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POVZETEK  

Namen raziskave je ugotoviti stanje pri načrtovanju in uporabi managerskih orodij v 

invalidskih podjetjih, ki poslujejo v Republiki Sloveniji. S kvantitativno raziskavo smo 

proučevali, ali v obravnavanih podjetjih obstaja signifikantna korelacija med načrtovanjem 

uporabe in uporabo orodij managementa ter dodano vrednostjo. Informacije in podatke smo 

zbrali z metodo anketiranja na vzorcu 89 invalidskih podjetij. Iz izidov statistične analize, 

podatkov in informacij ter preverjanja hipotez smo ugotovili, da v invalidskih podjetjih, v 

katerih načrtujejo in uporabljajo managerska orodja, ne dosegajo višje dodane vrednosti od 

tistih, ki jih ne uporabljajo ali načrtujejo. Managersko orodje, katerega uporaba je povezana s 

povečanjem dodane vrednosti, je model odličnosti EFQM. Bistvene prednosti uporabe 

managerskih orodij so izboljšanje preglednosti procesov, višja kakovost proizvodov, večje 

zadovoljstvo odjemalcev in izboljšanje ugleda podjetja. Podani so predlogi za izboljšanje 

stanja na področju načrtovanja in uporabe managerskih orodij v invalidskem podjetju in 

zasnovani koraki njihovega uvajanja. 

Ključne besede: anketa, dodana vrednost, invalidsko podjetje, management, obvladovanje 

podjetja, managerska orodja, spreminjanje, uspešnost poslovanja. 

SUMMARY 

The purpose of the survey is to establish the state in planning and application of management 

tools in disabled enterprises operating in the Republic of Slovenia. With a quantitative study 

we investigated if in the disabled enterprises under consideration there is a significant 

correlation between planning and using the management tools and the added value. The 

information and facts were collected by survey method on a sample of 89 disabled enterprises. 

Through the results of statistical analysis, the facts and information as well as testing the 

hypothesis, we found out that the disabled enterprises which are planning and implementing 

management tools do not achieve higher added value than those that do not implement it. The 

management tool which is connected to the increase of the added value is the EFQM 

excellence model. The essential advantages of using the management tools are: improved 

transparency of the processes, better quality of products, greater customer satisfaction and 

improved reputation of the company. Some suggestions for improving the state in the area of 

planning and implementing management tools in disabled enterprises have been given and 

some steps for its deployment have been conceived.  

Keywords: survey, added value, disabled enterprise, management, operational control, 

management tools, process of changing, successful operating activities. 
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1 UVOD 

V uvodu bomo predstavili raziskovalni problem, opredelili namen in določili cilje ter 

oblikovali hipoteze raziskave. Opredelili bomo metode raziskovalnega dela in predstavili 

uporabo statističnih metod za obdelavo in analizo pridobljenih podatkov. Nazadnje bo podana 

še struktura magistrske naloge. 

1.1 Predstavitev raziskovalnega problema  

Spremembe so v obdobju burnih preobratov postale pravilo. Vsako podjetje, ki hoče preţiveti, 

mora spremembe celo spodbujati in iz njih ustvariti priloţnosti, prepoznati mora koristne 

spremembe, ki bodo učinkovite tako znotraj kot tudi zunaj podjetja. Izpeljava in usmerjanje 

sprememb je zahtevna in naporna naloga, ki je v našem stoletju postala eden glavnih izzivov 

managementa. Usmerjevalci sprememb bodo edini, ki bodo preţiveli, zato pa morajo slediti 

vodilom za oblikovanje prihodnosti, razvijati načrtne metode iskanja in predvidevanja 

sprememb, nenehno preizkušati, kateri je pravi način uvajanja sprememb znotraj in zunaj 

podjetja, ter znati vzdrţevati ravnovesje med spreminjanjem in kontinuiteto (Drucker 2001, 

76).  

Za pomoč managementu pri uvajanju sprememb se je predvsem v preteklih dveh desetletjih 

razvil širok nabor različnih managerskih orodij, ki je nastal iz potrebe po uspešnem vodenju in 

prilagajanju vse hitreje rastočemu trgu. Zaradi dostopnosti informacij in njihovega hitrega 

pretoka imajo managerji sedaj na dosegu rok velik izbor teh orodij, imeti pa morajo vse več 

znanja, da lahko izberejo prava managerska orodja za posamezno podjetje. Izbrana orodja jim 

morajo omogočati boljše poslovne odločitve in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. 

Pogoj za njihovo uspešno uporabo je razumevanje vsakega orodja z njegovimi prednostmi in 

slabostmi. Zato samo eno popolno orodje ne obstaja, ključno je razumevanje managerjev, 

katero managersko orodje izbrati ter kako in kdaj ga uporabiti (Rigby 2011, 10).  

Za učinkovito uvajanje sprememb so v sodobnem podjetju postali odločilen dejavnik 

usposobljeni zaposleni, ki se morajo nenehno izpopolnjevati. Kazalnik za merjenje učinka 

povečevanja usposobljenosti zaposlenih, njihove morale, inovacij, izboljševanja notranjih 

procesov in zadovoljstva strank je produktivnost zaposlenih. Za ohranjanje dolgoročne 

zmogljivosti podjetja je zelo primeren izračun dodane vrednosti na zaposlenega. To 

izračunamo tako, da od prihodkov odštejemo stroške materiala, zalog ter storitev in to razliko 

primerjamo s številom zaposlenih (Kaplan in Norton 2000, 136 in 140). 

Slovenska podjetja so zelo odvisna od razmer na svetovnih trgih, zato naj bi si prizadevala 

bolje spoznati in upoštevati sodobne pristope za obvladovanje sprememb in povečevanje 

učinkovitosti. Po raziskavi o konkurenčnosti slovenskih podjetij je v primerjavi z vodilnimi 

svetovnimi podjetji ugotovljeno, da management slovenskih podjetij ocenjuje, da je njihov 
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največji zaostanek za tujimi podjetji prav pri uporabi sodobnih managerskih orodij, kar ima 

tudi neposredne gospodarske učinke. Pri finančnih kazalnikih imajo slovenska podjetja 

največji zaostanek pri produktivnosti. Dejstvo je, da ustvarjajo prenizko dodano vrednost na 

zaposlenega. Na vseh proučevanih ključnih področjih so tuja podjetja dosegla boljši rezultat, 

izraţen z višjo povprečno oceno. Pomembna je ugotovitev, da obstaja močna korelacija med 

visoko oceno in posledično višjo dodano vrednostjo. Slovenska podjetja prestrukturiranje še 

čaka, zato je zadnji čas, da naredijo preskok in začnejo uporabljati sodobna managerska 

orodja ter tako povečajo konkurenčnost (Loţar 2009). 

V Sloveniji obstaja zakonska moţnost, da gospodarska druţba pridobi status invalidskega 

podjetja (v nadaljevanju IP), če izpolnjuje določene zahteve na področju zaposlovanja in 

usposabljanja invalidov. IP tako predstavljajo pomembno moţnost zagotavljanja delovnih 

mest za invalide. S tem jim omogočajo socialno varnost ter vključenost. Zaradi tega so to 

gospodarske druţbe posebnega pomena. Nastop teh podjetij na trgu se ne razlikuje od drugih 

gospodarskih druţb, tudi njihov cilj je, da dolgoročno povečujejo svojo uspešnost. Invalidska 

podjetja kot del socialne ekonomije so poznana tudi po drugih evropskih drţavah, v Evropski 

uniji je v takšne oblike zaposlovanja vključenih vsaj 10 % zaposlenih (MDDSZ 2009). 

Zaznani problem je po našem mnenju v tem, da slovenska IP niso dovolj uspešna. Kljub 

drţavni pomoči jih četrtina posluje z izgubo (MDDSZ 2009). 

Predvidevamo, da je pomemben razlog za takšno stanje ta, da management v IP managerskih 

orodij ne pozna dovolj, jih premalo uporablja ali ne načrtuje njihove uporabe. Smiselno je 

torej raziskati obseg poznavanja in razširjenost uporabe managerskih orodij v IP in njihovo 

povezavo z uspešnostjo, izraţeno preko ustvarjene dodane vrednosti. Dodana vrednost na 

zaposlenega ni v neposredni in 100 % korelaciji z izidom poslovanja, je pa po našem mnenju 

pomembno sredstvo za merjenje rezultatov podjetij.  

1.2 Namen in cilji ter hipoteze raziskave  

V nalogi raziskujemo, ali v proučevanih IP uporabljajo managerska orodja in če jih, katera 

orodja so to. Raziskujemo tudi, ali obstaja signifikantna korelacija med načrtovanjem uporabe 

in uporabo managerskih orodij ter dodano vrednostjo IP.  

V teoretičnem delu raziskave smo, po pregledu relevantne domače in tuje strokovne literature 

ter analizi sekundarnih dokumentov, kritično obravnavali managerska orodja, ki jih v 

Republiki Sloveniji in v svetu najpogosteje uporabljajo, ter proučili teoretična izhodišča 

dodane vrednosti kot merila uspešnosti. Podali smo pregled poslovanja IP v okviru poslovanja 

gospodarskih druţb v Republiki Sloveniji in zakonodaje na tem področju.  

V aplikativnem delu raziskave smo s pomočjo anketiranja vršnih direktorjev IP izvedli 

kvantitativno raziskavo ter obravnavali pridobljene podatke in informacije, da bi ugotovili, ali 
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managerji v IP načrtujejo ali uporabljajo izbrana managerska orodja in na kakšen način so ta 

povezana z uspešnostjo podjetja, izraţeno preko dodane vrednosti na zaposlenega, določene 

na način, da prodajno vrednost poslovnih učinkov zmanjšamo za nabavno vrednost potrebnih 

prvin in primerjamo s številom zaposlenih.  

Na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in aplikativnega dela raziskave načrtujemo zasnovo 

predlogov za izboljšanje stanja pri uporabi managerskih orodij v IP. 

Iz teoretičnih izhodišč in opisa problematike smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: Med načrtovanjem in uporabo managerskih orodij in dodano vrednostjo invalidskih 

podjetij obstaja povezava. 

 H2: Med vzroki za spodbudo k uporabi managerskih orodij in razširjenostjo uporabe 

managerskih orodij ter med vzroki za spodbudo k uporabi managerskih orodij in dodano 

vrednostjo invalidskih podjetij obstajata povezavi. 

 H3: Invalidska podjetja, ki uporabljajo managerska orodja, ocenjujejo, da povečanje 

uspešnosti poslovanja podjetja ni ključna prednost uporabe managerskih orodij. 

1.3 Metode raziskovalnega dela  

Poglavja, ki so obdelana v magistrski nalogi, so predstavljena z različnimi metodami in 

tehnikami, ki se uporabljajo v raziskovalne namene na tem področju. Prvi del magistrske 

naloge je namenjen predvsem teoretičnim izhodiščem. Drugi del naloge pa je namenjen 

preverjanju teoretičnih izhodišč v praksi. 

Raziskava je potekala na cenzusu 164 podjetij, ki so v letu 2007 po podatkih Ministrstva za 

delo, druţino in socialne zadeve imela status IP v Republiki Sloveniji. Preko dostopnih 

uradnih virov (GVIN in IBON) smo vsa IP tudi analizirali po statističnih in finančnih 

kategorijah. 

Za zbiranje podatkov in informacij smo oblikovali anketni vprašalnik, na katerem smo 

zasnovali kvantitativno raziskavo. Z raziskavo smo ugotavljali načrtovanje in uporabo 

managerskih orodij v IP ter njihovo povezavo z ustvarjeno dodano vrednostjo v teh podjetjih. 

Izpolnjene anketne vprašalnike smo obdelali in statistično analizirali s pomočjo aplikacije 

Statsoft Statistica 7.0. Uporabili smo elementarne statistične metode pri podatkih številčnega 

tipa, linearno in multivariantno regresijsko analizo, analizo variance, t-test in faktorsko 

analizo. Izide smo interpretirali ter potrdili ali zavrnili hipoteze oziroma oblikovali ustrezne 

sklepe.  
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1.4 Struktura magistrske naloge 

Vsebina naloge je sestavljena iz petih delov. V prvem poglavju so podana uvodna pojasnila in 

pristopi k delu. Drugo poglavje predstavlja teoretični del. Zajema teoretična izhodišča 

uporabe managerskih orodij, teoretična izhodišča dodane vrednosti kot merila uspešnosti in 

teoretične ugotovitve, pomembne za izvedbo empiričnega dela. Tretje poglavje je empirični 

del, kjer so na osnovi izidov ankete s statističnimi metodami (analizo variance, t-testom, F-

testom,  -testom, linearno regresijo s korelacijo, clustersko analizo in faktorsko analizo) 

analizirani in interpretirani podatki, testirane postavljene hipoteze, izvedena potrditev ali 

zavrnitev hipotez ter predstavljene ključne ugotovitve. V četrtem poglavju so podani predlogi 

za izboljšanje stanja pri uporabi managerskih orodij v IP s predlaganimi koraki uvajanja. Peto 

poglavje je sklep, ki vsebuje bistvene teoretične in empirične ugotovitve, podane so omejitve 

in predpostavke, ki jih je v nalogi treba upoštevati, podan je prispevek k znanosti in predlogi 

za morebitne nadaljnje raziskave. Struktura naloge upošteva njen namen in je zato prilagojena 

temeljnemu smotru, razvijanju in potrjevanju oz. zavrnitvi hipotez. V prilogah so 

predstavljeni zgradba in vsebina anketnega vprašalnika, podatki o poslovanju IP ter 

povprečne ocene posameznih prednosti vpeljave managerskih orodij po posameznem orodju. 



 

5 

2 TEORETIČNI DEL 

V tem poglavju bomo kritično obravnavali managerska orodja, ki jih v Sloveniji in v svetu 

najpogosteje uporabljajo. Proučili bomo teoretična izhodišča dodane vrednosti kot merila 

uspešnosti. Za potrebe naše raziskave smo izbrali relevantno strokovno literaturo in vire, ki jih 

lahko povezujemo z managerskimi orodji, dodano vrednostjo in IP. 

2.1 Izhodišča za uporabo managerskih orodij 

Podjetja se spreminjajo, da bi se prilagodila okolju globalnega ekonomskega sveta. Preţivetje 

in rast vsakega podjetja sta odvisna od njegove sposobnosti prilagajanja sociološkim, 

ekonomskim in političnim spremembam. V tem prilagajanju imajo najpomembnejšo vlogo 

managerji, ki upravljajo s podjetji. 

Ţivimo v času svetovne gospodarske recesije. Banič (2007, 11) pravi, da krize praviloma ne 

doţivljamo kot priloţnost, ko lahko uveljavimo spremembe in pričnemo proces obnove. Krizo 

občutimo kot prehodno neugodno stanje med normalnimi stanji, kar pa ni ustrezno. V krizah 

so spremembe zelo dinamične, krize so velika priloţnost za spremembe.  

V podjetjih naj bi procese izvajali učinkovito in ves čas iskali priloţnosti za izboljševanje. 

Uporabljati morajo tehnike in orodja, ki jim bodo ponudila odgovore na spremembe. Bistveni 

kapital podjetja je torej kakovost poslovnih procesov, ta pa vključuje zbir organizacijskega 

znanja in tehnik, ki določajo uspešnost in tekmovalnost podjetja. Obravnava in spreminjanje 

poslovnih procesov v podjetju ne sme biti le ţelja managementa po ustrezanju zahtevam 

določene metodologije. Problemov ne moremo reševati le z uporabo enega samega orodja. 

Orodja naj managerji izbirajo tako, da bodo sistematično izboljševali procese v podjetju in s 

tem ustrezno odgovorili na poslovne potrebe in prednostne naloge podjetja (Kriţman in 

Novak 2002, 55). 

Ena od nalog vodij je tudi odločanje. Pomembne odločitve lahko sprejemajo le oni. 

Sprejemanje odločitev pa učinkovit vodja izvaja v sistematičnem procesu, ki ima jasno 

opredeljene elemente in v jasnem zaporedju korakov. Od takšnega vodje se pričakuje 

sprejemanje odločitev s pomembnim in pozitivnim vplivanjem na celotno podjetje. Rezultat 

tega vpliva naj bi bilo uspešno podjetje. Management, ki ne upa tvegati in s tem ustvarjati 

novosti, naj ve, da v takšnem podjetju ne bo nadzora nad dogajanjem, še manj pa bo takšno 

dogajanje razumljeno. Vsak izdelek, dejavnost, začne zastarevati takrat, ko ga uvedemo. 

Podjetje mora biti organizirano za nenehne spremembe, znanje mora znati usmeriti v delo. 

Novega znanja pa ne ustvarjata le znanost in tehnologija. Zelo pomembne so tudi druţbene 

inovacije. Managerji so postavljeni pred jasen izziv: vsako podjetje naj bi v bit svoje strukture 

vgradilo upravljanje sprememb. Nenehno naj izboljšuje vse, kar počne, izrablja naj svoje 

znanje in se nauči inoviranja. Pomembno je hitro sprejemanje odločitev, ki naj temeljijo na 
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uspešnosti, trgu, tehnologiji, spremembah v druţbi, okolju, demografskih dejavnikih in 

znanju. Orodje za uvajanje sprememb je treba nabaviti in uporabljati, naučiti se je treba 

tehnik, procesov in postopkov (Drucker 2004, 94 in 185). 

Pogoj za izvajanje nenehnega izboljševanja je vnaprejšnja opredelitev uspešnosti. Če jasno 

opredelimo, kaj je uspešnost, jo lahko tudi izboljšujemo. Do korenitih sprememb nas pripelje 

nenehno izboljševanje. Vsi vstopamo v obdobje globokih sprememb, ki bodo najmočnejše 

prav na gospodarskem področju. Poskušanje ustvarjanja prihodnosti je tvegano, vseeno pa 

manj, kot če sploh ne poskusimo. Tisti, ki ne bodo poskusili, bodo nedvomno izgubili vse 

moţnosti za preţivetje (Drucker 2001, 83, 94). 

Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, 49) ugotavljata, da se prenova poslovanja praviloma začne z 

zavedanjem managerjev, da je nujna. Prenova poslovanja je celovit proces, čeprav jo lahko 

izvedemo kot celovito ali strateško prenovo, ki zajema prenovo poslovnega modela s prenovo 

vseh bistvenih poslovnih procesov podjetja, lahko pa je tudi prenova posameznega 

poslovnega procesa ali njegovega dela. 

Mnogo vzrokov je, da se je v svetu v zadnjem času razvilo več managerskih modelov. Ti 

modeli naj bi managementu pomagali pri racionalizaciji poslovanja in izboljšanju poslovnih 

uspehov. Prizadevanja za doseganje naštetega so oblikovala različne pristope, ki se 

uporabljajo za vodenje in upravljanje podjetij (Piskar in Dolinšek 2006, 215). 

Spremembe pogosto spodbudi slabo poslovanje v podjetju. Ker je uspešnost na dnu, so 

potrebne nove usmeritve. Vodstveni delavci mnogokrat ugotavljajo, da se bodo prihodnji 

izzivi razlikovali od preteklih. Nujna je uvedba novih načinov poslovanja. Ko vodstveni 

delavec prepozna potrebo po spremembah, mora najti tudi način, kako bo s spremembo 

seznanil managerje in zaposlene ter jim prikazal vizijo za doseganje cilja. Številni vršni 

managerji so zaznali potrebo po spremembah šele takrat, ko je podjetje poslovalo slabo. 

Razlog za uvajanje sprememb ne sme biti zgolj strah zaradi neuspešnega poslovanja. 

Učinkoviti vodje naj spremembe spodbujajo, da navdihnejo zaposlene za prihodnost (Kaplan 

in Norton 2001, 360, 361). 

Bukovec (2004, 23 in 289–293) v doktorski disertaciji meni, da je gibalo celotnega napredka 

povezano s človekovo ţeljo po boljšem, prijetnejšem, udobnejšem, varnejšem – torej 

srečnejšem oziroma uspešnejšem ţivljenju. Uspešnost je v poslovnem svetu jasen pojem. 

Spodbujanje konkurenčnosti pomeni izboljševanje uspešnosti. Konkurenčnost organizacijskih 

sistemov lahko doseţemo le, če racionalno uporabljamo razpoloţljive vire, za kar pa rabimo 

vzvode, ki bodo vodili do nenehnega izboljševanja. Spremembe torej postajajo konstanta, 

njihova dinamika skokovito narašča. Pojavljajo se nova znanja, tehnologije, novi načini 

komuniciranja. Te spremembe in spreminjanje močno vplivajo na podjetja, predvsem pa na 

njihove vodje. Kakovost vodenja močno vpliva na uspešnost obvladovanja organizacijskih 

sprememb. Razširjenost uporabe specifičnih modelov obvladovanja organizacijskih 
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sprememb je močno odvisna od stopnje njihovega poznavanja. Istočasna uporaba različnih 

modelov in njihova integracija v enovit poslovni model je značilna za večino uspešnih 

podjetij. Nenehno obvladovanje sprememb in s tem izboljšanje uspešnosti podjetja je 

dosegljivo le s kakovostnim usmerjanjem človekovih ustvarjalnih zmogljivosti. 

Najpomembnejše je medsebojno zaupanje, ki vodi do zmanjševanja odporov do sprememb. 

V članku pa Bukovec (2009b, 1–3) pravi, da imajo spremembe svoj začetek in konec v 

okolju. Temeljite organizacijske spremembe niso izvedljive brez spremembe organizacijske 

kulture. Management naj goji tiste vrednote, ki omogočajo vzpostavitev komuniciranja, ki 

zagotavlja enoznačno in jasno razumevanje nalog in osebju nudi dovolj velik motivacijski 

naboj. Uspeh pri izvajanju sprememb je pogojen z zavzeto udeleţbo vodilnega osebja, ki je 

spodobno vodenja z zgledom na način, da nenehno potrjuje lastno verodostojnost. 

Prilagajanje spremembam je proaktiven in dinamičen proces. Spremembe je avtor razdelil na 

transakcijske ali postopne in na transformacijske ali radikalne. S transakcijskimi 

spremembami se nenehno odzivamo na okolje, pomenijo nenehno izboljševanje vpeljanih 

pristopov. Transformacijske spremembe pa so enkratno odzivanje na revolucionarne 

spremembe v okolju in pomenijo temeljito preobrazbo vpeljanih pristopov. 

Uspešnost poslovanja pomeni organizacijsko kulturo, smisel in predanost delu, podjetju, 

inovativnost, delo z ljudmi, kadrovanje in izobraţevanje. Izziv za managerje pomeni delo z 

ljudmi z znanjem. Učijo naj se od drugih, uspešnih podjetij. Znanje o managementu se lahko 

seli od kulture do kulture, se pri tem oplaja in dopolnjuje. Ţivljenjska doba posamezne ideje, 

modela, je kratka. Prav je, da se nove ideje preizkušajo, teţava pa nastane, kadar so te ideje 

protislovne. Te ideje se nenehno spreminjajo, hitro sledijo druga drugi in managerji so se 

navadili, da jih hvalijo, čeprav jih ne razumejo, niti jih ne poskušajo uvesti v prakso. 

Managerji naj se naučijo upravljanja z znanjem, z ljudmi, ki to znanje imajo. Znanje naj 

spodbujajo in ga predelajo v nove izdelke ali storitve. Učeča se podjetja znajo prav to – 

ustvarjajo znanje. Sodobna teorija managementa se danes največ ukvarja s spremembami, s 

tem, kako jih ustvariti, se nanje odzivati. Iz delovanja podjetij lahko dobimo dobre nauke, 

kako pomagati drugim podjetjem, da bolje delujejo. Uspešne ideje managementa lahko 

potujejo, primerno jih prilagodimo in uporabljamo jih lahko povsod. Pri izbiri konceptov, 

modelov in teorij naj bi bili skrbni, saj enega splošnega čarobnega nasveta ni. Večina 

najboljših managerskih orodij, izumljenih v zadnjih dveh desetletjih, je bila namenjena 

revitalizaciji sistemov vodenja (Micklethwait in Wooldridge 2000, 143–162 in 363). 

Harmon (2007, 22) pravi, da spremembe in neusmiljena konkurenčnost zahtevata stalno 

inoviranje in stalno rast produktivnosti, to pa zahteva dobro opravljeno delo. Pogled na to, 

kako je delo opravljeno, je pogled na poslovne procese. Vsak manager naj bi vedel, da naj bi 

ugotavljali, kako bodo delali bolje, hitreje in ceneje, če ţelijo v podjetju uspeti. 

Daft (2008, 259–261) razlaga pomembne koncepte strateškega managementa, katerega 

osnova so poslanstvo, cilji in strategija za doseganje ciljev. Pomembno je, da se podjetje 
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zaveda svojih prednosti in slabosti. Današnja podjetja naj izberejo mešanico med 

tekmovalnostjo in partnerstvom. Tudi najbolj kreativne strategije ostanejo brez vrednosti, če 

niso uresničene. Ko izberemo strategijo, model, uvajanje izvedemo preko sprememb v 

vodenju, sprememb informacijskega sistema in nadzora ter uporabimo ves kadrovski 

potencial. Za doseganje ciljev je na voljo mnogo orodij, ki jih management lahko uporabi. Po 

izbiri orodja je najpomembnejša vključitev zaposlenih v spreminjanje. Pregovoriti je treba 

srednji management, da sledi ciljem in viziji, ter motivirati zaposlene, ki podpirajo 

spremembe. Ko so zaposleni vključeni v spreminjanje, je implementacija laţja, saj razumejo 

razloge za izvedbo nove strategije. Današnji managerji, pravi Daft (2008, 27–28), delujejo v 

negotovosti, poskušajo pa naj kreirati podjetja, ki se hitro odzivajo na spremembe, so 

prilagodljiva in takšna, da v njih vladajo dobri odnosi. Partnerstvo znotraj podjetij in z 

odjemalci, dobavitelji, celo tekmeci, se izkaţe kot zmagovita kombinacija. Pomembna 

usmeritev ali izziv managerjev naj bo v izgradnjo učečega se podjetja.  

Bukovec in Markič (2008, 444) ugotavljata, da proces sprememb v organizacijskem sistemu 

lahko v veliki meri zagotovi uspeh le, če konstantno ohranja osredotočenost na odjemalce, 

partnerstvo, druţbeno odgovornost in je osredotočen na rezultate. Modeli sprememb so lahko 

konceptualno in strukturno različni, osnovni gradniki pa so identični. Ti gradniki so: 

usmerjenost na odjemalce, partnerstvo, razvoj in vključevanje zaposlenih, upravljanje na 

osnovi procesov in dejstev, stalno učenje, inovacije in izboljšave, voditeljstvo in stanovitnost 

namena, druţbena odgovornost in usmerjenost v rezultate. 

Novosti prinašajo le hitre spremembe. Podjetje naj bo proţno, prilagodljivo, dejavno. Dober 

management skuša spremembe načrtovati ali predvideti. Osnova za spremembe so odločitve, 

uspešnost spremembe je zelo teţko oceniti vnaprej. Večkrat se management odloči, da bo 

posnemal spremembe, ki jih opaţa pri drugih. Spremembe naj bodo prave, dovolj hitre in 

izdatne. Podjetje naj se zanje odloči v pravem trenutku. Pri spreminjanju se mnogokrat 

pojavijo odpori, ki so posledica različnih interesov udeleţencev. Te odpore naj management 

premaga, če ţeli uspeti (Tavčar 2005a, 335, 345 in 377). 

Markič (2004, 273 in 279) pravi, da managerji usmerjajo delovanje podjetja k smotrom ter 

ciljem. Ti smotri in cilji naj vsebujejo sistem vseh sestavin, vidikov in pogojev 

konkurenčnosti, sicer je verjetnost za odličnost poslovanja majhna. Da podjetje uspešno 

obvladujemo, ga moramo zaznavati kot poslovno-organizacijski sistem, sestavljen z 

dialektičnim sistemom med seboj odvisnih sestavin, ki so sodelavci, procesi in funkcije. 

Podjetja lahko učinkovito spremljajo svoje delovanje in imajo podlago za odločanje v mnoţici 

diagnostičnih pripomočkov. Odločanje pa je tudi najpomembnejša dejavnost managerja.  

Spremembe se nikdar ne zgodijo same od sebe. Podjetje se nanje ne sme odzvati med 

zadnjimi, saj je takrat moţnost za vplivanje managementa na spremembe zelo majhna. 

Podjetje mora biti odprto za spremembe, da lahko premaga odpore proti njim. Izpolnjevanje 

vedno večjih pričakovanj odjemalcev in globalizacija trga zahtevata od podjetja, da se 
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nenehno izboljšuje. Ključne za uspeh podjetja so postale človekove zmoţnosti. H 

konkurenčnosti in nenehnemu izboljševanju največ prispevata sodelovalno vključevanje 

zaposlenih in njihovo zavedanje (Piskar in Dolinšek 2006, 155–159). 

Biloslavo (2008, 342, 380–381) kot razloge za spreminjanje navaja zunanje in notranje 

razloge. Zunanji so povezani s spremembo druţbe, panog, delovanja trga, konkurenco, 

spreminjajo se interesi odjemalcev, dobaviteljev, spreminja se drţava, politika, gospodarstvo, 

prav tako vrednote, navade, vzorniki, razmerja. Prvi notranji razlog za spremembe so potrebe 

ljudi v podjetju. Naslednji, prav tako pomemben kot prvi, je ustvarjanje novega znanja. Novo 

znanje zahteva drugačno delovanje, to pa pomeni spreminjanje podjetja. Tretji razlog je 

drugačen pogled na vrednote med sodelavci. S tem, ko v podjetju pridobivajo vpliv sodelavci 

z drugačnimi vrednotami, se spreminja organizacijska kultura. Vsako spreminjanje 

obremenjuje zmoţnosti podjetja, ki so seveda omejene. Management naj zaradi tega nenehno 

tehta med prednostmi, slabostmi in priloţnostmi, ki jih prinaša spreminjanje.  

Ţezlina (2005, 4–5) pravi, da ni teţko najti podjetja, ki je zagrešilo kar nekaj napak pri 

uvajanju sprememb. Managerji teh podjetij niso upoštevali opozoril, niso analizirali trga, saj 

je trg dober indikator za prepoznavanje krize. Za uvajanje sprememb potrebujemo najprej 

sposoben management, ki naj za uspešno usmerjanje sprememb prepriča večji del zaposlenih, 

kajti opozicija je zelo nevarna in prinaša neuspeh. Pomembna je jasna dolgoročna vizija 

razvoja podjetja, ki naj bo razumljiva. Ovira je tudi slabo komuniciranje, saj namesto 

skupnega projekta dobimo večje število manjših nepovezanih in nekompatibilnih projektov. 

Zaposleni naj dobijo pooblastila, da lahko uspešno sodelujejo v spreminjanju.  

V poglavju, kjer se Kralj (2003, 318–321) ukvarja z odločanjem, pravi, da je proces odločanja 

dinamičen in ustvarjalen. Začenja se seveda z določanjem ciljev, sledi iskanje in vrednotenje 

različic, izbira in izvedba, vrhunec pa je v spremljanju in nadziranju. Tam, kjer učinki 

neposredno vplivajo na obstoj podjetja, je potrebno iskanje različic in določanje temeljnih 

ciljev. Strateško odločanje in strategije se nanašajo na odločitve, kako doseči zastavljene cilje. 

Da bi dosegli cilje, moramo ustrezno razporediti sredstva in izbrati ustrezne postopke za 

izvedbo. Mnogokrat lahko probleme rešujemo s tipskimi strategijami, ki jih uporabljamo kot 

vzorce rešitev. Včasih pa je potrebno tudi iskanje lastne, izvirne rešitve. Pametno odločanje je 

umni proces z razumnim ravnanjem in usmerjeno v cilje. Doseţeni izid je po Likertu odvisen 

od kakovosti odločitve, pomnoţene z motivacijo za izvedbo. Poznanih je mnogo modelov za 

odločanje, iz mnoţice pa izberemo tistega, ki upošteva interesno vedenje udeleţencev, 

vzdušje , motiviranje in druge pomembne dejavnike. 

Kobayashi (2003, 12) je zapisal, da se v sodobnem času razmere na trgu nenehno spreminjajo, 

zato so lahko trajno uspešna le tista podjetja, ki so se sposobna hitro odzivati na spreminjajoče 

se zahteve ter temu ustrezno znajo prilagoditi svojo proizvodnjo in dobavne roke. Osnova 

razvoja in uspešne prenove podjetja je hitro prilagajanje spremembam. S prenovo podjetja pa 

lahko začne le tisti, ki ima jasno predstavo o tem, kaj je treba storiti in kako je treba to storiti. 
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Zelo dobro moramo poznati poloţaj podjetja na posameznih segmentih poslovanja, s tem pa 

lahko določimo področja, ki jih bomo izboljševali. Zavedali naj bi se izboljšav, ki jih je treba 

izvesti, hkrati pa moramo te izboljšave tudi razumeti. 

Frame (2002, 48) navaja tri korake za obvladovanje sprememb. Prvi korak je ta, da podjetja in 

posamezniki usmerijo misli v spreminjanje. Spoznajo naj neizbeţnost sprememb in jih 

dojemajo kot nekaj pozitivnega, kot priloţnost za rast. Vendar se ljudje teţko odločijo za 

spremembe, saj se običajno spremembam upirajo. Zato je drugi korak učenje, s katerim 

podjetjem in ljudem povemo, kdaj je čas zanje. Včasih je treba streti odpore. Tretji korak 

storimo ob primernem trenutku, saj vsako spreminjanje ni nujno potrebno, potrebno pa je, če 

gre za preţivetje. 

2.1.1 Definicija in opredelitev pojmov managerskih orodij 

Podjetja postajajo vse kompleksnejša, soočajo se s hudo konkurenco, svet se je znašel v 

recesiji. Da bi lahko uspešno vodili podjetja, naj bi današnji managerji obvladali mnogo 

tehnik in najsodobnejših znanj iz vodenja. Rigby (2011, 10–11) ugotavlja, da managerji 

razrešujejo mnogo problemov. Za odločanje imajo na voljo mnogo managerskih orodij, ki naj 

bi jih poznali, vedeli, kaj lahko nudijo, in jih znali tudi uporabiti ob pravem času in za pravi 

namen. Za uspeh pri uporabi managerskih orodij je zelo pomembno njihovo razumevanje, 

predvsem z vidika prednosti in slabosti vsakega orodja. Skrivnost uporabe ni v odkrivanju 

čarobnega nasveta, temveč v učenju, katero orodje in na kakšen način uporabiti in kdaj je 

pravi čas za uvajanje takšne spremembe.  

Da so danes spremembe edina stalnica, s katero se srečujejo poslovna okolja, meni tudi 

Vujica Herzog (2007, 1). Obstoj podjetja je odvisen od tega, kako se znajde v globalizaciji, ali 

je usmerjeno na kupca, ali je dovolj produktivno in konkurenčno. Prav zaradi naštetega se 

danes mnoga podjetja odločajo za uporabo različnih konceptov vodenja, katerih skupna 

lastnost je izpolnjevanje več konkurenčnih meril hkrati.  

Markun (2008, 1–2) ugotavlja, da je uspešnost poslovanja nedvoumna zahteva, ki jo morajo 

podjetja izpolnjevati. Managerji zato iščejo primerna orodja, ki jim bodo pomagala dosegati 

uspešnost. Najuspešnejša orodja vodenja so tista, ki imajo vse potrebno in ničesar preveč. 

Podjetje naj torej izbere le tista managerska orodja, ki bodo prispevala k uspešnosti 

poslovanja. Primerno izbrana orodja so torej tista, ki so v skladu z dejavnostjo podjetja, 

njegovo organiziranostjo in poslovno kulturo. Vsa uspešna podjetja uporabljajo vrsto orodij, 

ki so optimalno izbrana in v poslovanje vključena tako, da delujejo kot enoten sistem. 

Skrajni čas je, da podjetja prestrukturirajo poslovne modele, produktne strategije in začnejo 

uporabljati najsodobnejše managerske koncepte ter globalno optimizirajo vire. Managerji naj 
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se zavedajo pomena poslovnega modela. Podjetja, ki inovirajo poslovne modele, hitreje 

povečujejo profitne stopnje kot tista, ki inovirajo procese in izdelke (Loţar 2009).  

Fatur (2009, 25) definira orodje vodenja kot sklop metod, s katerimi predpostavljeni 

usmerjajo vodenje svojih sodelavcev k uresničevanju ciljev. 

V praksi se mnogokrat izkaţe, da v podjetjih izboljšujejo zato, da bi sebi, predvsem pa 

drugim, dokazali, da uporabljajo sodobna managerska orodja, ne pa zato, da bi jim izboljšave 

v resnici koristile pri izboljšanju konkurenčnosti in povečale vrednost podjetja. Vsako 

managersko orodje se ponaša s prednostmi in slabostmi, zato naj bi pred uporabo dobro 

poznali pozitivne in negativne vplive vsakega orodja. Na osnovi poznavanja orodja lahko 

izberemo pravo. Ugodne in tudi neugodne posledice uporabljenih orodij so tako velike, da se 

za uporabo odločamo po temeljitem premisleku. Ustvarimo si učinkovit sistem za izbiro, 

uvedbo in vključevanje orodij v naše podjetje. Rezultate bomo z uvedbo orodij izboljšali le, 

če bomo z njimi odkrili do sedaj nezadovoljene potrebe odjemalcev, izkoristili neuporabljene 

vire ali odkrili slabosti konkurentov. Zelo pomembno je, da posamezno orodje prilagodimo 

lastnemu poslovnemu sistemu in ne obratno, saj nobeno managersko orodje samo po sebi ne 

jamči uspeha (Savič 2009, 4–5). 

Takhizadegan (2006, 1) postavlja kot prednostno nalogo vsakega podjetja zagotavljanje 

zadovoljstva odjemalcev, ki v resnici pomeni ustvarjanje profita. Uspešnost vsakega podjetja 

temelji na zagotavljanju najvišje kakovosti ob najniţjih stroških. V osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja je v podjetjih vladalo prepričanje, da je izdelava kakovostnih izdelkov 

stroškovno preveč obremenjena. V podjetju Motorola so takrat ugotovili, da zagotavljanje 

kakovosti ne pomeni višjih stroškov. Nasprotno – pomeni njihovo zniţanje. Tekmovalnost na 

trgu danes ne dopušča napak, zato je nujno, da podjetja uporabljajo koncepte, strategije, ki se 

osredotočajo na zadovoljstvo odjemalcev. Eden takšnih konceptov je tudi Six Sigma.  

Danes odjemalce prevzema ponudba najrazličnejših izdelkov in storitev. Kadar izbirajo, 

kakšen proizvod ali storitev, se morajo najprej odločiti, katere osnovne značilnosti naj ima, 

kakšne so njihove dodatne zahteve, koliko so za to pripravljeni plačati in s katerim trţnikom 

bodo sklenili posel. Nekaj, kar je teţko izvesti, se izkaţe tudi za kompleksno. Ljudje, ki se 

ukvarjajo z raznimi projekti, naj bodo opremljeni z mnogimi znanji, v pomoč naj jim bodo 

mnoga managerska orodja s področja obvladovanja časa, obvladovanja stroškov, iz 

managementa človeških virov, kriznega managementa, managementa kakovosti, komunikacij 

in sklepanja pogodb (Frame 2002, 28). 

Ţezlina (2005, 1–4) ugotavlja, da v času globalizacije in turbulentnega okolja vsako podjetje 

vsaj enkrat poskuša izpeljati notranje spremembe. Spremembe gredo v smer iskanja sinergij 

med podjetji, uporablja se BPR, uvajajo se nove kulture, tehnologije, programi kakovosti (Six 

Sigma, ISO). V spreminjanju naj sodeluje celotno podjetje, pristop spreminjanja pa lahko gre 
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od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor in na način preobrazbe ključnih procesov. Najboljša je 

kombinacija vseh treh pristopov – na takšen način je uspeh zagotovljen. 

2.1.2 Pregled managerskih orodij 

V tem poglavju bomo podali pregled managerskih orodij, ki so trenutno najbolj aktualna in jih 

uporablja večina podjetij. Kot merilo za predstavitev posameznega managerskega orodja smo 

uporabili raziskavo, ki sta jo izvedla Bukovec in Markič (2008) na vzorcu slovenskih podjetij, 

Loţar (2009) za potrebe zdruţenja Manager in Rigby in Bilodeau (2007) v svetovnem merilu. 

Managerska orodja, po katerih izvajanju smo spraševali v naši raziskavi in ki jih bomo 

predstavili, so: standard ISO 9001, model odličnosti EFQM, model 20 ključev, BSC oz. 

uravnoteţeni sistem kazalnikov, šest sigma (Six Sigma), reinţeniring (BPR), strateško 

načrtovanje, benchmarking oz. primerjalno presojanje, razčlenjenost odjemalcev po skupinah 

(customer segmentation), management odnosov s strankami (CRM), zunanje izvajanje 

dejavnosti oz. outsourcing, prebojne inovacije in diferencirana kadrovska strategija. 

Standard ISO 9001 

Deming (2002, 167–168) pravi, da ima kakovost več obrazov. Kaţe se preko pričakovanih 

kakovostnih značilnosti izdelka, storitev, ki jih podjetje ponuja v tem trenutku, preko 

odločitev managementa, kakšni bodo izdelki v prihodnosti, in preko odjemalčeve presoje o 

naših izdelkih in storitvah.  

