoti, kamor je
razporejen. Časovno trening traja teden dni. Iz anketnih vprašalnikov je razbrati, da so
zaposleni v tej enoti naklonjeni prenašanju znanja, ocene posameznih parametrov
anketnega vprašalnika so med enoto A in enoto B.

V anketnem vprašalniku smo se v okviru vprašanj o udeležbi izobraževanj in usposabljanj in
njunem prispevku h kakovostno opravljenemu delu srečali tudi z dvema elementoma učeče se
organizacije, in sicer :


z mentorstvom: približno polovica anketirancev se je na delo uvajala pod vodstvom
dodeljenega mentorja. Prispevek h kakovosti opravljanja dela so anketiranci ocenili s
povprečno oceno 4,03, kar pomeni, da je bil precejšen. Tu smo postavili tudi vprašanje, ali
so bili zaposleni v vlogi mentorja. Da so to bili, je le četrtina anketirancev odgovorila
pritrdilno. Prispevek h kakovosti opravljenega dela so ocenili kot delno (povprečna ocena
3,23). Na osnovi rezultatov ankete ugotavljamo tudi, da anketiranci menijo, da malo velja
(povprečna ocena 2,01), da so za vlogo mentorja sodelavcu ustrezno nagrajeni;
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z nasledstvom: na osnovi raziskave ugotavljamo, da je bilo v okviru akademije za
poslovodje v okviru projekta nasledstvo vključenih 25 anketirancev od skupno 235
sodelujočih v anketi, kar predstavlja 10,6 % anketirancev. Zaradi pogostih zamenjav
zaposlenih (odhodi drugam ali v pokoj) na ključnih menimo, da je ta odstotek prenizek in
bi moralo izbrano podjetje iskati več zaposlenih, ki imajo potencial in željo po učenju in
prevzemanju odgovornejših delovnih mest.

Iz odgovorov anketirancev lahko povzamemo, da se v veliki meri zavedajo vrednosti znanja,
njegovega odkrivanja, prenašanja in shranjevanja. Želijo si več izobraževanj, povezanih z
njihovim delom. Do izobraževanja in učenja imajo pozitiven pogled. V anketnem vprašalniku
smo anketirance vprašali tudi, če se bojijo, da bi se kdo okoristil z njihovim znanjem. Odgovori
so bili v vseh enotah podobni – za anketirance to malo velja. Podjetje bi to moralo izkoristiti in
prenašanje znanja med zaposlenimi spodbujati.
V zadnjem letu in pol je izobraževanje v izbranem podjetju povsem zamrlo zaradi izredne
situacije, povezane z epidemijo covida-19. Nujna izobraževanja so potekala prek e-učilnice, ki
pa zaposlenim, kot smo ugotovili pri rezultatih ankete, kot vir pridobivanja znanja ni najbolj
ustrezen. Večino znanja in izkušenj si, sodeč po rezultatih ankete, zaposleni izmenjujejo ustno,
na oddelčnih sestankih in med pogovori v času odmorov. Na osnovi obravnave anketnih
vprašalnikov smo ugotovili, da zaposleni kot najpogostejši vir informacij in napotkov za delo
uporabljajo oglasno desko v enotah. Poskrbeti bi bilo treba, da bi se to znanje nekje zapisalo in
tako ohranilo tudi za tiste, ki sestanek ali odmor zamudijo, s tem pa tudi novosti, ki jih je
sodelavec predstavljal. Odgovori anketirancev iz vseh treh enot so bili skozi vprašalnik zelo
podobni. Pojavljale so se le manjše razlike v prepoznavanju vrednosti znanja zanje osebno in
za podjetje. Večje razlike med ocenami in enotnostmi odgovorov so nastale pri ocenjevanju
trditev, ki so se navezovale na vodje enote in njihov odnos na prenos znanja med zaposlenimi.
Na vodenje enote vplivajo stil vodenja posameznega vodje, njegove osebne izkušnje in
morebitna bojazen pred tem, da bi nekdo vedel več kot vodja. Zaposleni so na anketnih
vprašalnikih odgovarjali tudi, da njihova udeležba na sestankih na ravni celotnega centra (če se
v enoti izvajajo) precej prispeva h kakovostno opravljenemu delu. Anketiranci so v enoti B
ocenili prispevek h kakovostno opravljenemu delu s povprečno oceno 4,08, v enoti C pa s 3,28.
Ugotavljamo, da med vodji obstajajo razlike pri vplivanju na zaposlene v procesu učenja in
prenašanja znanja med njimi. Za podjetje bi bilo ključno raziskati vzroke, zakaj prihaja do razlik
med vodenjem, ter spodbujati vodje, da svoje znanje in izkušnje delijo z zaposlenimi.
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6

ZAKLJUČEK

V magistrski nalogi je predstavljen proces ravnanja z znanjem tako skozi teoretični vidik kot
skozi vidik izbranega trgovskega podjetja. Podjetje, ki želi dolgoročno uspeti na trgu, ki je poln
konkurentov in dnevno spreminjajočih se pogojev za delo, bo dolgoročno uspelo le, če se bo
zavedalo vrednosti znanja svojih zaposlenih. Tri enote, ki smo jih izbrali za namen izdelave
magistrske naloge, se še posebej srečujejo z nenehnim spreminjanjem sestave zaposlenih v
enoti. Na osnovi odgovorov anketirancev ugotavljamo, da zaposleni pomembnost ravnanja z
znanjem na individualni ravni ocenjujejo dokaj visoko. Prav tako lahko sklenemo, da si znanje
med seboj brez težav prenašajo, iščejo pa tudi nove rešitve za izboljšanje delovnih pogojev. Za
izbrano podjetje mora biti ključnega pomena, da znanje prepoznajo, ga uporabljajo in delijo z
vsemi zaposlenimi ter ga tako prenašajo naprej. Podjetje mora ozavestiti pomembnost
posameznika z vsem njegovim znanjem, spretnostmi in veščinami. Za odgovorne za kadrovski
razvoj je ključno zavedanje, da se v vsakem posamezniku skriva kakšno posebno – tiho znanje,
ključ, ki ga odkriva, pa odpira tudi vrata v nove inovacije in boljšo produktivnost, ki omogoča
konkurenčno prednost za podjetje.
V izbranem podjetju so se v zadnjih letih srečevali z novo nastalimi razmerami, ki so posledica
pomanjkanja domače delovne sile in s tem povezanim odprtjem trga iskalcem zaposlitve,
zaposlitve prek različnih agencij, ki nudijo delovno silo iz držav bivše Jugoslavije. Tu so nastale
popolnoma nove razmere, saj novo zaposleni ne znajo slovenskega jezika, ne poznajo načina
dela, v večini niso imeli niti ustreznega znanja za delo v trgovini. Obstoječi zaposleni v
prodajnih enotah skupaj s svojimi vodjami iščejo ustrezne rešitve, kako znanje čim hitreje
prenesti na te sodelavce, da bi zagotavljali nemoten delovni proces in rezultate, ki jih zahteva
vodstvo. Zaposleni, ki so bili dodeljeni v prodajne enote prek agencij, niso bili deležni
nikakršnih izobraževanj s strani izbranega podjetja. Znanje, ki so ga za svoje delo pridobili, so
črpali izključno od že zaposlenih v prodajnih enotah.
Po umiritvi razmer s pomanjkanjem delovne sile in s prihodi tujcev so se v izbranem podjetju
pojavile nove razmere, povezane z epidemijo covida-19. Nenadoma se je pojavil izjemno
povečan obseg dela, zaposleni so izostajali od dela zaradi različnih razlogov (varstvo otrok,
karantene zaradi stikov z okuženimi osebami, morda so tudi sami zboleli). Ker so se povečale
odsotnosti z dela in obenem obseg dela, je bilo časa za učenje in prenašanje znanja zelo malo.
Prihajamo v čas, ko se tudi razmere, povezane z epidemijo, počasi umirjajo. V tem času se je
pojavil tudi upad najemanja tuje delovne sile, saj je epidemija mnoga podjetja prisilila v
(začasno) zaprtje in število »domačih« iskalcev zaposlitve se je povečalo.
V prihodnosti bo za izbrano podjetje ključnega pomena, da nadaljuje z izobraževanjem svojih
zaposlenih, saj se pričakuje, da se bo trg dela spreminjal ves čas. Ključno je, da pri svojih
zaposlenih išče potenciale, motivira prenašanje znanja med njimi, saj si bodo le tako zagotovili
konkurenčno prednost pred ostalimi trgovinskimi družbami.
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V izbranem podjetju se bodo v prihodnjih nekaj letih srečali tudi z mnogimi odhodi ključnih
zaposlenih, poleg odhodov v druga podjetja tudi v pokoj. Pomembno je, da se iščejo zaposleni,
ki imajo motivacijo in ustrezne sposobnosti za prevzemanje ključnih delovnih mest. Čas, ki je
bil zaradi epidemije zamujen za izobraževanje, bo treba zelo hitro in ustrezno nadomestiti.