Juran (1998, 11.2) poveţe ISO standarde z močnim vplivom na mednarodne trgovinske in 

kakovostne sisteme. Ti mednarodni standardi so bili privzeti v veliki večini drţav, saj so 

uporabni tako v industriji kot tudi v drţavnih organih. Posebna druţina standardov ISO 9000 

predpisuje smernice in zahteve za zagotavljanje kakovosti in nudi podporo managementu 

podjetja. Značilnost standarda je, da predpisuje, katere zahteve morajo biti izpolnjene, ne 

predpisuje pa, na kakšen način.  

Novembra 2008 je Mednarodna organizacija za standarde ISO izdala novo izdajo standarda 

ISO 9001:2008, slovenski prevod pa je izšel decembra 2008. To je ţe četrta izdaja standarda, 

ki zamenjuje predhodno različico iz leta 2000. Ta standard upošteva načela vodenja 

kakovosti, ki jih v svetu uporabljajo uspešna podjetja. Standard je povzetek dobrih praks in je 

tudi s tem v pomoč podjetjem, ki sledijo najboljšim. Osredotoča se na učinkovitost sistema 

vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam podjetij, ne 

glede na proizvod, storitev, velikost. Cilj standarda je povečanje zadovoljstva odjemalcev in s 

tem izboljšanje poslovanja. Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti, opredeljuje 

odgovornost vodstva in ravnanje z viri, določa potek izvajanja osnovne dejavnosti in nadzor 

skozi merjenje, analize in izboljševanje procesov (Markun 2009, 1). 
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V uvodu standard (SIST EN ISO 9001:2008) pravi, da naj bo privzem sistema vodenja 

kakovosti strateška odločitev podjetja. Standard spodbuja procesni pristop pri razvijanju, 

izvajanju in izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti. Namen tega je izpolnjevanje 

zahtev odjemalcev in s tem povečanje njihovega zadovoljstva. Za uspešno delovanje podjetja 

naj ta opredeli in vodi številne povezane aktivnosti. Standard opredeljuje proces kot skupek 

aktivnosti, ki uporabljajo vire in je voden z namenom spreminjanja vhodov v izhode. Zahteva 

standarda je torej procesni pristop, ki poudari razumevanje in izpolnjevanje zahtev, potrebe po 

obravnavanju procesov z vidika dodane vrednosti, pridobivanje rezultatov delovanja in 

uspešnost procesov ter nenehno izboljševanje procesov na osnovi objektivnih merjenj. Slika 1 

prikazuje model procesnega pristopa vodenja sistema kakovosti. 

 

Slika 1: Model sistema vodenja kakovosti  

Vir: prirejeno po Slovenski standard SIST EN ISO 9001:2008 2008, 7. 

Splošne zahteve standarda ISO 9001:2008 so, da naj bi v podjetju določili procese, potrebne 

za sistem vodenja kakovosti, in njihovo uporabo v celotnem podjetju, določili zaporedje in 

medsebojne vplive teh procesov, merila in metode, potrebne za zagotovitev uspešnega 

delovanja in obvladovanja teh procesov, zagotovili vire in informacije, potrebne za podporo 

delovanja in nadzora teh procesov, nadzorovali, merili in analizirali te procese in izvajali 

ukrepe, potrebne za doseganje načrtovanih rezultatov in za nenehno izboljševanje teh 

procesov. Standard predpisuje tudi dokumentacijo sistema vodenja kakovosti, v katero se 

vključujejo dokumentirane izjave o politiki in ciljih kakovosti, poslovnik kakovosti, postopki 

in zapisi ter dokumenti, ki jih podjetje določi kot potrebne za uspešno načrtovanje, delovanje 

in obvladovanje njenih procesov. Vršni management naj bi priskrbel dokaze o svoji 

zavezanosti razvoju in izvajanju sistema vodenja kakovosti ter nenehnemu izboljševanju 

njegove uspešnosti. Ti dokazi so: določena politika kakovosti, določeni cilji kakovosti, 
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izvedba vodstvenih pregledov, sporočanje podjetju o izpolnjevanju zahtev odjemalcev, 

zahtevah zakonodaje in predpisov ter zagotavljanje razpoloţljivosti virov. V podjetju naj bi 

določili in priskrbeli vire v obliki kompetentnih izvajalcev dela ter priskrbeli in vzdrţevali 

infrastrukturo, ki vključuje zgradbe, delovne prostore, pomoţne prostore, procesno opremo 

(strojno in programsko) in podporne storitve (transport, komunikacije, informacijski sistem). 

Zelo pomembno je, da v podjetju ugotovijo zahteve, ki jih specificira odjemalec, ter določijo 

in izvajajo uspešne načine komuniciranja z odjemalci. Prav tako naj podjetje načrtuje in 

obvladuje snovanje in razvoj proizvoda ali storitve, določi vhode za razvoj, overja rezultate 

razvoja in izvede vrednotenje. Pomemben del sistema je tudi nabava, ki naj zagotovi 

skladnost nabavljenih proizvodov in storitev s specificiranimi zahtevami. V podjetju naj bi 

načrtovali in proizvajali izdelke in storitve v obvladovanih pogojih, ki vključujejo: 

razpoloţljivost informacij o lastnostih proizvoda, razpoloţljivosti delovnih navodil, uporabi 

primerne opreme, razpoloţljivosti in uporabi nadzorne in merilne opreme, izvajanju 

nadzorovanja in merjenja ter izvajanju aktivnosti za sprostitev proizvoda in dostavo ter 

aktivnosti po dostavi. Potrebno je tudi skrbno ravnanje z lastnino odjemalcev. Standard 

zahteva tudi določitev nadzora in merjenja ter nadzorno in merilno opremo za dokazovanje 

skladnosti proizvoda z zahtevami. Nadzorovati je treba tudi informacije o zaznavanju 

odjemalcev, ali je podjetje izpolnilo njihove zahteve. Določene naj bodo metode za 

pridobivanje in uporabo teh informacij. Notranje presoje, s katerimi ugotavljamo ustreznost 

načrtovanih dogovorov in zahtev tega standarda in zahtev za sistem vodenja kakovosti, so 

nujne za delovanje tega orodja vodenja. V primeru ugotovljenih neskladnosti naj podjetje 

izvede korektivne ukrepe, s katerimi odpravi vzroke neskladnosti. V primeru ugotovljenih 

potencialnih neskladnosti pa naj podjetje določi preventivne ukrepe, ki bi preprečili njihov 

nastanek. 

Bukovec (2009a, 171–172) ugotavlja, da celotna paradigmatična osnova standarda ISO 9001 

izhaja iz procesnega pristopa in temelji na principu Demingovega kroga. Proces je vsaka 

aktivnost, ki prejema vhode in jih pretvarja v izhode. Podjetje je učinkovito le, če prepozna in 

vodi številne povezane procese. Procesni pristop je torej sistematična identifikacija in vodenje 

procesov, ki se uporabljajo znotraj podjetja, in medsebojni vplivi med procesi. Slika 2 

prikazuje princip Demingovega P-D-C-A kroga (Plan-Do-Check-Act).  

Ta princip pomeni: 

 Načrtuj: vzpostavi cilje in procese, potrebne za doseganje rezultatov, v skladu z 

zahtevami odjemalcev in načeli podjetja. 

 Izvedi: izvajaj procese. 

 Preveri: nadzoruj in meri procese in proizvode glede načel, ciljev in zahtev za proizvod 

ter poročaj o rezultatih. 

 Ukrepaj: tako, da se delovanje procesa nenehno izboljšuje. 
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Slika 2: Logika P-D-C-A  

Vir: prirejeno po SIST ISO 9001: 2008, 6. 

Standardizacija in do podrobnosti izdelani sistemi kakovosti so najbolj učinkoviti v 

ponavljajočih se procesih. V svetu je uporaba standardov kakovosti ISO zelo prisotna, najprej 

so se uveljavili v proizvodnih vejah gospodarstva, zdaj pa osvajajo storitvene dejavnosti in 

javne sluţbe. Pravilna uporaba standardov prispeva k varnejšemu in manj zapletenemu 

ţivljenju, proizvodi in storitve pa so učinkovitejši in bolj ustrezajo pričakovanjem 

odjemalcev. Delovanje sistema vodenja kakovosti presojajo za to dejavnost akreditirane 

institucije, ki kot dokazilo in priznanje za skladnost delovanja sistema vodenja kakovosti s 

standardom podeljujejo certifikate. Mnoga podjetja so šele po pridobitvi certifikata spoznala 

vsestransko korist, ki jo standard prinaša (Piskar in Dolinšek 2006, 52–53). 

Daft (2008, 473) je ISO 9000 standarde opisal kot enotne, mednarodne standarde 

managementa kakovosti, kot vodilo za vodenje procesov, ki zagotavljajo, da izdelki ali 

storitve ustrezajo zahtevam odjemalcev. Mnoga podjetja ali drţave zahtevajo, preden pričnejo 

poslovno sodelovati s podjetjem, da ima vpeljan in certificiran sistem vodenja po ISO 9000. 

Model odličnosti EFQM 

Bukovec (2009a, 4) EFQM opiše kot v Evropi razširjen model spodbujanja nenehnega 

izboljševanja, temelječega na učenju in inovativnosti, ki ga je oblikovala EFQM (The 

European Foundation for Quality Management). Model vsebuje merila, ki so uravnoteţeno 

porazdeljena med dejavnike in rezultate. 

Kvas in Zarnik (2006, 10) menita, da naj podjetje, ki ţeli biti uspešno, vzpostavi ustrezen 

sistem upravljanja. EFQM je praktično orodje, ki podjetjem pomaga vzpostaviti tak sistem z 

merjenjem, ki pokaţe, kako daleč so prišle na poti k odličnosti. Model jim pomaga razumeti, 

kje v podjetju se še pojavljajo vrzeli, in jim nakaţe rešitve. EFQM stalno preverja svoj model 

in ga posodablja tako, da se zgleduje po dobrih praksah mnogih podjetij v Evropi in po svetu. 

S tem doseţe dinamičnost in zagotavlja skladnost s sodobnimi pogledi na upravljanje.  
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Po Bukovec (2004, 119–120) pomeni EFQM izrazit premik na področju kakovosti v 

evropskem prostoru po letu 1990. Takrat je EFQM začela razvijati evropsko nagrado za 

kakovost EQA (European Quality Award), ki jo je javnosti prvič predstavil podpredsednik 

Evropske komisije leta 1991. Nagrajevanje je namenjeno velikim in majhnim podjetjem in 

tudi javnemu sektorju. Na sliki 3 je shematski prikaz EFQM. 

 

Slika 3: Model odličnosti EFQM  

Vir: prirejeno po Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje 2011, 9. 

Slika prikaza modela odličnosti vsebuje devet meril. Pet je dejavnikov, štirje so rezultati. 

Dejavniki so tisto, kar podjetje počne, rezultati pa tisto, kar dosega. Za dosego trajne 

odličnosti so bistvena temeljna načela odličnosti (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo, Urad za meroslovje 2011). 

 

Slika 4: Temeljna načela odličnosti  

Vir: prirejeno po Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje 2011, 4. 

Odličnost ni teorija, saj gre za otipljive doseţke tega, kar podjetje počne in na kašen način to 

počne. Gre tudi za doseţene rezultate in za prepričanje, da bo takšne rezultate dosegala tudi v 

prihodnosti. 
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Model EFQM tako managerjem omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, 

kaj njihovo podjetje dela, in med tem, kakšne izide dosega. Z uporabo logike RADAR lahko 

grobo ocenimo stopnjo odličnosti v vsakem podjetju. Zagotavlja strukturiran način 

ocenjevanja podjetja in podpira ocenjevalni mehanizem za nagrado EFQM. Z logiko RADAR 

preko matrike za dejavnike s pomočjo vprašalnika analiziramo voditeljstvo, strategijo, 

zaposlene, partnerstva in vire ter procese, izdelke in storitve, preko matrike za izide pa izide v 

zvezi z odjemalci, zaposlenimi, druţbo in ključne izide. Z uporabo modela odličnosti EFQM 

in temeljnih načel logike RADAR fundacija EFQM ocenjuje delovanje podjetij z namenom 

nenehnega izboljševanja in doseganja višje ravni delovanja (Ministrstvo za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje 2011). 

Michalska (2008) je v raziskavi proučevala izbrana poljska podjetja s področja strojegradnje. 

Ocenjevali so vseh devet meril po EFQM in ugotovili, da najboljše izide dosegajo pri merilu 

odjemalcev, najslabše pa pri merilu vpliv na druţbo. Predlagali so, da podjetja uravnoteţijo 

prioritete, razporedijo vire in realno načrtujejo. Z raziskavo so potrdili, da je EFQM uporaben 

kot diagnostično orodje ocenjevanja tudi v izbranih panogah in izbranih procesih v podjetju.  

20 ključev 

Sistem 20 ključev (Kobayashi 2003) je edinstven in praktičen sistem za dolgoročno uspešen 

razvoj podjetja, je program za celovit razvoj podjetja in orodje za ocenjevanje kakovosti 

delovnega okolja. Avtor sistema Kobayashi je ta sistem uvedel v številnih podjetjih, zato 

temelji na konkretnih in uspešnih praktičnih primerih. Sistem 20 ključev je celovit sistem med 

seboj povezanih metod. Posamezne metode so usmerjene na neko določeno področje 

poslovanja, med sabo pa se dopolnjujejo in skupaj predstavljajo celovit proces spreminjanja 

in razvoja podjetja. Metode in tehnike izboljšav so razdeljene na dvajset področij – 20 

ključev. Podjetje mora biti na vseh teh področjih v ravnoteţju. Posamezni ključi so med sabo 

tesno povezani, kar jim zagotavlja edinstveno moč, s katero cilje strateške prenove in razvoja 

pripeljemo do odličnosti svetovnega razreda. Na sliki 5 vidimo povezave med ključi in 

njihovo soodvisnost. 
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Slika 5: Diagram povezav med ključi  

Vir: prirejeno po Kobayashi 2003, 12. 

Če bi vsakega od ključev uporabili posebej, bi se ti ključi zrušili, prav tako pa naši zastavljeni 

cilji. Za cilj si zastavimo prilagodljivo proizvodnjo, prijetno delovno vzdušje in boljše, 

hitrejše ter cenejše delovne procese. Najprej ocenimo vsa delovna mesta z ocenami od 1 

(najslabše) do 5 (odličnost svetovnega razreda), primerjamo pa se z vsemi svetovnimi 

podjetji. Ker se primerjamo z njimi, je jasno, da je na vrhu lahko le podjetje, ki je najboljše na 

področjih kakovosti, dobavnih rokov in stroškov. Sistem 20 ključev nam nudi moţnost, da 

bomo proizvajali bolje, hitreje in ceneje in da začutimo ţeljo, da podjetje postane eno izmed 

najboljših na svetu. Na začetku uvajanja vsi managerji v podjetju izvedejo primerjalno 

ocenjevanje celotnega podjetja. Tako dobimo sliko trenutnega stanja in sposobnosti podjetja. 

Na osnovi teh ocen si zastavimo cilje za prenovo podjetja, ki pa jo nato uresničimo prav s 

sistemom 20 ključev. Časovno je vpeljava vseh ključev moţna v treh letih, v tem času pa 

podjetju praviloma uspe podvojiti produktivnost. Uvajanje tega sistema je strateški cilj 

podjetja, cilji 20 ključev morajo biti vedno usklajeni z dolgoročnimi strateškimi in letnimi 

cilji podjetja. Na sliki 5 vidimo relacije med posameznimi ključi. Nosilni ključi so: ključ 1 

(čiščenje in organiziranje), ključ 2 (organizacija sistema in vodenje s cilji), ključ 3 (aktivnosti 

v delovnih skupinah) in ključ 20 (obvladovanje vodilnih tehnologij). Pravimo jim tudi dajalci 

impulzov za ostalih šestnajst ključev, ki jih napajajo. Napajanje pa ni enostransko, saj deluje 
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tudi na zunanje štiri ključe. Ti nosilni ključi pospešujejo rast in razvoj ostalih ključev. Po 

prikazanih povezavah vidimo, da dejansko vsi ključi vplivajo drug na drugega. Vse pa je 

podrejeno cilju, ki je bolje (kvaliteta), hitreje (izdelavni čas) in ceneje (cena). Sistem 20 

ključev si torej predstavljamo kot podporo, navodilo za uporabo sistema pa je načrt za 

izgradnjo podpore. Medsebojna povezava predstavlja moč 20 ključev, ki podjetje preko petih 

ravni pelje na svetovni vrh.  

Vrstni red uvajanja ključev je odvisen od začetnega poloţaja podjetja in njegovih ciljev. 

Uvajanje začnemo s pripravo na uvajanje, kjer podjetje prouči sistem 20 ključev in začne 

uveljavljati ključ 1 (čiščenje in organiziranje). Sledi uvodna faza, ki poteka v prvem letu 

uvajanja in v kateri vsi zaposleni osvojijo osnove sistema. V drugem letu izvajamo fazo 

prenosa, kjer metode 20 ključev zajamejo celotno proizvodnjo. Tu se ključi popolnoma 

razvijejo in vse dejavnosti se pospešijo. Zadnja je faza popolne uveljavitve, kjer postanejo 

metode in aktivnosti izboljšav trden sestavni del podjetja. Tu zaznamo podvojeno 

produktivnost. V opisanem sistemu lahko vsako podjetje najde ustrezno kombinacijo ključev 

in se z njimi izboljšuje. Glavne značilnosti uvedbe sistema so: sinergijski učinek delovanja 

vseh ključev, povečanje prodaje zaradi zadovoljstva odjemalcev, skladnost s strateškimi cilji 

podjetja, izboljšanje produktivnosti in poudarek na varnem delu. 

Ministrstvo za gospodarstvo RS je pred nekaj leti uvedlo program finančnih spodbud za 

uvajanje metode 20 ključev. Aktivnosti so podjetja razširila še ne druge metode in sisteme 

stalnih izboljšav. Gospodarska zbornica Slovenije je ustanovila sekcijo uporabnikov metode 

20 ključev, katere namen je nuditi podporo razvoju omenjene metode ali katere koli druge, ki 

pozitivno vpliva na konkurenčnost podjetij. Glavna dejavnost sekcije, ki se financira s 

pomočjo članarine, s pomočjo Zdruţenja za elektroindustrijo in iz drugih prihodkov, je 

izmenjava znanj in izkušenj (Renko 2004, 74). 

V Sloveniji ima izkušnjo z uvajanjem metode kar nekaj podjetij. Večina je nadaljevala z 

uvajanjem metode tudi potem, ko je preteklo dveletno sofinanciranje preko drţavnih institucij, 

saj so ugotovili, da metoda ni usmerjena v doseganje kratkoročnih učinkov. 20 ključev je 

proces, s katerim se spreminja kultura podjetja in se zato nikoli ne konča. Po dveh do treh 

letih uvajanja so bili doseţeni izidi ocenjeni za zelo uspešne (Nosan 2002, 26). 

Uravnoteženi sistem kazalnikov – BSC (Balanced Scorecard) 

BSC je managerski sistem in sistem strateškega načrtovanja, ki se uporablja v poslovnem 

svetu, industriji, javnih sluţbah in neprofitnih organizacijah po vsem svetu. Je sistem 

kazalnikov za usmerjanje poslovanja in doseganje odličnih poslovnih rezultatov. Ustvarila sta 

ga Norton in Kaplan z namenom zdruţevanja prizadevanj, sposobnosti in specifičnih znanj, ki 

vodijo v doseganje dolgoročnih strateških ciljev. Ta sistem podjetju omogoči, da postavi jasno 

vizijo in strategijo. BSC obdrţi tudi tradicionalna finančna merila, ki pa prikazujejo le 
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pretekle dogodke in niso zadostna za vodenje in usmerjanje modernega podjetja v 

informacijski dobi, ki prihodnje vrednosti kreira predvsem z odnosi z odjemalci, dobavitelji, 

zaposlenimi, procesi tehnologijo in inovacijami (The Balanced Scorecard Institute 2009). 

Cilji in kazalniki uspešnosti izhajajo iz vizije in strategije podjetja. Uspešnost poslovanja se 

meri s štirimi vidiki, ki so: finančni, vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih 

procesov in vidik učenja in rasti. Na sliki 6 je prikazan BSC.  

 

Slika 6: Uravnoteţeni sistem kazalnikov  

Vir: prirejeno po Kaplan in Norton 2000, 21. 

Skupek ciljev poslovne enote se razširja preko obdobnih finančnih kazalnikov. Vodstvo 

podjetja ima moţnost merjenja, kako poslovne enote ustvarjajo vrednost za obstoječe in 

potencialne odjemalce, kako povečujejo notranje zmogljivosti in vlaganje v ljudi ter postopke 

za izboljševanje poslovanja. V BSC so vključene najpomembnejše dejavnosti, ki ustvarjajo 

vrednost, h kateri prispevajo usposobljeni in motivirani udeleţenci. Čeprav sistem zanima 

tudi finančni vidik, ki meri kratkoročno uspešnost poslovanja, jasno opredeli gibala za 

dolgoročno finančno uspešnost in konkurenčnost. BSC poudarja, da naj bodo tako finančni 

kot nefinančni kazalniki del informacijskega sistema za zaposlene. Tisti, ki so odgovorni za 

sprejemanje odločitev, naj se zavedajo finančnih posledic, ki jih te odločitve prinašajo. 

Poznajo naj gibala dolgoročnega finančnega uspeha. Cilji in kazalniki uspešnosti izhajajo iz 

procesa od zgoraj navzdol, vodenega s poslanstvom in strategijo poslovne enote. BSC torej 

poslanstvo in strategijo pretvarja v oprijemljive cilje in kazalnike. Kazalniki pa predstavljajo 

uravnoteţenost med zunanjimi kazalniki za zunanje udeleţence (delničarje, stranke) in 

notranjimi kazalniki ključnih procesov, inovacij, učenja in rasti. BSC je torej strateški 

managerski sistem za dolgoročno izvajanje ključnih managerskih procesov, ki so: 
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pojasnjevanje in udejanjanje vizije in strategije, posredovanje in povezava strateških ciljev in 

kazalnikov, načrtovanje, zastavljanje ciljev in usklajevanje strateških pobud ter učinkovitejše 

pridobivanje strateških povratnih informacij in izboljšanje procesa učenja.  

Podjetja lahko začetni sistem razvijejo z ozko zastavljenimi cilji, moč BSC pa se pokaţe 

takrat, ko se iz sistema merjenja preoblikuje v managerski sistem. BSC je mogoče uporabiti 

za pojasnjevanje in doseganje soglasja o strategiji, posredovanje strategije celotnemu 

podjetju, usklajevanje ciljev oddelkov in posameznikov s strategijo podjetja, povezovanje 

strateških ciljev z dolgoročnimi, določanje in usklajevanje strateških pobud, izvajanje 

občasnih sistematičnih presoj in za pridobivanje povratnih informacij za učenje o strategiji in 

njeno izboljšavo. Ta sistem zapolnjuje pomanjkanje sistematičnega procesa za izvajanje 

strategije in lahko postane osnova za vodenje (Kaplan in Norton 2000, 19–31). 

Tudi Daft (2008, 476) pravi, da se managerji vse preveč osredotočajo le na finančne 

kazalnike, ne posvečajo pa se drugim učinkom sodobnega podjetja. Sodoben pristop, ki 

uravnoteţi tradicionalna finančna merila z merjenji zadovoljstva odjemalcev, notranjih 

poslovnih procesov in sposobnosti učečega se podjetja, je prav BSC.  

Kaplan in Norton (2000, 157–158) ugotavljata, da je namen merjenja uspešnosti tudi 

motivacija za managerje in zaposlene za uspešno izvajanje strategije poslovne enote. Podjetja, 

ki znajo svojo strategijo prenesti v sistem merjenja, so mnogo bolj sposobna izvajati to 

strategijo, ker lahko posredujejo namene in cilje. Uspešen BSC je tisti, ki strategijo posreduje 

preko finančnih in nefinančnih kazalnikov. Pomembno je oblikovati sistem kazalnikov, ki 

izraţa strategijo poslovne enote na način, da opisuje vizijo prihodnosti celotnega podjetja, da 

se oblikuje holističen model strategije na način, da vsi zaposleni vidijo, kako lahko prispevajo 

k uspehu podjetja, sistem kazalnikov pa se osredotoča predvsem na spremembe. BSC je torej 

managerski sistem in ne sistem merjenja. Kaplan in Norton (2001, 22) sta pri raziskovanju 

uspešnih podjetij, ki so uporabila BSC, ugotovila dosleden vzorec za doseganje strateške 

usmerjenosti. Odkrila sta pet skupnih načel, značilnih za vsako podjetje, ki je pristopilo k 

uvajanju BSC. Ta načela so: preoblikovanje strategije v dejanja, usklajevanje organiziranosti s 

strategijo, strategija kot vsakdanje delo zaposlenih, strategija kot nenehen proces ter 

spodbujanje sprememb z vrha podjetja. 

Prednosti BSC se kaţejo v boljših izidih v poslovnih procesih in niţjih stroških, v sposobnosti 

prepoznavanja napredovanja procesov, njihovi sposobnosti doseganja ciljev ter v sposobnosti 

prilagajanja ciljev, ki vplivajo na procese, kar se odraţa v prilagodljivosti procesov in podjetja 

kot celote (Jeston in Nelis 2008, 404). 
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Six sigma 

Metodologija Six Sigma se je pojavila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, najprej v 

podjetju Motorola. Omenjeno podjetje je uvedlo program izboljšanja kakovosti, ki je bil 

osredotočen na proizvodnjo. V literaturi najdemo mnogo različnih definicij modela, nekatere 

izmed njih so: 

 Six Sigma je metodologija za postopke merjenja, analiziranja, izboljšanja in nadziranja. 

 Je pobuda kakovosti, da statistično doseţemo 3,4 neustreznih izdelkov na milijon, kar 

pomeni navidezno izločitev napak. 

 Je obširna metodologija, ki temelji na statistiki in katere namen je doseči popolnost 

vsakega postopka in vsakega izdelka. 

Cilji te metode so: povečanje zadovoljstva kupcev, izboljšanje sposobnosti procesa, izboljšati 

rezultate poslovanja, doseganje uspeha pred konkurenco, delo z manj napakami, povečanje 

izkoristka in zmanjšanje variacije v procesih. Six Sigma je torej sistematična zasnova za 

reševanje procesnih problemov. Te probleme rešujemo s pomočjo kombinacije statističnih in 

nestatističnih orodij. Metoda je pomemben del poslovne strategije, podaja metodološki pristop 

in organizacijska načela za sestavo skupine, ki izvaja izboljšave. V podjetje jo lahko vpeljemo 

kot filozofijo podjetja ali kot orodje za reševanje kompleksnih problemov (Hohnjec 2006, 70). 

Unterlechner, Meško Štok in Markič (2009, 153–156) Six Sigmo opišejo kot preverjen pristop 

h kakovosti, ki zagotavlja zmanjšanje variacije in skrajšanje pretočnih časov procesov. 

Nekateri avtorji pravijo, da je njen cilj doseganje popolnosti v izpolnjevanju zahtev 

odjemalca. Ne sme pa metoda biti orodje za doseganje kratkoročnih finančnih učinkov na 

račun zniţevanja stroškov, za odpuščanje zaposlenih ali uporabljena le v ozkem krogu 

strokovnjakov. 

Filozofija Six Sigma temelji na statistični kontroli procesov, na stohastični kontroli in 

inţenirski procesni kontroli. Vsebuje analizo procesov in podatkov, metode optimiranja, vitko 

proizvodnjo, analizo variance, statistične metode, proizvodnjo brez napak, doseganje rokov s 

pravočasno odpremo, zmanjšanje odpadkov in stalno kontrolo. Procesi morajo biti sposobni 

stalnega izboljševanja kakovosti ob največji produktivnosti. Metoda zasleduje: 

 metodologijo za analiziranje temeljnih vzrokov proizvodnih in poslovnih problemov, 

njihovo eliminacijo in dramatično izboljšanje proizvoda; 

 zagotavljanje znanja zaposlenih s področja managementa z namenom zadovoljevanja 

odjemalcev in zagotavljanja dobavnih rokov; 

 kombinacijo inţenirskega pristopa in tehnik z nizkim tveganjem. 

Ključno je timsko delo in usposabljanje za doseganje višje stopnje kompetentnosti. Metoda je 

prerasla le proizvodnjo in sedaj vključuje tudi transport, administracijo, trgovino, medicino in 

mnogo drugih dejavnosti in procesov (Takhizadegan 2006, 1–2). 
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Harry in Schroeder (2005, 108–137) sta metodo Six Sigma označila za prebojno strategijo 

podjetja. Opisala sta osem osnovnih korakov ali stopenj za uvedbo metode v posamezen 

proces, oddelek ali v celotno podjetje. Na sliki 7 so prikazani našteti zaporedni koraki metode 

R-D-M-A-I-C-S-I. 

 

Slika 7: Koraki Six Sigma 

Vir: prirejeno po Harry in Schroeder 2005, 130. 

Vsaka faza je namenjena zagotovitvi, da se podjetja te prebojne strategije lotijo metodično in 

strokovno, da so Six Sigma projekti zastavljeni in izvajani po natančno določenih pravilih in 

da so rezultati projektov vključeni v vsakodnevne delovne procese. Skoraj vsako podjetje je 

razdeljeno na tri osnovne ravni, ki so: poslovna raven, operacijska raven in procesna raven. 

Uspeh metode Six Sigma je odvisen od stopnje, do katere se je preoblikovala vsaka od 

naštetih ravni, katerih namen je izboljšanje kakovosti in povečanje dobičkonosnosti. Takšna 

prebojna strategija je zelo prilagodljiva, zato jo lahko uporabljamo povsod v podjetju, ne 

glede na hierarhijo.  

Harry in Schroeder (2005, 186) sta za implementacijo in razvoj Six Sigme podala dvanajst 

začetnih korakov: povzročiti zanimanje vršnega managementa za metodo, predstaviti napotke 

za uvedbo, hitra odločitev za implementacijo, izvesti Six Sigma izobraţevanje, izbrati prvo 

poslovno skupino za vključitev metode, identificirati najprimernejše kandidate za 

izobraţevanje, voditi usposabljanje kandidatov, izvesti pregled procesov, izvršiti drugo oceno 

implementacije, odločiti se o razširitvi iniciative, ponovno pripraviti potek uvajanja in 

vključiti naloge v strategijo. Časovno naj bi začetna faza trajala pribliţno šest mesecev. 

Program uvajanja naj podpre vodstvo podjetja, ki naj poskrbi tudi za učinkovito, inovativno in 

kreativno delovno okolje, ki vključuje manjše število ravni odločanja v hierarhiji. Odstranjene 

morajo biti postopkovne ovire za eksperimentiranje in spreminjanje. V začetku uvedba 

metodologije zahteva velika finančna vlaganja, ki pa se povrnejo ţe s prvim, dobro izpeljanim 

projektom. Največja prednost Six Sigme je njena sistematičnost in doslednost, zato je odlično 

orodje za optimiranje procesov in odstranjevanje slabosti. 
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Banič (2007, 91) Six Sigmo označi za samostojen proces, ki ga uporabimo, ko ne poznamo 

natančno vzrokov naših problemov, oziroma takrat, ko problemi niso natančno definirani ali 

pa so novi. Metoda je uporabna tudi v primeru, ko ne moremo uporabiti ţe znanih metod za 

rešitev problema. To je torej prava rešitev, ko je pred nami mnoţica neznank, ki pa jih 

moramo rešiti. 

Six Sigma ni namenjena izboljševanju obseţnih poslovnih procesov, bolj je primerna za 

izboljševanje podprocesov ali posameznih aktivnosti. Ti vedno vplivajo na višje procese in na 

doseganje strateških ciljev (Harmon 2007, 323).  

Reinženiring – BPR (Business Process Reengineering) 

BPR (Business Process Reengineering) je najpomembnejša priloţnost, s katero podjetja 

postanejo modernejša in učinkovitejša. Vogalna stebra podjetja sta proces in zaposleni. 

Zaposleni so lahko motivirani in dejavni, če pa so ob njih procesi togi in zaostali, je učinek 

zelo majhen. BPR je način, kako transformirati način dela (Carter 2005, 1). 

Razlogi za uvedbo BPR so podobni tistim, ki veljajo za management sprememb, le da so tu 

prisotni hitrejši in radikalnejši zasuki (Dubrovski 2004b, 314). 

Rigby (2011, 16) pravi, da BPR vključuje radikalno preureditev osnovnih poslovnih procesov 

za doseganje dramatičnih izboljšav in povečanje produktivnosti in kakovosti. Podjetje prične s 

praznim listom papirja in prouči obstoječe procese na način, kako bi najbolje zadovoljili 

odjemalce. Podjetja reducirajo organizacijske ravni odločanja in eliminirajo neproduktivne 

aktivnosti na dveh ključnih področjih. Najprej preoblikujejo funkcijsko organiziranost, nato 

pa z uporabo tehnologije izboljšajo pretok podatkov in s tem odločanje. BPR je dramatična 

iniciativa, s katero lahko zmanjšamo stroške, skrajšamo izdelavne cikle, izločimo 

neproduktivne aktivnosti in z njimi zaposlene, ki se z njimi ukvarjajo. Prav tako BPR izboljša 

kakovost, in sicer predvsem s tem, da jasno opredeli lastnike procesov. 

Hammer in Champy (1995, 41–45) preurejanje označita z izrazom »začeti znova«, kar 

pomeni opuščanje utečenih postopkov in iznajdbo boljšega načina za opravljanje dela. 

Potreben je vnovičen premislek o poslovnem procesu in njegovo preoblikovanje, katerega cilj 

je doseganje velikih izboljšav kritičnih kazalcev učinkovitosti, ki so stroški, kakovost, storitve 

in hitrost. Ključne besede, ki jih bomo posebej pojasnili, so: temeljen, korenit, dramatičen in 

procesi. Temeljen pomeni, da si najprej zastavimo najbolj temeljna vprašanja o podjetju in 

načinu dela v njem. Zaposleni se tu zamislijo nad nenapisanimi pravili in predpostavkami, ki 

veljajo pri vodenju podjetja, kjer mnogokrat ugotovijo, da ta pravila niso sodobna, ustrezna in 

so napačna. Pri preurejanju zato pozabimo staro in se osredotočimo na novo, na to, kar bi 

moralo biti. Preoblikovanje naj bo korenito, ne površno. Tu se srečamo z besedo korenit, kar 

pomeni, da pozabimo na vse obstoječe strukture, postopke in izumimo povsem nove načine za 
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opravljanje dela. Tukaj ne gre za spreminjanje ali izboljševanje, gre za vnovično izumljanje 

poslovanja. Dramatičen je velikanski preskok, ki ga podjetje doseţe. Preurejanje je zato 

smiselno le tam, kjer se kaţe potreba po temeljitem preobratu, ne pa tam, kjer so potrebne le 

manjše izboljšave poslovanja. Procesi so najpomembnejši, zato morajo biti managerji 

procesno usmerjeni, ne pa osredotočeni na naloge, ljudi, delo, strukture. Proces je torej zbir 

dejavnosti, ki iz vloţkov ustvarja rezultat, ki odjemalcu pomeni neko vrednost. 

Daft (2008, 329) je BPR označil za radikalno preureditev poslovnih procesov, ki dramatično 

izboljša kakovost, zniţa stroške in poveča hitrost produkcije. Spremeni mišljenje managerjev, 

saj se ti osredotočijo na to, kako je delo opravljeno znotraj podjetja. Model podira obstoječe 

organizacijske strukture in uvaja timsko delo. Timi so sestavljeni iz zaposlenih z različnih 

področij, kot so tehnologija, marketing in druga področja. Osnovni oddelki še obstajajo, 

vendar je sedaj njihova naloga usposabljati zaposlene. BPR je torej ponoven začetek, ki 

zavrţe predstave o tem, kako je delo bilo opravljeno, zanima ga le, kako bo delo najbolje 

opravljeno sedaj. 

Podjetja za koristno delovanje v svoji temeljni dejavnosti, ki ustvarja vrednost, porabijo 

premalo časa. Za povečanje učinkovitosti procesov, za njihovo spreminjanje, so podjetja 

pričela z BPR, ki pa se zaradi tega, ker so ga uvajali trdo, ni obnesel. Propadla so mnoga 

podjetja, katerih cilj je bila večja uspešnost. Vseeno pa je BPR pripomogel izboljšati procese. 

Prav tako je spremenil pogled na podjetje, saj mu je iz vertikalne uspel prehod v horizontalno 

organiziranost (Tavčar 2005a, 336–338). 

Micklethwait in Wooldridge (2000, 37–44) o reinţeniringu nimata najboljšega mnenja, saj 

pravita, da je kriv za izgubo milijonov delovnih mest v devetdesetih letih. Reinţeniringu 

pravita poskus členitve podjetja na sestavne dele in ponovno sestavljanje na način, da se 

vprašamo, kaj pričakujemo od procesov. Procesi postanejo pomembnejši od proizvoda, cilj 

postopka je povečati učinkovitost. Svetovalci za BPR so ugotovili, da so največje izgube časa 

ob prenosu informacij in sestavnih delov iz enega v drug oddelek podjetja, zato so zaposlene 

zdruţili v time, ki izvajajo več funkcij. Avtorja priznavata, da je BPR povečal konkurenčnost, 

vse preveč pa se je usmeril v krčenje zaposlenih, teorija je torej v nekaterih segmentih dobra, 

v nekaterih pa slaba. Mnogo managerjev je priznalo, da so z BPR povečali produktivnost in 

zniţali stroške, le 16 % pa jih je bilo z njim povsem zadovoljnih. 

BPR je postal nepopularen, saj obljubljenega uspeha z njim niso dosegli, mnogo projektov je 

propadlo. BPR ni filozofija stalnih izboljšav, ker predpostavlja, da je obstoječi poslovni 

proces nepomemben. Pričeti je treba znova, se osredotočiti na nov proces. Postavimo se v 

prihodnost in se vprašamo, kakšen naj bo proces, kako to delajo najboljši in kaj lahko prinese 

nova tehnologija. Pristop se prične z definicijo obsega in določanjem ciljev, sledi učenje, 

razvoj vizije prihodnosti in končno razvijemo nov proces. Bistvena razlika med BPR in 

nenehnimi izboljšavami procesa je torej v tem, ali pričnemo z obstoječim procesom ali pa 
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povsem znova. V realnosti je pravega BPR zelo malo, saj so povsod večinoma poskušali 

izboljševati obstoječe procese (Kriţman in Novak 2002, 58–59). 

Strateško načrtovanje 

Strateško načrtovanje je obseţen proces, s katerim opredelimo predvidevanja v prihodnjem 

časovnem obdobju in načine, kako bomo dosegli zastavljene cilje. Ocenimo celoten potencial 

podjetja, jasno določimo poslovne zmoţnosti, vire in aktivnosti, ki nam bodo omogočile 

doseganje teh ciljev. Strateško načrtovanje je sistematičen proces, ki poda odgovore na 

kritična vprašanja, s katerimi se sooča management (Rigby 2011, 56). 

Podjetje naj načrtuje, da lahko koordinira svoje aktivnosti, da računa s prihodnostjo, da je 

racionalno in nadzorovano. Strategija je torej načrt, ki nam da smer, vodila za delovanje v 

prihodnosti in tako pokaţe pot, kako priti do cilja. Prav tako je strategija model obstanka v 

prihodnosti, pozicija umeščanja različnih produktov na različne trge in pogled v daljavo, 

kakšno bo delovanje podjetja v prihodnosti (Mintzberg 2000, 7–27). 

Pučko (2008, 19–20) pravi, da so planske predpostavke izhodišče strateškega načrtovanja. 

Začnemo torej z opredelitvijo vizije in poslanstva podjetja in se za tem ukvarjamo z analizo in 

predvidevanjem razvoja in z zbiranjem glavnih ugotovitev v bliţnji preteklosti ţe izdelanih 

kratkoročnih analiz. Prva naloga direktorja je, da opredeli vizijo in poslanstvo podjetja. 

Strateški cilji načrtovanja se nanašajo na prihodnost, za katero oblikujemo strategijo. Proces 

oblikovanja strateških ciljev Pučko (2008, 83) razdeli na tri faze. Prva faza je oblikovanje 

vizije ali poslanstva podjetja, druga je izbiranje ključnih kazalnikov, ki izraţajo cilje, tretja pa 

je namenjena pripisovanju ciljnih vrednosti izbranim kazalcem, ki izraţajo cilje načrtovanja. 

Načrtovanje je lahko orodje za obvladovanje podjetja in se kot znanstvena metoda uporablja 

ţe pri oblikovanju politike z namenom konkretiziranja podjetniško-političnih ciljev. Strateško 

načrtovanje je metoda, zasnovana na dobrem informiranju in hitrem odzivanju podjetja. 

Nanaša se na določitev ciljev v času in prostoru, in sicer po kakovosti, količini, vrednosti, 

odgovornosti ter z določitvijo sredstev in virov. Konkretizirajo se cilji dolgoročne razvojne 

politike. Strateško načrtovanje torej pomeni opredelitev prednostnih in odločilnih smeri 

razvoja podjetja, nadaljuje pa se v proces oblikovanja strategij za obvladovanje razvojnih 

sprememb. Izhodišče je temeljna politika podjetja, kjer srečamo zamisli o podjetju, smotre, 

poslanstvo in vizijo. Podamo še analizo okolja, poslovanja in napoved izhodišč za določitev 

ciljev in razvoj strategij (Kralj 2003, 407–411). 

Crandall in Crandall (2008, 31) postavljata razvoj ciljev podjetja kot nujnost. Cilji se nanašajo 

na poslanstvo podjetja, določeni pa so najverjetneje glede na pretekle strateške načrte in 

trenutne izide. 
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Temeljno poslanstvo dolgoročnega načrtovanja je, da pravočasno sproţimo ustrezne procese 

spreminjanja organizacijskega sistema, da doseţemo sestavo in kakovost poslovanja, ki ju 

načrtujemo za prihodnost. Strateško načrtovanje je dinamično, saj se okoliščine ves čas 

bistveno spreminjajo (Banič 2007, 107). 

Grünig in Kühn (2008, 31) na praktičnem primeru ugotavljata, da so strateški cilji in ukrepi 

običajno določeni z različnimi tipi strateških načrtov, ki se lahko zelo razlikujejo. 

Najpomembnejši strateški dokumenti so razpoznavni kot strategije podjetij in poslovne 

strategije, zelo pomembno pa je prepoznano poslanstvo podjetja in da so znane strategije 

posameznih procesov. 

Biloslavo (2008, 97–98) pravi, da management načrtuje predvsem v mislih. Tako načrt za 

prihodnost ne pomeni veliko zapisanega, pomeni pa usmeritev in obveznost, ki naj jo osvoji 

čim več sodelavcev. Načrt ne sme biti premalo podroben, ne sme pa postati tudi miselni 

oklep. Cilji podjetja so podrejeni smotrom. Smotri so vršni, časovno neopredeljeni cilji. Cilje 

doseţemo s strategijo, ki zajema dejavnosti za doseganje ciljev, urejenost in sredstva. 

Izrabljena temeljna zmoţnost kot katera koli sestavina politike podjetja omogoča 

konkurenčnost. Strateški management je torej proces, ki pomeni ustvarjalno snovanje, izbiro 

in implementacijo odločitev, ki vplivajo na dolgoročno uspešnost podjetja. Podjetju ta proces 

postavi smernice za delovanje. 

Strateško načrtovanje so koraki, s katerimi ţeli podjetje doseči zastavljene cilje. Strateški cilji 

so tisti, ki nam pokaţejo naše podjetje v prihodnosti. S strateškim načrtom definiramo 

aktivnosti podjetja in razporeditev virov, kot so denarna sredstva, zaposleni, prostori, oprema, 

ki jo bomo potrebovali, da bomo te cilje dosegli. Iz strateških načrtov izhajajo taktični načrti, 

ki so izdelani za krajše časovno obdobje, na primer za eno leto, iz njih pa operativni načrti, ki 

so izdelani na niţjih organizacijskih ravneh. Prav tako je razdeljena hierarhija ciljev – 

strateški cilji so v domeni vršnega managementa, taktični v domeni srednjega managementa, 

operativni pa odgovornost delovodij in delavcev (Daft 2008, 214–215).  

Vodstvo podjetja naj postavi okvir, znotraj katerega morajo oddelki in poslovne enote 

pripraviti svoje načrte. Ta okvir določa poslanstvo, politiko, strategijo in cilje. Podjetja pa so 

različna, nekatera dopuščajo poslovnim enotam veliko svobode pri postavljanju njihovih 

lastnih ciljev, druga jim določijo cilje, prepuščajo pa jim strategije, tretja pa določijo cilje in 

sodelujejo pri razvoju strategij. Naštete so štiri aktivnosti načrtovanja, s katerimi se ukvarja 

vsako vodstvo: opredelitev poslanstva, oblikovanje strateških poslovnih enot, delitev virov 

vsaki enoti ter načrtovanje novih dejavnosti in krčenje ali opustitev sedanjih (Kotler 2004, 

90–92). 

Tavčar (2005a, 74–76) vsako podjetje opredeli kot instrument za doseganje ciljev. Določanje 

ciljev in njihovo doseganje je ena izmed temeljnih nalog managementa. Načrtovanje je 

dejavnost, ki gleda v prihodnost. Prihodnosti pa ne poznamo in ni dosegljiva. Dlje kot se 
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odmikamo od sedanjosti, manj zanesljivo je načrtovanje. Načrt za prihodnost je torej 

usmeritev in obveznost managementa, ki pa naj jo usvoji kar največ sodelavcev. Strateški 

načrt določa smeri razvoja podjetja in porabo zmoţnosti, ne preblizu, pa tudi ne predaleč v 

prihodnost. Doseganje ciljev je strategija, cilj je namera, ki terja udejanjanje ali strategijo, ki 

mora obsegati dejavnosti, urejenost in sredstva za doseganje ciljev. Sredstva so materialna 

(kapital in druga finančna sredstva, vloţki v dejavnost podjetja, kot so energija, naprave, 

stroji, objekti) in nematerialna (sodelavci in njihovo znanje, veščine, izkušnje, prizadevnost 

ter druge nematerialne vrednote, kot so znanje, pravice, ugled). Sestavine strateškega 

načrtovanja naj bodo primerno odmerjene, najpomembnejše pa je, da so med sabo usklajene.  

Benchmarking ali primerjalno presojanje 

To orodje je prvo predstavilo podjetje Xerox v letu 1979, od takrat pa je postalo najvaţnejša 

komponenta koncepta TQM (Total Quality Management). Je stalen proces merjenja izdelkov, 

storitev in postopkov ter njihovo primerjanje z najboljšimi konkurenti oziroma najboljšimi 

podjetji. Ključne so analize – najprej poslanstva podjetja, nato postopkov in področij, ki jih 

ţelimo izboljšati. V naslednjem koraku podjetje pazljivo izbere konkurenta, primernega za 

primerjanje. Podjetja lahko oponašajo notranje procese in postopke konkurenta, vendar ga 

izberejo tako, da so njegove metode kompatibilne. Ob dobri izbiri in po analizah lahko 

podjetje, ki se primerja, prenovi lastne programe (Daft 2008, 469–470). 

Kriţman in Novak (2002, 52) sta benchmarking opisala kot proces, ki prepozna in ovrednoti 

najboljše procese na takšen način, da jih lahko vključimo v obstoječe procese v podjetju. Na 

takšen način povečamo uspešnost procesov, njihovo učinkovitost, hitrost in prilagodljivost. Z 

njegovo pomočjo si podjetje lahko postavi izzivalne, vendar dosegljive cilje. Podjetje se tako 

izboljša in potencialno postane samo objekt benchmarkinga.  

Divjak (2008, 1–3) benchmarking prikazuje kot priloţnost, da se primerjamo z najboljšimi 

tako, da odkrivamo svoje zaostanke in se učimo iz uspešnih poslovnih praks. To je metoda, ki 

omogoča odkrivanje zaostankov v poslovanju podjetja v primerjavi z najboljšimi. Z 

odkrivanjem najboljših praks lahko te prakse prenesemo in integriramo v poslovanje lastnega 

podjetja. Proces benchmarkinga začnemo z analizo poslovanja lastnega podjetja z namenom 

odkrivanja šibkih točk in s tem tudi vzrokov za odstopanje od začrtanih ciljev. Za primerjavo 

je treba najprej res dobro poznati lastno poslovanje, šele nato lahko določimo predmet 

primerjave in primerjalne partnerje. Tu je zelo pomembna izbira primerljivega podjetja. 

Primerjamo se lahko le s podjetji, ki delujejo na istem trgu. Primerjanje pa je dvosmerna pot, 

saj tudi svoje podatke in informacije delimo z drugimi. Cilji benchmarkinga so: spodbujanje 

novih idej, učenje od najboljših, spoznavanje tehnoloških novosti, motivirani zaposleni in 

vodstvo, določanje realnih ciljev v prihodnosti in določanje ustreznih meril produktivnosti. 

Namen metode je tudi, da spodbuja sodelovanje s konkurenčnimi podjetji. Z njimi namesto 
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konkurenčnega boja raje iščemo nove ideje in rešitve za izboljšanje poslovanja, procesov, 

zniţevanje stroškov in zadovoljevanje potreb odjemalcev. 

Benchmarking s primerjavo z najboljšimi išče najboljše primere storitev, izdelkov, procesov 

in vodenja. Podjetja, ki izboljšujejo našteto s primerjavo z najboljšimi, niso imitatorji, temveč 

inovatorji. Metoda zahteva naslednje korake: izbira izdelka, storitve ali procesa za 

benchmarking, določitev ključnih merilnih vrednosti, izbiro podjetij ali notranjih področij 

podjetja za primerjavo, zbiranje podatkov o storitvah, izdelkih ali dobrih praksah, analiziranje 

podatkov in identifikacija priloţnosti za izboljšanje ter implementacija najboljših praks z 

določitvijo dosegljivih ciljev. Podjetja, ki so izvajala benchmarking, so dosegla izboljšanje 

izdelkov, storitev in povečala učinkovitost, zmanjšala so stroške poslovanja, pridobila so 

strateško prednost in povečala učljivost podjetja (Rigby 2011, 14). 

Zairi (1998, 422–423) je metodologijo benchmarkinga proučeval v praksi, na dejanskih 

podjetjih. Opisali bomo primer Xeroxa, ki je prvi začel z benchmarkingom in je metodo 

razdelil na pet faz ter znotraj teh faz na deset korakov. Prva faza je načrtovanje, ki vsebuje 

prve tri korake: identifikacija, kje bomo uporabili benchmarking, identifikacija podjetij, s 

katerimi se bomo primerjali, in določitev metod za zbiranje podatkov. Druga faza je analiza, s 

katero odkrijemo vrzeli v delovanju lastnega podjetja in izdelamo načrt prihodnjih ravni 

delovanja. Tretja faza se imenuje integracija in zajema predstavitev ugotovitev 

benchmarkinga in določanje ciljev. V četrti fazi, ki je označena kot faza delovanja, izdelamo 

načrte aktivnosti, izvedemo specifične aktivnosti in pregledamo napredek ter ponovno 

preverimo metodologijo. Zadnja, peta faza, ki jo avtor imenuje razvitost, pa vsebuje deveti in 

deseti korak, ki sta: doseganje vodilne vloge in popolna integracije dobre prakse v procese.  

Camp in DeToro (1994 in 1995 v Juran 1998, 12.2) benchmarkingu pravita nenavadno 

raziskovanje in izkustveno učenje. To je raziskovalni proces, ki managerjem omogoča, da 

primerjajo procese in postopke podjetja s podjetjem, ki je najboljše in ga tako prehitijo ali 

doseţejo primerjalno prednost. Benchmarking je pomemben gradnik strateškega načrtovanja 

in stalnega izboljševanja. Za motiviranje in spodbujanje zaposlenih naj jih podjetje najprej 

prepriča, da potrebuje spremembe, potem ugotovi, kaj bo spreminjalo, in nato pokaţe, kakšno 

bo po spremembah. V začetku izvajanja modela naj bi dobro poznali vse operacije, ki jih 

izvajamo, njihove prednosti in slabosti. Poznali naj bi vodilna podjetja v panogi ali izven nje 

in našo konkurenco, saj bomo le tako lahko prepoznali tudi njihove prednosti in slabosti. 

Znati moramo tudi integrirati najboljše prakse v lastne postopke, da bomo postali vodilni.  

Na sliki 8 je prikazan proces benchmarkinga v desetih korakih.  
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Slika 8: Proces benchmarkinga 

Vir: prirejeno po Juran 1998, 12.4. 

Benchmarking podjetjem pomaga pri odločitvi o tem, kaj naj storijo in kako bodo to dosegla. 

Spodbuja zaposlene na vseh ravneh, da začnejo z izboljševanjem na način primerjanja in 

tekmovanja z najboljšimi in tako doseţejo povečanje zadovoljstva odjemalcev. Največja 

pridobitev benchmarkinga je rast tekmovalnosti, ki vpliva na večje koristi za odjemalce. Te 

aktivnosti, ki podjetje postavijo na vrh, ugodno vplivajo tudi na finančne rezultate (Camp 

1994 in DeToro 1995, oba v Juran 1998, 12.19). 

Customer segmentation – segmentiranje odjemalcev 

Členjenost odjemalcev je razdelitev trga v ločene skupine odjemalcev, ki ji razdelimo po 

skupnih lastnostih. Metoda je pomembna, kadar ţelimo prepoznati potrebe odjemalcev. 

Podjetja, ki uspejo odjemalce ločiti po segmentih in zanje razviti ali jim ponuditi posebno 

privlačne izdelke, pridobijo veliko konkurenčno prednost. Prioritete po posameznih 

segmentih pomagajo podjetju, da razvija trţne in cenovne strategije, ki dosegajo največje 

učinke tako pri visoko profitnih kot pri nizko profitnih odjemalcih. Podjetje metodo uporablja 

tudi za razdelitev virov po razvojnih, trţnih, storitvenih in logističnih programih. Od 

managerjev uporaba tega orodja zahteva razdelitev trga na segmente po pomembnosti in 

potrebah odjemalcev, po preteklem odnosu z njimi in po demografskih profilih. Z analizo 

prihodkov in stroškov določijo profitni potencial vsakega segmenta in tako izberejo ciljne 

segmente, na katere se bodo osredotočili. Sledi investiranje v programe, ki bodo enakovredno 
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zadovoljevali potrebe ciljnih segmentov, in merjenje učinkov. Podjetja metodo uporabljajo za 

določanje prednostnih nalog razvoja izdelkov in storitev, za razvoj trţnih programov, za 

določanje izbora specifičnih izdelkov po segmentih, za oblikovanje optimalnih distribucijskih 

strategij in za določitev primernih cen produktov (Rigby 2011, 24–25). 

Mahin (1991 v Tavčar 2005b, 38–39) segmentiranje označi za proces, ki obsega razvrščanje 

odjemalcev na enovite celote po ciljih podjetja in po potrebah in zmoţnostih odjemalcev. 

Segmentiranje zagotovi konkurenčno prednost na osnovi diferenciranja. Delimo ga na mikro 

in makro segmentiranje. Makro segmentiranje se nanaša na demografske podatke in je hitro, 

enostavno in ne zahteva mnogo sredstev. Z odjemalci ne pridemo v neposreden stik, 

informacije pridobimo iz javne statistike in bank podatkov. Mikro segmentiranje opredeljuje 

enovite skupine odjemalcev v eni deţeli, zahteva ugotavljanje značilnosti poslovanja, 

strategije nabavljanja, vedenjske značilnosti, značilnosti odločevalnih skupin pri odjemalcih, 

zato je dolgotrajno, zahtevno in drago. Potrebna so globoka znanja o odjemalcih, informacije 

pa lahko dobimo le s stiki z odjemalci. 

Segmenti pomenijo enovite ali podobne skupine odjemalcev. Bili naj bi dovolj veliki, merljivi 

in dosegljivi. Namen trţnega segmentiranja je oblikovati izbor tistih trgov, ko so za podjetje 

najprimernejši. Z metodami segmentiranja se širok izbor trgov oţi, pridemo do odjemalcev s 

sorodnimi, homogenimi potrebami (Dubrovski 2007, 92). 

McDonald in Dunbar (2004, 34, 38, 39) sta segmentacijo opisala kot proces ločevanja 

odjemalcev ali potencialnih odjemalcev na različne skupine ali segmente. Končni razsodnik, 

ali bo podjetje finančno uspešno, je odjemalec. Zadovoljstvo kupca lahko enostavno 

poveţemo s finančno uspešnostjo. Kupci imajo vedno več znanja o moţnostih, ki so na voljo, 

vedo, kaj ţelijo, kje, kdaj in kako, zato so oni tisti, ki izbirajo med konkurenčnimi produkti ali 

storitvami. Izbirajo med koristmi, ki jih pridobijo, in med ceno, ki so jo pripravljeni plačati. 

Zato naj podjetje razume kupca, njegove potrebe in motive za odločitev o nakupu. Preden po 

korakih napredujemo do učinkovite segmentacije, moramo upoštevati več dejavnikov. Prvi 

korak je načrtovanje prilagodljivosti po potrebah odjemalcev, drugi je razpršenost trţišča, od 

homogenega, kjer imajo odjemalci podobne potrebe, do heterogenega, tretji pa je pregled 

podjetij, njihove strukture, lokacije, proizvodov, trgov in funkcije. Za izvajanje metodologije 

segmentiranja podjetje ustanovi segmentacijski tim. Sestavljen naj bo iz zaposlenih, ki 

predstavljajo glavne funkcijske enote v podjetju, saj naj bi bilo izvajanje metode v skladu s 

strategijo podjetja. 

Za segmentacijo potrebujemo naslednje podatke: osnovni namen odjemalcev, da vstopajo na 

trg, razumevanje delovanja trga, velikost trga in njegovo delitev po konkurenčnih produktih in 

storitvah, profile odjemalcev, ključne izdelke in storitve, nabavne zahteve in pričakovane 

koristi odjemalcev. Prednosti opisane metode so v tem, da je prepoznavanje različnosti 

odjemalcev ključno za uspešno trţenje, segmentacija je pot do trţnih niš, vodi do 

koncentracije virov tam, kjer je moţno doseganje največjih konkurenčnih prednosti, prinaša 
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proučevanje trga na drugačen način od konkurence in podjetje se lahko tudi specializira na 

izbranih segmentih, saj bolje razume odjemalce in njihove potrebe (McDonald in Dunbar 

2004, 48–55). 

Namesto da bi ponudniki razpršili trţenjska prizadevanja je bolje, če se usmerijo na kupce 

tako, da določijo glavne trţne segmente, se v njih usmerijo in oblikujejo izdelke ali trţenjske 

programe, prilagojene izbranim segmentom. Osnovni koraki ciljnega trţenja so: določitev in 

opis različnih skupin odjemalcev z različnimi potrebami in preferencami, izbira segmentov za 

ciljanje in ustvarjanje ključnih razločevalnih koristi ponudbe po segmentih. Trţni segment 

pomeni skupino kupcev z istimi ţeljami, te segmente pa naj bi prepoznali, da bi lahko 

ustvarili izdelek ali storitev s primerno ceno, ki temu segmentu ustreza. Vrzel je skupina 

kupcev s posebnimi pričakovanimi koristmi. Vrzeli določimo z razbitjem segmentov na 

podrejene segmente, v katerih imajo kupci poseben splet potreb. Vrzel tekmecev običajno ne 

pritegne, specializirano podjetje pa lahko ustvarja dobre finančne rezultate. Segmenti, ki jih 

določimo, naj bodo merljivi (velikost, kupna moč, značilnosti), dovolj veliki (največja 

mogoča homogena skupina), dostopni (da jih lahko učinkovito oskrbujemo), razločljivi (po 

različnem odzivu odjemalcev) in operativni (moţnost oblikovanja trţenjskih programov). Pri 

segmentiranju medorganizacijskih trgov poleg naštetega upoštevamo tudi naslednje osnovne 

pojme: panogo, iz katere prihaja podjetje, velikost podjetja, lokacijo, tehnologijo, ki jo 

uporablja kupec, status, ki pomeni uporabnika ali neuporabnika, zmoţnosti kupca, 

organizacijo nabavne sluţbe, razmerje moči, naravo obstoječih odnosov, nabavno politiko in 

merila, nujnost, posebno uporabo, velikost naročila, podobnost z odjemalcem, stališča in 

tveganja ter zvestobo. Po določitvi segmentov (ali segmentiramo po posameznih kupcih ali po 

podjetjih) naj se podjetje odloči za število segmentov in na katere se bo usmerilo. 

Diferencirano trţenje ima tudi slabosti, saj vodi v povečanje prodaje, hkrati pa tudi v 

povečanje stroškov. Odgovorno podjetje naj zato pazi, da s segmentiranjem ne pretirava, če 

pa se to zgodi, ima moţnost izvedbe nasprotne segmentacije, s katero zopet razprši trţne 

moţnosti (Kotler 2004, 279–300). 

CRM (Customer Relationship Management) – management odnosov s strankami 

Churchill in Iacobucci (2008, 6–8) kot glavno nalogo trţenja izpostavljata ustvarjanje 

vrednosti za odjemalce, ki je razmerje med dojemanjem koristi kupljenih izdelkov ali storitev 

in med stroški, ki nastanejo z nakupom. Raziskava trga je funkcija, ki povezuje kupce s 

trţniki preko informacij, uporabljenih za prepoznavanje in določanje trţnih priloţnosti in 

problemov, istočasno pa izboljša razumevanje trţenja kot procesa.  

Rigby in Ledingham (2004, 118–119) pravita, da je CRM v vzponu, managerji v raznih 

industrijskih panogah so ga privzeli v uporabo, saj raje kot da transformirajo celotno 

poslovanje, uporabljajo to orodje, osredotočeno na odnose z odjemalci. CRM se uporablja le 

tam, kjer je potrebno, z majhnimi CRM projekti rešujejo velike probleme. Najprej je res treba 
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identificirati procese, ki najbolj podpirajo strategijo podjetja, nato pa jih s CRM izboljšujemo, 

uporabljamo ga parcialno.  

Proces CRM je orodje za razumevanje skupin odjemalcev, ki omogoča hitro prilagajanje 

njihovim ţeljam in potrebam. CRM omogoča podjetju, da razpolaga in upravlja z velikimi 

količinami podatkov o odjemalcih in tako razvija prodajne strategije. Zbiranje podatkov o 

odjemalcih, s tem usmerjenim managementom odnosov s strankami, pomaga podjetju, da 

rešuje specifične probleme, ki nastajajo v odnosu podjetje–odjemalec. Ti podatki omogočajo 

tudi vpogled v odjemalčeve potrebe in obnašanje ter tako nudijo moţnost segmentiranja. 

Zbrane informacije so osnova za reševanje problemov ne le v trţenju, temveč tudi na ostalih 

funkcijah, kot sta na primer nabava in razvoj novih izdelkov. CRM zahteva od managerjev, da 

najprej definirajo strategijo do odnosa z odjemalcem, nato določijo, katere informacije so 

pomembne, izberejo primerno tehnološko platformo ter izobrazijo zaposlene v smeri uporabe, 

spodbujajo zaposlene, spremljajo napredovanje in vtise ter delijo informacije z udeleţenci. 

Podjetja uporabljajo CRM za raziskave trga v realnem času, za prodajne napovedi, za 

koordinacijo informacij med trţniki in odjemalci, za določanje ponudbenih cen izdelkov in 

njihov učinek pred prodajo, za zbiranje povratnih informacij od kupcev, za povečevanje 

prodaje s sistematično identifikacijo in vodenjem, da obdrţijo kupce in za načrtovanje 

učinkovitih programov pomoči kupcem (Rigby 2011, 22–23). 

CRM ali upravljanje odnosov s strankami pomeni uskladitev poslovnih strategij, 

organizacijske strukture, kulture podjetja, informacij o strankah in informacijske tehnologije 

na način, da v vseh stikih s strankami zadovoljimo njihove potrebe, posledica česar so 

poslovne koristi in dobiček. Podjetje naj bi znalo odgovoriti na vprašanje o tem, koliko 

posameznih strank imajo, koliko izdelkov nudijo posameznim strankam in kako teţko ali 

preprosto stranka dobi odgovor na povpraševanje. Uvedba CRM vpliva na spremembo 

miselnosti v podjetju, na spremembo kulture in organizacijske strukture tako, da zagotovi 

skladnost delovanja vseh oddelkov v podjetju. Odjemalec je postavljen v središče pozornosti, 

z njim gradimo odnos, ki dolgoročno zagotavlja dobiček. Uspešen CRM zahteva vizijo, ki 

vključuje celotno poslovanje podjetja. Najprej določimo smernice sodelovanja z odjemalci, 

sledi strategija, ki upošteva finančne cilje in poslovno strategijo podjetja, končno pa izdelamo 

trţenjsko strategijo. Podjetje naj gradi dobičkonosne odnose s strankami in pridobi njihovo 

zvestobo. Cilji naj bodo merljivi, poudarek pa je na zadovoljevanju potreb odjemalcev, s tem 

pa raste konkurenčna prednost podjetja. Samo vpeljevanje CRM še ne pomeni usmerjenosti v 

odjemalce, pomembno je spremeniti tehnologijo, miselnost, kulturo, vedenje in strukturo 

podjetja (SRC 2009, 1). 

Chen in Popovich (2003, 672–688) definirata CRM kot kombinacijo ljudi, procesov in 

tehnologije v iskanju razumevanja odjemalcev podjetja. To je integriran pristop za vodenje, 

usmerjen v zadrţanje kupca in razvoj partnerstva. Podjetja, ki uspešno implementirajo CRM, 

so nagrajena z zvestobo odjemalcev in si dolgoročno zagotovijo dobiček. Mnogim podjetjem 
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CRM ni uspel, saj niso razumela, da metodologija zahteva vključitev celotnega podjetja in na 

kupca usmerjen BPR.  

CRM je sistem, ki pomaga podjetjem, da sledijo interakciji z odjemalci. CRM pomaga 

koordinirati prodajo, trţenje, da sta skupaj aktivna pri zadovoljevanju potreb odjemalcev. Ves 

čas se trudimo reševati odjemalčeve teţave, saj uspešnost gradimo na lojalnosti kupcev, 

odličnih odnosih, zbiranju informacij in na učečem se podjetju (Daft 2008, 507). 

Kotler in Armstrong (2006, 13) CRM imenujeta za najpomembnejši koncept sodobnega 

marketinga, za katerega je veljalo zmotno prepričanje, da je le zbiranje podatkov o 

odjemalcih. V resnici je CRM celovit proces izgradnje in vzdrţevanja dobičkonosnih odnosov 

z odjemalci, s katerimi si delimo koristi in zadovoljstvo. Potek procesa CRM zajema vse 

vidike pridobivanja, ohranjanja in širjenja kupcev. 

Trţenje s poudarkom na odnosih s kupci omogoča, da kupcu ponudimo odlično storitev tukaj 

in zdaj. To doseţemo z učinkovito uporabo podatkov o posameznem pomembnem kupcu, s 

katerim vzpostavimo odnos. Posameznemu kupcu torej prilagodimo ponudbo, storitve, 

programe, sporočila in medije. Strategije, ki jih uporabimo, so: zmanjšanje stopnje odhajanja 

kupcev, podaljšanje trajanja odnosa s kupcem, izkoriščanje priloţnosti za rast prodaje pri 

vsakem posameznem kupcu posebej, prekinitev odnosa z manj donosnimi kupci in večja 

pozornost posvečena kupcem z visoko vrednostjo za podjetje. Kupce naj bi dobro poznali, 

zato zbiramo informacije o njih in ustvarimo podatkovno bazo kot osnovo za trţenje. 

Podatkovne baze uporabimo, ko ţelimo poiskati morebitne nove kupce, ko se odločamo o 

tem, kdo naj prejme določeno ponudbo, za krepitev zvestobe odjemalcev, za oţivitev nakupov 

in v izogibanje resnim napakam. Slabosti CRM so v dragem vzdrţevanju baze in pridobivanju 

podatkov, v tem, da je teţko prepričati vse zaposlene v podjetju, naj bodo usmerjeni v kupca, 

in da nekateri kupci ne ţelijo imeti odnosa s podjetjem in mu zamerijo, da ima o njih osebne 

podatke (Kotler 2004, 52–55). 

Način implementacije CRM je podala avtorica Dyche (2005, 241–259), prikazan je na sliki 9. 

Slika prikazuje zaporedne korake uvajanja CRM s tremi glavnimi fazami v projektu, ki so: 

načrtovanje, izgradnja in razvoj. Poleg teh glavnih faz izvedbe managementa odnosov s 

strankami proces vsebuje še nekaj korakov, sestavljenih iz fiksnih in variabilnih nalog.  



 

35 

 

Slika 9: CRM implementacija 

Vir: prirejeno po Dyche 2005, 247. 

Kupce naj bi pripravili do tega, da bodo za naše izdelke ali storitve namenjali vse več denarja, 

podaljšali naj bi odnos s kupci in vlagali denar v izboljšanje odnosov z njimi, povečali naj bi 

ponudbo in se usmerili na kupce, ne pa na proizvodnjo ali prodajo, in končno – s kupci naj bi 

ustvarili vzajemen odnos, da bomo laţe prepoznali njihove potrebe, to pa bomo dosegli le 

tako, da od njih pridobimo potrebne informacije (Godin 2005, 49–50). 

V uporabnika usmerjen CRM pomeni, da v podjetju najprej razumejo odjemalce, šele nato se 

usmerijo navznoter. Sistemi in infrastrukturne moţnosti naj bi bili v sluţbi odjemalcev, 

poznali naj bi znanja in usposobljenosti zaposlenih o zasnovi CRM, zaposleni naj bi bili v 

interakciji z odjemalci na način, skladen s CRM strategijo, v podjetju pa naj bi bili sposobni 

tudi natančnih finančnih napovedi izvajanja CRM (Finnegan in Willcocks 2007, 10–11). 

Zunanje izvajanje dejavnosti (outsourcing) 

Rigby (2011, 40–41) označi zunanje izvajanje dejavnosti za aktivnost, ko podjetje uporablja 

drugo podjetje, da zanj izvaja nekatere dejavnosti. To podjetju omogoča, da se osredotoči na 

svojo osnovno dejavnost. Zunanje izvajanje dejavnosti pomaga pri zniţevanju stroškov in pri 

večji učinkovitosti lastnih aktivnosti. Koraki zunanjega izvajanja dejavnosti so: 

 določiti osnovne dejavnosti in aktivnosti,  

 ovrednotiti finančni učinek, 

 oceniti nefinančne učinke in prednosti, 

 izbrati partnerja in z njim ustvariti partnerski odnos. 
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Podjetja uporabljajo zunanje izvajanje dejavnosti za zniţanje obratovalnih stroškov, za 

vcepljanje operacijske discipline, za povečanje produktivnosti in fleksibilnosti v proizvodnji, 

za pridobivanje strokovnega znanja in inovativnosti specializiranih podjetij, za spodbujanje 

uporabe najboljših praks v notranjih aktivnostih, za izogibanje tveganim kapitalskim 

vlaganjem in za najem virov, ljudi, kapitala z namenom osredotočanja na temeljne aktivnosti 

podjetja. 

Frame (2002, 254–258) pravi, da lahko zunanje izvajanje dejavnosti zavzame različne oblike. 

Lahko je samo najem nekoga, da izvrši določeno nalogo, lahko pa tudi prenaša največji deleţ 

aktivnosti na pogodbenike. Podjetja za izvajanje nekaterih aktivnosti uporabljajo 

specializirana podjetja, kot so na primer varnostne sluţbe, dobavitelji obrokov in vzdrţevalci, 

pa tudi tiste, ki usposabljajo in izobraţujejo naše zaposlene, oblikovalce, trţnike, informatike. 

Zunanje izvajanje dejavnosti izvajamo tudi z dobavitelji raznih sestavnih delov in materialov, 

pri tem je zelo pomembno, da pazljivo izberemo partnerje, saj naj bi ti kontinuirano 

zagotavljali visoko kakovost. 

S hitrim razvojem tehnologije in z njo povezane avtomatizacije in zaradi velikega pritiska na 

niţanje stroškov ter širjenja trgov se je mnogo podjetij vprašalo, katere storitve naj še 

zagotavljajo sama in katere naj prepustijo drugim. Takrat se je pojavilo zunanje izvajanje 

dejavnosti, ki ga opišemo kot proces, ki ga podjetje izloči kot lasten in ga preda zunanjemu 

podjetju z namenom niţanja stroškov in izboljšanja kakovosti. Zunanje izvajanje dejavnosti 

naj bi bilo v uporabi le za obrobne procese ali naloge, ki jih potrebujemo, ne zagotavljajo pa 

konkurenčne prednosti (Juran 1998, 21.15). 

Zunanje izvajanje dejavnosti smatramo kot oddano, izdvojeno, prestavljeno izbrano poslovno 

funkcijo, dejavnost, storitev ali program, ki jo za naročnika izvajajo zunanji izvajalci 

(Dubrovski 2004a, 104). 

Kotler in Armstrong (2006, 388) kot praktičen primer zunanjega izvajanja dejavnosti navajata 

primer v logistiki, kjer kar 83 % izmed 500 najuspešnejših ameriških podjetij uporablja 

zunanje logistične servise. Podjetja se najbolj posvečajo dajanju izdelkov na trg, ostalo pa raje 

prepustijo zunanjim, specializiranim podjetjem, ki so učinkovitejša in tako celo zniţajo 

stroške. Po raziskavah zunanje izvajanje dejavnosti zniţa stroške med 15 % in 30 %, podjetje 

pa se lahko bolj posveti osnovni dejavnosti. Specializirani zunanji partnerji tudi bolje 

obvladajo določene naloge od nas samih, zato so njihove storitve kakovostnejše, cenejše in 

manj tvegane. 

Power, Desouza in Bonifazi (2006, 3–9) pojem zunanjega izvajanja dejavnosti opišejo kot 

dejanje, ko prenesemo delo na zunanjo druţbo. Odločitev o tem, ali zunanje izvajanje 

dejavnosti da ali ne, je, ali izdelati ali kupiti. Podjetja se tako soočajo z odločitvijo, ali porabiti 

vire za proizvodnjo in storitve doma ali pa jih kupiti zunaj. Zunanje izvajanje dejavnosti se 

premika od finančnih do strateško motiviranih iniciativ. Finančne segajo daleč v zgodovino in 
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so večinoma v enostransko korist. Bistvo strateških pa je, da zunaj podjetja poiščemo 

strokovno znanje, procese, zmoţnosti in izkušnje, ki nam prinašajo konkurenčne prednosti. 

Strateško zunanje izvajanje dejavnosti vključuje partnerstvo med podjetjem in zunanjimi 

ponudniki. Na odločitev podjetja, da to aktivnost vključi v poslovno strategijo, vpliva več 

dejavnikov. Prikazani so na sliki 10. 

 

Slika 10: Faktorji vpliva na uvedbo zunanjega izvajanja dejavnosti 

Vir: prirejeno po Power, Desouza in Bonifazi 2006, 7. 

Najpogostejši razlog za zunanje izvajanje dejavnosti je običajno zniţanje stroškov. Zniţamo 

jih lahko z enostavno spremembo fiksnih v variabilne stroške, saj v lastnem podjetju ne 

potrebujemo več vseh virov za izvedbo določene naloge, plačamo le izvršeno delo. Stroške 

zniţamo tudi s pomočjo partnerskega podjetja, ki nam izvaja naloge, saj je zanje 

specializirano in stanejo bistveno manj, kot če bi razvijali svoje. Tretja moţnost, ki niţa 

stroške, je sodelovanje s podjetji iz deţel v razvoju, kjer lahko pridobimo določene koncesije. 

Pomemben dejavnik za odločitev o zunanjem izvajanjem dejavnosti je tudi osredotočenost na 

temeljne programe podjetja in prepuščanje nekaterih odločitev partnerskemu podjetju. 

Posvetimo se le temeljnim nalogam, v katerih smo najboljši, na primer razvoju, proizvodnji, 

ustvarjanju novih znanj.  

Power, Desouza in Bonifazi (2006, 205) so podali tudi pravila zunanjega izvajanja dejavnosti, 

ki so: prinaša naj poslovne koristi in strateške prednosti, specificirajmo lastne potrebe, 

kupujmo preko dobaviteljev, vendar uporabljajmo mnogovrstna merila, v pogajanjih si 

zagotovimo »win–win« situacijo, izključimo togost v začetni fazi uvajanja, uporabljajmo 

dobro definirana merjenja, ohranimo izhodno strategijo in nikdar ne smemo biti zadovoljni s 

procesom, stalno ga moramo izboljševati. 
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V podjetju naj bi namenili veliko pozornosti izbiri zunanjega partnerja, če ţelijo, da bo proces 

zunanjega izvajanja dejavnosti v celoti uspel. V podjetju naj si prizadevajo za dolgoročno 

uspešnosti zunanjega izvajalca, ne pa le za večjo lastno uspešnosti (Brown in Wilson 2005, 

123–127). 

Podjetja z zunanjim pogodbenim najemanjem sodelavcev dosegajo velike prednosti 

(Swaminathan 2007), takšen način dela pa imenujemo zunanje izvajanje dejavnosti. V tem 

primeru naj bi najprej ugotovili, ali dobro obvladamo posamične procese, nato razmejimo 

lastne od standardnih procesov, sledi primerjava izvajanja lastnih procesov s procesi 

tekmecev na trgu. Ko podjetje ugotovi, da nekaterih procesov ne upravlja uspešno in 

stroškovno niso učinkoviti, je čas za zunanje izvajanje dejavnosti. Začne naj pri preprostih 

procesih in počasi vključuje nove in nove, sčasoma pa lahko preidemo tudi na procese z več 

dodane vrednosti. V primeru trdnega zaupanja med naročnikom in zunanjim izvajalcem lahko 

pride tudi do izvajanja na področju storitev, neposredno povezanih s strankami. Tako 

enostavno zunanje izvajanje dejavnosti preraste v zunanje izvajanje vsebinskih procesov, ki 

temelji na znanju. Prvi razlog je nedvomno stroškoven, sledi pa mu iskanje kakovosti. 

Zunanje izvajanje dejavnosti za podjetje velikokrat ni prijetno, saj po eni strani pomeni 

izgubo dela zaposlenih v matični druţbi, po drugi strani pa spodbuja razvoj pogodbenih 

podjetij. 

Kavčič (2008, 132) zunanje izvajanje dejavnosti opredeli kot usodno pomembno strateško 

odločitev za podjetja – za tisto, ki dejavnost prenaša, in za tisto, ki dejavnost prevzema. 

Management naj ne bi iskal le kratkoročnih koristi, pozornost naj bo usmerjena tudi v 

dolgoročne posledice zunanjega izvajanja in na dolgoročno uspešnost podjetja. 

Poglavitne slabosti pri prenosu dejavnosti so moţnost izgube ključnih sposobnosti in 

medfunkcijskih spretnosti, moţnost izgube nadzora nad zunanjim izvajalcem ter moţnost 

skrivanja informacij na strani zunanjih izvajalcev. Zunanje izvajanje zato zahteva visoko 

stopnjo komuniciranja in sodelovanja med obema udeleţencema (Kavčič 2011, 63). 

Prebojne inovacije 

Markič (2004, 276–283) pravi, da inovativno poslovanje v okviru inovativne druţbe vse bolj 

kaţe svoje prednosti in zahteve. Učeče se podjetje je organizacijski sistem, v katerem so v 

medsebojnem vplivu dejavniki, ki podpirajo inoviranje. Učeče se podjetje je odvisno od 

celovite politike podjetja, sistema procesov, učinka posameznika in njegovega razumevanja 

podjetja kot poslovno-organizacijskega sistema. Izgradnja inovativne druţbe, katere logika se 

kaţe preko povezave s trajnostnim razvojem, pomeni izoblikovanje novih značilnosti izdelkov 

in storitev. Znanja izhajajo iz procesov učenja, prehod v takšno inovativno druţbo pa je 

izvedljiv v trajnostnem razvoju posameznikov, podjetij in drugih organizacij, regij in celotne 

druţbe. Inoviranje ni nujen pogoj za preţivetje podjetja. Nikoli ne sme biti naključna 
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dejavnost, izhaja naj iz politike podjetja. Inoviranje, ki izhaja iz podjetniške strategije, 

procesne strukture in funkcijske urejenosti, je trdo delo, ki zahteva ustvarjalno klimo v 

podjetju in upošteva subjektivna izhodišča. Danes v marsikaterem managerskem procesu 

inoviranju niso naklonjeni. Nagrajeno je rutinsko delo in ne eksperimentiranje. Delovanje 

managerjev pri posodabljanju vrednot, razumevanju, usposabljanju in izobraţevanju, 

poslušanju in spodbujanju ter aktivnem sodelovanju pri inoviranju naj bo usmerjeno v 

področje inoviranja poslovnih procesov.  

Inoviranje je predvsem snovanje novih ključnih zmoţnosti podjetja. Nove ključne zmoţnosti 

pomenijo prihodnjo konkurenčnost. Inoviranje lahko zato obsega katero koli sestavino 

politike podjetja. V oţjem pomenu besede pa inoviranje pomeni snovanje novih ali 

spreminjanje obstoječih proizvodov, izdelkov ali storitev. Vedeti moramo, da inoviranje 

porablja zmoţnosti podjetja, zato sredstva najprej dodelimo proizvodom ali storitvam, pri 

katerih je razmerje med doseganjem ciljev in potrebnimi sredstvi najbolj ugodno. Na 

ustvarjalnost zaposlenih najpomembneje vpliva urejenost podjetja, kjer je najugodnejša 

moţnost decentralizacija, saj ta spodbuja inovativnost. Inovatorji naj bodo avtonomni v 

delovanju, ves čas pa jih moramo spodbujati. Ovire inoviranju so materialne, kadar podjetje 

nima dovolj sredstev za inoviranje, nematerialne, ki se kaţejo preko izolacije managementa 

od dogajanj in napačnih odločitev, ovira pa je tudi urejenost podjetja, če je ta le hierarhična, 

brez pretoka zamisli in informacij. Inovativnosti torej ne moremo ukazati, je le rezultat 

spodbudnega vzdušja v podjetju (Tavčar 2005a, 106). 