6.1

Priporočila in usmeritve za nadaljnje raziskovanje

Ves čas naloge smo poudarjali pomen znanja v podjetju za njegov dolgoročni uspeh. Pri
raziskovanju se nismo mogli znebiti občutka, da so to bolj ali manj samo besede. Dejanj, ki bi
to dokazovala, pa je premalo. Tudi v izbranem podjetju so že prejeli celo vrsto certifikatov,
povezanih z ravnanjem z znanjem. V podjetju imajo zapisano, kako bi moralo biti, da bi se
znanje med zaposlenimi prenašalo, ohranjalo in na nek način sistematiziralo. Zaradi
vsakodnevnih sprememb na trgu dela se mnogi dobro zastavljeni projekti ravnanja z znanjem
ustavijo ali celo zamrejo. Zaradi pomanjkanja bolj izobraženih zaposlenih v prodajnih enotah
so se mnogi procesi znotraj enot upočasnili. Obenem je časa, ki bi ga lahko namenili za
ugotavljanje, razvoj in prenašanje znanja, vse manj. Motivacija zaposlenih za pridobivanje
znanja je, sodeč po anketi, še vedno na visoki ravni. Pri raziskovanju smo se v zadnjem delu
lotili tudi vpliva vodje na spodbujanje prenosa znanja med zaposlenimi. Ugotavljamo, da so
veščine vodij ključnega pomena, predvsem, kako zaposlene na ustrezen način motivirati za
doseganje usmeritev in ciljev podjetja.
V nadaljevanju podajamo predloge za nadaljnje raziskovanje:


smiselno bi bilo raziskati motive zaposlenih za nadaljnje izobraževanje v podjetju – ali je
to želja po napredovanju, boljši plači, boljših delovnih pogojih ali osebna rast;



zaposleni v prodajnih enotah so razpršeni po celi Sloveniji. Menimo, da bi bila raziskava,
na osnovi katere bi se lahko opredelilo, kako ta znanja zapisati na zemljevid znanj,
dobrodošel pripomoček za trgovinska podjetja;
zanimivo bi bilo raziskati, zakaj imajo nekateri vodje boljši pristop k motivaciji za
prenašanje znanja med zaposlenimi.



6.2

Priporočila in usmeritve za prakso

V naši raziskavi je bilo prek anket izraženo sporočilo zaposlenih, da si želijo več izobraževanj,
ki bi jim olajšala delovne procese. V izbranem podjetju se pri vključevanju v izobraževalne
procese vse prevečkrat izključijo zaposleni na najnižjih delovnih mestih. Pot do pridobivanja
njihovega znanja pa je vse prevečkrat odvisna od motiviranosti njihovih nadrejenih za
predajanje znanja. Na tak način se mnogo znanja izgubi v predavalnicah, priročnikih in tudi v
zapisanih standardih o posameznih tehnoloških postopkih, povezanih z delovnim mestom.
Standardi so nemalokrat zapisani na preveč strokoven, manj izobraženim zaposlenim težko
razumljiv način. Tudi zato nemalokrat prihaja do nesporazumov, napačnih tolmačenj in iz tega
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tudi zmotnih reakcij zaposlenih. Vse to pa vpliva na potek delovnega procesa. Priporočila, ki
jih predajamo za prakso na osnovi naše raziskave, so naslednja:


postaviti bi bilo treba temelje, ki bi opredeljevali minimalne standarde znanj, ključnih za
zasedbo posameznega delovnega mesta. Na osnovi tega bi bilo treba določiti merila
oziroma lestvico, na osnovi katere je nemoten delovni proces še možen;



v vsaki enoti bi morali določiti odstotek zaposlenih, ki bi bili vključeni v proces nasledstva,
v katerega so običajno vključeni zaposleni, ki so s strani nadrejenih prepoznani kot
potencialni kader za prevzem ključnih delovnih mest;



za mentorje bi morali določiti boljša merila za vrednotenje prenosa znanj na zaposlene.
Čas, ki ga mentor in njegov učenec porabita za učenje, bi moral biti izločen iz izračunov
za uspešnost enote.
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Priloga 1