Schild, Herstatt in Lüthje (2004, 1–10) menijo, da je kreiranje prebojnih inovacij ključna 

strategija mnogih podjetij v krepitvi močnega konkurenčnega boja. Prebojne inovacije so 

bistvene pri ţivljenjsko pomembnem stalnem izboljševanju in tudi za obstoj podjetja. 

Pomemben pogoj za razvoj novih izdelkov je prepoznavanje prebojnih idej za reševanje 

problemov. Nova kreativna rešitev je običajno rezultat zdruţitve drobnih koščkov znanja, ki 

ga pred tem še nihče ni povezal. Prebojne inovacije imajo navadno poreklo v razvoju, saj 

temeljijo na raziskovanju. Pri razvoju novih produktov se opiramo na analogije. Ključna je 

uporaba analogij za reševanje problemov v inovacijskih procesih, tako da iščemo relevantne 

analogije, ki so se dogajale predhodno v teh procesih. Njihova uporaba je odvisna od 

obstoječega znanja vključenih oseb. Obstaja večje število postopkov in pristopov pri 

generiranju inovativnih idej, ki temeljijo na analogijah. Sinteza je kreativna metoda, ki temelji 

na znanju in idejah udeleţencev. Vodenje uporabnikov uporabimo na način zbliţevanja 

aktivnosti in znanja podskupin uporabnikov. TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) 

postopek temelji na znanju iz banke podatkov, kjer je zbranih kar 2,5 milijona patentov. 

Sistematičen pristop pri iskanju rešitev, vrednotenju in uporabi analogij je v tem, da najprej 

analiziramo problem. Po formulaciji in strukturiranju problema podjetje pazljivo prouči 

moţnosti uporabe analogij tako, da sproţi ideje o novem produktu ali konceptih. V kasnejši 

fazi je treba določiti raziskovalno strategijo. V primeru rešitev z analogijo se proces zaključi z 

verifikacijo in vrednotenjem. Moţnost prebojnih inovacij se veča, ko se oddaljujemo od 
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analogij, ko odstranimo probleme v njih. Zelo pomemben za tak način inoviranja je 

interdisciplinaren tim, kultura deljenja informacij in sistematično posredovanje znanja. 

Prebojni inovacijski koncept se ne zaključi, ko se konča razvojni proces. Izvedba prebojnih 

konceptov je končana, ko pridemo do prebojnega izdelka ali storitve. 

Spremembe spodbujajo prebojne inovacije, te pa so bistvene za potrošnike in za našo 

ekonomijo. Prebojne inovacije izpodrinejo obstoječe poslovne modele z ustvarjanjem 

enostavnejših, cenejših in prijaznejših izdelkov, storitev ali procesov. Včasih se kaţejo kot 

radikalen preboj, včasih pa pomenijo le prednosti v poslovnem modelu podjetja (Carrier 2009, 

27, 102).  

Christensen, Anthony in Roth (2005, 250) pravijo, da teorije o inovacijah pomagajo razjasniti 

prihodnost mnogih panog. Model prebojnih inovacij nam pojasni, kdaj in kje lahko podjetja 

ustvarijo vrednost z zaščitenimi imeni. Poznamo tri vrste zaščitenih imen: pri učinkovitosti, 

pri pripravnosti in pri ceni. Razvoj izdelka lahko druţbe zaupajo tudi zunanjim sodelavcem, s 

teorijo verige vrednosti pa lahko optimalno organizirajo raziskave in razvoj. 

Tschirky (2008, 1–3) pravi, da so nekoč inovacije veljale za nekakšno črno magijo, ki naj jo 

prepustimo posebej nadarjenim ljudem. Danes vemo, da je inovativnost upravljanja vodena 

lastnost podjetja, še vedno pa potrebuje nadarjene ljudi. Je rezultat dobro zastavljenih in 

sistematično vpeljanih ter izvajanih procesov. Inovativnost ni le neka tehnična ali tehnološka 

rešitev, je vsaka sprememba v druţbi, katere cilj je dvig konkurenčnosti, produktivnosti, naj 

pa postane vrednota vseh disciplin, od razvoja do proizvodnje, marketinga, financ, torej vseh 

zaposlenih. Spodbujanje kulture podjetja k inovativni odličnosti je najvišja umetnost vodenja. 

Vrednote inovativne kulture naj bodo skupne vsem zaposlenim. Rast podjetja ni najbolj 

odvisna od finančnih sredstev za raziskave in razvoj, rast je rezultat produktivnega, dobro 

vodenega notranjega inovacijskega procesa. 

V vsakem poslu naj bi iskali poti za rast in širjenje proizvodov in procesov. Inovacije so 

usmerjene v nove priloţnosti, v oblikovanje prihodnosti. Inovacija ni le nov izdelek, je tudi 

nov, drugačen način ustvarjanja dobička, odpiranje novih poslovnih priloţnosti, nov pristop 

vstopa na trg in povečevanje zadovoljstva odjemalcev. Poznamo tudi inovacije v upravljanju, 

ki se kaţejo npr. v novih finančnih pristopih, v informacijski tehnologiji, trţenju, kadrih, 

proizvajanju in v drugih procesih v podjetju (Ulrich in Smallwood 2006, 44–45). 

Tradicionalno se z raziskavami osredotočamo na tehnologijo in druge temeljne dejavnosti, s 

katerimi naj bi odgovorili na vprašanje, kako zagotavljati čim več koristi. Še vedno največkrat 

domnevamo, da bodo potrošniki avtomatično pozitivno ovrednotili vsak preboj v tehnologiji, 

ne glede na njegovo obliko. Domneva ne drţi, saj mora takšen preboj pomeniti visoko 

vrednost za potrošnika. To pomeni, da naj bi opazovali odjemalce, če ţelimo doseči preboj. 

Osredotočimo se na to, kaj ljudje vidijo kot novo vrednost, da jim lahko te koristi ponudimo 

ob pravem času in v pravi obliki. Dojemanje odjemalcev, kaj zanje pomeni nova vrednost, je 
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zelo široko. Lahko so to izboljšane lastnosti materiala, izdelki za vsakdanjo pomoč, lahko pa 

tudi nematerialne stvari, kot na primer neke emocionalne izkušnje. V iskanju in oblikovanju 

novih vrednosti imejmo odprt um. Na stvari moramo znati gledati na nov način; bolje je 

vprašati prave stvari kot pa hitro odgovoriti. Naš trg so ljudje, zato naj bi poznali njihove 

ţelje. Iščemo posredne informacije o tem, kaj ţelijo, včasih je to teţe kot zasnovati nov 

izdelek ali storitev. Bolje kot osredotočanje na nov izdelek ali storitev je osredotočanje na 

njegovo uporabo. Prave prebojne inovacije ne temeljijo le na raziskovanju in poznavanju 

tehnologije, ki odgovori na vprašanje, kako, odločilen je odgovor na vprašanje, zakaj, ki ima 

socialno, psihološko in kulturno ozadje. Jasne domneve, kakšna bo prihodnost, naj izhajajo iz 

kombinacije raziskav in liberalnega mišljenja. Izboljševanje metod inoviranja naj bo stalna 

naloga, ki se nikoli ne konča. Najbogatejši vir prebojnih inovacij je torej ne zabeleţena slika 

prihodnosti v ljudskih mislih (Marzano 2005, 23–29). 

Raziskava v mikro in majhnih gospodarskih druţbah v Republiki Sloveniji ugotavlja, da so 

najpomembnejši vzroki spodbud k inoviranju cenovni pritiski konkurence ter konkurenca 

znanja in idej zaradi pritiska globalizacije in majhnega trţnega deleţa. Cilj inovativnosti je 

iskanje novih razrešitev, prilagajanje in vpeljevanje novih spoznanj z namenom postati 

uspešnejši in inovativnejši (Rašič in Markič 2008, 99). 

Ropret in Likar (2010, 216) sta zdruţila raziskavo inovativnosti Evropske unije in lastno 

raziskavo. Ugotovila sta, da je prenos inovacijske politike od strateške do izvedbene ravni 

uspešnejši, če je ta dolgoročna, ker s tem ni izpostavljena nenadnim spremembam. 

Postavljanje visokih inovacijskih ciljev glede na najboljša podjetja iz posamezne panoge je 

povezano z večjo doseţeno koristjo od inovacij. Inovativnost in podjetnost tudi pozitivno 

vplivata na zadovoljstvo zaposlenih. 

Diferencirana kadrovska strategija 

Podjetja so predvsem človeška tvorba. Človek je osnovna celica vsakega podjetja in njemu 

tudi pripada doseţeni uspeh. Njegova vloga v podjetju izhaja iz človekove zmoţnosti in 

sposobnosti za odgovornosti, osvojitev splošnih in posebnih znanj in volje za aktivno 

delovanje. Dober vodja je tisti, ki ustvari pogoje, da zaposleni pokaţejo največjo ustvarjalnost 

in prizadevnost. Podjetja naj se razvijejo v naslednjih značilnih funkcijah: organiziranost v 

mreţi, soodvisna struktura, osebni razvoj, deljeno vodstvo, diferencirana delovna sila, delo v 

timu, globalno trţišče, hitrost, odjemalec v središču pozornosti, informacije kot vir, 

partnerstvo in odlična kakovost. Podjetje naj se bo sposobno hitro prilagajati, naj bo 

fleksibilno in naj se hitro odziva na spremembe. Preraščanje v novo organiziranost vpliva na 

spremembo načina delovanja podjetja, prihaja do prevrednotenja obstoječih pravil in narekuje 

definiranje drugačnih vlog zaposlenih. Podjetje naj se vključi v razvojne spremembe in naj na 

to pripraviti kadre. Postane naj konkurenčno, se dinamično odziva na vplive iz okolja in se 

vključi v procese razvojnih sprememb (Kejţar 2009, 1–5).  
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Za doseganje svojih strateških ciljev je za izjemno uspešna podjetja pomembno, da vlagajo v 

človeške vire. Med načine vlaganja prištevamo tudi zagotavljanje nenehnega strokovnega 

usposabljanja, katerega namen je omogočanje osebne rasti zaposlenih s posledico doseganja 

boljših poslovnih izidov (Gomezelj Omerzel 2008, 65). 

Zaposleni so največja konkurenčna prednost. V podjetjih stremijo k povečanju njihove 

uspešnosti, zato uvajajo managerska orodja, da to doseţejo. Slovenska podjetja imajo v 

primerjavi s tujimi še veliko rezerv, saj tuja podjetja pogosteje uporabljajo različne procese 

nenehnih izboljšav, v katere vključujejo svoje zaposlene (Vodopivec 2011, 6–9). 

Za slovenska velika in srednje velika podjetja je značilno, da kadre razmeroma kakovostno 

razvijajo in usposabljajo, ne ustvarijo pa razlike med uspešnimi in neuspešnimi sodelavci, 

zato ne moremo sproţiti motivacijskega procesa za napredovanje. Sodelavce usposabljajo na 

proceduralni ravni, manj na vsebinski. Tako jim ponudijo priloţnost za inovativnost, ne 

oskrbijo pa jih z orodjem (Fatur in Likar 2009, 123–124). 

Na management človeških virov vplivajo naslednji dejavniki: tehnološke spremembe, 

globalizacija s kulturno raznovrstnostjo, bolj izobraţeni zaposleni, spreminjajoča se 

pričakovanja vršnega vodstva in hitrost druţbenih sprememb glede zaposlovanja. Managerji 

človeških virov naj bi razvili boljše sisteme izbiranja in razvoja voditeljev, kadrovska stroka 

naj bi bolje analizirala naravo dela in spreminjanje dela, organizacijska kultura naj bi bila bolj 

opazna. Spoznati moramo, da ima funkcija managementa človeških virov bistveno vlogo v 

organizaciji prihodnosti (Schein 2008, 12–23). 

Loţar (2008, 1–9) je zasnoval model najsodobnejše kadrovske strategije, ki se udejanja preko 

kadrovskega BSC. Prepoznal je ključne teţave, ki v Sloveniji vplivajo na kadrovsko področje. 

Ugotovil je, da kadrovska sluţba nima strateške vloge v upravah podjetij, da je premalo 

znanja na področju strategije podjetij in prikaza finančnih učinkov kadrovskih sistemov, da 

premalo poznajo sodobne kadrovske sisteme, da je svetovalna podpora na kadrovskem 

področju operativna namesto strateška, da ni vzpostavljenega sistema kadrovskega 

kontrolinga, preko katerega bi merili vpliv kadrovskih sistemov na uspešnost podjetja, in da 

srednji management ni seznanjen z uporabo sodobnih kadrovskih orodij. Najsodobnejša 

kadrovska strategija izhaja iz poslovne kadrovske strategije, iz poslovnega modela in iz 

soodgovornosti kadrovske sluţbe za udejanjanje strategije podjetja. Kadrovska strategija je 

diferencirana, usklajena. Management naj bi bil odgovoren za vpeljavo ključnih kadrovskih 

orodij v svoje organizacijske enote. Najboljše prakse naj bi prilagodili slovenskim razmeram 

in hkrati izvedli analizo kadrovskih sistemov. Strategija vključuje tudi kadrovski kontroling 

preko kadrovskega BSC. Kadrovske module, ki jih ţe poznamo (razvoj talentov, globalni 

razvoj managerjev), dodatno prilagodimo podjetju. Merila, ki jih uporabimo za kadrovski 

BSC, naj bi temeljila na najkakovostnejših podatkih. Izdelali naj bi enoleten in trileten 

akcijski načrt uvedbe najsodobnejših kadrovskih sistemov in petleten načrt usklajenosti in 

razvoja. Dobro je tudi, da projekt vodi svetovalec z dokazljivimi referencami. Strategija se 
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udejanja preko kadrovskega BSC, ki ima naslednja pravila: ovrednotene vhodne podatke, 

pravilno izbrana merila in dovolj podatkov, pravilne kadrovske odločitve na osnovi meril in 

pravo razmerje med izdatki in koristmi. Sistem udejanjanja je razdeljen na faze. Prva je 

razumevanje strategije in poslovnega modela. Druga je usklajenost kadrovskih sistemov s 

strategijo, medsebojna usklajenost sistemov in sistematična določenost strateških delovnih 

mest. Sledi faza znanja in sposobnosti, ki definira razvite strateške kompetence in veščine, 

prave kadre na strateških delovnih mestih, razvojne razgovore in ključna kadrovska orodja. 

Četrta faza zajema kulturo in delodajalčevo blagovno znamko, ki sta prepoznani preko 

vrednot, zavezanosti zaposlenih, delodajalčeve blagovne znamke in nedenarnih motivatorjev. 

Peta faza je izvršilni management, ki zajema merljive cilje, nagrajevanje, vezano na doseganje 

ciljev, optimalno število delovnih mest in ocenjevalne razgovore. Zadnja faza je 

administrativna podpora preko učinkovite informacijske podpore, posodobljenih zbirk 

podatkov in zagotavljanja skladnosti z zakonodajo. Namen kadrovskega BSC je povečanje 

dodane vrednosti na zaposlenega, ki ga doseţemo preko udejanjanja kadrovske strategije. 

Skupaj za kadrovski BSC uporabimo 110 meril in definiramo ključne procese:  

 strategija, cilji, kultura, 

 zaposlovanje, kompetence, usposabljanje, inovacije, 

 nagrajevanje, motiviranje, 

 produktivnost, optimalno število zaposlenih, 

 administrativna podpora, 

 neotipljivi viri podjetja. 

Prav neotipljivi viri so tisti, ki bodo odločali o zmagovalcih prihodnosti. Najpomembnejša od 

njih sta blagovna znamka in kadri. Pri kadrih potrebujemo preskok, saj je kadrovska stroka na 

prelomnici. 

Fatur in Likar (2009, 83) sta z raziskavo na vzorcu 53 srednje velikih in velikih slovenskih 

podjetij ugotovila, da podjetja s kakovostnim managementom idej dosegajo najvišje izide in 

imajo najvišji deleţ zaposlenih, ki se z inovacijskimi predlogi vključijo v managerski sistem. 

2.1.3 Načrtovanje in uporaba managerskih orodij, stanje v Sloveniji in svetu 

S stopnjo integracije različnih modelov managementa za organizacijske spremembe v 

slovenskih podjetjih sta se ukvarjala Bukovec in Markič (2008, 431–445). Namen njune 

raziskave je bil preveriti razširjenost sodobnih pristopov in modelov, ki se uporabljajo v 

organizacijskih sistemih slovenskih podjetij, katerih namen je stalno izboljševanje poslovnega 

uspeha. Izhajala sta iz domneve, da so za proučevanje primerni naslednji ustrezni modeli: 

 EFQM, 

 standardi ISO 9001, 

 20 ključev, 
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 BSC, 

 Six Sigma in 

 BPR. 

Iz opisa teh modelov v prejšnji točki naloge vidimo, da so si zelo podobni, ključni pri vseh so 

pojmi proces, izboljševanje, odjemalci in cilji. Osnovne strukture teh modelov tudi kaţejo na 

zanimivo podobnost med njihovimi osnovnimi gradniki, kot so osredotočenost na odjemalca, 

usmerjenost na rezultat, upravljanje na osnovi procesov, razvoj zaposlenih. Nekatere osnovne 

razlike med modeli so v tem, v katere določene vidike managementa so usmerjeni, ali gre za 

proizvodne procese, strategijo ali za razvoj izdelkov. Raziskavo sta avtorja usmerila v 

generalne direktorje in člane uprav podjetij. V 70,9 % je šlo za profitne in v 29,1 % za 

neprofitne organizacije. Večina je prihajala iz industrije (52,9 %), ostali pa iz profitnega 

storitvenega sektorja (18 %), iz drţavne administracije (13,5 %), iz zdravstvene nege (8,6 %) 

in terciarnega izobraţevanja (7 %). Zaključki raziskave so naslednji: 

 Najbolj integrirani modeli so po vrstnem redu naslednji: ISO 9001, EFQM, 20 ključev, 

BPR, BSC in Six Sigma. 

 Najbolj prepoznan je model ISO 9001. 

 Stopnja integracije EFQM modela je nizka. 

 Ugodno je stanje pri modelu 20 ključev. 

 BPR, BSC in Six Sigma podjetjem niso domači in se malo uporabljajo. 

 Poloţaj BPR je zanimiv, saj je usmerjen v transformacijske spremembe in se občasno 

uporablja za spreminjanje obstoječe strukture. 

 V neprofitnih organizacijah več uporabljajo BSC kot BPR. 

 Opazno je odklonilno stališče do 20 ključev, BSC, Six Sigma in BPR v neprofitnih in 

storitvenih organizacijah. 

Raziskava je pokazala, da v Sloveniji podjetja največ uporabljajo standarde ISO 9001, vse več 

pozornosti pa namenjajo tudi EFQM. Najpomembnejše sporočilo primerjalne analize 

različnih modelov spreminjanja podjetja je, da se omenjeni modeli konceptualno in strukturno 

razlikujejo, njihovi temeljni gradniki (osredotočenost na odjemalca, razvoj partnerstva, razvoj 

in vključevanje zaposlenih, upravljanje na osnovi procesov in dejstev, stalno učenje, 

inoviranje in izboljševanje, voditeljstvo in stanovitnost namena, druţbena odgovornost, 

usmerjenost na rezultate) pa so identični.  

Loţar (2009, 1–14) je raziskoval zaostanke slovenskih podjetij za vodilnimi svetovnimi 

multinacionalkami. Vprašalnik je posredoval 300 največjim slovenskim podjetjem, katerih 

managerji so potrdili več kot desetletni zaostanek v uporabi najsodobnejših sistemov vodenja. 

V raziskavi je avtor zasledoval petnajst kritičnih dejavnikov, ki so: visoki cilji, konkurenčen 

poslovni model, sistem vodenja z analitiko in informacijsko tehnologijo, produktne ekonomije 

obsega, proces razvoja, trţenja in prodaje, obvladovanje stroškov, zaostanek pri uporabi 

najsodobnejših managerskih kadrovskih in trţnih konceptov, intelektualni kapital, globalna 



 

45 

prisotnost, zaostanek pri uporabi kadrovskih orodij, management uspešnosti, kadrovski 

kontroling, globalni razvoj managerjev, ocenjevanje voditeljskih sposobnosti in strateška 

vloga kadrovske funkcije. Povprečna ocena teh dejavnikov je za svetovna podjetja znašala 

3,71 (od 5 maksimalnih), za slovenska pa 2,88. Ključna ugotovitev je, da se z večanjem te 

ocene veča tudi dodana vrednost na zaposlenega. Največje zaostanke je avtor ugotovil pri 

obvladovanju stroškov, pri uporabi najsodobnejših managerskih orodij in pri razvoju 

globalnih managerjev. Največje zaostanke po finančnih kazalnikih imajo slovenska podjetja 

pri produktivnosti, tuja podjetja pa imajo tudi za 14,1 % niţje stroške dela v dodani vrednosti. 

Kritična je tudi ugotovitev, da imajo tuja podjetja kar za 118 % višjo dodano vrednost na 

zaposlenega kot slovenska. Le 20,9 % domačih podjetij je vsaj primerljivih s tujimi, če 

gledamo splošne zaostanke, če pa gledamo zaostanke na kadrovskem področju, je takšnih le 

15,7 %. Če podjetje uspe zniţati zaostanek na teh petnajstih dejavnikih za eno točko, lahko 

pričakuje kar do petkrat boljše finančne rezultate. Slovenska podjetja prestrukturiranje še 

čaka, zato naj takoj začnejo s prestrukturiranjem poslovnih modelov, izboljšanjem produktne 

strategije, začnejo uporabljati najsodobnejše managerske koncepte in optimizirajo vire. Prav 

tako naj kadrovska sluţba dobi pomembno mesto v upravah podjetij, saj tu najbolj zaostajamo 

za tujino. Zelo pomembno je tudi inoviranje poslovnih modelov, saj na ta način hitro 

povečamo profitne stopnje. Podjetja naj bi začela uporabljati tretjo generacijo managerskih 

sistemov, v katero je avtor uvrstil diferencirano kadrovsko strategijo, offshoring, performance 

marketing, prebojne inovacije itd. Slovenska podjetja trenutno uvajajo sisteme druge 

generacije, BPR, BSC, Six Sigmo, CRM. Visoko obvladujejo osnovna orodja, kot so SWOT 

analiza, ISO standardi, benchmarking, strateško načrtovanje. Po mnenju anketiranih 

managerjev so poslovanje slovenskih podjetij najbolj izboljšala naslednja orodja: BSC, Six 

Sigma in globalizacija. Najhitrejši preskok lahko doseţemo z močno poglobitvijo strategije in 

natančno definicijo vrednosti, ki jo podjetje zagotavlja ciljnim odjemalcem. Na osnovi 

strategije in poslovnega modela podjetje izdela BSC, da opredeli jasne im merljive cilje. BSC 

naj bo nadgrajen s triletnim drsnim poslovnim načrtom, kjer cilji izhajajo iz benchmarkinga. 

Pomembni so tudi optimizacija trţnega procesa, razvoj novih izdelkov in storitev ter 

preverjanje konkurenčnosti. Razvili naj bi tudi stimulativen sistem nagrajevanja zaposlenih, 

strategijo upravljanja s človeškimi viri, vzpostavili ključne sisteme vodenja in izvedli 

kadrovski BSC. Na novo naj bi določili inovacijske procese, optimizirali vire in odstranili 

miselne pregrade. 

Raziskava, ki se je ukvarjala z raziskovanjem managerskih orodij in trendi uporabe v 

svetovnem merilu (Rigby in Bilodeau 2011, 1–12), se je osredotočila na uporabo petindvajset 

najbolj popularnih orodij in tehnik. Na vprašalnike so odgovarjali vršni managerji širokega 

nabora podjetij po panogah, velikosti in po različnih drţavah sveta, ki kot najpomembnejše 

prednostne naloge v naslednjem triletnem obdobju navajajo rast prihodkov, zadovoljstvo 

odjemalcev, rast dobičkonosnosti in nove trge. V velikih podjetjih uporabljajo več orodij kot 

v majhnih. Najbolj so managerji zadovoljni z uporabo strateškega načrtovanja, velik padec pa 

je zaznan pri zunanjem izvajanju dejavnosti (predvsem v Severni Ameriki). Podjetja iz 



 

46 

razvijajočih se regij (Brazilija, Kitajska, Indija) uporabljajo več orodij kot tista iz razvitih 

trgov. V Evropi je najbolj uporabljeno orodje benchmarking, v Severni Ameriki CRM, v Aziji 

management znanja, v Latinski Ameriki pa uporabljajo največji nabor različnih orodij. Vršni 

managerji po vsem svetu ugotavljajo, da bodo pri vodenju podjetij v prihodnosti pozornost 

namenjali izkušnjam iz preteklih recesij. V veliki večini soglašajo s tem, da je sposobnost 

spreminjanja konkurenčna prednost podjetja, da je kultura prav tako pomembna kot strategija 

in da so inovacije pomembnejše od niţanja stroškov. V preglednici 1 je prikazanih deset 

najbolj uporabljanih managerskih orodij v svetu v letih 2006, 2008 in 2010. 

Preglednica 1: Uporaba managerskih orodij v svetu  

 

Vir: prirejeno po Rigby in Bilodeau 2007, 2009 in 2011. 

Vidimo primerjavo uporabe managerskih orodij v obdobju od leta 2006 do 2010. 

Benchmarking in strateško načrtovanje sta najbolj uporabljani managerski orodji, prav tako 

sta visoko CRM in zunanje izvajanje dejavnosti. Raziskava je zaznala tudi upad uporabe 

managerskih orodij, ki je močno povezan s pojavom gospodarske krize v svetu. Deleţi 

uporabe managerskih orodij se niţajo. V letu 2006 je najbolj uporabljana tri managerska 

orodja koristilo med 88 % in 82 % vseh podjetij, v letu 2010 pa le še med 67 % in 63 % vseh 

podjetij. 

Friedl in Biloslavo (2009, 681–701) sta proučevala vpliv dejavnikov izbire metod 

spreminjanja (zaposleni, posredni ekonomski interesi, skladnost s strateškimi usmeritvami 

podjetja, neposredni ekonomski interesi, socialno-ekonomski in politični interesi, teţnje k 

načrtovani realizaciji, vršni management, popularnost metod spreminjanja, razpoloţljivi 

parametri za uvedbo sprememb) na uspešnost evolucijskega načina spreminjanja podjetij v 

slovenski gradbeni panogi. Cilj njunega prizadevanja je bil vršnemu managementu zagotoviti 

informacije, potrebne za optimalen izbor in uspešno uvedbo metod spreminjanja v podjetju. 

Ugotovila sta, da velikost podjetja ne vpliva na nobeno od dimenzij dejavnikov izbire metod 
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spreminjanja. BPR se najpogosteje uporablja v velikih podjetjih, najmanj v majhnih. 

Optimalna izbira metode spreminjanja zahteva najprej dobro poznavanje ključnih lastnosti 

metode, značilnosti notranjega in zunanjega okolja, vplive metode na notranje okolje, 

skladnost metode s cilji podjetja in skladnost z obstoječimi metodami spreminjanja. 

Največkrat uporabljena metoda je strateško načrtovanje, najmanj pa BSC in benchmarking. 

Največji vpliv na izbiro posamezne metode predstavljajo ekonomski interesi. 

2.2 Teoretična izhodišča dodane vrednosti kot merila uspešnosti  

Uspešna in konkurenčna podjetja najdejo optimalen način ustvarjanja najboljše vrednosti za 

odjemalce ter ga uveljavijo v svoji poslovni praksi preko vzvodov konkurenčnosti. 

Pomembno je ravnovesje med uspešnostjo podjetja in zadovoljstvom strank, s čimer 

zagotovimo dolgoročno dodano vrednost za vse udeleţence. Ustvarjena vrednost podjetja je 

krepitev pozitivnega denarnega toka z večanjem prihodkovnih tokov in zniţevanjem stroškov 

(Štempihar in Bračun 2010, 37). 

Stern, Shiely in Ross (2003, 55–59) ugotavljajo, da se interesi udeleţencev v uspešnem 

podjetju na dolgi rok uskladijo. Vodstvo podjetja in zaposleni naj bi bili predani ustvarjanju 

vrednosti v razmerjih podjetja s strankami, dobavitelji, med seboj in z vpletenimi skupnostmi. 

Najstarejše in najbolj uporabno managersko orodje, s katerim merimo uspešnost, je denarni 

tok (cash flow). V zadnjem času kot merilo uspešnosti prevladuje spremljanje stroškov na 

osnovi dejavnosti. Pomembno je, da so merila uspešnosti in učinkovitosti takšna, da podatke o 

količinah, ki jih merimo, enostavno pridobimo iz informacijsko-komunikacijskega sistema 

(Unterlechner, Meško Štok in Markič 2009, 95). 

Za merilo uspešnosti smo izbrali dodano vrednost, saj na njej temelji rast podjetja, z njo se 

lahko primerjamo s podjetji po svetu. Kos (2000, 14–19) meni, da je vsak ukrep v strategiji 

managementa treba analizirati z vidika njegovega vpliva na dodano vrednost. Management je 

usodno povezan z dodano vrednostjo, saj vsako njeno zmanjšanje vodi v izgubo. Zato 

management za dvig dodane vrednosti uporablja orodja in mehanizme, ki vzpostavijo 

ravnoteţje znotraj dodane vrednosti. Dodana vrednost pomeni vrednost, ki jo podjetje dodaja 

kupljenemu blagu, surovinam in storitvam, da jih proda kupcu in je tako vir bogastva 

podjetja. Ustvarja poslovno in trţno podobo podjetja. Po opisanem torej visoka dodana 

vrednost omogoča konkurenčno sposobnost podjetij. Kos (2000, 47,48) tudi trdi, da podjetja z 

višjo razvojno zahtevnostjo izdelkov dosegajo višjo dodano vrednost na zaposlenega. Raven 

razvojno-tehnološke zahtevnosti lahko dvignemo z vlaganji v raziskave in razvoj, katerih cilj 

naj bodo novi inovativni izdelki.  

Samuelson in Nordhaus (2002, 394) dodano vrednost opredelita kot razliko med vrednostjo 

prodaje podjetja in nakupi materiala in storitev od drugih podjetji.  
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SURS (2009) definira dodano vrednost kot razliko med proizvodnjo v osnovnih cenah in 

vmesno potrošnjo v kupčevih cenah. Dodana vrednost je razlika med vrednostjo proizvedenih 

blaga in storitev in vrednostjo inputov, ki so bili pri tej proizvodnji potrošeni v proizvodnem 

procesu. 

Cilj managerjev naj bo maksimiranje trţne vrednosti enote kapitala podjetja (Brigham in 

Davies 2004, 6). Niso le lastniki podjetja tisti, ki pričakujejo določene koristi. Koristi naj 

bodo tudi koristi za kupce, koristi za zaposlene in druge koristi, kot so koristi delničarjev.  

Simons (2000, 171–175) kot ključne stebre ustvarjanja vrednosti z vidika uspešnosti podjetja 

navaja kupce, dobavitelje, lastnike in upnike. Vsaka od teh skupin ima svoja merila za 

ocenjevanje vrednosti podjetja. Z vidika kupcev so merila finančna (prihodek, rast prihodkov, 

dobičkonosnost, stroški jamstev ali reklamacij) in nefinančna (trţni deleţ, zadovoljstvo 

kupcev). Z vidika dobaviteljev je merilo uspešnosti točnost in zanesljivost pri plačilih za 

dobavljene proizvode ali storitve. Z vidika lastnikov in upnikov pa se uspešnost poslovanja 

kaţe v denarnem povečevanju vrednosti in donosih njihove investicije. 

Za majhna in srednje velika slovenska podjetja je raziskava potrdila, da so podjetja z več 

znanja zaposlenih poslovno uspešnejša kot tista z manj znanja. Znanje je torej pomemben 

dejavnik poslovne uspešnosti (Gomezelj Omerzel 2008, 116). 

Rašič in Markič (2008, 120) ugotavljata, da so najboljše in najučinkovitejše gospodarske 

druţbe tiste, ki poslujejo po modelu inovacijske politike načrtovanja, in tiste, ki izpolnjujejo 

in dosegajo zastavljene cilje. 

Naloţbe v zaposlene so naloţbe z najvišjim dolgoročnim donosom za podjetje. Edina prvina 

poslovnega procesa, ki dodaja vrednost, so zaposleni, saj delovna sredstva, predmeti dela in 

storitve le prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke (Milost 2010, 179). 

2.3 Povzetek teoretičnih ugotovitev  

V času svetovne gospodarske recesije je za vsako podjetje ključno, da preţivi, kar pa je 

odvisno od njegove sposobnosti prilagajanja spremembam. Za IP je zaradi specifičnih 

lastnosti preţivetje še teţje. Tudi sama morajo procese izvajati učinkovito in ves čas iskati 

priloţnosti za izboljševanje, za kar pa so pogosto omejena. Na uspešnost obvladovanja 

organizacijskih sprememb močno vpliva kakovost vodenja. Ključni za uvajanje sprememb so 

torej vodstveni delavci, ki pa morajo poznati managerska orodja in moţnost njihove 

integracije v poslovni proces. Spremembe naj bodo prave, dovolj hitre in izdatne. Managerji 

naj zato obvladajo mnogo tehnik in najsodobnejših znanj vodenja, da pa se lahko odločijo, naj 

poznajo managerska orodja, vedo naj, kaj nudijo in kdaj naj jih uporabijo.  
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V teoretičnem delu smo zato pripravili pregled tistih managerskih orodij, ki so v svetu najbolj 

aktualna in jih uporablja največ podjetij. Izbrali smo trinajst orodij. Vsa smo opisali in podali 

način uporabe, predstavili smo tudi njihove prednosti in slabosti. Ugotovili smo, da so si 

modeli zelo podobni, v vseh so ključni procesi, izboljševanje, odjemalci in cilji. Tudi njihove 

osnovne strukture kaţejo na podobnost med njihovimi gradniki, ki so osredotočenost na 

odjemalca, usmerjenost na rezultat, upravljanje na osnovi procesov in razvoj zaposlenih. Po 

pregledu opravljenih raziskav smo ugotovili, da managerji slovenskih podjetij (po njihovih 

besedah) pri uporabi najsodobnejših sistemov vodenja za vodilnimi svetovnimi podjetji 

zaostajajo več kot deset let. Eno izmed treh področij, kjer zaznavamo največje zaostanke, je 

tudi uporaba najsodobnejših managerskih orodij. Kritična je ugotovitev, da imajo tuja uspešna 

podjetja bistveno višjo dodano vrednost kot slovenska.  

Uporaba vsakega orodja prinaša prednosti in nekaj slabosti. Ključna je prava kombinacija 

pravih orodij, sprememba ob pravem času in na pravi način. Managerji sami kreirajo 

spremembe, pri tem pa naj zaupajo zaposlenim. Mnogo podjetij zagreši kar nekaj napak pri 

uvajanju sprememb, zato naj bi poznali jasno vizijo razvoja podjetja. Pomemben del uporabe 

orodij so tudi finančni viri. Določena ministrstva financirajo programe uvajanja sprememb, ki 

gredo v izboljšanje konkurenčnosti podjetij.  

Za primerjavo s konkurenti in kot merilo uspešnosti smo izbrali dodano vrednost, saj na njej 

temelji rast podjetja, visoka dodana vrednost torej omogoča konkurenčno sposobnost. 

Raziskave kaţejo, da je visoka dodana vrednost ključno merilo za konkurenčno sposobnost 

podjetij, tudi invalidskih. Za dvig dodane vrednosti je pomembno, da podjetja uvajajo 

spremembe, za to pa med drugim potrebujemo tudi managerska orodja. V večini raziskav IP 

niso zajeta, čeprav so identična ostalim gospodarskim subjektom, tudi pri temeljnih gradnikih 

modelov spreminjanja.  

Kot za vse gospodarske druţbe je tudi za IP pomembno, da ustvarjajo dodano vrednost, se s 

tem razvijajo in tako ohranjajo delovna mesta, predvsem tudi invalidom. IP nimajo posebnih 

statusno-pravnih značilnosti (MDDSZ 2009). Njihov nastop na trgu je identičen z nastopom 

drugih gospodarskih subjektov. IP so zato pomemben del gospodarstva, čeprav so v nekaterih 

segmentih (delovna razmerja, socialna varnost) drugačna od ostalih gospodarskih subjektov. 

Zaposlujejo več kot 6500 invalidov, skupno kar 14.500 zaposlenih. Velika teţava teh podjetij 

pa je nizka izobrazbena struktura in visoka povprečna starost zaposlenih. Vse to se odraţa na 

poslovanju IP, saj jih četrtina, kljub določenim finančnim ugodnostim, posluje z izgubo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

To poglavje zajema načrt zbiranja podatkov in informacij, predstavljeno je oblikovanje 

vprašalnika, določitev vzorca in zbiranje empiričnega gradiva. Podan je pregled poslovanja IP 

v okviru gospodarskih druţb v Sloveniji. Analizirali in interpretirali smo pridobljene podatke, 

testirali hipoteze in jih potrdili oz. zavrnili ter podali ključne ugotovitve. 

3.1 Zbiranje podatkov in vzorec 

3.1.1 Zbiranje podatkov 

Za zbiranje raziskovalnih podatkov smo uporabili metodo ankete. V skladu s teoretičnimi 

izhodišči naloge smo oblikovali strukturiran anketni vprašalnik (priloga 1), sestavljen iz štirih 

sklopov vprašanj zaprtega tipa, pri nekaterih vprašanjih so anketiranci lahko dodali tudi svoj 

komentar. Vključena je ocenjevalna lestvica Likertovega tipa in metoda razvrščanja, kjer 

anketiranec trditve razvrsti po pomembnosti. Oblikovan je na osnovi ugotovitev in anketnih 

vprašanj avtorjev Bukovec 2004, Bukovec in Markič 2008, Piskar in Dolinšek 2006, Loţar 

2009 ter Rigby in Bilodeau 2007. 

Prvi del vprašalnika je splošni del, kjer smo pridobili splošne podatke o podjetju, med drugim 

tudi o ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega, s katerimi bomo primerjali prejete 

informacije na vprašanja o uporabi managerskih orodij, ki so zasnovana v naslednjih treh 

sklopih.  

Drugi del vprašalnika smo povzeli po raziskavi, ki je proučevala pristop k obvladovanju 

organizacijskih sprememb v slovenskih podjetjih (Bukovec in Markič 2008). Ta del 

vprašalnika sprašuje po dejanskem in ţelenem stanju pri obvladovanju organizacijskih 

sprememb v IP.  

V tretjem sklopu smo direktorje spraševali po poznavanju managerskih orodij, po smiselnosti 

uvajanja posameznega orodja, po zadovoljstvu z uporabo in po tem, katero managersko 

orodje je najbolj povečalo konkurenčnost oz. uspešnost podjetja. Managerska orodja smo 

izbrali glede na raziskavo Bukovec in Markič 2008, Rigby in Bilodeau 2007 in Loţar 2009. 

Četrti del anketnega vprašalnika se nanaša na vzroke za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju 

uporabe orodij. Od direktorjev zahteva, da ocenijo glavne ovire pri vzpostavljanju uporabe 

managerskih orodij in bistvene prednosti, ki so jih pridobili z njihovo uvedbo. Vzroke in 

spodbude smo povzeli po Piskarjevi in Dolinšku 2006. 

Pred anketiranjem smo zaradi večje veljavnosti in zanesljivosti raziskave anketni vprašalnik 

preizkusili pri desetih direktorjih IP in njihove pripombe smiselno upoštevali pri končnem 

oblikovanju vprašalnika. Vsem je bila poznana višina ustvarjene dodane vrednosti v njihovi 
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dejavnosti (po šifri standardne klasifikacije dejavnosti) in v IP, ki jih vodijo. Strinjali so se, da 

je dodana vrednost na zaposlenega primeren kazalnik uspešnosti podjetja.  

V izvedbenem delu, ki je potekal v drugi polovici leta 2009, smo anketne vprašalnike po pošti 

poslali 151 IP v Sloveniji. Za odgovor smo v spremnem dopisu izrecno prosili direktorje oz. 

člane uprave podjetij, ker so kompetentni za podajanje odgovorov v anketnem vprašalniku. 

Metoda zbiranja podatkov je bila kombinirana poštna anketa. Po preteku enega meseca smo 

vsem, ki niso odgovorili, poslali prošnjo po elektronski pošti. V tem času smo kot prošnjo za 

sodelovanje v anketi uporabili tudi osebni stik preko telefona in znancev. Pridobivanje 

podatkov je bilo zahtevno, saj je v tem času nastopila recesija in so direktorji mnogokrat 

zaradi različnih vzrokov izgubili zanimanje za izpolnjevanje vprašalnika. Z mnogimi napori 

nam je preko pošte, elektronske pošte in telefaksa od poslanih 151 vprašalnikov v štirih 

mesecih do začetka leta 2010 uspelo pridobiti veljavno izpolnjenih 89 anketnih vprašalnikov, 

kar predstavlja 59 % poslanih. Pridobljene informacije smo nato vnesli v bazo podatkov in 

pričeli z analiziranjem. 

3.1.2 Populacija in vzorec 

Pri načrtovanju vzorca smo najprej pridobili informacijo o populaciji IP, ki jo preučujemo. 

Pravna podlaga za ustanavljanje in delovanje IP sta Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI – C), ki opredeljujeta pojem IP 

in okvire njihovega poslovanja. Po podatkih Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je 

imelo v letu 2007 status IP kot gospodarske druţbe 164 podjetij, ki so zaposlovala več kot 

petino vseh zaposlenih invalidov v Republiki Sloveniji (MDDSZ 2009). IP po letu 2002 niso 

več registrirana pod posebno šifro dejavnosti IP podjetij; s tem je oteţeno spremljanje 

poslovanja IP, ki so sedaj v razvrstitev po Standardni klasifikaciji dejavnosti zajeta po svoji 

osnovni dejavnosti, ki jo opravljajo. Za potrebe naše raziskave smo za spremljanje poslovanja 

IP podatke pridobili z vključitvijo podatkov o poslovanju iz GVIN in IBON. Po pregledu 

pravnih statusov in leta ustanovitve je bilo s seznama 164 podjetij za namen raziskave 

izločenih 13 podjetij, katerih značilnosti se niso vključevale v proučevano populacijo IP.
1
  

Poslovanje IP smo na agregatni ravni primerjali z objavljenimi podatki o poslovanju 

gospodarskih druţb (AJPES 2009). Pomembnejše postavke poslovnega izida IP so 

predstavljene v prilogi 2. Prikazani podatki za leto 2007 in 2008 se tako nanašajo na 151 IP. 

Proučevana IP so v letu 2007 ustvarila 476,7 mio EUR celotnih prihodkov, v letu 2008 pa 

                                                 

1
 V agregatni prikaz podatkov o poslovanju niso zajeta podjetja s seznama Ministrstva za delo, druţino 

in socialne zadeve, ki v času proučevanja niso več imela statusa invalidskega podjetja, so bila v stečaju 

ali njihovo poslovanje še ni trajalo vsaj tri leta, kar je bil pogoj za kvalitetno ocenjevanje dolgoročnih 

učinkov uvajanja managerskih orodij.  
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508,4 mio EUR, 7 % več kot v letu 2007, primerljiv indeks 2008/2007 na ravni gospodarskih 

druţb je znašal 111. Po številu predstavljajo IP 0,3 % vseh gospodarskih druţb, po obsegu 

prihodkov pa 0,6 %.  

Čisti dobiček je v letu 2007 ugotovilo 105 IP, čisto izgubo 23 podjetij, neto čisti dobiček je 

znašal 10,6 mio EUR. V letu 2008 so z dobičkom poslovala 104 IP in z izgubo 26 podjetij, 

neto čisti dobiček je znašal 5,8 mio EUR, 46 % manj kot v letu 2007, kar je primerljivo s 

podatkom o zniţanju za 52 % na ravni gospodarskih druţb. V letu 2007 so IP ustvarila 230,3 

mio EUR neto dodane vrednosti, povprečna dodana vrednost na zaposlenega je zanašala 

19.151 EUR in je za 43 % niţja od povprečne dodane vrednosti vseh gospodarskih druţb.
2
 V 

letu 2008 se je neto dodana vrednost povečala za 10 % in je znašala 271,9 mio EUR, 

povprečna dodana vrednost na zaposlenega je bila 21.055 EUR, glede na leto 2008 se je 

povečala za 10 %, še vedno pa je za 40 % niţja od povprečne dodane vrednosti na 

zaposlenega na ravni gospodarskih druţb.
3
 V prilogah 3 do 5 so predstavljeni rezultati 

poslovanja IP v letih 2007 in 2008 glede na velikost podjetij, glede na dejavnost in glede na 

regijo poslovanja ter primerjava s podatki o poslovanju gospodarskih druţb (AJPES 2009).  

Z anketnimi vprašanji o uporabi managerskih orodij smo ţeleli dobiti relevantne podatke in 

informacije od direktorjev oz. članov uprave aktivnih IP, ki se nanašajo na tri sklope: 

obvladovanje sprememb, načrtovanje in uporaba managerskih orodij ter 

vzroki/ovire/prednosti uporabe managerskih orodij. V raziskavo smo vključili vse elemente v 

populaciji, tako smo zajeli 151 IP, in sicer po naslednjih merilih: po regijah, po velikosti, po 

letu ustanovitve, po dejavnosti podjetja, po številu zaposlenih. Te spremenljivke so bile 

povzete po predhodnih anketah. Zaradi majhnosti populacije smo ţeleli pridobiti podatke o 

različnih spremenljivkah, ki bi lahko bile koristne pri nadaljnji analizi. Ţeleli smo zagotoviti 

dovolj velik odziv, zato smo anketirancem zagotovili anonimnost. Za veljavno izpolnjen 

anketni vprašalnik podatek o imenu podjetja ni bil obvezen. 

Kot kazalnika uspešnosti smo izbrali višino ustvarjene dodane vrednosti na zaposlenega v 

EUR in podatek o deleţu dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje osnovne 

klasifikacije dejavnosti podjetja. Tudi predhodna raziskava (Loţar 2009, 1-14), ki je 

proučevala uporabo managerskih orodij v Sloveniji, je kot kriterij uspešnosti podjetij 

uporabila dodano vrednost na zaposlenega. Pri testiranju anketnega vprašalnika so direktorji 

IP dodano vrednost na zaposlenega prepoznali kot primeren pokazatelj uspešnosti podjetja. 

Dodano vrednost na zaposlenega kot kazalnik uspešnosti poslovanja smo izbrali tudi zato, ker 

                                                 

2
 Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih druţbah je v letu 2007 znašala 

33.538 EUR, 7 % več kot v letu 2006.  

3
 Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih druţbah je v letu 2008 znašala 

35.279 EUR, 4 % več kot v letu 2007.  
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izkaz dodane vrednosti priča o skrbi za blaginjo druţbe, v njeno delitev so vključeni 

zaposleni, management, lastniki in drţava.  

Kazalnike uspešnosti, ki za izračun uporabljajo dobiček in kapital, nismo prepoznali za 

primerne v analizi uspešnosti poslovanja IP. Ta podjetja so posebna kategorija gospodarskih 

druţb, v katerih dobiček ni namenjen le lastnikom podjetja. Delitev dobička je predpisana z 

Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in Zakonom o 

spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

(ZZRZI – C).  

Glede na to, da je proučevana populacija IP specifična v tem, da se ta klasifikacija pojavlja v 

veliko dejavnostih, ki pa imajo ţe v izhodišču zelo različne zneske dodane vrednosti na 

zaposlenega,
4
 nas je zanimalo, ali se bodo rezultati analize o medsebojni povezavi med 

uporabo managerskih orodij in dejanskim zneskom dodane vrednosti na zaposlenega 

razlikovali od rezultatov, kjer bo primerjava izvedena z naslednjim anketnim vprašanjem, kjer 

je višina dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju izraţena v odstotkih glede na poprečje 

njegove dejavnosti. 

3.2 Načrtovanje analize 

Raziskava je zasnovana kot kvantitativna metoda zbiranja podatkov (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2005). Za obdelavo podatkov smo uporabili analizna orodja v programu MS Excel 

ter statistični paket Statsoft Statistica 7.0.  

Pri obdelavi podatkov zbranih anketnih vprašalnikov smo uporabili naslednje statistične 

metode: 

 analizo variance po enojni klasifikaciji, 

 testiranje hipotez s Studentovim t-testom, F-testom ter   testom, 

 linearno regresijo s korelacijo, 

 clustersko analizo in 

 faktorsko analizo. 

3.3 Izidi ankete  

Poslanih je bilo 151 anketnih vprašalnikov, prejeli smo 95 odgovorov, od tega je bilo šest 

neveljavnih oz. nepopolnih. V analizo je zajeto 89 invalidskih podjetij.  

                                                 

4
 V obdelavo so zajeti odgovori podjetij, ki imajo dodano vrednost od cca. 9 tisoč do 74 tisoč EUR na 

zaposlenega, v celotni populaciji sega razpon od negativnih vrednosti do 90 tisoč EUR.  
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Uvodoma navajamo odgovore, ki predstavljajo osnovne značilnosti proučevane populacije, ki 

smo jih pridobili s splošnim delom anketnega vprašalnika. V nadaljevanju pa bomo odgovore 

na anketna vprašanja podrobneje predstavili. Moţna so različna kriţanja spremenljivk, 

prikazali pa bomo le tista, ki kaţejo večji odmik od značilnosti populacije.  

 

*številke poleg leţečih stolpcev določajo deleţ od 89 veljavno izpolnjenih vprašalnikov v % po 

posamezni regiji. 

Slika 11: Veljavno izpolnjene ankete po regijah 

Slika 11 prikazuje, koliko veljavno izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo pridobili iz 

posamezne regije. Vseh ustrezno izpolnjenih vprašalnikov in zato veljavnih za raziskavo je 

bilo 89. Zastopane so vse regije. Največ veljavno izpolnjenih vprašalnikov smo prejeli iz 

savinjske regije, najmanj pa iz pomurske in obalno-kraške regije.  

Preglednica 2: Veljavno izpolnjeni anketni vprašalniki po velikosti podjetja  

Velikost podjetij Število Deleţ 

Mikro 27 30 % 

Majhno 40 45 % 

Srednje 16 18 % 

Veliko 6  7 % 

Skupaj 89 100 % 

V preglednici 2 je prikazan deleţ od 89 veljavno izpolnjenih anketnih vprašalnikov glede na 

velikost podjetja. Zaradi zagotavljanja anonimnosti niso vsi anketiranci odgovorili na 

vprašanje o imenu podjetja, so se pa opredelili glede velikosti podjetja in števila zaposlenih. 

Tako ugotavljamo, da smo od vseh obstoječih mikro IP prejeli 40 % vrnjenih vprašalnikov, od 

majhnih 74 %, od srednje velikih 80 % in od velikih enot 67 %.   
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Slika 12: Veljavno izpolnjene ankete po letu ustanovitve  

Slika 12 prikazuje porazdelitev veljavno izpolnjenih anketnih vprašalnikov glede na leto 

ustanovitve IP. Najstarejše podjetje, ki je izpolnilo anketni vprašalnik, je bilo ustanovljeno 

leta 1956, najmlajše pa leta 2003. Največji deleţ vrnjenih vprašalnikov je iz podjetij, ki 

poslujejo več kot 20 let, najmanjši pa iz podjetij, ki poslujejo manj kot deset let.  

Preglednica 3: Veljavno izpolnjene ankete po dejavnostih  

Dejavnost podjetja Število Deleţ 

Storitvena 29 33 % 

Večinoma storitvena 19 21 % 

Storitvena in izdelovalna 11 12 % 

Izdelovalna 7 8 % 

Večinoma izdelovalna 23 26 % 

Skupaj 89 100 % 

Dejavnosti IP so zelo raznolike. V preglednici 3 vidimo, da smo največ veljavnih anketnih 

listov prejeli iz storitvene dejavnosti, sledijo večinoma izdelovalna, večinoma storitvena, 

storitvena in izdelovalna in na koncu izdelovalna IP. Po registrirani osnovni dejavnosti 

podjetja smo največji odziv dobili iz IP, ki se ukvarjajo s predelovalnimi dejavnostmi (preko 

50 vrnjenih anketnih vprašalnikov), sledijo strokovne in druge poslovne dejavnosti ter javne 

storitve.  

Prejete odgovore smo analizirali tudi po številu zaposlenih, ki je eden od treh kriterijev, ki jih 

za velikost podjetja določa Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD – 1). Tudi pri številu 

zaposlenih s IP posebna kategorija gospodarskih druţb, saj zaradi izredne heterogenosti 

0

2

4

6

8

10

12

1956 1958 1980 1982 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Š
te

v
il

o
 p

o
d

je
ti

j



 

56 

proučevane populacije povezava med velikostjo podjetja in številom zaposlenih vedno ne 

obstaja. Največji deleţ izpolnjenih anketnih vprašalnikov glede na število zaposlenih v IP smo 

prejeli od podjetij, ki zaposlujejo od 50 do 250 zaposlenih (preglednica 4), kar je razumljivo, 

saj je teh podjetij največ zastopanih v zbirki IP. Zanimivo je, da so nam na vprašalnik 

odgovorila vsa podjetja, ki imajo več kot 250 zaposlenih, in le 17 % podjetij, ki imajo do 

deset zaposlenih.  

Preglednica 4: Veljavno izpolnjene ankete po številu zaposlenih  

Število zaposlenih Število Deleţ 

do vključno 10 2 2 % 

nad 10 do vključno 50 30 34 % 

nad 50 do vključno 250 54 61 % 

nad 250 3 3 % 

Skupaj 89 100 % 

Kot zanimivost smo direktorje IP povprašali tudi o njihovi najvišji dokončani stopnji 

izobrazbe. Največ direktorjev ima visokošolsko izobrazbo (slika 13). 

 

Slika 13: Najvišja dokončana stopnja izobrazbe anketirancev 

Na sliki 14 vidimo, da so največ anketnih vprašalnikov izpolnila IP, ki dosegajo nad 50 % do 

80 % dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti 

podjetja (29 vprašalnikov oz. 33 %), najmanj pa tista v razponu do 50 % (12 vprašalnikov). 

Primerjava s celotnim vzorcem IP pokaţe, da je zastopanost po deleţih vrnjenih anketnih 

vprašalnikov največja (65 %) v razredu z razponom dodane vrednosti na zaposlenega glede na 

povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja »nad 80 % do 100 %«, razreda »nad 

100 %« in »nad 50 % do 80 % sta zastopana pribliţno 60 %, najmanjši deleţ (43 %) pa je pri 

podjetjih, ki so uvrščena v razred »do 50 %«. Anketirani so za svoja podjetja prepoznali 

dodano vrednost na zaposlenega glede na povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja. 

0

10

20

30

40

50

60

Š
te

v
il

o
 a

n
k
e

ti
ra

n
c
e

v

poklicna srednješolska višješolska visokošolska podiplomska

izobrazba

0 %

12,4 % 12,4 %

60,7 %

14,6 %



 

57 

Povezavo med velikostjo podjetja in višino dodane vrednosti na zaposlenega bomo predstavili 

v nadaljevanju analize pri testiranju hipotez.  

 

Slika 14: Doseganje dodane vrednost na zaposlenega  

V nadaljevanju bomo predstavili empirično obdelavo posameznih anketnih vprašanj iz 

drugega dela: uporaba managerskih orodij – modelov obvladovanja sprememb. 

A.1. Pogostost uvajanja sprememb 

Podjetja najbolj pogosto (letno) uvajajo spremembe na področju izobraţevanja in 

usposabljanja, medtem ko na ostalih področjih uvajajo spremembe na eno do dve leti, najmanj 

pogosto na področjih postopkov proizvajanja strojev ali opreme (slika 15). 
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Slika 15: Povprečna ocena pogostosti uvajanja sprememb  

A2. Pristop obvladovanja organizacijskih sprememb 

Zanimalo nas je, na katerih temeljnih gradnikih (področjih) temelji oz. bi moral temeljiti 

pristop obvladovanja organizacijskih sprememb v podjetju. 

Preglednica 5: Pristop obvladovanja organizacijskih sprememb  

Pristop obvladovanja organizacijskih 

sprememb 

dejansko temelji bi moral temeljiti t test 

(=0,05) 

t=1,989 

F test 

(=0,05) 

F=1,441 

Pov. 

vred. 

Stan. 

dev. 

Pov. 

vred. 

Stan. 

dev. 

Osredotočenost na odjemalce 4,02 0,83 4,67 0,52 t=-7,246 

│t│>t 

F=2,518 

F>F 

Razvijanje partnerstva 3,93 0,87 4,66 0,55 t=-8,238 

│t│>t 

F=2,507 

F>F 

Razvijanje in vključevanje zaposlenih 3,70 0,78 4,75 0,49 t=-13,065 

│t│>t 

F=2,513 

F>F 

Upravljanje na podlagi procesov in 

dejstev 

3,42 0,78 4,46 0,77 t=-10,779 

│t│>t 

F=1,034 

F < F 

Stalno učenje, inoviranje in 

izboljševanje 

3,60 0,95 4,87 0,41 t=-13,028 

│t│>t 

F=5,455 

F>F 

Voditeljstvo in stanovitnost namena 3,45 0,67 4,63 0,53 t=-13,471 

│t│>t 

F=1,559 

F>F 

Druţbena odgovornost 3,60 0,81 4,45 0,69 t=-10,153 

│t│>t 

F=1,399 

F < F 

Usmerjenost v rezultate 3,93 0,76 4,67 0,54 t=-9,782 

│t│>t 

F=1,964 

F>F 

*označili smo najvišje (krepko zapisane) in najniţje (poševno zapisane) povprečne vrednosti ter 

določili nesignifikantnost F-testa (sivo). 
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V preglednici 5 smo zapisali povprečne vrednosti in standardne deviacije ocen, ki določajo 

stopnjo strinjanja s temeljnimi področji obvladovanja organizacijskih sprememb. Opisali smo 

dejansko in ţeleno stanje, ki smo ga prikazali tudi na sliki 16. S Studentovim t-testom za pare 

podatkov pri stopnji značilnosti =0,05 smo testirali razliko med dejanskim in ţelenim 

stanjem za vsako temeljno področje. Postavili smo ničelno hipotezo H0: »Pristop 

obvladovanja organizacijskih sprememb je za temeljno področje dejansko takšen, kot bi ga 

želeli,« proti alternativni hipotezi Ha: »Želimo, da pristop obvladovanja organizacijskih 

sprememb bolj upošteva temeljno področje.« V preglednici 5 in na sliki 16 je vidimo, da smo 

morali H0 zavrniti in privzeti Ha za vsa temeljna področja pristopa obvladovanja 

organizacijskih sprememb.  

Zanimalo nas je tudi, ali je variabilnost ocen posameznih področij primerljiva, kar bi 

pomenilo, da ţelimo ugotoviti, ali so se anketiranci pri ocenah manj razlikovali med seboj, ko 

so ocenjevali dejansko stanje ali ko so ocenjevali ţeleno stanje. Obe varianci smo primerjali z 

F-testom pri stopnji značilnosti =0,05. Iz preglednice 5 je razvidno, da smo izračunali 

signifikantno manjšo variabilnost ocen pri ţelenem stanju za vsa temeljna področja, razen za 

področje »upravljanje na podlagi procesov in dejstev« ter področje »druţbena odgovornost«.  

 

Slika 16: Temeljna področja pristopa obvladovanja organizacijskih sprememb  

B1. Managerska orodja  

Med managerskimi orodji v IP se najpogosteje izvaja in vpeljuje zunanje izvajanje dejavnosti, 

strateško načrtovanje in sistem vodenja po standardu ISO 9001, naslednja, manj poznana in 

vpeljevana je skupina orodij, ki izboljšuje trţenje in odnose z odjemalci (benchmarking, 

customer segmentation in CRM), najmanj pa poznajo orodja Six Sigma in diferencirana 

kadrovska strategija (slika 17). 
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Slika 17: Razširjenost uporabe managerskih orodij  

B.2. Časovna razporeditev uvajanja managerskih orodij  

Na vprašanje o smiselnem časovnem zaporedju uvajanja managerskih orodij je 82 

anketirancev (92 %) določilo 1. mesto časovnega zaporedja uvajanja, 61 anketirancev (69 %) 

se je opredelilo do 2. mesta časovnega zaporedja uvajanja, medtem ko je na 3. mesto uvrstilo 

posamezna managerska orodja 47 anketirancev (53 %). Samo 34 odgovorov (38 %) smo 

dobili za uvrstitev na 4. mesto časovnega zaporedja uvajanja, 29 anketirancev (33 %) pa je 

določilo tudi managerska orodja na 5. mestu časovnega zaporedja uvajanja. Za nadaljnja 

mesta časovnega zaporedja smo dobili le 15 odgovorov od štirih anketirancev (4 %), od tega 

sta dva anketiranca določila 6. in 7. mesto, eden 6., 7. in 8. mesto, samo eden pa je zapisal 

časovno zaporedje uvajanja za vseh 13 managerskih orodij. Opredelitev je prikazana na sliki 

18. 
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Slika 18: Opredelitev časovnega zaporedja uvajanja posameznih managerskih orodij  

Za začetek uvajanja se je 28 % anketirancev opredelilo za standard ISO 9001, 24 % pa za 

strateško načrtovanje, medtem ko se je za zunanje izvajanje dejavnosti zavzelo 11 % 

anketirancev (slika 19). Zanimivo je, da so takoj za tremi orodji, ki so najbolj razpoznavna ţe 

na sliki 17, prebojne inovacije, ki jih postavlja največ anketirancev na 2. in 4. mesto časovne 

razporeditve. Na tretjem mestu se je najpogosteje pojavilo orodje BSC, medtem ko je na 

petem največkrat CRM. Dveh orodij anketiranci niso določili med prvih pet po časovni 

razporeditvi uvajanja; to sta Six Sigma in BPR. 

 

Slika 19: Časovno zaporedje uvajanja managerskih orodij 
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B.3. Zadovoljstvo z uporabo managerskih orodij  

Največ anketirancev je ocenilo zadovoljstvo s tremi managerskimi orodji: zunanje izvajanje 

dejavnosti, strateško načrtovanje in standard ISO 9001, in sicer s povprečno oceno nad 4 

(slika 20). Večina ocen zadovoljstva se giblje med 3 in 4, najboljše pa so ocene orodij 

diferencirana kadrovska strategija in EFQM, vendar je ti dve orodji ocenilo manj kot 10 % 

anketirancev. 

 

Slika 20: Ocena zadovoljstva uporabe managerskih orodij  

B.4. Managersko orodje, ki je najbolj povečalo konkurenčnost (uspešnost) podjetja v zadnjih 

treh letih 

 

Slika 21: Vpliv managerskih orodij na konkurenčnost  
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Anketiranci so kot orodje, ki je v zadnjih treh letih najbolj povečalo konkurenčnost 

(uspešnost) podjetja, največkrat izbrali standard ISO 9001 in zunanje izvajanje dejavnosti, 

sledita še strateško načrtovanje in benchmarking, medtem ko so ostala orodja zapisali v manj 

kot 5 % (slika 21). EFQM edini ni dobil nobene navedbe, kar devet anketirancev pa ni 

zapisalo odgovora na to vprašanje. 

C.1. Vzroki za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju uporabe managerskih orodij  

Na sliki 22 vidimo, da so anketiranci med pomembne vzroke (povprečna ocena je več kot 3) 

za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju uporabe managerskih orodij našteli: zahteve lastnikov, 

potrebe/zahteve odjemalcev, potrebo po večjem dobičku oz. dvigu dodane vrednosti, 

konkurenčnost – znanje in ideje ter ţeljo zaposlenih. Za vzroka izpolnjevanje zahtev 

naravnega okolja ter napredek tehnologije s povprečno oceno pribliţno 3 se večina 

anketirancev ni mogla opredeliti o pomembnosti, medtem ko so pogoji dobaviteljev, programi 

spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, upad prodaje ter finančna spodbuda podpornih 

institucij in drţavno sofinanciranje ocenjeni kot nepomembni vzroki za spodbudo k uporabi 

oz. načrtovanju uporabe managerskih orodij. 

 

Slika 22: Vzroki za spodbudo uporabe managerskih orodij  

C.2. Glavne ovire pri vzpostavljanju uporabe managerskih orodij  

Anketiranci se v veliki meri strinjajo, da je največja ovira pri vzpostavitvi uporabe 

managerskih orodij ravno preobremenjenost managementa s sprotnim delom. Med ovire 

anketiranci delno štejejo še nezanimanje in premajhno podporo zaposlenih, pomanjkanje 

virov ter slabo usposobljenost zaposlenih, medtem ko se v večini ne strinjajo, da so 



 

64 

nezanimanje srednjih in spodnjih managerjev, nezanimanje odjemalcev ter problemi z 

dobavitelji glavne ovire pri vzpostavljanju uporabe managerskih orodij (slika 23). 

 

Slika 23: Ovire pri vzpostavljanju managerskih orodij 

C.3. Bistvene prednosti oz. dobre strani, ki so jih pridobili z uvedbo managerskih orodij. 

  

*za nevtralno točko 0 smo določili oceno 3 (ne vem) ter nakazali smer povprečne ocene 

Slika 24: Bistvene prednosti uporabe managerskih orodij  

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Višja kakovost proizvodov (manj napak, 
izmeta)

Ugled podjetja se je izboljšal

Več naročil

Večje zadovoljstvo odjemalcev

Poslovni izidi so se izboljšali

Večji poudarek družbeni odgovornosti

Izboljšano stanje na področju naravnega 
okolja

Večje je zadovoljstvo zaposlenih

Izboljšanje usposobljenosti zaposlenih

Ohranilo/povečalo se je število delovnih 
mest

Procesi so bolj pregledni

Povečalo se je število inovacij poslovnih 
procesov

Izboljšala se je urejenost informacijsko-
komunikacijskega sistema

se strinjamse ne strinjam
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Na sliki 24 so prikazane povprečne ocene bistvenih prednosti pri uporabi managerskih orodij 

v podjetju, ki so predvsem:  

 izboljšanje ugleda podjetja, 

 procesi so bolj pregledni, 

 večje je zadovoljstvo zaposlenih, 

 izboljšali so se poslovni izidi, 

 višja je kakovost proizvodov, 

 večje je zadovoljstvo odjemalcev, 

 izboljšala se je urejenost informacijsko-komunikacijskega sistema, 

 izboljšala se je usposobljenost zaposlenih, 

 večji je poudarek na druţbeni odgovornosti. 

Anketiranci pa se ne strinjajo, da bi dosegli bistvene prednosti na naslednjih področjih: 

 povečanje oz. ohranitev delovnih mest, 

 povečanje števila inovacij poslovnih procesov, 

 izboljšanje stanja na področju naravnega okolja, 

 povečanje števila naročil. 

3.3.1 Analiza in interpretacija podatkov 

Razčlenitev pogostosti uvajanja sprememb v invalidskih podjetjih glede na vrsto dejavnosti 

podjetja 

Z odgovori na peto vprašanje splošnega dela ankete so anketiranci opredelili dejavnost 

podjetja. Iz preglednice 3 je razvidno, da se največ – 48 anketiranih podjetij ukvarja s 

storitveno (29) in večinoma storitveno (19) dejavnostjo, izdelovalno (7) in večinoma 

izdelovalno (23) dejavnost ima 30 podjetij, medtem ko se je 11 podjetij opredelilo za 

storitveno in izdelovalno dejavnost. Z analizo variance po enojni klasifikaciji (ANOVA) smo 

pri stopnji značilnosti =0,05 za vsako področje uvajanja sprememb preverili ničelno 

hipotezo:  

 H0: IP se glede na dejavnost podjetja po pogostosti uvajanja sprememb ne razlikujejo 

med seboj; 

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: Razlika pogostosti uvajanja sprememb med IP različnih dejavnosti je signifikantna 

(statistično značilna).  

Predpostavko o homogenosti varianc smo preverili z Bartlettovim 
2
 testom (=0,05), ki je 

občutljiv tudi na preverjanje nenormalnosti porazdelitve. Ker nas je zanimalo tudi, kako se 

posamezne skupine razlikujejo med seboj, smo s Fisherjevim LSD (Least squared differences) 
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post-hoc testom preverili, katera skupina glede na dejavnost najbolj odstopa od drugih. Tudi 

tu smo izbrali prag signifikantnosti pod 0,05. 

Preglednica 6: Preverjanje razlik – dejavnost/uvajanje sprememb 

Področje uvajanja 
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Povprečna ocena p vrednost 

Metode dela 3,07 3,32 3,43 3,13 2,27 0,807 0,018
**

 e↔a p=0,010 

e↔b p=0,002 

e↔c p=0,006 

e↔d p=0,007 

Trţenje (prodaja, 

nabava) 

2,72 3,00 3,00 3,00 2,64 0,316 0,780
**

 vsi p>0,05 

Načini vodenja 3,24 3,05 2,86 3,17 2,55 0,923 0,350
**

 vsi p>0,05 

Spodbujanje 

inovacijskih 

aktivnosti 

2,41 3,53 4,00 3,39 3,00 0,475 0,0007
**

 a↔b p=0,001 

a↔c p=0,001 

a↔d p=0,002 

Raziskave in 

razvoj 

2,28 3,26 3,00 3,43 3,00 0,565 0,045
**

 a↔b p=0,004 

a↔d p=0,000 

Izdelki, storitve in 

procesi 

3,10 3,47 3,29 3,70 3,09 0,077 0,247
**

 
vsi p>0,05 

Postopki 

proizvajanja, 

strojev ali opreme 

2,07 2,68 2,57 3,00 3,00 0,240 0,037
**

 
a↔d p=0,004 

a↔e p=0,022 

Izobraţevanje in 

usposabljanje 

3,66 3,95 3,71 3,87 3,36 0,320 0,355
**

 
vsi p>0,05 

*e=a,c (v anketi), ** hipotezo H0 zavrnemo. 

Preglednica 6 prikazuje rezultate preverjanja razlik med posameznimi dejavnostmi glede 

pogostosti uvajanja sprememb po posameznih področjih (ANOVA). Iz preglednice 6 in slike 

25, ki prikazuje pogostost uvajanja sprememb glede na posamezna področja po dejavnostih 

IP, je s 95 % verjetnostjo razvidno, da med IP ne glede na dejavnost ni razlik pri uvajanju 

sprememb na področjih trženja, načinov vodenja, izdelkov, storitev in procesov ter na 

področju izobraževanja in usposabljanja, razlikujejo pa se pri (rezultati post-hoc testov): 

 metodah dela: podjetja, ki so se opredelila za storitvena in izdelovalna, manj pogosto 

uvajajo spremembe metod dela kot ostala; 

 spodbujanju inovacijske aktivnosti: storitvena podjetja manj pogosto spreminjajo 

inovacijske aktivnosti kot večinoma storitvena, izdelovalna ter večinoma izdelovalna 

podjetja;  
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 raziskavah in razvoju: storitvena podjetja manj pogosto uvajajo spremembe v raziskavah 

in razvoju kot večinoma storitvena in večinoma izdelovalna podjetja; 

 postopkih proizvajanja, strojev ali opreme: storitvena podjetja manj pogosto uvajajo 

spremembe postopkov proizvajanja, strojev ali opreme kot večinoma izdelovalna ter 

storitvena in izdelovalna podjetja. 

 

Slika 25: Pogostost uvajanja sprememb po dejavnosti IP 

Razčlenitev pogostosti uvajanja sprememb v invalidskih podjetjih glede na velikost podjetja 

V 3. vprašanju splošnega dela ankete so anketiranci opredelili velikost podjetja, iz preglednice 

2 lahko vidimo, da se je za mikro podjetje opredelilo 27 anketirancev, največ, 40 anketiranih 

podjetij je majhnih podjetij, srednje velikih podjetij je 16, medtem ko je velikih podjetij samo 

šest. Tudi tu smo uporabili analizo variance po enojni klasifikaciji (ANOVA) pri stopnji 

značilnosti =0,05 in za vsako področje uvajanja sprememb preverili ničelno hipotezo: 

 H0: IP se glede na velikost podjetja po pogostosti uvajanja sprememb ne razlikujejo med 

seboj; 

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: Razlika pogostosti uvajanja sprememb med IP različnih velikosti je signifikantna 

(statistično značilna).  

Predpostavko o homogenosti varianc smo preverili z Bartlettovim 
2
 testom (=0,05), ki je 

občutljiv tudi na preverjanje nenormalnosti porazdelitve. S Fisherjevim LSD (Least squared 

differences) post-hoc testom smo preverili še, katera skupina glede na velikost najbolj odstopa 

od drugih. Tudi tu smo izbrali prag signifikantnosti pod 0,05. 
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Preglednica 7: Preverjanje razlik – velikost/uvajanje sprememb 

Področje uvajanja 

sprememb 

Velikost podjetja ANOVA 
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Povprečna ocena p vrednost 

Metode dela 3,04 2,93 3,44 3,17 0,151 0,275
*
 vsi p>0,05 

Trţenje (prodaja, 

nabava) 

2,85 2,75 3,25 2,67 0,948 0,428
*
 vsi p>0,05 

Načini vodenja 3,07 3,10 2,81 3,50 0,462 0,536
*
 vsi p>0,05 

Spodbujanje 

inovacijskih aktivnosti 

2,74 3,20 3,56 2,83 0,825 0,133
*
 a↔c p=0,027 

Raziskave in razvoj 2,44 3,05 3,44 3,00 0,727 0,048
*
 a↔b p=0,039 

a↔c p=0,008 

Izdelki, storitve in 

procesi 

3,00 3,50 3,44 3,67 0,745 0,187
*
 a↔b p=0,048 

Postopki proizvajanja, 

strojev ali opreme 

2,41 2,60 2,75 3,00 0,153 0,648
*
 vsi p>0,05 

Izobraţevanje in 

usposabljanje 

3,67 3,70 3,75 4,33 0,410 0,329
*
 vsi p>0,05 

* hipotezo H0 zavrnemo. 

Preglednica 7 prikazuje rezultate preverjanja razlik med različno velikimi podjetji glede 

pogostosti uvajanja sprememb po posameznih področjih (ANOVA). Iz preglednice 7 in slike 

26, ki prikazuje pogostost uvajanja sprememb glede na posamezna področja po velikosti IP, je 

razvidno, da se IP ne glede na velikost s 95 % verjetnostjo med seboj ne razlikujejo v 

uvajanju sprememb na področjih metod dela, trženja, načinov vodenja, postopkih 

proizvajanja, strojev ali opreme in izobraževanja in usposabljanja, razlikujejo pa se pri 

uvajanju sprememb na področjih (rezultati post-hoc testov): 

 spodbujanja inovacijskih aktivnosti: mikro podjetja manj pogosto uvajajo spremembe 

inovacijskih aktivnosti kot srednje velika podjetja; 

 raziskav in razvoja: mikro podjetja manj pogosto uvajajo spremembe v raziskavah in 

razvoju kot majhna in srednje velika podjetja; 

 izdelkov, storitev in procesov: mikro podjetja manj pogosto uvajajo spremembe izdelkov, 

storitev in procesov kot majhna podjetja. 
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Slika 26: Pogostost uvajanja sprememb po velikosti IP  

Razčlenitev pogostosti uvajanja sprememb v invalidskih podjetjih glede na starost podjetja 

V 4. vprašanju splošnega dela smo anketirance vprašali po letu ustanovitve podjetja. 

Odgovori so prikazani na sliki 12. Starost smo določili tako, da smo odšteli leto ustanovitve 

od leta 2010, podjetja smo razdelili v štiri starostne skupine: 

 mlajša od 10 let, v tej skupini je devet podjetij, najmlajša so stara sedem let; 

 od 10 do 15 let, v tej skupini je 38 podjetij; 

 od 16 do 20 let, v tej skupini je 37 podjetij; 

 nad 20 let, v tej skupini je samo pet podjetij, najstarejše je staro 54 let. 

Z analizo variance po enojni klasifikaciji (ANOVA) smo pri stopnji značilnosti =0,05 za 

vsako področje uvajanja sprememb preverili ničelno hipotezo: 

 H0: IP se glede na starost po pogostosti uvajanja sprememb ne razlikujejo med seboj; 

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: Razlika pogostosti uvajanja sprememb med IP različnih starostnih skupin je 

signifikantna (statistično značilna).  

Predpostavko o homogenosti varianc smo preverili z Bartlettovim 
2
 testom (=0,05), ki je 

občutljiv tudi na preverjanje nenormalnosti porazdelitve. S Fisherjevim LSD (Least squared 

differences) post-hoc testom smo preverili še, katera skupina glede na starost najbolj odstopa 

od drugih. Tudi tu smo izbrali prag signifikantnosti pod 0,05. 
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Preglednica 8: Preverjanje razlik – starost/uvajanje sprememb 

Področje uvajanja 
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Starost podjetja ANOVA 
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Povprečna ocena p vrednost 

Metode dela 3,00 3,00 3,05 3,80 0,767 0,303 vsi p>0,05 

Trţenje (prodaja, 

nabava) 

2,67 2,79 2,97 3,00 0,724 0,812 vsi p>0,05 

Načini vodenja 2,89 3,16 3,11 2,40 0,440 0,413 vsi p>0,05 

Spodbujanje 

inovacijskih aktivnosti 

3,56 2,97 2,97 4,20 0,867 0,084 d↔b p=0,027 

d↔c p=0,028 

Raziskave in razvoj 3,00 2,76 2,92 4,20 0,680 0,091 d↔b p=0,012 

d↔c p=0,024 

Izdelki, storitve in 

procesi 

3,33 3,26 3,32 4,20 0,937 0,283 vsi p>0,05 

Postopki proizvajanja, 

strojev ali opreme 

2,44 2,66 2,41 3,80 0,239 0,088 d↔a p=0,037 

d↔b p=0,040 

d↔c p=0,013 

Izobraţevanje in 

usposabljanje 

3,89 3,76 3,70 3,60 0,417 0,911 vsi p>0,05 

 

Preglednica 8 prikazuje rezultate preverjanja razlik med različnimi starostnimi skupinami 

podjetij glede pogostosti uvajanja sprememb po posameznih področjih (ANOVA). Iz 

preglednice 8 in slike 27, ki prikazuje pogostost uvajanja sprememb glede na posamezna 

področja po starosti IP, je razvidno, da lahko s 95 % verjetnostjo trdimo, da med IP ne glede 

pogostosti uvajajanja sprememb na področjih metod dela, trženja, načinov vodenja, izdelkov, 

storitev in procesov ter na področju izobraževanja in usposabljanja ni razlik, razlikujejo pa se 

pri uvajanju sprememb na področjih (rezultati post-hoc testov): 

 spodbujanja inovacijskih aktivnosti: v starejša podjetja (nad 20 let) pogosteje uvajajo 

spremembe inovacijskih aktivnosti kot v nekoliko mlajša podjetja (od 10 do 20 let); 

 raziskav in razvoja: v starejša podjetja (nad 20 let) pogosteje uvajajo spremembe v 

raziskavah in razvoju kot v mlajša podjetja (od 10 do 20 let); 

 postopkih proizvajanja, strojev ali opreme: v starejša podjetja (nad 20 let) pogosteje 

uvajajo spremembe izdelkov, storitev in procesov kot v mlajša podjetja. 
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Slika 27: Pogostost uvajanja sprememb po starosti IP 

Razčlenitev pogostosti uvajanja sprememb v invalidskih podjetjih glede na dodano vrednost 

na zaposlenega po povprečju osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja 

V 10. vprašanju splošnega dela so anketiranci odgovorili na vprašanje, kakšna je dodana 

vrednost na zaposlenega v podjetju glede na povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti 

podjetja (podatek se je nanašal na leto 2007). Porazdelitev podjetij je razvidna na sliki 14. 

Podjetja smo razdelili v štiri skupine glede na deleţ (%) dodane vrednosti: 

 do vključno 50 % dodane vrednosti – v tej skupini je 12 podjetij; 

 nad 50 % do vključno 80 % dodane vrednosti – v tej skupini je 29 podjetij; 

 nad 80 % do vključno 100 % dodane vrednosti – v tej skupini je 26 podjetij; 

 več kot 100 % dodane vrednosti – v tej skupini je 22 podjetij. 

Z analizo variance po enojni klasifikaciji (ANOVA) smo pri stopnji značilnosti =0,05 za 

vsako področje uvajanja sprememb preverili ničelno hipotezo: 

 H0: IP se glede na dodano vrednost na zaposlenega po povprečju osnovne klasifikacije 

dejavnosti podjetja po pogostosti uvajanja sprememb ne razlikujejo med seboj; 

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: Razlika pogostosti uvajanja sprememb je med IP z različnimi dodanimi vrednostmi 

na zaposlenega po povprečju osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja signifikantna 

(statistično značilna).  

Predpostavko o homogenosti varianc smo preverili z Bartlettovim 
2
 testom (=0,05), ki je 

občutljiv tudi na preverjanje nenormalnosti porazdelitve. S Fisherjevim LSD (Least squared 

differences) post-hoc testom smo preverili še, katera skupina glede na dodano vrednost na 
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zaposlenega po osnovni klasifikaciji dejavnosti podjetja najbolj odstopa od drugih. Izbrali 

smo prag signifikantnosti pod 0,05. 

Preglednica 9: Preverjanje razlik – dodana vrednost/uvajanje sprememb 
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Povprečna ocena p vrednost 

Metode dela 3,00 2,90 3,08 3,32 0,307 0,414 vsi p>0,05 

Trţenje (prodaja, 

nabava) 

2,75 2,86 2,92 2,86 0,440 0,957 vsi p>0,05 

Načini vodenja 2,92 2,83 3,18 3,31 0,515 0,293 vsi p>0,05 

Spodbujanje 

inovacijskih aktivnosti 

2,75 3,14 3,19 3,14 0,524 0,743 vsi p>0,05 

Raziskave in razvoj 2,67 3,00 2,96 2,95 0,907 0,875 vsi p>0,05 

Izdelki, storitve in 

procesi 

2,83 3,52 3,42 3,32 0,676 0,256 vsi p>0,05 

Postopki proizvajanja, 

strojev ali opreme 

2,08 2,52 2,85 2,68 0,146 0,297 vsi p>0,05 

Izobraţevanje in 

usposabljanje 

3,62 3,42 3,92 3,86 0,713 0,234 vsi p>0,05 

* vsi post-hoc testi so določili p>0,05. 