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
sem Tina Skubic, študentka podiplomskega študija na Fakulteti za Management, Univerze na
Primorskem. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Prenos znanja v trgovini, v kateri
raziskujem celostno ravnanje z znanjem v izbranem trgovskem podjetju. S priloženim anketnim
vprašalnikom želim pridobiti podatke o prenosu znanja na zaposlene, ter prenosu znanja med
zaposlenimi v podjetju. Vaši odgovori bodo dragocen vir podatkov za spremembe v praksi in
v veliko pomoč pri izvedbi raziskave.
Anketa je prostovoljna in anonimna, zato vas prosim, da iskreno odgovarjate na vprašanja.
Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za namen izdelave magistrske naloge v agregirani
obliki.
Za čas, ki ga boste porabili za izpolnjevanje ankete, se vam najlepše zahvaljujem.
Tina Skubic
1. DEMOGRAFSKI PODATKI:
1.1
Spol (ustrezno označite):

M

Ž

1.2
Starost (ustrezno označite)
a) Do 25 let
b) Od 26 do 35 let
c) Od 36 do 45 let
d) Od 46 do 55 let
e) Nad 55 let
1.3. Dokončana izobrazba (ustrezno označite)
a) Nedokončana osnovna šola
b) Osnovna šola
c) Poklicna šola
d) Srednja šola
e) Višja strokovna šola
f) Visokošolska strokovna ali 1. bolonjska stopnja
g) Univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja
h) Znanstveni magisterij ali doktorat
1.4
a)
b)
c)
d)

Delovno mesto, ki ga trenutno zasedate (ustrezno obkrožite)
Prodajalec (na oddelku suhi program, neživila, blagajne)
Prodajalec na strežni liniji (ribarnica, mesnica, delikatesa, kulinarika, kruh in slaščice)
Izmenovodja/oddelkovodja
Poslovodja
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1.5 Vaša delovna doba v podjetju, kjer ste trenutno zaposleni v letih (ustrezno označite)
a) od 0 do 2 leti
b) od 3 do 5 let
c) od 6 do 10 let
d) od 11 do 20 let
e) 21 let in več
2. ZNANJE V TRGOVINI
2.1 Vlaganje v razvoj in izobraževanje zaposlenih je eden izmed pomembnejših razvojnih
dejavnikov podjetja. Prosim Vas, da ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za
podjetje, v katerem ste trenutno zaposleni? (na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 nič
ne velja, 2 malo velja, 3 delno velja, 4 precej velja, 5 v celoti velja, obkrožite ustrezno
številko pri odgovoru)

Zaposleni vidimo nenehno izobraževanje kot
pomemben dejavnik v trgovini.
Novo znanje prispeva k večji uspešnosti
posameznika.
Znanja, ki so potrebna v trgovini so napisana
in načrtovana.
Zaposleni iščemo informacije za izboljšanje
dela.
Odgovornost za učenje je na ravni
posameznika v trgovini.
O doseženih ciljih in rezultatih smo zaposleni
obveščeni s strani vodje enote.
Podjetje dovolj stimulira prenos znanja med
zaposlenimi.

1
Nič

2
Malo

3
Delno

4
Precej

1

2

3

4

5
V
celoti
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.2 Kako ste se seznanili z vašimi delovnimi nalogami ob vstopu v podjetje, kjer ste
trenutno zaposleni? (možnih je več odgovorov, ustrezno obkrožite)
a) preko mentorja, ki mi je bil dodeljen
b) preko sodelavcev
c) imel sem uvodno izobraževanje – prodajne veščine
d) nisem imel uvajanja
e) ne vem / ne spomnim se
f) drugo:____________________
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2.3 Na koga se običajno obrnete po pomoč, kadar pri delu naletite na težave, ki jih sami
ne znate razrešiti? (možnih je več odgovorov, ustrezno obkrožite)
a) na sodelavce v svoji skupini / oddelku
b) na neposredno nadrejene
c) na sodelavce v drugi skupini / oddelku
d) na družinske člane, prijatelje, znance izven organizacije
e) preberem članek
f) na intranetu
g) na skupino sodelavcev v aplikaciji Viber
h) poiščem na internetu (Google)
i) drugo (napišite) ________________________________
2.4 Spodaj so naštete aktivnosti, ki se nanašajo na usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih. Prosim Vas, da v levem stolpcu označite, ali ste se navedenih oblik
usposabljanja že udeležili, v desnem stolpcu pa ocenite, koliko so usposabljanja, ki ste se
jih že udeležili, doprinesla h kakovosti opravljanja Vašega dela. Če je odgovor za določeno
aktivnost NE, potem vam doprinosa ni potrebno ocenjevati. (v desnem stolpcu na lestvici
od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 nič, 2 malo, 3 delno, 4 precej in 5 zelo, obkrožite ustrezno
številko pri odgovoru)
Vaša
udeležba Izobraževanja in usposabljanja
(ustrezno označite)