Preglednica 9 prikazuje rezultate preverjanja razlik med različnimi skupinami glede na 

dodano vrednost na zaposlenega po osnovni klasifikaciji dejavnosti podjetij glede pogostosti 

uvajanja sprememb po posameznih področjih (ANOVA). Iz preglednice 9 in slike 28, na 

kateri je prikazana pogostost uvajanja sprememb glede na posamezna področja po dodani 

vrednosti na zaposlenega po osnovni klasifikaciji IP, je razvidno, da lahko s 95 % verjetnostjo 

trdimo, da pri uvajanju sprememb med IP ne glede na višino dodane vrednosti na zaposlenega 

po osnovni klasifikaciji dejavnosti podjetja ni razlik na nobenem področju uvajanja 

sprememb. Rezultati post-hoc testov so pokazali, da med posameznimi skupinami ni razlik. 
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Slika 28: Pogostost uvajanja sprememb po dodani vrednosti  

Analiza vzrokov za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju uporabe managerskih orodij in ovir 

pri vzpostavljanju izvajanja managerskih orodij  

V vprašanju C.1 so anketiranci poskušali oceniti pomembnost vzrokov za spodbudo k uporabi 

oz. načrtovanju uporabe managerskih orodij. Zanimalo nas je, kateri vzroki za spodbudo so 

najbolj vplivni oz. najmočneje pojasnjujejo, zakaj se managerji odločajo za uporabo 

posameznih orodij. Z uporabo faktorske analize smo poskušali ugotoviti, kateri vzroki so med 

seboj povezani in kakšen je njihov deleţ pri odločanju za vpeljavo managerskih orodij. 

V vprašanju C.2 pa so managerji opredelili, na katere ovire največkrat naletimo, kadar se v IP 

uvaja uporaba posameznih managerskih orodij. Tudi tu smo skušali z uporabo faktorske 

analize določiti največje ovire oz. ugotoviti povezavo med njimi za laţjo postavitev modela za 

njihovo eliminacijo. 

Pripravili smo korelacijsko matriko enajstih spremenljivk (preglednica 10), ki prestavljajo 

odgovore na vprašanje C.1 – vzroke za spodbudo k uporabi managerskih orodij. Izračunali 

smo indeks MSA v vrednosti 0,745, kar je večje od 0,50 in pomeni, da so podatki primerni za 

faktorsko analizo, kar je potrdil tudi Bartlettov test sferičnosti (p<0,0001). 

1 2 3 4 5

Postopki proizvajanja, strojev ali 
opreme

Raziskave in razvoj

Trženje (prodaja, nabava)

Spodbujanje inovacijskih 
aktivnosti

Izdelki, storitve in procesi

Načini vodenja

Metode dela

Izobraževanje in usposabljanje

več kot 100 % DV

nad 80 % do vključno 100 % DV

nad 50 % do vključno 80 % DV

do vključno 50 % DV

sploh ne v zadnjih  5 letih na 2 do 5 let na 1 do 2 leti letno vsaj na 6 mesecev



 

74 

Preglednica 10: Korelacijska matrika – spodbude 

Vzroki za spodbudo k 

uporabi managerskih 

orodij  

Korelacijski koeficienti med spremenljivkami 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Konkurenca – znanje 

in ideje 
           

2. Finančna spodbuda 

podpornih institucij in 

drţavno sofinanciranje 

0,40           

3. Upad prodaje 0,42 0,75          

4. Napredek tehnologije  0,44 0,57 0,69         

5. Potreba po večjem 

dobičku oz. dvigu 

dodane vrednosti 

-0,01 0,01 0,00 0,10        

6. Potrebe/zahteve 

odjemalcev 
0,45 0,35 0,23 0,24 -0,01       

7. Programi spodbujanja 

podjetništva in 

konkurenčnosti 

0,25 0,35 0,31 0,43 0,25 0,40      

8. Zahteve lastnikov -0,23 -0,27 -0,28 -0,39 0,37 -0,10 -0,16     

9. Izpolnjevanje zahtev 

naravnega okolja 
0,25 0,40 0,32 0,38 0,00 0,44 0,48 -0,20    

10. Ţelja zaposlenih 0,05 0,18 0,23 0,26 0,14 0,14 0,25 -0,14 0,55   

11. Pogoji dobaviteljev 0,32 0,39 0,36 0,29 0,13 0,53 0,36 0,07 0,57 0,52  

* poudarjeni korelacijski koeficienti so statistično signifikantni (p<0,01). 

Izračunali smo lastne vrednosti korelacijske matrike vzrokov za spodbudo k uporabi 

managerskih orodij in jih prikazali v preglednici 10, urejene po velikosti. S scree testom za 

določitev števila faktorjev za faktorsko analizo enajstih spremenljivk (vzrokov za spodbudo k 

vpeljavi managerskih orodij) na sliki 29 in Kaiserjevim kriterijem smo določili štiri faktorje, 

ki so relevantni za faktorsko analizo in pojasnjujejo večino informacije. Z Varimax 

transformacijo in rotacijo faktorskega prostora smo v preglednici 11, ki prikazuje faktorske 

uteţi in komunalitete za enajst spremenljivk (vzrokov za spodbudo k uporabi managerskih 

orodij) pripravili faktorske uteţi za posamezne faktorje in komunalitete za vsako 

spremenljivko (vzrok). 
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* Kaiserjev kriterij določa lastne vrednosti, ki so večje od 1. 

Slika 29: Scree test – spodbude  

Komunalitete določajo koliko skupnega ima posamezna spremenljivka s faktorskim 

prostorom, ki ga določajo štirje faktorji, če je komunaliteta spremenljivke večja od 0,50, je 

njena informacija primerno vključena. Posamezne faktorje pojasnimo z obravnavo 

spremenljivk, ki ga določajo. 

Faktor 1 določajo vzroki »finančna spodbuda podpornih institucij in drţavno sofinanciranje«, 

»upad prodaje« in »napredek tehnologije«; to so trije vzroki, ki imajo največji vpliv na 

spodbudo k uporabi managerskih orodij (25 % informacije), a so velikokrat bolj povezani z 

zunanjimi dejavniki, na katere podjetje po navadi nima vpliva, vendar ga ţeli imeti. 

Faktor 2 nosi 20 % informacije in ga določajo »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, 

»ţelja zaposlenih« in »pogoji dobaviteljev«; to so vzroki, ki pogosto izhajajo iz notranjih 

potreb podjetja, pa tudi iz zunanjih zahtev podjetja in na katere podjetje oz. vodstvo lahko 

vpliva. 

Faktor 3 povezuje dva vzroka »konkurenca – znanje in ideje« ter »potrebe/zahteve 

odjemalcev«; določa ga 16 % informacije in je očitno faktor konkurenčnosti na trgu. 

Faktor 4 pa je faktor s 13 % informacije in povezuje »zahteve lastnikov« in »potrebo po 

večjem dobičku oz. dvigu dodane vrednosti«, kar pomeni, da je faktor poslovne uspešnosti, ki 

je na četrtem mestu med vzroki za spodbudo k uporabi managerskih orodij v IP. 
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Preglednica 11: Faktorske uteţi in komunalitete – spodbude  

Vzroki za spodbudo k uporabi 

managerskih orodij  

Faktorske uteţi 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Komunalitete 

Konkurenca – znanje in ideje 0,463 -0,077 0,654 -0,082 0,655 

Finančna spodbuda podpornih 

institucij in drţavno sofinanciranje 
0,768 0,157 0,279 -0,044 0,694 

Upad prodaje 0,861 0,137 0,136 -0,048 0,781 

Napredek tehnologije 0,850 0,206 0,076 -0,031 0,772 

Potreba po večjem dobičku oz. 

dvigu dodane vrednosti 

0,151 0,104 -0,100 0,887 0,830 

Potrebe/zahteve odjemalcev 0,098 0,253 0,859 -0,035 0,813 

Programi spodbujanja podjetništva 

in konkurenčnosti 

0,403 0,400 0,303 0,228 0,466 

Zahteve lastnikov -0,432 -0,116 0,077 0,722 0,727 

Izpolnjevanje zahtev naravnega 

okolja 

0,222 0,770 0,314 -0,102 0,751 

Ţelja zaposlenih 0,119 0,886 -0,124 0,000 0,815 

Pogoji dobaviteljev 0,149 0,656 0,508 0,167 0,739 

Pojasnjena informacija 

(variabilnost) 

24,9 % 19,5 % 15,9 % 12,8 % 
 

73,1 % 

*uteţi, ki so večje od 0,65, določajo kateremu faktorju lahko pripišemo posamezen vzrok. 

Iz preglednice 11 vidimo, da je vzrok »programi spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti« 

najmanj povezan z drugimi vzroki (njegova komunaliteta je le 0,466), zato bi lahko trdili, da 

anketiranci v veliki večini tega vzroka niso povezali z ostalimi oz. ga niso povezali z vpeljavo 

managerskih orodij v podjetje. 

Za analizo ovir pri vzpostavljanju uporabe managerskih orodij smo pripravili korelacijsko 

matriko sedem spremenljivk (preglednica 12), ki prestavljajo odgovore na vprašanje C.2 – 

glavne ovire pri vzpostavljanju uporabe managerskih orodij v IP. Izračunali smo indeks MSA 

v vrednosti 0,612, kar je večje od 0,50 in pomeni, da so podatki primerni za faktorsko analizo, 

kar je potrdil tudi Bartlettov test sferičnosti (p<0,0001). 

Izračunali smo lastne vrednosti korelacijske matrike in jih prikazali v preglednici 12 urejene 

po velikosti. Čeprav sta po Kaiserjevem merilu le dve lastni vrednosti (>1), pa smo s scree 

testom (slika 30), za določitev števila faktorjev za faktorsko analizo sedmih spremenljivk 

(ovire pri vpeljavi managerskih orodij) določili tri relevantne faktorje za faktorsko analizo, saj 

je strmina med drugo in tretjo lastno vrednostjo prevelika in nosi s seboj preveč informacije, 

da bi jo lahko izločili. Z Varimax transformacijo in rotacijo faktorskega prostora smo v 

preglednici 13 pripravili faktorske uteţi za posamezne faktorje in komunalitete za vsako 

spremenljivko (oviro). 
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Preglednica 12: Korelacijska matrika – ovire 

Ovire pri vzpostavljanju uporabe managerskih 

orodij  

Korelacijski koeficienti med spremenljivkami 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Nezanimanje srednjih in spodnjih managerjev        

2. Preobremenjenost managementa s sprotnim 

delom 
0,18       

3. Nezanimanje in premajhna podpora zaposlenih 0,46 0,27      

4. Slaba usposobljenost zaposlenih 0,32 0,01 0,46     

5. Problemi z dobavitelji -0,21 -0,29 -0,09 0,06    

6. Nezanimanje odjemalcev 0,06 -0,33 0,01 0,14 0,65   

7. Pomanjkanje virov – finančnih, kadrovskih, 

infrastrukturnih.. 
0,04 -0,33 -0,15 0,24 0,25 0,43  

*poudarjeni korelacijski koeficienti so statistično signifikantni (p<0,01). 

 

* Kaiserjev kriterij določa lastne vrednosti, ki so večje od 1. 

Slika 30: Scree test – ovire 

Komunalitete določajo, koliko skupnega ima posamezna spremenljivka s faktorskim 

prostorom, ki ga določajo trije faktorji; če je komunaliteta spremenljivke več kot 0,50, je 

njena informacija primerno vključena. Posamezne faktorje pojasnimo z obravnavo 

spremenljivk, ki ga določajo. 
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Faktor 1 določajo ovire »nezanimanje srednjih in spodnjih managerjev«, »nezanimanje in 

premajhna podpora zaposlenih« ter »slaba usposobljenost zaposlenih«; to so ovire z največjim 

vplivom na vpeljevanje managerskih orodij (27 % pojasnjene informacije), lahko bi ga 

imenovali kar faktor nezanimanja in nesposobnosti. 

Faktor 2 nosi 24 % informacije in ga določata dve spremenljivki – »problemi z dobavitelji« in 

»nezanimanje odjemalcev«; to sta oviri, ki izhajata iz zunanjih pogojev podjetja oziroma 

pogojev nabave in prodaje. 

Faktor 3 pa z 21 % informacije določata dve spremenljivki – »preobremenjenost 

managementa s sprotnim delom« in »pomanjkanje virov – finančnih, kadrovskih, 

infrastrukturnih«; to sta oviri, ki izhajata iz notranjih problemov podjetja oziroma iz 

pomanjkanja virov in posledično preobremenjenosti vodstva. 

Preglednica 13: Faktorske uteţi in komunalitete – ovire  

Ovire pri vzpostavljanju uporabe 

managerskih orodij  

Faktorske uteţi 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Komunalitete 

Nezanimanje srednjih in spodnjih 

managerjev 
0,747 -0,221 -0,011 0,607 

Preobremenjenost managementa s sprotnim 

delom 

0,206 -0,208 -0,709 0,588 

Nezanimanje in premajhna podpora 

zaposlenih 
0,781 0,111 -0,402 0,783 

Slaba usposobljenost zaposlenih 0,781 0,090 0,207 0,661 

Problemi z dobavitelji -0,127 0,907 0,111 0,851 

Nezanimanje odjemalcev 0,105 0,843 0,313 0,820 

Pomanjkanje virov – finančnih, kadrovskih, 

infrastrukturnih … 

0,185 0,190 0,823 0,748 

Pojasnjena informacija (variabilnost) 26,9 % 24,0 % 21,3 %  

72,3 %  

* uteţi, ki so večje od 0,65, določajo, kateremu faktorju lahko pripišemo posamezno oviro. 

3.3.2 Testiranje hipotez 

H1: Med načrtovanjem in uporabo managerskih orodij in dodano vrednostjo invalidskih 

podjetij obstaja povezava. 

Na sliki 17 vidimo, da je deleţ uporabe in poznavanja posameznih managerskih orodij 

odvisen od orodja in njegove prepoznavnosti pri poslovanju, tako so orodja, kot je standard 

ISO, strateško načrtovanje in zunanje izvajanje dejavnosti, najbolj prepoznana in uporabljana, 

medtem ko je pri ostalih naštetih orodjih tako prepoznavnost kot uporaba precej manjša. V 

preglednici 14 so prikazani deleţi (v %) prepoznavnosti in uporabe posameznih managerskih 

orodij za anketirana IP.  
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Preglednica 14: Prepoznavnost in uporaba posameznih managerskih orodij (v %) 

Managerska orodja 
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Standard ISO 9001 0  15,7  30,4 9,0 44,9 

EFQM 23,6 50,6 20,2 3,4 2,2 

Model 20 ključev 21,4 52,8 18,0 2,2 5,6 

BSC  28,1 43,8 18,0 6,7 3,4 

Six Sigma 41,6 46,1 6,7 2,2 3,4 

BPR  24,7 56,2 12,4 4,5 2,2 

Strateško načrtovanje 4,5 7,8 13,5 18,0 56,2 

Benchmarking 13,5 43,8 21,3 9,0 12,4 

Customer Segmentation 23,6 43,8 12,4 7,8 12,4 

CRM  21,3 38,2 22,5 11,3 6,7 

Zunanje izvajanje dejavnosti 3,4 18,0 11,3 7,8 59,5 

Prebojne inovacije 25,9 29,2 21,3 18,0 5,6 

Diferencirana kadrovska strategija 36,0 34,8 19,1 3,4 6,7 

Iz preglednice 14 je razvidno, da več kot 50 % (označeni so sivo) anketiranih IP vpeljuje in 

uporablja samo tri managerska orodja: 

 standard ISO 9001, 

 strateško načrtovanje in 

 zunanje izvajanje dejavnosti. 

Ostalih orodij podjetja ne poznajo (najvišji deleţ je pri Six Sigma, diferencirani kadrovski 

strategiji in BSC) oziroma jih ne ţelijo vpeljati (najvišji deleţ je pri BPR, model 20 ključev in 

EFQM).  

Od vseh managerskih orodij največ podjetij razmišlja o vpeljavi standarda ISO 9001 in CRM.  

Na sliki 31 smo prikazali povprečne dodane vrednosti na zaposlenega po posameznih 

managerskih orodjih glede na tri skupine prepoznavnosti: 

 1. skupina je skupina podjetij, ki orodja ne poznajo oz. ga ne mislijo vpeljati; 

 2. skupina je skupina podjetij, ki razmišljajo o vpeljavi; 

 3. skupina pa je skupina podjetij, ki orodje dejansko vpeljuje ali ga izvaja oz. uporablja.  
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Slika 31: Povprečna dodana vrednost po skupinah  

Na sliki 31 vidimo, da so povprečne dodane vrednosti sicer na pogled višje pri podjetjih, ki 

orodja dejansko vpeljujejo in uporabljajo oz. vsaj razmišljajo o vpeljavi, vendar pa se izrazito 

odstopanje kaţe le pri orodju EFQM. Skratka – 5,6 % anketiranih IP, ki dejansko vpeljujejo 

oz. izvajajo EFQM, ima povprečno dodano vrednost na zaposlenega večjo od 29.000 EUR. 

Zanimalo nas je, ali se povprečni dodani vrednosti na zaposlenega pri podjetjih, ki ne 

uporabljajo managerskega orodja (kar pomeni, da ga ne poznajo, ga ne bodo uporabljali oz. 

šele razmišljajo o njem), in pri podjetjih, ki orodje uporabljajo (kar pomeni, da ga vpeljujejo 

oz. izvajajo), signifikantno razlikujeta med seboj.  

Z uporabo enostranskega Studentovega t-testa smo pri stopnji značilnosti =0,05 za vsako 

managersko orodje preverili ničelno hipotezo: 

 H0: IP, ki ne uporabljajo orodja se glede na ustvarjeno dodano vrednost na zaposlenega 

ne razlikujejo signifikantno od IP, ki orodje uporabljajo;  

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: IP, ki uporabljajo orodja imajo signifikantno višjo dodano vrednost na zaposlenega 

kot podjetja, ki orodja ne uporabljajo. 

Homogenost varianc dodanih vrednosti na zaposlenega obeh skupin smo primerjali z F-

testom pri stopnji značilnosti =0,05. V primeru nehomogenosti varianc smo uporabili t-test z 

Welch-Satterthwaite aproksimacijo. 

Ţeleli smo tudi ugotovili, kako pomembna je velikost IP pri testiranju razlik med dodanimi 

vrednostmi na zaposlenega, zato smo le-te razdelili v tri skupine:  

 1. skupina je skupina velikih in srednjih podjetij (n=22); 
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 2. skupina je skupina majhnih podjetij (n=40); 

 3. skupina pa je skupina mikro podjetij (n=27).  

Za vsako skupino posebej smo pripravili testiranje razlik med IP, ki ne uporabljajo 

managerskih orodij, in tistimi, ki jih uporabljajo glede na ustvarjeno dodano vrednost na 

zaposlenega. Predpostavko o normalnosti smo preverili s Shapiro-Wilk testom (=0,05), z 

Grubbsovim testom pa smo identificirali osamelce (ubeţnike) v skupini (=0,05).  

V preglednici 15 smo prikazali testiranje razlik med velikimi in srednjimi podjetji, ki ne 

uporabljajo managerskih orodij, in tistimi, ki jih uporabljajo glede na ustvarjeno dodano 

vrednost na zaposlenega. Shapiro-Wilk test je pokazal, da predpostavke o normalnosti ne 

moremo zavrniti (p=0,280), Grubbsov test ni zaznal osamelcev (Gmin, Gmax< G). Iz rezultatov 

zaključimo, da samo za EFQM lahko trdimo, da se uporaba orodja izkazuje tudi v višji dodani 

vrednosti na zaposlenega. Pri ostalih managerskih orodjih pa statistične razlike pri povprečni 

dodani vrednosti na zaposlenega med podjetji, ki ne uporabljajo orodja, in podjetji, ki 

uporabljajo orodje, s 95 % verjetnostjo ne moremo dokazati.  

Preglednica 15: Testiranje razlik – uporaba/dodana vrednost – velika in srednja IP 

Managerska orodja  

Podjetja, ki ne 

uporabljajo orodja  

Podjetja, ki 

uporabljajo orodje 
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n 
X 

[EUR] 

S 

[EUR] 
n 

X 

[EUR] 

S 

[EUR] 

Standard ISO 9001 4 28.502 8.421 18 22.170 7.354 0,303 0,072 

EFQM 19 21.712 7.059 3 33.517 1.635 0,052 0,005
*
 

Model 20 ključev 20 23.618 7.953 2 20.365 6.510 0,576 0,292 

BSC  19 23.617 8.167 3 21.453 5.034 0,311 0,332 

Six Sigma 20 23.456 8.131 2 21.981 1.834 0,176 0,402 

BPR  19 24.305 7.649 3 17.092 6.139 0,463 0,069 

Strateško načrtovanje 3 23.169 5.518 19 23.346 8.173 0,359 0,485 

Benchmarking 14 23.832 7.120 8 22.430 9.215 0,200 0,347 

Customer Segmentation 15 24.359 7.198 7 21.100 9.013 0,228 0,186 

CRM  16 23.256 7.722 6 23.496 8.587 0,341 0,475 

Zunanje izvajanje dejavnosti 4 24.427 7.853 18 23.076 7.943 0,574 0,381 

Prebojne inovacije 14 21.726 7.864 8 26.114 7.186 0,422 0,104 

Diferencirana kadrovska 

strategija 
17 24.245 7.909 5 20.182 7.048 0,454 0,157 

*signifikanten p < 0,05. 

n – število podjetij, 

X – povprečna vrednost dodanih vrednosti na zaposlenega, 

S – standardna deviacija povprečnih vrednosti na zaposlenega. 
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V preglednici 16 smo prikazali testiranje razlik med majhnimi podjetji, ki ne uporabljajo 

managerskih orodij, in tistimi, ki jih uporabljajo glede na ustvarjeno dodano vrednost na 

zaposlenega. Shapiro-Wilk test je pokazal, da predpostavke o normalnosti ne moremo zavrniti 

(p=0,054), Grubbsov test ni zaznal osamelcev (Gmin, Gmax< G). Tudi tu iz rezultatov 

zaključimo, da se uporaba EFQM izkazuje tudi v višji dodani vrednosti na zaposlenega. Pri 

ostalih managerskih orodjih statistične razlike pri povprečni dodani vrednosti na zaposlenega 

med podjetji, ki ne uporabljajo orodja, in podjetji, ki uporabljajo orodje, s 95 % verjetnostjo 

ne moremo dokazati.  

Preglednica 16: Testiranje razlik – uporaba/dodana vrednost – majhna IP 

Managerska orodja  

Podjetja, ki ne 

uporabljajo orodja  

Podjetja, ki 

uporabljajo orodje 
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X 

[EUR] 

S 

[EUR] 
n 

X 

[EUR] 

S 

[EUR] 

Standard ISO 9001 16 19.278 6.685 24 19.104 5.573 0,210 0,465 

EFQM 38 18.644 5.590 2 29.243 3.898 0,510 0,006
*
 

Model 20 ključev 36 19.312 6.260 4 17.925 1.464 0,017
*
 0,145 

BSC  35 18.882 6.245 5 21.217 2.951 0,076 0,210 

Six Sigma 37 18.871 5.809 3 22.903 7.904 0,172 0,133 

BPR  37 19.480 6.042 3 15.395 3.495 0,282 0,129 

Strateško načrtovanje 8 21.161 8.837 32 18.677 5.076 0,015
*
 0,233 

Benchmarking 31 18.077 4.872 9 22.949 7.962 0,024
*
 0,056 

Customer Segmentation 32 19.908 6.087 8 16.237 4.627 0,232 0,060 

CRM  34 19.356 6.180 6 18.140 4.837 0,309 0,325 

Zunanje izvajanje dejavnosti 17 18.110 5.185 23 19.960 6.471 0,183 0,169 

Prebojne inovacije 31 18.527 5.611 7 21.760 6.990 0,187 0,086 

Diferencirana kadrovska 

strategija 
36 19.266 6.087 4 18.344 5.313 0,477 0,387 

*signifikanten p < 0,05. 

n – število podjetij, 

X – povprečna vrednost dodanih vrednosti na zaposlenega, 

S – standardna deviacija povprečnih vrednosti na zaposlenega. 

V preglednici 17 smo prikazali še testiranje razlik med mikro podjetji, ki ne uporabljajo 

managerskih orodij, in tistimi, ki jih uporabljajo glede na ustvarjeno dodano vrednost na 

zaposlenega. Shapiro-Wilk test je najprej pokazal, da predpostavke o normalnosti ne moremo 

sprejeti (p<0,001), zato smo z Grubbsovim testom zaznali osamelca (Gmax< G); to je bila 

vrednost 74.213 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. Osamelca smo izločili iz obdelave, 

saj je visoka vrednost dodane vrednosti na zaposlenega posledica neprimerljivih vplivov. 

Ponovno testiranje s Shapiro-Wilk testom je pokazalo, da hipoteze o normalni porazdelitvi 

podatkov ostalih 26 IP ne moremo zavrniti (p=0,057). Med mikro IP je zaznana uporaba 

orodij managementa najmanjša, saj jih razen zunanjega izvajanja dejavnosti, strateškega 
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načrtovanja in standarda ISO 9001, skoraj ne uporabljajo, zato pri nekaterih orodjih testiranj 

nismo mogli izvesti (v tabeli 17 so zapisani sivo). Iz rezultatov testiranj za skupino mikro IP 

zaključimo, da je dodana vrednost na zaposlenega pri uporabi strateškega načrtovanja 

signifikantno višja. Pri ostalih managerskih orodjih statistične razlike pri povprečni dodani 

vrednosti na zaposlenega med podjetji, ki ne uporabljajo orodja, in podjetji, ki uporabljajo 

orodje, s 95 % verjetnostjo ne moremo dokazati.  

Preglednica 17: Testiranje razlik – uporaba/dodana vrednost – mikro IP 

Managerska orodja  

Podjetja, ki ne 

uporabljajo orodja  

Podjetja, ki 

uporabljajo orodje 
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[EUR] 
n 

X 

[EUR] 
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[EUR] 

Standard ISO 9001 20 16.499 5.514 6 18.466 2.119 0,022
*
 0,103 

EFQM 26 16.953 4.973 - - - - - 

Model 20 ključev 25 17.017 5.063 1 15.334 - - - 

BSC  25 17.017 5.063 1 15.334 - - - 

Six Sigma 26 16.953 4.973 - - - - - 

BPR  26 16.953 4.973 - - - - - 

Strateško načrtovanje 11 14.843 3.733 15 18.499 5.304 0,133 0,031
*
 

Benchmarking 24 16.848 5.112 2 18.197 3.695 0,523 0,360 

Customer Segmentation 23 16.952 5.269 3 16.949 1.922 0,123 0,499 

CRM  23 16.715 5.210 3 18.775 2.201 0,162 0,255 

Zunanje izvajanje dejavnosti 8 18.365 3.488 18 16.324 5.476 0,114 0,172 

Prebojne inovacije 21 16.638 5.415 5 18.270 2.285 0,053 0,260 

Diferencirana kadrovska 

strategija 
26 16.953 4.973 - - - - - 

*signifikanten p < 0,05. 

n – število podjetij, 

X – povprečna vrednost dodanih vrednosti na zaposlenega, 

S – standardna deviacija povprečnih vrednosti na zaposlenega. 

V preglednici 18 je prikazano, v kakšnem številu podjetja vpeljujejo oziroma izvajajo 

posamezna managerska orodja po skupinah dodane vrednosti na zaposlenega glede na 

povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja.  

Zanimalo nas je, ali se skupine glede na deleţ podjetij, ki vpeljujejo oziroma uporabljajo 

posamezna managerska orodja, med seboj statistično značilno razlikujejo, zato smo s 2 

testom preverili ničelno hipotezo: 

 H0: Deleţi IP, ki vpeljujejo oziroma uporabljajo orodja se po skupinah dodane vrednosti 

na zaposlenega glede na povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti podjetij med seboj ne 

razlikujejo signifikantno; 

proti alternativni hipotezi: 
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 Ha: Razlike med deleţi IP, ki vpeljujejo oziroma uporabljajo orodja so po skupinah 

dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti 

podjetij signifikantne.  

 

Slika 32: Deleţ uporabe po skupini dodane vrednosti  

Iz preglednice 18 in slike 32, ki prikazuje deleţ podjetij, ki vpeljujejo in izvajajo managerska 

orodja glede na dodano vrednost na zaposlenega glede na povprečje osnovne klasifikacije 

dejavnosti podjetja, lahko zaključimo, da hipoteze H0 po rezultatih 

 testa (vsi p>0,05) ne 

moremo zavrniti, čeprav je največji deleţ podjetij, ki posamezno orodje vpeljujejo oziroma 

izvajajo v skupini nad 80 % do 100 % dodane vrednosti na zaposlenega glede na povprečje 

osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja. 
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Preglednica 18: Testiranje razlik – uporaba/skupina dodane vrednosti  

Managerska orodja  

Število podjetij, ki vpeljujejo oz. uporabljajo managersko 

orodje po skupinah dodane vrednosti na zaposlenega glede na 

povprečje osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja 
Test 2 

do vključno 

50 % dodane 

vrednosti 

nad 50 % in do 

vključno 80 % 

dodane 

vrednosti 

nad 80 % do 

vključno 

100 % dodane 

vrednosti 

več kot 

100 % 

dodane 

vrednosti 

p 

vrednost 

Število podjetij v 

skupini 
12 29 26 22  

Standard ISO 9001 4 14 19 11 0,094 

EFQM 0 0 2 3 0,150 

Model 20 ključev 1 2 3 1 0,835 

BSC  1 3 4 1 0,662 

Six Sigma 0 0 4 1 0,067 

BPR  0 3 3 0 0,273 

Strateško načrtovanje 6 20 23 17 0,074 

Benchmarking 1 6 7 5 0,631 

Customer Segmentation 4 6 5 3 0,596 

CRM  1 5 6 4 0,747 

Zunanje izvajanje 

dejavnosti 
8 19 17 16 0,944 

Prebojne inovacije 1 7 8 5 0,511 

Diferencirana kadrovska 

strategija 
1 4 3 1 0,733 

Hipoteze H1, da med načrtovanjem in uporabo managerskih orodij in dodano vrednostjo 

podjetja obstaja povezava, za večino orodij ne moremo potrditi, saj povezave med uporabo 

managerskih orodij in posledično višjo dodano vrednostjo na zaposlenega nismo dokazali. Pri 

skupini velikih in srednjih podjetij ter skupini majhnih podjetij se je izkazalo, da imajo 

podjetja, ki vpeljujejo oziroma izvajajo EFQM, signifikantno višjo dodano vrednost na 

zaposlenega kot podjetja, ki tega orodja ne uporabljajo. V skupini mikro podjetij pa se je 

pomembna razlika med dodano vrednostjo pokazala pri uporabi strateškega načrtovanja. 

Uporaba ostalih managerskih orodij pa statistične povezave na povečano dodano vrednost na 

zaposlenega ni pokazala.  

H2: Med vzroki za spodbudo k uporabi managerskih orodij in razširjenostjo uporabe 

managerskih orodij ter med vzroki za spodbudo k uporabi managerskih orodij in dodano 

vrednostjo invalidskih podjetij obstajata povezavi. 

Za raziskavo prvega dela zgornje hipoteze smo povezali odgovore na vprašanje C.1, ki 

opredeljuje pomembnost naštetih vzrokov za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju 

managerskih orodij, z odgovori na vprašanje B.1, ki določa razširjenost oz. poznavanje 13 
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orodij. Odgovore anketirancev na vprašanje B.1, kjer so se za posamezno orodje opredelili z 

ocenami od 1–5: 

 1 – ne poznamo, 

 2 – ne bomo vpeljali, 

 3 – razmišljamo o vpeljavi, 

 4 – vpeljujemo, 

 5 – izvajamo, 

smo razvrstili v pet skupin glede na odgovore na vprašanje C.1, kjer so anketiranci določili 

pomembnost posameznih vzrokov za spodbudo k uvajanju in uporabi managerskih orodij: 

 1. skupina – sploh ni pomembno, 

 2. skupina – ni pomembno, 

 3. skupina – ni pomembno niti ni nepomembno, 

 4. skupina – pomembno, 

 5. skupina – zelo pomembno. 

Za vsako skupino smo nato izračunali povprečno vrednost ocene razširjenosti managerskih 

orodij. 

Z analizo variance po enojni klasifikaciji (ANOVA) pri stopnji značilnosti =0,05 smo nato 

za vsak vzrok za spodbudo k uporabi managerskih orodij preverili ničelno hipotezo: 

 H0: Povprečne razširjenosti uporabe managerskih orodij se glede na pomembnost 

vzrokov za spodbudo uporabe orodij med IP ne razlikujejo med seboj; 

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: Razlika med povprečnimi razširjenostmi uporabe managerskih orodij je glede na 

pomembnost vzrokov za spodbudo uporabe orodij med IP signifikantna (statistično 

značilna).  

Predpostavko o homogenosti varianc smo preverili z Bartlettovim 
2
 testom (=0,05), ki je 

občutljiv tudi na preverjanje nenormalnosti porazdelitve. 

Iz preglednice 19, na kateri je prikazano testiranje razlik med povprečno razširjenostjo 

managerskih orodij po pomembnosti vzrokov za spodbudo k uporabi managerskih orodij v IP, 

lahko razberemo, da smo signifikantno povezavo med vzroki za spodbudo in razširjenostjo 

managerskih orodij potrdili za naslednje vzroke (p<0,05): 

 finančna spodbuda podpornih institucij in drţavno sofinanciranje, 

 upad prodaje, 

 napredek tehnologije, 

 potrebe/zahteve odjemalcev, 

 programi spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, 

 izpolnjevanje zahtev naravnega okolja, 
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 ţelja zaposlenih, 

 pogoji dobaviteljev. 

Zanimivo je, da tako potreba po večjem dobičku kot tudi ţelje lastnikov niso bistveni vzroki 

za vpeljavo managerskih orodij v IP.  

Preglednica 19: Testiranje razlik – razširjenost managerskih orodij  

Vzroki za spodbudo k uporabi 

oz. načrtovanju uporabe 

managerskih orodij C1 

Povprečna razširjenost uporabe managerskih 

orodij (B1) glede na ocene anketirancev 

vprašanja C1 B
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Konkurenca – znanje in ideje 2,32 2,31 2,57 2,87 2,76 0,578 0,066* 

Finančna spodbuda podpornih 

institucij in drţavno 

sofinanciranje 

2,50 2,44 2,79 3,02 2,87 0,101 0,024
*
 

Upad prodaje 2,55 2,30 2,71 2,79 3,30 0,809 0,002
*
 

Napredek tehnologije  2,42 2,32 2,47 2,95 3,15 0,074 0,001
*
 

Potreba po večjem dobičku oz. 

dvigu dodane vrednosti 
2,23 2,69 2,74 2,63 2,82 0,187 0,575* 

Potrebe/zahteve odjemalcev 2,04 2,29 2,49 2,75 2,90 0,458 0,007
*
 

Programi spodbujanja 

podjetništva in konkurenčnosti 
2,21 2,50 2,81 2,95 2,60 0,503 0,010

*
 

Zahteve lastnikov 2,44 2,78 3,09 2,71 2,55 0,573 0,158* 

Izpolnjevanje zahtev naravnega 

okolja 
2,15 2,37 2,86 2,79 3,18 0,070 <0,001

*
 

Ţelja zaposlenih 2,00 2,39 2,79 2,83 2,96 0,205 0,005
*
 

Pogoji dobaviteljev 2,03 2,53 2,96 2,84 2,82 0,071 <0,001
*
 

*signifikanten p < 0,05. 

Za preverjanje drugega dela hipoteze H2 smo povezali odgovore na vprašanje C.1, ki 

opredeljuje pomembnost naštetih vzrokov za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju 

managerskih orodij z ustvarjeno dodano vrednostjo na zaposlenega, določeno v evrih. 

Dodane vrednosti na zaposlenega smo razvrstili v pet skupin glede na odgovore na vprašanje 

C.1, kjer so anketiranci določili pomembnost posameznih vzrokov za spodbudo k uvajanju in 

uporabi managerskih orodij: 

 1. skupina – sploh ni pomembno, 

 2. skupina – ni pomembno, 

 3. skupina – ni pomembno niti ni nepomembno, 
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 4. skupina – pomembno, 

 5. skupina – zelo pomembno. 

Za vsako skupino smo nato izračunali povprečno vrednost dodane vrednosti na zaposlenega. 

Z analizo variance po enojni klasifikaciji (ANOVA) smo pri stopnji značilnosti =0,05 nato 

za vsak vzrok za spodbudo k uporabi managerskih orodij preverili ničelno hipotezo: 

 H0: Dodane vrednosti na zaposlenega se glede na pomembnost vzrokov za spodbudo 

uporabe managerskih orodij med IP ne razlikujejo med seboj; 

proti alternativni hipotezi: 

 Ha: Razlika med dodanimi vrednostmi na zaposlenega je glede na pomembnost vzrokov 

za spodbudo uporabe managerskih orodij med IP signifikantna (statistično značilna).  

Predpostavko o homogenosti varianc smo preverili z Bartlettovim 
2
 testom (=0,05), ki je 

občutljiv tudi na preverjanje nenormalnosti porazdelitve.  

Iz preglednice 20, ki prikazuje testiranje razlik med dodano vrednostjo na zaposlenega po 

pomembnosti vzrokov za spodbudo k uporabi managerskih orodij v IP, lahko razberemo, da 

smo signifikantno povezavo z višino dodane vrednosti na zaposlenega lahko potrdili za vzrok 

(p<0,05): 

 finančna spodbuda podpornih institucij in drţavno sofinanciranje. 

Vendar smo tudi tu najvišjo povprečno dodano vrednost na zaposlenega določili pri skupini 

anketirancev, ki je ta vzrok opredelila kot popolnoma nepomemben.  

Zanimivo je, da smo visoke povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v prvi skupini, ki 

opredeljuje popolnoma nepomemben vzrok, zasledili še pri opredelitvah vzrokov, kot so 

potreba po večjem dobičku ter zahteve lastnikov. 

Zaključimo lahko, da samo med vzroki za spodbudo k uvajanju managerskih orodij in dodano 

vrednostjo na zaposlenega v IP ni bistvene povezave.  

Hipotezo H2 smo preverili še s korelacijo med oceno pomembnosti posameznega vzroka za 

spodbudo uporabe managerskih orodij ter razširjenostjo uporabe posameznega orodja. V 

preglednici 21 so označeni signifikantni (p<0,05) korelacijski koeficienti, ki nakazujejo 

pozitivno oz. negativno povezavo (odvisno od predznaka korelacijskega koeficienta) med 

razširjenostjo posameznega orodja in pomembnostjo posameznega vzroka za spodbudo k 

njegovi uporabi. 

Iz preglednice 21 lahko razberemo vplivne vzroke posameznih managerskih orodij: 

 Vplivni vzroki za razširjenost standarda ISO 9001 so »potrebe/zahteve odjemalcev«, 

»pogoji dobaviteljev«, »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja« ter »ţelja zaposlenih«. 
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Preglednica 20: Testiranje razlik – povprečna dodana vrednost  

Vzroki za spodbudo k uporabi 

oz. načrtovanju uporabe 

managerskih orodij C1 

Povprečna dodana vrednost na zaposlenega glede 

na ocene anketirancev vprašanja C1 [EUR] 
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Konkurenca – znanje in ideje 18.000 17.147 18.251 20.083 22.757 0,505 0,147* 

Finančna spodbuda podpornih 

institucij in drţavno 

sofinanciranje 

22.182 16.556 18.787 21.655 16.260 0,730 0,022
*
 

Upad prodaje 21.678 16.914 20.556 17.522 20.827 0,199 0,167* 

Napredek tehnologije  20.485 18.638 17.865 20.596 22.040 0,670 0,600* 

Potreba po večjem dobičku oz. 

dvigu dodane vrednosti 
22.912 19.281 17.363 20.629 20.149 0,158 0,495* 

Potrebe/zahteve odjemalcev 18.173 17.140 20.131 21.589 19.430 0,307 0,236* 

Programi spodbujanja 

podjetništva in konkurenčnosti 
17.482 20.654 20.170 20.759 16.933 0,870 0,580* 

Zahteve lastnikov 24.571 19.430 17.472 20.649 19.804 0,428 0,528* 

Izpolnjevanje zahtev naravnega 

okolja 
19.327 18.287 20.274 20.362 21.314 0,936 0,823* 

Ţelja zaposlenih 19.337 17.961 18.692 21.492 21.287 0,280 0,359* 

Pogoji dobaviteljev 20.992 16.633 21.760 20.614 18.716 0,052 0,103* 

*signifikanten p < 0,05. 

 Tudi na uporabo EFQM najbolj vplivajo »potrebe/zahteve odjemalcev«, »pogoji 

dobaviteljev« in »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, poleg teh pa še »programi 

spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti«, presenetljivo pa je, da na razširjenost in 

uporabo tega orodja negativno vplivajo zahteve lastnikov. 

 Zanimivo je, da je najvplivnejši vzrok za razširjenost modela 20 ključev »upad prodaje«, 

ki mu sledi »napredek tehnologije« ter »finančna spodbuda podpornih institucij ter 

drţavno sofinanciranje«, malo manj vplivni pa so vzroki »potrebe/zahteve odjemalcev«, 

»programi spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti«, »konkurenca – znanje in ideje« 

in »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, medtem ko »zahteve lastnikov« negativno 

vplivajo na razširjenost orodja. 

 BSC se uporablja predvsem zaradi »potreb/zahtev odjemalcev«, »napredka tehnologije«, 

»upada prodaje« in »izpolnjevanja zahtev naravnega okolja«. 

 Six Sigma je edino managersko orodje brez vplivnih vzrokov; najbrţ je problem v precej 

teoretičnem orodju, za katerega managerji IP najbrţ ne vedo, kako bi ga uporabili. 
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Preglednica 21: Korelacija – vzrok/razširjenost 

Vzroki za spodbudo k 

uporabi oz. načrtovanju 

uporabe managerskih orodij 

C1 

Korelacijski koeficienti med posameznimi vzroki za spodbudo k uporabi 

oz. načrtovanju ter razširjenostjo uporabe posameznega managerskega 

orodja 
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Konkurenca – znanje in 

ideje 

0,06 0,13 0,24 0,13 -0,09 0,00 0,06 0,37 0,38 0,25 -0,08 0,22 0,27 

Finančna spodbuda 

podpornih institucij in 

drţavno sofinanciranje 

0,21 0,10 0,32 0,18 0,15 0,13 -0,10 0,39 0,42 0,16 -0,09 0,10 0,38 

Upad prodaje 0,14 0,08 0,41 0,28 0,05 0,12 -0,04 0,41 0,41 0,26 -0,09 0,24 0,35 

Napredek tehnologije  0,10 0,12 0,34 0,31 -0,05 0,13 0,03 0,43 0,41 0,40 0,04 0,36 0,40 

Potreba po večjem dobičku 

oz. dvigu dodane vrednosti 

-0,03 0,13 -0,13 0,07 -0,05 0,00 0,26 -0,05 0,00 -0,06 0,46 0,07 0,06 

Potrebe/zahteve odjemalcev 0,46 0,36 0,25 0,34 0,19 0,26 0,23 0,24 0,32 0,15 -0,16 0,12 0,30 

Programi spodbujanja 

podjetništva in 

konkurenčnosti 

0,10 0,25 0,24 0,19 0,11 0,14 0,10 0,27 0,24 0,26 0,16 0,23 0,12 

Zahteve lastnikov 0,05 -0,05 -0,29 -0,06 -0,08 0,01 0,23 -0,27 -0,35 -0,25 0,21 -0,09 -0,10 

Izpolnjevanje zahtev 

naravnega okolja 

0,34 0,27 0,22 0,27 0,20 0,27 0,06 0,29 0,23 0,34 0,14 0,40 0,30 

Ţelja zaposlenih 0,22 0,20 0,19 0,19 0,20 0,19 -0,03 0,32 0,22 0,28 0,18 0,30 0,35 

Pogoji dobaviteljev 0,39 0,29 0,12 0,20 0,08 0,23 0,08 0,26 0,30 0,25 0,07 0,26 0,35 

Sivo so označeni korelacijski koeficienti, ki so signifikantni pri p<0,05. 

 Vplivni vzroki za načrtovanje uporabe BPR so »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, 

»potrebe/zahteve odjemalcev« in »pogoji dobaviteljev«. 

 Na strateško načrtovanje signifikantno vplivajo trije vzroki – »potreba po večjem dobičku 

oz. dvigu dodane vrednosti«, »potrebe/zahteve odjemalcev« ter »zahteve lastnikov«. 

 Benchmarking in Customer Segmentation sta orodji z identičnimi vplivnimi vzroki za 

uporabo; največji vpliv izkazujejo »finančna spodbuda podpornih institucij ter drţavno 

sofinanciranje«, »upad prodaje«, »napredek tehnologije« ter »konkurenca – znanje in 

ideje«; manjši vpliv pa imajo vzroki »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, 

»potrebe/zahteve odjemalcev«, »pogoji dobaviteljev« »programi spodbujanja 

podjetništva in konkurenčnosti« in »ţelja zaposlenih«, »zahteve lastnikov« pa negativno 

vplivajo na razširjenost in uporabo teh dveh orodij. 

 Tudi na CRM najbolj vpliva »napredek tehnologije« ter »izpolnjevanje zahtev naravnega 

okolja«, manjši so vplivi vzrokov »konkurenca – znanje in ideje«, »programi spodbujanja 
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podjetništva in konkurenčnosti«, »upad prodaje«, »ţelja zaposlenih« in »pogoji 

dobaviteljev«, pri »zahtevah lastnikov« pa spet razberemo negativno korelacijo. 

 Edini vplivni vzrok za zunanje izvajanje dejavnosti je »potreba po večjem dobičku oz. 

dvigu dodane vrednosti«. 

 Močnejši vpliv na prebojne inovacije imata vzroka »napredek tehnologije« in 

»izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, manjši pa je vpliv vzrokov »ţelja zaposlenih«, 

»pogoji dobaviteljev«, »upad prodaje« ter »programi spodbujanja podjetništva in 

konkurenčnosti«. 

 Vpliv na diferencirano kadrovsko strategijo imajo »napredek tehnologije«, »finančna 

spodbuda podpornih institucij in drţavno sofinanciranje«, »upad prodaje«, »ţelja 

zaposlenih«, »pogoji dobaviteljev«, izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, 

»konkurenca – znanje in ideje« ter, »potrebe/zahteve odjemalcev«. 

Vzrok, ki vpliva na razširjenost največ orodij, je »izpolnjevanje zahtev naravnega okolja«, 

medtem ko je najmanj vpliven vzrok »potreba po večjem dobičku oz. dvigu dodane 

vrednosti«. 

H3: IP, ki uporabljajo managerska orodja, ocenjujejo, da povečanje uspešnosti poslovanja 

podjetja ni ključna prednost uporabe managerskega orodja. 

Managerji IP, ki uporabljajo managerska orodja, so ocenili bistvene prednosti, ki so jih 

pridobili z vpeljavo managerskih orodij v svoje podjetje.  

Zanimalo nas je, ali so anketiranci podobno ocenjevali posamezne prednosti oz. katere 

prednosti uporabe managerskih orodij so bile ocenjene z najvišjimi ocenami. 

Z Wardovim postopkom zdruţevanja v skupine (clusterska analiza) smo ocenili razdalje (City 

block ali Manhattan) med posameznimi ocenami in pripravili drevesni diagram trinajstih 

prednosti uvedbe managerskih orodij v IP (slika 33). Iz drevesnega diagrama je razvidno, da 

se prednosti zdruţujejo v tri skupine (če odreţemo drevo pri razdalji 100).  
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Slika 33: Drevesni diagram prednosti 

V prvi skupini imamo »višjo kakovost proizvodov«, ki se hitro poveţe z »večjim 

zadovoljstvom odjemalcev«, nato pa se jima še pridruţi »večja preglednost procesov«. 

V drugi skupini se najprej poveţeta »večje zadovoljstvo zaposlenih« ter »izboljšanje 

usposobljenosti zaposlenih«, nato se priključi še »ugled podjetja se je izboljšal«, dodamo 

lahko še »izboljšanje urejenosti informacijsko-komunikacijskega sistema« ter »izboljšanje 

uspešnosti poslovanja«. 

Tretjo skupino sestavljajo prednosti »večji poudarek druţbeni odgovornosti«, ki se zdruţi z 

»izboljšanjem stanja naravnega okolja« ter »povečanje števila inovacij v poslovnih procesih«, 

nato pa se pridruţi »več naročil« in na koncu še »povečanje števila delovnih mest«. 

Prvi dve skupini se zdruţita pred tretjo skupino.  

Ker prednosti pri uporabi managerskih orodij lahko ocenjujejo le tisti managerji, ki orodje 

dejansko uporabljajo ali vsaj vpeljujejo v podjetje, smo v preglednici 22 zapisali povprečne 

ocene bistvenih prednosti uporabe k posameznim orodjem samo za managerje, ki so pri 

razširjenosti uporabe posameznega orodja zapisali oceni 5 ali 4. 
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Preglednica 22: Povprečne ocene bistvenih prednosti  

Bistvene prednosti, ki so jih 

anketiranci pridobili pri 

uporabi managerskih orodij 

C3 

Povprečne ocene strinjanja glede prednosti uporabe posameznega 

managerskega orodja 
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Število uporabnikov (B1) 48 5 7 9 5 6 66 19 18 16 60 21 9 

Višja kakovost proizvodov 

(manj napak, izmeta) 
3,9 4,2 4,1 4,2 3,8 4,2 3,5 3,9 4,1 3,9 3,5 4,1 4,3 

Ugled podjetja se je 

izboljšal 
4,0 4,2 3,1 4,1 3,6 4,2 3,7 3,9 3,8 3,6 3,5 4,1 3,7 

Več naročil 3,0 3,4 3,1 3,2 2,6 3,8 3,0 3,3 3,3 3,1 3,0 3,1 3,4 

Večje je zadovoljstvo 

odjemalcev 
3,9 4,0 4,4 4,0 3,6 4,0 3,5 3,7 4,0 3,6 3,4 3,9 4,2 

Poslovni izidi (uspešnost 

poslovanja) so se izboljšali 
3,3 2,8 3,4 3,7 3,0 3,7 3,7 3,2 3,4 3,1 3,6 3,7 3,6 

Večji poudarek druţbeni 

odgovornosti 
3,4 3,4 3,3 3,6 3,4 3,3 3,1 3,2 3,4 2,8 3,1 3,4 3,8 

Izboljšano stanje na 

področju naravnega okolja 
3,2 3,6 3,3 3,2 3,4 3,5 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 3,5 3,4 

Večje je zadovoljstvo 

zaposlenih 
3,6 3,8 3,3 3,7 3,0 3,5 3,6 3,4 3,3 2,9 3,5 3,6 3,6 

Izboljšanje usposobljenosti 

zaposlenih 
3,7 3,8 3,3 3,9 3,2 3,5 3,5 3,7 3,7 3,3 3,3 3,6 3,9 

Ohranilo/povečalo se je 

število delovnih mest 
2,6 2,2 3,1 3,6 3,2 3,7 2,7 3,3 3,3 2,8 2,8 2,8 3,8 

Procesi so bolj pregledni 4,1 4,4 3,9 4,2 4,0 4,2 3,7 4,2 4,0 3,4 4,0 4,0 4,3 

Povečalo se je število 

inovacij poslovnih procesov 
2,9 3,4 3,3 3,6 3,0 3,3 2,7 3,3 3,3 2,7 3,5 3,5 3,9 

Izboljšala se je urejenost 

informac.-komunik. sistema 
3,7 3,8 3,6 3,9 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 3,2 4,0 4,0 3,8 

Krepko so označene najvišje povprečne vrednosti po posameznih managerskih orodjih, sivo so 

označene najvišje ocene za posamezno prednost. 

Iz preglednice 22 in priloge 6 je razvidno, da največ anketirancev vidi bistvene prednosti pri 

vpeljavi managerskih orodij v: 

 izboljšanju preglednosti procesov, 

 višji kakovosti proizvodov, 

 večjem zadovoljstvu odjemalcev ter 

 izboljšanju ugleda podjetja. 
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Slika 34: Povprečne ocene posameznih prednosti uporabnikov managerskih orodij  

Izboljšanje uspešnosti poslovanja ni bistvena prednost, ki jo ponujajo managerska orodja. Na 

sliki 34, kjer so prikazane povprečne ocene posameznih prednosti uporabnikov managerskih 

orodij, vidimo, da so jo anketirani managerji, ki so v svoje podjetje ţe vpeljali oz. vpeljujejo 

managerska orodja, postavili na osmo mesto glede na povprečno oceno. Hipoteze tako ne 

moremo zavrniti.  

3.4 Ključne ugotovitve 

Na anketo so se odzvala IP iz vseh slovenskih statističnih regij, različnih velikosti in različnih 

dejavnosti. Veljavno izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 89. Dodana vrednost, ki jo 

proučevana podjetja ustvarijo, se giblje območju od 9 tisoč do 75 tisoč EUR.  

Anketirana podjetja letno uvajajo spremembe le na področju izobraţevanja in usposabljanja, 

na ostalih področjih pa vsaj na dve leti. Najmanj pogosto IP uvajajo spremembe na področju 

postopkov proizvajanja strojev ali opreme. Pri analiziranju pristopa k obvladovanju 

organizacijskih sprememb smo preverili tudi razliko med dejanskim in ţelenim stanjem. S 

Studentovim t-testom smo pri stopnji značilnosti α=0,05 testirali razliko med obema stanjema. 

Ugotovili smo, da ţelimo, naj pristop obvladovanja organizacijskih sprememb bolj upošteva 

temeljno področje. Za ugotavljanje, ali so se anketiranci pri ocenah manj razlikovali med 

seboj, ko so ocenjevali dejansko ali ţeleno stanje, smo izvedli analizo variance in z F-testom 
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izračunali signifikantno manjšo variabilnost ocen pri ţelenem stanju za vsa temeljna področja, 

razen za upravljanje na osnovi procesov in dejstev ter druţbene odgovornosti. 

V IP se od managerskih orodij najpogosteje izvajajo in vpeljujejo zunanje izvajanje 

dejavnosti, strateško načrtovanje in sistem vodenja po ISO 9001, najmanj pa Six Sigma in 

diferencirana kadrovska strategija. Časovno zaporedje uvajanja posameznih orodij kaţe na to, 

da bo 28 % podjetij pričelo z uvajanjem standarda ISO 9001, 24 % jih bo uvajalo strateško 

načrtovanje in 11 % zunanje izvajanje dejavnosti. Pohvalno je, da vse več podjetij razmišlja o 

prebojnih inovacijah, saj so jih postavili v ospredje. Očitno tudi v IP prodira zavedanje o 

spodbujanju inoviranja. Tudi pri ocenjevanju zadovoljstva z uporabo managerskih orodij 

ugotavljamo identično stanje z zaporedjem uvajanja. Največje zadovoljstvo je v povprečju z 

zunanjim izvajanjem dejavnosti, strateškim načrtovanjem in standardom ISO 9001, najvišje 

pa so ocene za diferencirano kadrovsko strategijo in EFQM. Ocena zadovoljstva je 

pomembna za odločanje o vpeljavi uporabe managerskih orodij, saj kaţe na to, da je zelo 

primerno poskusiti z vpeljavo EFQM in diferencirane kadrovske strategije, za katera pa 

vidimo, da jih v IP skoraj ne izvajajo in jih premalo poznajo. Vpliv na povečanje 

konkurenčnosti podjetja zopet izpostavlja ţe omenjena tri orodja (zunanje izvajanje 

dejavnosti, strateško načrtovanje in standard ISO 9001). Če podjetje ţeli povečati 

konkurenčnost, mu lahko svetujemo, naj razmisli o uvedbi omenjenih orodij. Spodbude, da se 

podjetje odloči za uvajanje managerskih orodij, so različne. Najmočnejša spodbuda je zahteva 

lastnikov podjetja, ki imajo največji vpliv na odločitve managementa, sledijo potrebe ali 

zahteve odjemalcev in potreba po večjem dobičku oz. dvigu dodane vrednosti. Na drugi strani 

so največje ovire pri vzpostavljanju uporabe orodij preobremenjenost managementa s 

sprotnim delom, neznanje in premajhna podpora zaposlenih ter pomanjkanje virov. Iz teh 

ugotovitev vidimo, da je za premostitev ovir zelo pomembno izobraţevanje in usposabljanje 

zaposlenih, informiranje in komuniciranje z njimi, razbremenitev managementa tako, da 

poskrbimo za osebje, ki bo usposobljeno za pomoč pri uvajanju sprememb v podjetju, in tudi, 

da IP zagotovimo finančne spodbude. Uvajanje sprememb naj ne bo le zahteva lastnikov, ki 

očitno ţelijo tudi večji dobiček oz. dodano vrednost in tako močno vplivajo na management 

podjetja. S spremembami se morajo poistovetiti vsi zaposleni, saj bo le tako podjetje lahko 

uspešno sledilo zahtevam trga in napredovalo ali vsaj preţivelo ter izvrševalo osrednji namen, 

povečanje in ohranjanje delovnih mest za invalide. 

Z analizo variance smo preverjali, ali se IP glede na velikost in na starost razlikujejo po 

pogostosti uvajanja sprememb. Ugotovili smo, da mikro podjetja manj pogosto uvajajo 

spremembe na področju spodbujanja inovacijskih dejavnosti, raziskav in razvoja ter na 

izdelkih, storitvah in procesih. Starejša podjetja (nad 20 let) so bolj inovativna, večkrat 

uvajajo spremembe na področju raziskav in razvoja in pri postopkih proizvajanja, strojih ali 

opremi. Starejša podjetja so dober zgled na omenjenih področjih, po njih bi se morala 

zgledovati predvsem mikro podjetja, ki so najmanj učinkovita ravno v delu spreminjanja. Po 

analizi variance po enojni klasifikaciji pri stopnji tveganja 0,05 lahko potrdimo, da se IP glede 
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na dodano vrednost na zaposlenega v povprečju osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja po 

pogostosti uvajanja sprememb ne razlikujejo med seboj. 

Za ugotavljanje pomembnosti vzrokov za spodbudo k uporabi oz. načrtovanju uporabe 

managerskih orodij in za prepoznavanje ovir smo uporabili faktorsko analizo, s katero smo 

določili štiri relevantne faktorje, ki pojasnjujejo večino informacij. Izvedli smo Varimax 

metodo transformacije in rotacije faktorskega prostora, saj smo poskušali doseči, da bo imela 

vsaka opazovana spremenljivka visoko faktorsko uteţ le pri enem faktorju. Vse komunalitete, 

razen vzroka »programi spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti«, presegajo vrednost 0,5. 

Tega vzroka anketiranci niso povezali z vpeljavo managerskih orodij v podjetje. Največji 

vpliv na spodbudo k uporabi managerskih orodij ima faktor, na katerega podjetje po navadi 

nima vpliva, vsebuje pa finančne spodbude podpornih institucij in drţavno sofinanciranje, 

upad prodaje ter napredek tehnologije. Na drugem mestu je faktor, na katerega vodstvo lahko 

vpliva; zajema izpolnjevanje zahtev naravnega okolja, ţelje zaposlenih in pogoje 

dobaviteljev. Tretji je faktor konkurenčnosti, ki ga določajo informacije, šele četrti pa faktor 

poslovne uspešnosti. Pri prepoznavanju ovir so vse komunalitete večje od 0,5, faktor z 

največjim vplivom je faktor nezanimanja in nesposobnosti. Drugi močan faktor smo 

poimenovali faktor pogojev nabave in prodaje, tretji faktor pa je pomanjkanje virov in 

posledično preobremenjenost vodstva.  

Najbolj prepoznana managerska orodja, zunanje izvajanje dejavnosti, strateško načrtovanje in 

standard ISO 9001, vpeljuje in uporablja več kot 50 % IP. Najmanj v podjetjih poznajo Six 

Sigmo, diferencirano kadrovsko strategijo in BSC, najbolj pa razmišljajo o uvedbi ISO 9001 

in CRM. Ugotovili smo, da se izrazito pozitivno odstopanje dodane vrednosti kaţe le pri tistih 

podjetjih (majhnih, srednjih in velikih), ki vpeljujejo ali izvajajo EFQM, saj je pri teh 

podjetjih povprečna dodana vrednost na zaposlenega višja od 29.000,00 EUR. To je tudi 

edino managersko orodje, za katerega lahko zaključimo, da se njegova uporaba izkazuje v 

višji dodani vrednosti na zaposlenega, česar za ostala orodja ne moremo dokazati. Izjema so 

mikro podjetja, ki EFQM ne uporabljajo, je pa pri njih dodana vrednost višja, če vpeljujejo ali 

izvajajo strateško načrtovanje.  

Vzroki za spodbudo k uvajanju managerskih orodij ne vplivajo bistveno na dodano vrednost, 

signifikantno povezavo ima le finančna spodbuda podpornih institucij in drţavno 

sofinanciranje, ki smo jo določili pri skupini anketirancev, ki ima ta vzrok za popolnoma 

nepomemben. Presenetljivo je, da negativno korelacijo med oceno pomembnosti 

posameznega vzroka za spodbudo k uporabi managerskih orodij v IP in razširjenostjo 

posameznega managerskega orodja razberemo največkrat pri zahtevah lastnikov, pri ţeljah 

zaposlenih pa le v enem primeru. Korelacija kaţe na to, da zaposleni in lastniki podjetij ne 

zasledujejo istega cilja, kar negativno vpliva na poslovanje in razvoj IP. Vzrok, ki najmanj 

vpliva na razširjenost uporabe orodij, je prav večji dobiček oz. dvig dodane vrednosti. 
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Testirali smo tudi prednosti uvedbe managerskih orodij v IP s clustersko analizo s 

hierarhičnim drevesnim diagramom, kjer smo ocenili razdalje (City block ali Manhattan) in 

tako oblikovali skupine prednosti. Bistvene prednosti pri vpeljavi managerskih orodij so 

predvsem v izboljšanju preglednosti procesov, v višji kakovosti proizvodov, v večjem 

zadovoljstvu odjemalcev in v izboljšanju ugleda podjetja. Managerji, ki so v svojem podjetju 

ţe vpeljali ali vpeljujejo managerska orodja, ugotavljajo, da izboljšanje uspešnosti poslovanja 

ni bistvena prednost uporabe orodij.  

Pomembne ugotovitve empiričnega raziskovalnega dela na testiranje postavljenih hipotez so 

naslednje:  

 Povezave med načrtovanjem in uporabo managerskih orodij in posledično višje dodane 

vrednosti nismo dokazali. S statističnimi testi te hipoteze ne moremo potrditi.  

 Druge na preizkus postavljene hipoteze, da med vzroki za spodbudo k uporabi 

managerskih orodij in razširjenostjo uporabe managerskih orodij ter med vzroki za 

spodbudo k uporabi managerskih orodij in dodano vrednostjo invalidskih podjetij 

obstajata povezavi tudi ne moremo potrditi.  

 Izboljšanje uspešnosti poslovanja ni bistvena prednost, ki jo ponujajo managerska orodja. 

Hipoteze ne moremo zavrniti.  

Po rezultatih testiranja hipotez ugotavljamo, da osnovni namen IP ni ustvarjanje dobička oz. 

rast dodane vrednosti, temveč zagotavljanje zaposlovanja invalidov, socialna ekonomija. 

Managerji in lastniki IP se premalo zavedajo, da je visoka dodana vrednost gibalo razvoja in 

obstanka podjetja. Podjetja managerska orodja sicer načrtujejo in izvajajo kljub prepoznanim 

oviram. Visoko je tudi zavedanje vodilnih o nujnosti sprememb in o tem, na čem naj te 

spremembe temeljijo. Kljub temu, da neposredne povezave med uporabo managerskih orodij 

in dodano vrednostjo nismo dokazali, IP vseeno predlagamo, da pričnejo z uporabo 

managerskih orodij. Podjetje, ki bo načrtovalo ali uporabljalo managerska orodja, je lahko 

prepričano, da se bo izboljšala preglednost procesov, kakovost proizvodov bo višja, večje bo 

zadovoljstvo odjemalcev in z vsem tem tudi ugled podjetja.  
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4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA S KORAKI UVAJANJA 

MANAGERSKIH ORODIJ V INVALIDSKIH PODJETJIH  

V empiričnem delu smo ugotovili, da v IP pogosto uvajajo spremembe, največkrat na 

področju izobraţevanja in usposabljanja ter na izdelkih, storitvah in procesih. Managerji so 

izrazili tudi veliko podporo uvajanju sprememb, saj so ocene ţelenega stanja k pristopu 

obvladovanja sprememb višje od dejanskega, trenutnega stanja. Iz tega podatka sklepamo, da 

se managerji zavedajo, da naj bi bilo uvajanje sprememb stalnica v vsakem podjetju. 

Največ se izvaja in vpeljuje zunanje izvajanje dejavnosti, sledi strateško načrtovanje in sistem 

vodenja po standardih ISO. Anketiranci so tudi navedena managerska orodja opredelili kot 

tista, ki jih bodo v naslednjem časovnem okviru uvedli v njihovih podjetjih. 

Najpomembnejše spodbude za uporabo managerskih orodij prihajajo od lastnikov, 

odjemalcev in zaradi potreb po večjem dobičku oz. ustvarjanju višje dodane vrednosti. Ovire, 

ki preprečujejo vzpostavitev uporabe managerskih orodij, so: preobremenjenost 

managementa, nezanimanje in premajhna podpora zaposlenih, pomanjkanje virov in slaba 

usposobljenost zaposlenih. 

Bistvene prednosti pri vpeljavi managerskih orodij, ki so jih navedli anketiranci, so v 

izboljšanju preglednosti procesov, v višji kakovosti proizvodov in procesov, v večjem 

zadovoljstvu odjemalcev in v izboljšanju ugleda podjetja. 

S faktorsko analizo smo določili dejavnike vpliva na spodbudo k vpeljavi managerskega 

orodja. Največji vpliv ima faktor, na katerega v podjetjih nimajo neposrednega vpliva 

(finančne spodbude podpornih institucij, drţavno sofinanciranje, upad prodaje, napredek 

tehnologije), sledi faktor, na katerega vodstvo lahko vpliva (izpolnjevanje zahtev naravnega 

okolja, ţelje zaposlenih, pogoji dobaviteljev), ter faktor konkurenčnosti in na koncu še faktor 

poslovne uspešnosti. 

Ovire pri vpeljavi managerskih orodij smo v največji meri prepoznali s faktorjem 

nezanimanja in nesposobnosti (nezanimanje srednjih in spodnjih managerjev, nezanimanje in 

premajhna podpora zaposlenih, slaba usposobljenost zaposlenih), sledi faktor pogojev nabave 

in prodaje ter faktor pomanjkanja virov in posledično preobremenjenosti vodstva. 

Pri testiranju hipotez smo ugotovili, da v več kot 50 % podjetij vpeljuje in uporablja tri 

managerska orodja: standarde ISO 9001, strateško načrtovanje in zunanje izvajanje 

dejavnosti. Ostalih managerskih orodij v podjetjih ne poznajo dovolj ali pa jih ne ţelijo 

vpeljati.  

V interesu lastnikov sta čim večji dobiček in visoka dodana vrednost, temu interesu pa se 

podrejajo managerji. Odjemalci prav tako ţelijo poslovati z zanesljivim, urejenim podjetjem, 

ki je dolgoročno uspešno in zanesljivo. 
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4.1 Predlogi za izboljšanje stanja  

IP predlagamo, da glede na prednosti uporabe managerskih orodij pričnejo z njihovo uporabo. 

Ključno je, da vsi udeleţenci v podjetju zasledujejo iste cilje, za kar je odgovorno vodstvo. V 

podjetjih bodo z uporabo orodij dosegli, da bodo njihovi poslovni procesi bolj pregledni, 

dosegali bodo višjo kakovost proizvodov in procesov, imeli bodo zadovoljne odjemalce in 

povečali ugled. Pred uvajanjem ali pri njem naj bi v podjetju premagati ovire pri 

vzpostavljanju uporabe managerskih orodij. Te so največje prav pri srednjem in spodnjem 

managementu ter pri slabo usposobljenih zaposlenih sodelavcih. Velika ovira, ki so jo 

prepoznali sami vršni managerji, je v njihovi preobremenjenosti s sprotnim delom in v 

pomanjkanju virov, saj vpeljava managerskih orodij zahteva določena sredstva. Za 

premagovanje ovir vodilnim svetujemo, da pred uvajanjem seznanijo zaposlene s koristmi, ki 

jih prinašajo managerska orodja, omogočijo izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih in 

zagotovijo vire. Za navedene aktivnosti bi predvsem za mikro, pa tudi za majhna in srednje 

velika podjetja predlagali strokovno pomoč, ki bi jo lahko ponudila drţava v sodelovanju z 

izobraţevalnimi in svetovalnimi institucijami, saj v podjetjih nimajo na voljo dovolj 

strokovno usposobljenega osebja. Tudi pri zagotavljanju virov bi lahko med sredstva drţavne 

pomoči IP priključili sredstva, namenjena spodbudam za uporabo managerskih orodij. IP bi si 

lahko pomagala tudi med sabo, saj v mnogih uspešnih podjetjih določena orodja ţe 

uporabljajo in bi lahko bila primer dobre prakse.  

Edino managersko orodje, s katerim doseţemo signifikantno višjo dodano vrednost, je EFQM 

(v majhnih, srednjih in velikih podjetjih). Če je ključni cilj podjetja doseganje visoke dodane 

vrednosti, predlagamo, da v podjetju pričnejo z uvajanjem in uporabo modela EFQM. V 

mikro podjetjih višjo dodano vrednost dosegajo, če izvajajo strateško načrtovanje. Tem 

podjetjem predlagamo, da zaradi ostalih prednosti pričnejo uporabljati tudi druga managerska 

orodja, če pa je njihov glavni cilj doseganje višje dodane vrednosti, pa poleg strateškega 

načrtovanja tudi EFQM.  

Glede na mnoţično uporabo standarda ISO, strateškega načrtovanja in zunanjega izvajanja 

dejavnosti podjetjem, ki še ne uporabljajo nobenega orodja, svetujemo, da pričnejo z 

uvajanjem prav naštetih orodij, saj je za podporo uvajanju na voljo dovolj primerov dobre 

prakse. Brez uporabe navedenih orodij je v sodobnem poslovnem svetu preţivetje podjetja 

ogroţeno. Standard ISO prinaša urejenost procesov, dvig kakovosti in ga pogosto zahtevajo 

tudi odjemalci, strateško načrtovanje je nujno za doseganje ciljev, zunanje izvajanje 

dejavnosti pa med drugim zmanjšuje stroške obratovanja. V IP, ki so omejena tudi pri številu 

zaposlenih, pa zunanje izvajanje dejavnosti pomaga tako, da ima IP zagotovljene vse za 

preţivetje nujne poslovne procese. V podjetju, ki določena orodja ţe uporablja, naj bi v 

strategiji predvideli nadaljnje korake. Ugotovili naj bi potrebe in usmeritve, za kar je 

odgovorno vodstvo. Iz nabora managerskih orodij naj bi izbrali orodje, ki bo prineslo največje 
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koristi ob najmanjšem tveganju. Nekatera orodja, kot na primer prebojne inovacije, naj bi 

postala stalnica, saj pomembno vplivajo na konkurenčnost podjetja. 

4.2 Koraki uvajanja managerskega orodja v invalidskem podjetju 

Kotter in Cohen (2003, 15) sta predlagala korake za doseganje uspešnih velikopoteznih 

sprememb. Ti koraki si sledijo po naslednjem vrstnem redu: ustvarjanje občutka nujnosti, 

sestava vodilnega tima, prava vizija, sporočanje (da ljudi navdušimo), pooblaščanje, 

doseganje kratkoročnih uspehov, vztrajnost in utrjevanje sprememb. 

Na osnovi empiričnega dela bomo predstavili postopek uvajanja managerskega orodja po 

korakih. Predlagamo naslednje korake uvajanja: 

1. Analiza stanja, odločitev o uporabi, izbira primernega managerskega orodja. V prvem 

koraku naj bi zaposlene prepričali, da je sprememba nujna. Prikazali naj bi problem, 

usmeritve, izbiro orodja, cilje. IP, ki še ne uporablja managerskih orodij, svetujemo, da se 

odloči za uporabo enega od orodij, ki ga ţe uporablja večina IP (ISO standard, zunanje 

izvajanje dejavnosti ali strateško načrtovanje), ostalim podjetjem svetujemo, da izberejo 

orodje po prepoznanih vplivnih vzrokih, ki so v empiričnem delu predstavljeni v 

preglednici 21. Če je glavni cilj podjetja povečanje dodane vrednosti in dobička, 

predlagamo izbiro orodja EFQM.  

2. Sestava vodilnega tima. V mikro in manjših podjetjih to vlogo prevzame ali direktor ali 

pooblaščenec vodstva. V to skupino vključimo po potrebi zunanjega svetovalca. Ta korak 

vključuje seznanitev tima z orodjem, izobraţevanje o orodju, strategijo za doseganje cilja, 

časovni okvir uvajanja, ovire in prednosti uvedbe in predstavitev morebitne dobre prakse. 

Zunanja pomoč pri uvajanju managerskega orodja je pomembna za razbremenitev 

vodstva, saj je ena od ovir pri vpeljavi prav preobremenjenost vodstva s sprotnim delom. 

3. Postavitev smeri in vizije spremembe, ki jo pojasnimo udeležencem v podjetju. V tej fazi 

naj bi vodstvo zagotovilo tudi vire za izvedbo naloge. Pri zagotavljanju virov, tako 

finančnih kot nefinančnih (svetovalci, izobraţevanja, pretok informacij), svetujemo, naj 

se vključi drţava preko drţavnih pomoči IP na način, da se ta sredstva ne štejejo v 

zgornjo mejo intenzivnosti drţavnih pomoči. Ključno za uspeh je tudi izobraţevanje in 

usposabljanje udeleţencev, saj je slaba usposobljenost velika ovira pri vpeljavi. 

4. Uvedba managerskega orodja – izvajanje aktivnosti. Tukaj vključimo v izvajanje 

sprememb vse zaposlene. Pomembna sta komuniciranje in pretok informacij, saj smo 

ugotovili, da so glavne ovire pri uvajanju nezanimanje srednjih in spodnjih managerjev, 

nezanimanje in slaba podpora zaposlenih ter slaba usposobljenost zaposlenih. Ves čas 

zaposlenim sporočamo, v katero smer gredo spremembe, kakšni so trenutni rezultati in 

katere aktivnosti izvajamo. Predstavimo jim uspešno IP in poudarjamo prednosti uvajanja 

orodja. Prepoznali smo bistvene prednosti: preglednost procesov, višja kakovost 

proizvodov, večje zadovoljstvo odjemalcev in izboljšanje ugleda podjetja.  
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5. Integracija orodja v sistem delovanja podjetja. V tem koraku je nujna odstranitev ovir, da 

udeleţenci lahko delujejo. Zaposleni naj bodo prepričani, da lahko izpeljejo spremembo. 

Pomembne so spodbude lastnikov, odjemalcev in vodstva.  

6. Uporaba orodja, izvajanje spremembe. V šestem koraku predstavimo doseţke v obliki 

otipljivih rezultatov. Predstavimo doseţene koristi, prednosti. Zaposleni naj se v tej fazi 

poistovetijo s spremembo, jo sprejmejo za svojo. Doseţke predstavimo tako znotraj 

podjetja kot tudi zunanjim udeleţencem (odjemalci, druţbena skupnost). Pomembno je, 

da ne uvajamo preveč orodij hkrati, saj tako cilji niso dosegljivi. 

7. Vztrajanje, dolgoročna uporaba orodja. Ne smemo ostati le pri kratkoročnem uspehu, 

sledimo postavljeni strategiji in viziji podjetja. Ovrednotimo vse koristi, ki jih je prinesla 

uvedba uporabe managerskega orodja, prepoznane morajo biti slabosti. Ves čas poteka 

intenzivna komunikacija med udeleţenci, odstranjujejo se morebitne ovire in slabosti. 

Potekajo izobraţevanja in ocenjevanja. Pomembno je torej vzdrţevanje vzpostavljenega 

sistema in stalna pomoč uporabnikom pri njihovem vsakdanjem delu. 

8. Utrjevanje sprememb in načrtovanje za prihodnost. Nov način dela, obnašanja, moramo 

vzdrţevati, da uspe. Nova kultura nadomesti stare navade. Prednosti uvedbe ali morebitne 

slabosti so v tem koraku popolnoma poznane. Ovrednoteni so učinki, doseţeni cilji. 

Vodstvo se usmeri v prihodnost.  

Navedeni koraki se med seboj prepletajo, lahko pa predstavljajo osnovni vzorec za uvajanje 

sprememb v podjetju (Kotter in Cohen 2003). 

Predlagani koraki za uvedbo managerskega orodja v IP so lahko dobra osnova in pomoč 

managerjem IP, ki se odločajo o uporabi orodij. Najteţje je uvajanje v mikro podjetjih, kjer je 

prisotna velika omejenost v kadrovskem potencialu in v veliki preobremenjenosti vodilnih. 

Predlagamo, da za mikro, pa tudi za majhna in srednje velika podjetja, drţava ali lastniki, ki 

so lahko tudi večje skupine podjetij, zagotovijo finančno, predvsem pa strokovno pomoč. 
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5 SKLEP 

Namen tega poglavja je podati celovit prikaz bistvenih teoretičnih ugotovitev s področja 

načrtovanja in uporabe managerskih orodij in dodane vrednosti kot merila uspešnosti ter 

bistvenih empiričnih ugotovitev, s katerimi smo poskušali potrditi oziroma ovreči hipoteze, 

oblikovane na osnovi teoretičnih izhodišč in opisane problematike. V nadaljevanju so 

predstavljene omejitve in predpostavke, ki jih je v nalogi treba upoštevati, podan je predviden 

prispevek k znanosti in na koncu še predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

5.1 Povzetki iz celotne raziskave 

V magistrski nalogi se ukvarjamo s proučevanjem poznavanja in uporabe managerskih orodij 

in z vplivom uporabljenih orodij na poslovanje IP. Proučujemo povezave med uporabo orodij 

in uspešnostjo podjetij, ki se kaţe preko ustvarjene dodane vrednosti. Metodološko smo 

nalogo razdelili v dva dela – na teoretični in empirični del. 

Teoretični del predstavlja kritično obravnavo izbranih managerskih orodij, njihovo 

načrtovanje in uporabo ter teoretična izhodišča dodane vrednosti kot merila uspešnosti 

podjetja. Raziskavo smo izvedli zaradi informacije o poslovanju 164 IP v RS, saj so ta kljub 

drţavni pomoči premalo uspešna. Na osnovi teh informacij smo skušali ugotoviti vzroke za 

takšno stanje, zato smo analizirali stališče direktorjev glede uporabe managerskih orodij z 

vidika njihovega vpliva na uspešnost poslovanja. Na osnovi literature smo ugotovili, da je za 

preţivetje podjetja nujna sposobnost prilagajanja spremembam. Na uspešnost obvladovanja 

sprememb močno vpliva kakovost vodenja. Ključni so vodstveni delavci, ki naj bi poznali 

managerska orodja in moţnosti njihove integracije v poslovni model podjetja. Obvladati 

morajo tehnike in najsodobnejša znanja s področja vodenja. Pri odločitvah jim je v veliko 

pomoč uporaba teh orodij, zato naj bi vedeli, kaj nudijo in kdaj naj jih uporabijo.  

V nalogi smo predstavili trinajst, v svetu in v Sloveniji najbolj uporabljenih managerskih 

orodij, jih opisali in podali način uporabe. Vsi modeli so si podobni v tem, da kot 

najpomembnejše navajajo procese, izboljševanje, odjemalce in cilje. Tako je njihova osnovna 

struktura zgrajena iz gradnikov, usmerjenih na odjemalce, v izid, v procesni pristop in v 

razvoj zaposlenih. Uporaba posameznega managerskega orodja lahko poleg koristi prinaša 

tudi slabosti. Managerji naj bi bili sposobni izbrati pravo kombinacijo managerskih orodij, 

uvajati spremembe ob pravem času in na pravi način, vse to ob zaupanju v zaposlene. Za 

merilo uspešnosti smo izbrali dodano vrednost, saj jo v literaturi avtorji tako tudi 

predstavljajo, na njej temelji rast podjetja in njegova konkurenčna sposobnost. Na dvig 

dodane vrednosti vpliva uvajanje sprememb, pri katerih pa so nam v pomoč managerska 

orodja.  
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Raziskave na področju uporabe managerskih orodij v Sloveniji kaţejo na velik zaostanek pri 

uporabi orodij za vodilnimi svetovnimi podjetji. Kritična ugotovitev je predvsem, da tuja 

uspešna podjetja ustvarijo bistveno višjo dodano vrednost kot slovenska (Loţar 2009, 1–14).  

S pojavom svetovne gospodarske krize je zaznan upad uporabe managerskih orodij v svetu, 

saj se deleţi uporabe niţajo, uporabljajo jih v manjšem številu podjetij, uporabljajo pa tudi 

manjše število različnih orodij (Rigby in Bilodeau 2007, 2009 in 2011). 

V empiričnem delu magistrske naloge smo zasnovali kvantitativno raziskavo, s katero smo 

ugotavljali uporabo managerskih orodij v IP in njihovo povezavo z dodano vrednostjo. 