Da
Da
Da
Da
Da

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Da
Da

Ne
Ne

Da

Ne

Da
Da

Ne
Ne

Da

Ne

Da
Da

Ne
Ne

Doprinos
h
kakovosti
opravljanja dela – pri čemer
pomeni: 1 - nič, 2 – malo, 3
– delno, 4 – precej, 5 - zelo
Oddelčni sestanki
1
2
3
4
5
Sestanki na ravni celotnega centra
1
2
3
4
5
Izobraževanje o prodajnih veščinah
1
2
3
4
5
Usposabljanje na delovnem mestu
1
2
3
4
5
Izobraževanje, vezano na določene 1
2
3
4
5
oddelke (strežna linija, akustika
ipd.)
Izobraževanje o sistemu G.O.L.D.
1
2
3
4
5
Izobraževanje o orodjih Microsoft
1
2
3
4
5
(Excel, Word, ipd.)
Uvajanje na delo pod vodstvom 1
2
3
4
5
mentorja
Uvajanje na delo kot mentor
1
2
3
4
5
Akademija za poslovodje v okviru 1
2
3
4
5
projekta nasledstvo v maloprodaji
Udeležba
pri
uradnih 1
2
3
4
5
izobraževanjih v okviru podjetja
(varstvo pri delu, Haccp, idr.)
Izobraževanje v e-učilnici
1
2
3
4
5
Razgovori s sodelavci
1
2
3
4
5

Priloga 1

2.5 V kolikšni meri Vas izobraževanje dodatno motivira? (na lestvici od 1 do 5, pri čemer
pomeni 1 nič ne velja, 2 malo velja, 3 delno velja, 4 precej velja, 5 v celoti velja, obkrožite
ustrezno številko pri odgovoru)
1 - Nič
1

2 - Malo

3 - Delno

4 - Precej

2

3

4

5 - Zelo
5

2.6 Na kaj najprej pomislite, ko vam vaš nadrejeni sporoči, da se morate udeležiti nekega
izobraževanja? (ustrezno obkrožite)
a) zakaj se moram izobraževanja udeležiti ravno jaz
b) na tem izobraževanju sem že bil
c) udeležil se ga bom, če se ga že moram
d) dobro, ne bo mi potrebno delati na delovnem mestu
e) dobro, naučil se bom nečesa novega
2.7 Lokacija izobraževanja lahko vpliva na Vašo motiviranost udeležbe. Katera lokacija
izobraževanja vam najbolj ustreza? (ustrezno obkrožite)
a) Lokacija enote, v kateri ste zaposleni
b) E – izobraževanje na računalniku
c) Izobraževanje pri dobavitelju
d) V drugi prodajni enoti - trgovini
e) Na sedežu podjetja, v katerem ste zaposleni
2.8 Udeležili ste se zanimivega izobraževanja, povezanega z vašim delom na oddelku. Ali
ste po koncu izobraževanja vašim sodelavcem poročali, kaj ste se novega naučili?
(ustrezno obkrožite)
a) da
b) ne
c) nisem se še udeležil nobenega izobraževanja
2.9 V primeru, da ste novo pridobljeno znanje posredovali svojim sodelavcem, me zanima,
na kakšen način ste to storili? (možnih je več odgovorov, ustrezno obkrožite)
a) ob prihodu na delo, sem predstavil novosti sodelavcem v izmeni
b) na oddelčnem sestanku sem poročal o vsebini izobraževanja
c) zapisal sem poročilo na Intranet
d) sodelavcem sem poslal vsebino po elektronski pošti
e) na skupino sodelavcev v aplikaciji Viber sem poslal vsebine izobraževanja
f) na skupino sodelavcev na Facebook-u sem poslal vsebine izobraževanja
g) med odmorom sem pripovedoval o vsebini izobraževanja, katerega udeleženec sem bil
h) drugo:__________________