Uporabili smo metodo ankete, ki smo jo izvedli pri direktorjih IP. Statistično analizo smo 

opravili s pomočjo programske opreme Statsoft Statistica. Uporabili smo elementarne 

statistične metode, linearno regresijo s korelacijo, analizo variance, Studentov t-test, F-test, 2 

test, clustersko in faktorsko analizo. S t-testom smo testirali razliko med pristopom k 

obvladovanju organizacijskih sprememb, dejanskim in ţelenim stanjem. Preverjanje o tem, ali 

se IP glede na velikost in starost razlikujejo po pogostosti uvajanja sprememb, smo opravili z 

analizo variance. Za ugotavljanje pomembnosti vzrokov za spodbudo k uporabi oz. 

načrtovanju managerskih orodij in za prepoznavanje ovir smo uporabili faktorsko analizo, 

prednosti uporabe orodij pa smo določili s pomočjo clusterske analize s hierarhičnim 

drevesnim diagramom. Testirali smo tudi hipoteze, s čimer smo ugotavljali, ali je uporaba 

managerskih orodij signifikantno povezana z višjo dodano vrednostjo. 

Iz empiričnega dela raziskave vidimo, da IP letno uvajajo spremembe le na področju 

izobraţevanja in usposabljanja. Najmanj pogosto uvajajo spremembe na področju postopkov 

proizvajanja, strojev ali opreme. Od managerskih orodij najpogosteje izvajajo in vpeljujejo 

zunanje izvajanje dejavnosti, strateško načrtovanje in sistem vodenja po ISO 9001 (v več kot 

polovici IP), najmanj pa model Six Sigma in diferencirano kadrovsko strategijo. Tudi pri 

namenu uvajanja posameznih managerskih orodij so izidi podobni, saj bodo v največ 

podjetjih pričeli z uvajanjem ISO, strateškim načrtovanjem in zunanjim izvajanjem 

dejavnosti. Zanimivo je, da ta tri managerska orodja po mnenju anketirancev najbolj vplivajo 

na konkurenčnost podjetja. Pozitivno je, da so direktorji v ospredje postavili prebojne 

inovacije. Edino managersko orodje, za katerega smo dokazali pozitivno povezavo z višino 

dodane vrednosti, je EFQM. Največjo spodbudo za uvajanje managerskih orodij po mnenju 

direktorjev podjetij predstavljajo zahteve lastnikov in odjemalcev ter potreba po višjem 

dobičku oz. višji dodani vrednosti. Največje ovire so preobremenjenost managementa s 

sprotnim delom, neznanje in premajhna podpora zaposlenih ter pomanjkanje virov. V mikro 

podjetjih manj pogosto od ostalih uvajajo spremembe predvsem na področju inovacij, v 

raziskavah in razvoju, na izdelkih, storitvah in procesih. V starejših podjetjih so bolj 

inovativni od tistih, ki poslujejo krajši čas. Največji vpliv na spodbudo k uporabi orodij ima 

faktor, ki vsebuje finančne spodbude podpornih institucij in drţavno sofinanciranje, upad 

prodaje ter napredek tehnologije, na kar pa v podjetjih običajno nimajo vpliva. Največjo oviro 
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vpeljevanju managerskih orodij predstavlja faktor nezanimanja in nesposobnosti, kar pomeni, 

da srednji in spodnji managerji niso naklonjeni spremembam, da spremembe zaposlenih ne 

zanimajo in da so tudi slabo usposobljeni. Z raziskavo smo ugotovili tudi, da lastniki in 

zaposleni ne zasledujejo istega cilja. Bistvene prednosti uporabe managerskih orodij so 

predvsem v izboljšanju preglednosti procesov, v višji kakovosti proizvodov, v večjem 

zadovoljstvu odjemalcev in v izboljšanju ugleda podjetja.  

V IP, ki načrtujejo in uporabljajo managerska orodja, ne dosegajo signifikantno višje dodane 

vrednosti na zaposlenega od tistih, ki ne načrtujejo ali ne uporabljajo orodij. Izjema je le 

uporaba modela odličnosti EFQM, ki izkazuje pozitivno povezavo z višino ustvarjene dodane 

vrednosti. Povezave med uporabo managerskih orodij in posledično višjo dodano vrednostjo 

nismo dokazali. Izboljšanje uspešnosti poslovanja ni bistvena prednost, ki jo ponujajo 

managerska orodja. Raziskava je pokazala, da osnovni namen v IP ni ustvarjanje dobička oz. 

visoke dodane vrednosti, pomembnejše je zaposlovanje invalidov v okviru socialne 

ekonomije. 

Vršni managerji se sicer zavedajo nujnosti spreminjanja, še vedno pa prepoznavajo preveč 

ovir na tej poti. Nujno je, da se v ustvarjanje pogojev za spreminjanje vključi tudi drţava, ki 

lahko ponudi pomoč pri zagotavljanju virov, pri izobraţevanju in usposabljanju zaposlenih in 

tudi pri spodbujanju lastnikov in managerjev k spremembam. Glede na bistvene prednosti 

uporabe svetujemo, da v podjetjih nedvomno pričnejo z uvajanjem in uporabo managerskih 

orodij. Najpomembnejše je, da bodo vršni managerji na poti do spreminjanja znali prepoznati 

spodbude in premagati ovire ter postaviti skupne cilje, s katerimi se bodo poistovetili vsi 

udeleţenci v podjetju.  

Za izboljšanje stanja na področju uvajanja managerskih orodij v IP smo predstavili osem 

korakov uvajanja. Prvi korak je analiza stanja in odločitev o uporabi z izbiro najprimernejšega 

orodja. Sledi sestava vodilnega tima, v katerega bi vključili zunanjega sodelavca – svetovalca, 

saj bi s tem razbremenili vodstvo in izobrazili udeleţence tima. Tretji korak vsebuje 

postavitev smeri in vizijo spremembe, zagotovili naj bi tudi vire za izvedbo (predlagamo, da 

se v pomoč vključi drţava) ter izobrazili in usposobili udeleţence. Nadaljevanje je uvedba 

orodja – izvajanje aktivnosti, v kar vključimo vse zaposlene. Odstranili naj bi ovire, kot so 

nezanimanje spodnjih in srednjih managerjev, nezanimanje zaposlenih in njihova slaba 

podpora ter slaba usposobljenost zaposlenih. Peti korak je integracija v sistem delovanja 

podjetja, kjer so pomembne spodbude lastnikov, odjemalcev in vodstva. V šestem koraku 

spremembo ţe izvajamo, pomembno je, da postavimo dosegljive cilje in udeleţencem 

predstavimo doseţke. Sedmi korak je vztrajanje, dolgoročna uporaba orodja, kjer sledimo 

strategiji in viziji podjetja. Zadnji, osmi korak pa je utrjevanje sprememb in načrtovanje za 

prihodnost.  
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5.2 Omejitve in predpostavke 

V zvezi z vsebino magistrske naloge smo izhajali iz naslednjih predpostavk:  

 Raziskava zajema vsa IP v R Sloveniji. 

 Pridobivanje statističnih in finančnih podatkov ter informacij je na voljo preko uradnih 

virov. 

 Pridobivanje podatkov in informacij z anketnim vprašalnikom je najprimernejši način za 

izvedbo empirične kvantitativne raziskave. 

 Vsako posamezno managersko orodje ima svoje prednosti in slabosti. 

 Obstaja najmanj 20 managerskih orodij in ta različno vplivajo na dodano vrednost. 

 Enotni model obvladovanja sprememb, ki bi bil splošno veljaven, ne obstaja. 

 Za načrtovanje in uporabo managerskih orodij v podjetju je odločilna vloga vodilnih. 

 Dodana vrednost je primeren kazalnik uspešnosti v IP.  

 Anketirani za svoja podjetja poznajo dodano vrednost na zaposlenega glede na povprečje 

osnovne klasifikacije dejavnosti podjetja. 

 Upoštevana je pomembnost velikosti IP pri testiranju razlik med dodanimi vrednostmi na 

zaposlenega.  

Omejitve magistrske naloge so predvsem naslednje:  

 Dostopni statistični in finančni podatki ter informacije izhajajo iz zaključnih računov za 

leto 2007 in 2008. 

 Analiza stanja na področju IP je relativno stara, zadnja analiza Ministrstva za delo, 

druţino in socialne zadeve je bila izdelana v letu 2006. 

 IP so razvrščena po različnih klasifikacijah dejavnosti. 

 V uporabi je mnogo managerskih orodij, zato smo se morali omejiti le na nekatera. 

 V anketi bodo na opisna vprašanja odgovori subjektivni. 

 Anketirali bomo direktorje v IP, katerih preobremenjenost je lahko vzrok za manjši 

odziv. 

 Anketiranje in analiza rezultatov ankete bosta izvedena v času recesije. 

 Predhodnih raziskav o načrtovanju in uporabi managerskih orodij v RS je zelo malo, v IP 

pa jih praktično ni.  

5.3 Prispevek k znanosti  

Predvideni prispevek k znanosti je v tem, da smo poskušali predstaviti povezavo med 

načrtovanjem in uporabo managerskih orodij in dodano vrednostjo v posebnem segmentu 

gospodarskih druţb, v invalidskih podjetjih. Ugotavljali smo, ali je uporaba teh orodij 

signifikantno povezana z višino ustvarjene dodane vrednosti, ki je ključen kazalnik 

konkurenčnosti podjetja. Z izvedbo raziskave ugotavljamo, katera so temeljna področja 

pristopa obvladovanja organizacijskih sprememb, katera managerska orodja v IP poznajo, 
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vpeljujejo in izvajajo. Raziskava odgovori tudi na vprašanje, kateri so vzroki za spodbudo k 

uporabi oz. načrtovanju managerskih orodij in katere so glavne ovire pri uvajanju sprememb. 

Empirično smo preverili, katero uvedeno managersko orodje najbolj povečuje konkurenčnost 

IP in katere so največje prednosti uporabnikov managerskih orodij. Poskušamo podati 

praktične smernice managerjem v IP za laţje in učinkovitejše odločanje o načrtovanju in 

uporabi managerskih orodij, jih seznaniti z glavnimi prednostmi uporabe in z ovirami, ki jih 

lahko pričakujejo.  

Za zbiranje podatkov in njihovo analiziranje smo pridobili soglasje Ministrstva za delo, 

druţino in socialne zadeve, ki bo v okviru Direktorata za invalide lahko ugotovitve raziskave 

uporabilo za oblikovanje in sprejemanje odločitev na področju invalidskega varstva, 

predvsem pri zaposlovanju invalidov v okviru IP. 

Upoštevati moramo tudi predhodne raziskave na temo načrtovanja in uporabe managerskih 

orodij. Bukovec in Markič (2008, 431–445) raziskujeta razširjenost sodobnih pristopov in 

modelov, uporabljenih v organizacijskih sistemih slovenskih podjetij, katerih namen je stalno 

izboljševanje poslovnega uspeha. Tudi Loţar (2009, 1–14) se ukvarja z uporabo 

najsodobnejših sistemov vodenja in ugotavlja zaostanke slovenskih podjetij za svetovnimi 

multinacionalkami. Uporaba managerskih orodij v svetovnem merilu (Rigby in Bilodeau 

2007, 2009, 2011) je osredotočena na spodbude, ovire in prednosti uporabe ter na njihovo 

pogostost uporabe in zadovoljstvo z izidi. Vse naštete raziskave so nam v pomoč, v nobeni pa 

ne obravnavajo le IP. 

5.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Bodoče raziskave naj bi predstavile zelo uspešno IP, v našem primeru takšno, ki dosega 

nadpovprečno dodano vrednost. Raziskavo v podobni obliki naši raziskavi bi lahko izvedli po 

določenem časovnem obdobju, predvsem takrat, ko bodo znani učinki spremembe in 

dopolnitve zakonodaje, ki opredeljuje delovanje IP. Ena od bistvenih omejitev raziskave je 

tudi čas recesije, v kateri se podjetja nahajajo. Rezultati raziskave bi bili verjetno drugačni, če 

bi raziskavo ponovili v času visoke gospodarske rasti. Zanimivo bi bilo opraviti raziskavo, ki 

bi bila specializirana po panogah, v katerih IP delujejo, saj so umeščena v različne dejavnosti. 

Podjetja so tudi različnih velikosti, zato bi predlagali, da se morebitna prihodnja raziskava 

nadaljuje tudi po tem merilu. 

Pričakujemo, da bodo ugotovitve iz magistrske naloge koristne z akademskega in znanstveno-

raziskovalnega vidika. Prav tako smo predlagali način izboljšanja stanja pri uvedbi 

managerskih orodij in tako podali smernice in napotke vršnim managerjem in lastnikom IP za 

uvajanje sprememb. Naloga je uporabna tudi za drţavne institucije, ki se ukvarjajo s 

problematiko zaposlovanja invalidov, saj lahko v nalogi najdejo rešitve, kako izboljšati 

uspešnost in zagotovili dolgoročno stabilnost IP. 



 

107 

LITERATURA IN VIRI 

Literatura 

Banič, Ivo D. 2007. Poslovna politika: procesi upravljanja in vodenja gospodarskih družb. 

Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede. 

Biloslavo, Roberto. 2008. Strateški management in management spreminjanja. Koper: 

Fakulteta za management.  

Brigham, Eugene F. in Phillip R. Davies. 2004. Intermediate financial management. Masson: 

South-Western. 

Brown, Douglas in Scott Wilson. 2005. The black book of outsourcing: how to manage the 

changes, challenges and opportunities. New Jersey: Wiley. 

Bukovec, Boris in Mirko Markič. 2008. The level of integration of various models for 

organisational change management in Slovenian organisations. International Journal of 

Business and Systems Research 2 (4): 431–445. 

Bukovec, Boris. 2004. Temeljni gradniki nove paradigme managementa človeških virov pri 

obvladovanju organizacijskih sprememb. Doktorska disertacija, Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za organizacijske vede Kranj. 

Bukovec, Boris. 2009a. Nova paradigma obvladovanja sprememb. Nova Gorica: Fakulteta za 

uporabne druţbene študije. 

Bukovec, Boris. 2009b. Sovpadanje temeljnih gradnikov različnih modelov obvladovanja 

organizacijskih sprememb. 

Http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/LiteraturaSlo/

SovpadanjeTemGradnikov.doc (23. 11. 2011). 

Camp, Robert C. 1994. Business process benchmarking: Finding and implementing best 

practices. Milwaukee: ASQC Quality. 

Carrier, Michel A. 2009. Innovation for the 21st century. Oxford, New York: Oxford 

University Press. 

Carter, Peter. 2005. Business process reengineering. Team technology. 

Http://www.teamtechnology.co.uk/business-process-reengineering.html (21. 11. 2011). 

Chen, Injazz J. in Karen Popovich. 2003. Understanding customer relationship management 

(CRM): People, process and technology. Business Process Management Journal 11 (5): 

672–688.  

Christensen, Clayton M., Scott D. Anthony in Erik A. Roth. 2005. Korak pred prihodnostjo. 

Ljubljana: GV Zaloţba. 

Churchill, Gilbert A., Jr., in Dawn Iacobucci. 2008. Marketing research: methodological 

foundations. Masson: Thomson/South-Western. 

Crandall, Richard E. in William R. Crandall. 2008. New methods of competing in the global 

marketplace. Boca Raton: CRC Press/Taylor&Francis Group. 

Daft, Richard L. 2008. New era of management. Nashville: Vanderbilt University. 

DeToro, Irving. 1995. Business process benchmarking workshop. Rochester: The Quality 

Network. 

http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/LiteraturaSlo/SovpadanjeTemGradnikov.doc%20(23
http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Dokpdf/PRSPO/LiteraturaSlo/SovpadanjeTemGradnikov.doc%20(23
http://www.teamtechnology.co.uk/business-process-reengineering.html%20(21


 

108 

Deming, Edwards W. 2002. Out of the crisis. Cambridge: MIT Press. 

Divjak, Katja. 2008. Benchmarking – učite se od najboljših. Http://www.poslovni-

bazar.si/?mod=articles&article=1497 (21. 11. 2011). 

Drucker, Peter F. 2001. Managerski izzivi v 21. stoletju. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Drucker, Peter F. 2004. O managementu. Ljubljana: GV Zaloţba. 

Dubrovski, Drago. 2004a. Krizni management in prenova podjetja. Koper: Fakulteta za 

management. 

Dubrovski, Drago. 2004b. Strateške poslovne in kapitalske povezave. Koper: Fakulteta za 

management. 

Dubrovski, Drago. 2007. Privlačnost in zahtevnost iskanja in oskrbovanja trţnih niš. Naše 

gospodarstvo 53 (3/4): 90–99. 

Dyche, Jill. 2005. The CRM handbook. Boston: Addison-Wesley. 

Easterby-Smith, Mark, Richard Thorpe in Andy Lowe. 2005. Raziskovanje v managementu. 

Koper: Fakulteta za management. 

Fatur, Peter in Borut Likar. 2009. Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja. Koper: 

Fakulteta za management. 

Fatur, Peter. 2009. Analiza invencijsko – inovacijskega managementa v slovenskih podjetjih. 

Http://209.85.129.132/search?q=cache:1a42WhCbqHgJ:www.gzs.si/pripone/13267/oei27

140d13267a1439a1625a13a9550a.ppt+orodja+vodenja&cd=9&hl=sl&ct=clnk&gl=si 

(31. 3. 2009). 

Finnegan, David Jesse in Leslie E. Willcocks. 2007. Implementing CRM: From technology to 

knowledge. Chichester: Wiley. 

Frame, J. Davidson. 2002. The new project management. San Francisco: Jossey-Bass. 

Friedl, Peter in Roberto Biloslavo. 2009. The influence of selection factors on evolutionary 

change methods: a case in the civil engineering industry. Management Decision 47 (5): 

681–701. 

Godin, Seth. 2005. Trženje z dovoljenjem: kako spremenimo neznance v prijatelje in prijatelje 

v kupce. Ljubljana: Orbis. 

Gomezelj Omerzel, Doris. 2008. Znanje zaposlenih ter poslovna uspešnost malih in srednje 

velikih podjetij. Koper: Fakulteta za management. 

Grünig, Rudolf in Richard Kühn. 2008. Process-based strategic planning. Berlin, Heidelberg: 

Springer. 

Hammer, Michael in James Champy. 1995. Preurejanje podjetja: manifest revolucije v 

poslovanju. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Harmon, Paul. 2007. Business process change. Burlington: Morgan Kaufmann. 

Harry, Mikel J. in Richard R. Schroeder. 2005. Six sigma: The breakthrough management 

strategy revolutionizing the World`s top corporations. New York: Currency. 

Hohnjec, Matej. 2006. Six sigma – pot k optimalnim procesom. Http://posvet-

orodjarstvo.com/arhiv/orodjarstvo_2006/vsebina/Zbornik/Clanek_09.pdf (3. 4. 2009). 

Jeston, John in Johan Nelis. 2008. Business process management. Amsterdam: Elsevier. 

Juran, Joseph M. 1998. Juran`s quality handbook. New York: McGraw-Hill. 



 

109 

Kaplan, Robert S. in David P. Norton. 2000. Uravnoteženi sistem kazalnikov: preoblikovanje 

strategije v dejanja. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Kaplan, Robert S. in David P. Norton. 2001. Strateško usmerjena organizacija. Ljubljana: GV 

Zaloţba. 

Kavčič, Klemen. 2008. Snovanje celostne strategije zunanjega izvajanja dejavnosti – interesi 

in razmerja moči med udeleženci. Doktorska disertacija, Univerza na Primorskem, 

Fakulteta za management Koper. 

Kavčič, Klemen. 2011. Oskrbne verige, logistika in nabava. Ljubljana: Zavod za varnostne 

strategije pri Univerzi v Mariboru. 

Kejţar, Ivan. 2009. Mesto človeka v organizaciji in njegova participativna vloga. 

Http://www.delavska-participacija.com/clanki/ID980203.doc (21. 11. 2011). 

Kobayashi, Iwao. 2003. 20 ključev. Ljubljana: Lisac & Lisac. 

Kos, Marko. 2000. Menedžment dodane vrednosti. Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede. 

Kotler, Philip in Gary Armstrong. 2006. Principles of marketing. Upper Saddle River, New 

Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Kotler, Philip. 2004. Management trženja. Ljubljana: GV zaloţba. 

Kotter, John P. in Dan S. Cohen. 2003. Srce sprememb: resnične zgodbe o tem, kako ljudje 

spreminjajo svoje organizacije. Ljubljana: GV zaloţba. 

Kovačič, Andrej in Vesna Bosilj Vukšić. 2005. Management poslovnih procesov. Ljubljana: 

GV Zaloţba. 

Kralj, Janko. 2003. Management: temelji managementa, odločanje in ostale naloge 

managerjev. Koper: Visoka šola za management. 

Kriţman, Vojko in Rajko Novak. 2002. Upravljanje poslovnih procesov. Ljubljana: Slovenski 

institut za kakovost in meroslovje. 

Kvas, Rado in Uroš Zarnik. 2006. Uvajanje poslovne odličnosti v slovenska podjetja. 

Http://www.sist.si/slo/z2/2006-09program.pdf (1. 4. 2009). 

Loţar, Boštjan. 2008. Sodobni kadrovski sistemi zahtevajo učinkovit kadrovski kontroling in 

aktivno vključevanje uprav podjetij. Http://www.planetgv.si/upload/htmlarea/files/Lozar-

internet.ppt (20. 11. 2011). 

Loţar, Boštjan. 2009. Slovenska podjetja precej zaostajajo za tujimi in nujno potrebujejo 

razvojni skok. Http://www.zdruzenje-

manager.si/storage/3197/BOSTJAN%20LOZAR.pdf (20. 11. 2011). 

Mahin, Philip W. 1991. Business-to-business marketing. Boston: Allyn and Bacon. 

Markič, Mirko. 2004. Inoviranje procesov: pogoj za odličnost poslovanja. Koper: Fakulteta 

za management. 

Markun, Branko. 2008. Vpliv sistemov vodenja na uspešnost poslovanja. 

Http://www.siq.si/o_institutu/novice/novica/article/574/702/neste/12/index.html?cHash=

e35749e632 (20. 11. 2011).  

Markun, Branko. 2009. ISO 9001 sistemi vodenja kakovosti. 

Http://www.siq.si/Sistemi_vodenja_kakovosti.759.0.html (1. 4. 2009) 

Marzano, Stefano. 2005. People as a source of breakthrough innovation. Design Management 

Review 16 (2): 23–29.  

http://www.delavska-participacija.com/clanki/ID980203.doc%20(21
http://www.planetgv.si/upload/htmlarea/files/Lozar-internet.ppt%20(20
http://www.planetgv.si/upload/htmlarea/files/Lozar-internet.ppt%20(20


 

110 

McDonald, Malcom in Ian Dunbar. 2004. Market segmentation. Oxford: Elsevier 

Butterworth-Heinemann. 

Michalska, Joanna. 2008. Using the EFQM excellence model to the process assessment. 

Journal os Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 27 (2): 203–206. 

Http://www.journalamme.org/papers_vol27_2/27222.pdf (28. 11. 2011). 

Micklethwait, John in Adrian Wooldridge. 2000. Guruji managementa: modreci ali 

šarlatani? Radovljica: Didakta. 

Milost, Franko. 2010. Sistem denarnih kazalnikov poslovanja, povezanih z naloţbami v 

zaposlene. V Človek in organizacija, ur. Tomaţ Kern, 179–180, Maribor: Fakulteta za 

organizacijske vede. 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje. 2011. EFQM 

model odličnosti. Ljubljana: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. 

Mintzberg, Henry. 2000. The rise and fall of strategic planning. London: Prentice Hall. 

Nosan, Maja. 2002. Nekateri rezultati uvajanja metode 20 ključev v slovenskih podjetjih. V 

On the journey towards excellence, proceedings of the International 20 keys conference, 

ur. Franc Gider, 26–29. Ljubljana: Deloitte&Touche. 

Piskar, Franka in Slavko Dolinšek. 2006. Učinki standarda kakovosti ISO: od managementa 

kakovosti do poslovnega modela. Koper: Fakulteta za management. 

Power, Mark J., Kevin C. Desouza in Carlo Bonifazi. 2006. The outsourcing handbook: How 

to implement a successful outsourcing process. London, Philadelphia: Kogan Page. 

Pučko, Danijel. 2008. Strateški management 1. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Rašič, Katja in Mirko Markič. 2008. Inovativnost in uspešnost gospodarskih družb. Koper: 

Fakulteta za management. 

Renko, Janez. 2004. Stalne izboljšave – ključ za uspeh. Glas gospodarstva, junij, 74. 

Rigby, Darell K. 2011. Management tool 2011: An executive`s guide. 

Http://www.bain.com/Images/Bain_Management_Tools_2011.pdf (6. 12. 2011). 

Rigby, Darell K. in Barbara Bilodeau. 2007. Management tools and trends 2007. 

Http://www.bain.com/management_tools/management_tools_and_trends_2007.pdf (19. 

1. 2009). 

Rigby, Darell K. in Barbara Bilodeau. 2009. Management tools and trends 2009. 

Http://www.bain.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2009_Global

_Results.pdf (6. 12. 2011).  

Rigby, Darell K. in Barbara Bilodeau. 2011. Management tools and trends 2011. 

Http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools.pdf (6. 12. 2011). 

Rigby, Darell K. in Dianne Ledingham. 2004. CRM done right. Harvard Business Rewiew 82 

(11): 118–129.. 

Ropret, Marko in Borut Likar. 2010. Ključni dejavniki v mozaiku uspešne strategije 

inoviranja. V Človek in organizacija, 29. mednarodna konferenca o razvoju 

organizacijskih znanosti, ur. Tomaţ Kern, 216–217. Kranj: Moderna organizacija. 

Samuelson, Paul A. in William D. Nordhaus. 2002. Ekonomija. Ljubljana: GV Zaloţba. 

http://www.journalamme.org/papers_vol27_2/27222.pdf%20(28
http://www.bain.com/Images/Bain_Management_Tools_2011.pdf%20(6
http://www.bain.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2009_Global_Results.pdf%20(6
http://www.bain.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2009_Global_Results.pdf%20(6
http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools.pdf%20(6


 

111 

Savič, Nenad. 2009. Z uporabo modela odličnosti do večje vrednosti organizacije. 

Http//www.5kmc.com/media/kako.z.uporabo.mo-

efqm.do.vecje.vrednosti.organizacije.pdf (23. 11. 2011). 

Schein, Edgar H. 2008. Spreminjajoča se vloga kadrovskega managerja. Bled: IEDC – 

poslovna šola. 

Schild, Katarina, Cornelius Herstatt in Christjan Lüthje. 2004. How to use analogies for 

breakthrough innovations. Http://tubdok.b.tu-

harburg.de/volltexte/2005/133/pdf/Working_Paper_24.pdf (23. 11. 2011).  

Simons, Robert. 2000. Performance measurement & control systems for implementing 

strategy. Upper Saddle River: Prentice Hall. 

SRC. 2009. Upravljanje odnosov s strankami. Http://www.src.si/resitve/crm/lastnosti.asp (23. 

11. 2011). 

Stern, Joel M., John S. Shiely in Irwin Ross. 2003. EVA kot izziv: uvajanje sprememb, ki v 

organizacijo prinašajo dodano vrednost. Ljubljana: GV zaloţba. 

SURS – Statistični urad republike Slovenije. 2009. Vodič. 

Http://www.stat.si/vodic_oglej.asp?ID=151&PodrocjeID=3 (23. 11. 2011). 

Swaminathan, Jay. 2007. Ključnih aktivnosti podjetje ne sme prepustiti drugim. 

Http://www.finance-akademija.si/?go=arcticle&id=185565 (23. 11. 2011). 

Štempihar, Aleš in Franc Bračun. 2010. Poslovni pristopi prihodnosti: kako boste dosegli 

trajno visoko konkurenčnost vaše organizacije. Kranj: Askit. 

Takhizadegan, Salman. 2006. Essentials of lean six sigma. Amsterdam: Elsevier. 

Tavčar, Mitja I. 2005a. Strateški management. Koper: Fakulteta za management. 

Tavčar, Mitja I. 2005b. Trženje med organizacijami. Koper: Fakulteta za management. 

The Balanced Scorecard Institute. 2009. Balanced scorecard basics. 

Http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/

Default.aspx (22. 11. 2011). 

Tschirky, Hugo. 2008. Rast je rezultat dobro vodenega inovativnega procesa. 

Http://gorenjegroup.com/si/1196 (20. 11. 2011). 

Ulrich, David in Norm Smallwood. 2006. How leaders build value. Hoboken: Wiley. 

Unterlechner, Marko, Zlatka Meško Štok in Mirko Markič. 2009. Inoviranje, kakovost in 

Lean Six Sigma v proizvodnem procesu. Koper: Fakulteta za management. 

Vodopivec, Vesna. 2011. Performance management. HRM – strokovna revija za ravnanje z 

ljudmi pri delu 43 (9): 6–9. 

Vujica Herzog, Nataša. 2007. Merjenje uspešnosti poslovanja. Maribor: Fakulteta za 

strojništvo.  

Zairi, Mohamed. 1998. Benchmarking for best practice: Continuous learning through 

sustainable innovation. Woburn: Butterworth-Heinemann. 

Ţezlina, Janez. 2005. Strategije upravljanja sprememb. 

Http://www.socius.si/media/uploads/file/arcticle_4234.pdf (20. 11. 2011). 

http://www.src.si/resitve/crm/lastnosti.asp%20(23


 

112 

Viri 

AJPES – Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 2009. 

Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Sloveniji v letu 2007 in v letu 2008. 

Http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Druzbe_in_zadruge/Informacije (21. 11. 2011). 

GVIN. 2009. Invalidska podjetja v Sloveniji. Http://www.gvin.com (5. 2. 2009). 

IBON. 2008. iBON 2008/I – Bonitete poslovanja. Ljubljana: InfoBON. 

MDDSZ – Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. 2009. Invalidska podjetja v 

Sloveniji. Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi–

vzv/invalidska_podjetja_v_rs/ (8. 2. 2009). 

Slovenski standard SIST EN ISO 9001:2008. 2008. Ljubljana: Slovenski institut za 

standardizacijo. 

ZGD-1 – Zakon o gospodarskih druţbah. Uradni list RS, št. 42/2006. 

ZZRZI – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Uradni list RS, št. 

16/2007. 

ZZRZI-C – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov. Uradni list RS, št. 87/2011. 

 

http://www.ajpes.si/Letna_porocila/Druzbe_in_zadruge/Informacije%20(21


 

113 

PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

Priloga 2 Pomembnejše postavke poslovnega izida proučevanih invalidskih druţb v letih 

2007 in 2008  

Priloga 3 Poslovanje proučevanih invalidskih druţb po velikosti in primerjava s 

poslovanjem gospodarskih druţb v letih 2007 in 2008  

Priloga 4 Poslovanje proučevanih invalidskih druţb po regijah in primerjava s poslovanjem 

gospodarskih druţb v letih 2007 in 2008  

Priloga 5 Poslovanje proučevanih invalidskih druţb po osnovni registrirani dejavnosti in 

primerjava s poslovanjem gospodarskih druţb v letih 2007 in 2008  

Priloga 6 Povprečne ocene posameznih prednosti vpeljave managerskih orodij po 

posameznih orodjih 

 





Priloga 1 

 

 



Priloga 1 

 

 

 

  



Priloga 1 

 

 
  



Priloga 1 

 

 

 



Priloga 2 

 

POMEMBNEJŠE POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA PROUČEVANIH 

INVALIDSKIH DRUŢB V LETIH 2007 IN 2008  

 

 

Vir: MDDSZ 2009, AJPES 2009, GVIN 2009 in IBON 2008. 

 

2007 2008

število podjetij 151 151

povprečno število zaposlenih iz ur 12.024 12.916

skupaj prihodki v € 476.704.273 508.438.880

čisti prihodki od prodaje v € 407.694.028 425.754.284

št. podjetij 150 150

dodana vrednost v € 230.269.265 271.999.395

št. podjetij 1 1

izguba na substanci v € -2.584 -65.412

neto dodana vrednost 230.266.681 271.933.982

št.podjetij 105 104

čisti dobiček 12.678.474 14.419.892

št. podjetij 23 26

čista izguba 2.089.665 8.661.604

neto čisti dobiček v € 10.588.809 5.758.288

povprečna neto dodana vrednost na 

zaposlenega v € 19.151 21.055





Priloga 3 

 

POSLOVANJE PROUČEVANIH INVALIDSKIH DRUŢB PO VELIKOSTI IN PRIMERJAVA S POSLOVANJEM GOSPODARSKIH 

DRUŢB V LETIH 2007 IN 2008  

 

Vir: MDDSZ 2009, AJPES 2009, GVIN 2009 in IBON 2008. 

2007 DELEŢI PO IP in GD

skupaj mikro majhne srednje velike skupaj mikro majhne srednje velike

IP GD IP GD IP GD IP GD IP GD

število podjetij 151 68 54 20 9 100% 100% 45% 93% 36% 4% 13% 2% 6% 2%

povprečno število 

zaposlenih iz ur 12.024 2.388 4.294 2.238 3.104 100% 100% 20% 27% 36% 13% 19% 16% 26% 44%

skupaj prihodki v 

1000€ 476.704 66.917 149.267 130.934 129.586 100% 100% 14% 19% 31% 11% 27% 15% 27% 55%

čisti prihodki od 

prodaje v 1000€ 407.694 58.191 126.463 114.672 108.368 100% 100% 14% 18% 31% 11% 28% 15% 27% 55%

neto dodana 

vrednost v 1000€ 230.267 37.870 75.768 48.495 68.133 100% 100% 16% 21% 33% 12% 21% 15% 30% 52%

neto čisti 

dobiček/izguba v 

1000€ 10.589 1.586 3.467 3.423 2.114 100% 100% 15% 22% 33% 10% 32% 10% 20% 59%

neto DV/ZAP v 

1000€ 19,151 15,857 17,646 21,672 21,949 83% 76% 92% 96% 113% 94% 115% 118%

2008 DELEŢI PO IP in GD

skupaj mikro majhne srednje velike skupaj mikro majhne srednje velike

IP GD IP GD IP GD IP GD IP GD

število podjetij 151 68 54 20 9 100% 100% 45% 92% 36% 5% 13% 1% 6% 1%

povprečno število 

zaposlenih iz ur 12.916 2.398 4.299 3.203 3.016 100% 100% 19% 27% 33% 15% 25% 16% 23% 42%

skupaj prihodki v 

1000€ 508.439 73.289 157.191 130.840 147.119 100% 100% 14% 18% 31% 13% 26% 14% 29% 54%

čisti prihodki od 

prodaje v 1000€ 425.754 59.538 131.036 114.540 120.640 100% 100% 14% 18% 31% 13% 27% 15% 28% 55%

neto dodana 

vrednost v 1000€ 271.934 42.475 79.228 70.213 80.019 100% 100% 16% 20% 29% 15% 26% 15% 29% 50%

neto čisti 

dobiček/izguba v 

1000€ 5.758 109 4.453 4.077 -2.881 100% 100% 2% 19% 77% 15% 71% 16% -50% 50%

neto DV/ZAP v 

1000€ 21,055 17,711 18,431 21,924 26,530 84% 76% 88% 94% 104% 94% 126% 119%





Priloga 4 

 

POSLOVANJE PROUČEVANIH INVALIDSKIH DRUŢB PO REGIJAH IN 

PRIMERJAVA S POSLOVANJEM GOSPODARSKIH DRUŢB V LETIH 2007 IN 

2008  

 

Vir: MDDSZ 2009, AJPES 2009, GVIN 2009 in IBON 2008. 

 

regija

število 

podjetij

povprečno 

število 

zaposlenih 

iz ur

skupaj 

prihodki v 

1000€

čisti prihodki 

od prodaje v 

1000€

neto dodana 

vrednost v 

1000€

neto čisti 

dobiček/izg

uba v 

1000€

IP 

DV/ZAP€

GD 

DV/ZAP€

Skupaj 151 12.024 476.704 407.694 230.267 10.589 19.151 33.538

Pomurska 4 275 17.423 15.993 5.469 910 19.879 23.876

Podravska 24 1.436 48.803 41.361 26.570 908 18.506 28.137

Koroška 11 552 16.912 18.602 9.923 602 17.991 27.503

Savinjska 25 3.332 130.580 106.382 69.789 4.004 20.943 29.325

Zasavska 6 410 17.238 14.902 7.696 519 18.789 28.960

Spodnjeposavska 7 458 10.336 8.204 6.322 32 13.791 37.200

JV Slovenija 12 1.047 32.303 27.866 16.053 383 15.334 38.323

Osrednjeslovenska 37 2.447 124.223 108.561 48.200 1.602 19.696 38.403

Gorenjska 9 750 27.336 22.723 13.078 177 17.438 32.184

Notranjsko-kraška 6 450 14.053 11.668 8.415 105 18.706 27.765

Goriška 8 629 29.031 24.191 12.637 13 20.097 32.751

Obalno-kraška 2 238 8.467 7.240 6.114 1.334 25.649 34.595

Skupaj 151 12.916 508.439 425.754 271.934 5.758 21.055 35.279

Pomurska 4 289 18.459 16.753 5.974 1.041 20.688 24.636

Podravska 24 1.399 50.736 41.631 27.950 714 19.980 29.688

Koroška 11 558 19.931 17.620 11.134 879 19.967 29.289

Savinjska 25 3.196 139.605 112.822 78.672 -179 24.614 31.038

Zasavska 6 403 18.165 15.732 8.220 -15 20.391 30.502

Spodnjeposavska 7 463 11.817 9.388 6.894 88 14.876 41.941

JV Slovenija 12 1.048 32.959 27.506 16.886 192 16.109 40.850

Osrednjeslovenska 37 3.485 131.524 113.751 70.152 -2.719 20.131 40.267

Gorenjska 9 793 27.751 23.168 14.954 190 18.849 32.643

Notranjsko-kraška 6 428 14.418 11.737 8.663 3.433 20.225 27.862

Goriška 8 632 31.793 26.108 14.552 2 23.023 33.969

Obalno-kraška 2 221 11.280 9.539 7.882 2.135 35.716 38.043

Leto 2007

Leto 2008





Priloga 5 

 

POSLOVANJE PROUČEVANIH INVALIDSKIH DRUŢB PO OSNOVNI REGISTRIRANI DEJAVNOSTI IN PRIMERJAVA S 

POSLOVANJEM GOSPODARSKIH DRUŢB V LETIH 2007 IN 2008  

 

Vir: MDDSZ 2009, AJPES 2009, GVIN 2009 in IBON 2008. 

 

dejavnost 

število 

podjetij

povprečno 

število 

zaposlenih 

iz ur

skupaj 

prihodki v 

1000€

čisti 

prihodki 

od prodaje 

v 1000€

neto 

dodana 

vrednost v 

1000€

neto čisti 

dobiček/iz

guba v 

1000€

IP 

DV/ZAP€

GD 

DV/ZAP€

Skupaj 151 12.024 476.704 407.694 230.267 10.589 19.151 33.538

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in rudarstvo (A,B) 4 214 7.005 5.565 4.439 -25 20.782 26.472

Predelovalne dejavnosti (C ) 83 7.783 327.451 281.354 156.515 7.490 20.110 41.937

Elektrika, plin in voda, saniranje okolja (D,E) 1 41 510 434 461 -4 11.244 32.884

Gradbeništvo (F) 5 202 6.524 5.610 3.739 48 18.526 25.710

Trgovina (G) 12 447 36.101 33.242 9.519 211 21.278 34.830

Promet in skladiščenje (H) 2 246 10.347 9.328 6.238 1.339 25.406 22.903

Gostinstvo (I) 1 43 927 686 532 0 12.339 42.616

Informacije in komunikacije (J) 2 97 4.761 3.975 2.468 532 25.331 69.230

Poslovanje z nepremičninami (L) 2 104 4.429 3.839 2.407 163 23.050 32.659

Strokovne in druge poslovne dejavnosti (M,N) 28 2.415 62.589 50.596 36.292 596 15.026 29.520

Javne storitve (O,P,Q,R,S) 11 431 16.061 13.067 7.658 240 17.748 36.682

Skupaj 151 12.916 508.439 425.754 271.934 5.758 21.055 35.279

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in rudarstvo (A,B) 4 220 8.182 6.134 4.555 41 20.700 34.749

Predelovalne dejavnosti (C ) 83 8.621 350.241 294.365 189.224 7.851 21.950 32.003

Elektrika, plin in voda, saniranje okolja (D,E) 1 36 526 251 462 0 12.954 57.649

Gradbeništvo (F) 5 198 7.769 6.803 4.201 180 21.228 27.685

Trgovina (G) 12 463 36.067 31.670 10.655 -5.281 23.035 37.698

Promet in skladiščenje (H) 2 228 13.408 11.806 8.043 2.137 35.303 35.153

Gostinstvo (I) 1 38 938 750 546 0 14.255 24.068

Informacije in komunikacije (J) 2 104 4.527 3.932 2.498 210 24.125 63.822

Poslovanje z nepremičninami (L) 2 109 4.726 4.091 2.401 126 22.091 76.403

Strokovne in druge poslovne dejavnosti (M,N) 28 2.463 66.235 52.707 41.892 373 17.009 31.773

Javne storitve (O,P,Q,R,S) 11 438 15.819 13.246 7.457 122 17.044 35.055

Leto 2008

Leto 2007





Priloga 6 

 

POVPREČNE OCENE POSAMEZNIH PREDNOSTI VPELJAVE MANAGERSKIH ORODIJ PO POSAMEZNIH ORODJIH 
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3,0
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Višja kakovost proizvodov

Izboljšanje ugleda podjetja
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Preb. inovacije
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