Priloga 1

2.10 Spodaj navedene trditve se nanašajo na prenos znanja v podjetju. Prosim vas, da
ocenite, v kolikšni meri trditve veljajo za Vas? (na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1
nič ne velja, 2 malo velja, 3 delno velja, 4 precej velja, 5 v celoti velja, obkrožite ustrezno
številko pri odgovoru)

Svojega znanja ne delim s sodelavci, ker se
bojim, da se bo kdo drug okoristil z njim.
S sodelavci sodelujemo in si pomagamo.
Znanje, ki sem ga pridobil skozi izkušnje, je
za moje delo pomembnejše kot teoretično
znanje.
Pri svojem delu uporabljam izboljšave, do
katerih sem prišel sam.
Izboljšave, ki sem jih razvil sam, sem
pripravljen deliti s sodelavci.
Kadar sem v vlogi mentorja novemu
sodelavcu, sem za to ustrezno nagrajen.

1
Nič

2
Malo

3
Delno

4
Precej

1

2

3

4

5
V
celoti
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.11 V podjetju obstaja informacijski sistem, kjer je zbrana dokumentacija, v kateri so
napotki in usmeritve za Vaše vsakdanje delo. Prosim Vas, da za vsak vir prenosa znanja
označite, kako pogosto ga uporabljate. (na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 nikoli, 2
redko, 3 občasno, 4 pogosto, 5 redno, obkrožite ustrezno številko pri odgovoru)

Intranet podjetja
Oglasna deska
Priročniki
Delovna navodila, obrazci
Gradiva usposabljanj

Nikoli
1
1
1
1
1

Redko
2
2
2
2
2

Občasno
3
3
3
3
3

Pogosto
4
4
4
4
4

Redno
5
5
5
5
5

2.12 Želite v zvezi s prenosom znanja sporočiti še kaj? Napišite!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Priloga 1

3. VLOGA VODSTVA PRI PRENOSU ZNANJA
3.1 Pripombe zaposlenih so dragocen vir pridobivanja novega znanja. Ocenite, prosim, v
kolikšni meri Vaše vodstvo (vodja maloprodajnih enot, direktor sektorja) upošteva Vaša
mnenja, zamisli in pripombe pri reševanju različnih težav, povezanih z opravljanjem
Vašega dela? (na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 nič ne upošteva, 2 malo upošteva,
3 delno upošteva, 4 precej upošteva, 5 v celoti upošteva, 6 ne podajam mnenj, pripomb in
zamisli; obkrožite ustrezno številko pri odgovoru)
1 -Nič

2 -Malo

3 -Delno

4 –Precej

1

2

3

4

6 – Ne podajam mnenj,
pripomb, zamisli
6

5 -V
celoti
5

3.2 Spodaj navedene trditve se nanašajo na vodjo enote, v kateri ste zaposleni. Prosim
Vas, da ocenite, v kolikšni meri trditve veljajo za vodenje Vaše vodje enote. (na lestvici od
1 do 5, pri čemer pomeni 1 nič ne velja, 2 malo velja, 3 delno velja, 4 precej velja, 5 v celoti
velja, obkrožite ustrezno številko pri odgovoru)
Vodja enote ima vlogo mentorja in nas spodbuja k
učenju.

1

2

3

4

5

Vodja enote poudarja timski način dela.

1

2

3

4

5

Vodja enote ustvarja primerno ozračje za učenje.

1

2

3

4

5

Z vodjo enote sem se vsaj enkrat že pogovoril o svojih
načrtih za poklicno prihodnost.

1

2

3

4

5

Vodja enote skrbi za potrebe in želje vsakega
posameznika. Je svetovalec, mentor in učitelj.

1

2

3

4

5

Vodja enote spodbuja naše ideje, ki pripomorejo k
doseganju boljših rezultatov delovnega procesa.

1

2

3

4

5

Z vodjo enote še nisem imel osebnega stika.

1

2

3

4

5

3.3. Želite v zvezi z vlogo, pri prenosu znanja, s strani vodstva sporočiti še kaj? Napišite!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete se Vam najlepše zahvaljujem!

