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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je ugotoviti povezanost in vpliv posameznih dejavnikov 

managementa znanja (ustvarjanje/pridobivanje, prenos in uporaba znanja v organizaciji) na 

zavzetost zaposlenih v slovenski predelovalni industriji. Kvantitativna raziskava je bila 

opravljena med 159 srednjimi in velikimi podjetji v slovenski predelovalni industriji. 

Ugotovili smo, da je zavzetost za delo statistično značilno pozitivno povezana s stopnjo 

uporabe znanja, s stopnjo pridobivanja znanja in s stopnjo prenosa znanja v podjetju. Prav 

tako smo ugotovili, da je v srednje velikih podjetjih zavzetost za delo najbolj povezana s 

prenosom znanja, v velikih podjetjih pa z uporabo znanja. Izidi raziskave bodo lahko v 

praktično pomoč managementu v slovenski predelovalni industriji kot tudi drugim 

raziskovalcem, ki bodo lahko na osnovi ugotovitev te raziskave in na osnovi dodatno zbranih 

podatkov izpeljali še dodatne analize. 

Ključne besede: konkurenčna prednost, management znanja, znanje, organizacija, zavzetost 

zaposlenih. 

SUMMARY 

The purpose of the thesis is to find out the connection and influence of individual factors of 

knowledge management (the creation/gathering, the transfer and the implementation of 

knowledge inside the organisation) on the employees’ commitment in the processing industry 

in Slovenia. Quantitative research was performed among 159 middle and large sized 

companies in Slovene processing industry. We have discovered that there are statistically 

significant positive correlations between work commitment and three other factors: the level 

of knowledge implementation, the level of gathering knowledge and the level of knowledge 

transfer inside the company. We have also found out that work commitment in middle sized 

companies is more connected to knowledge transfer where as in large sized companies the 

commitment to work is more connected to the implementation of knowledge. The research 

results will be useful for company management in Slovene processing industry as well as for 

other researches that will be able to carry out further analyses based on these findings and 

additionally gathered data. 

Keywords: competitive advantage, knowledge management, knowledge, organisation, 

employee commitment. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge opredelimo raziskovalni problem, opišemo namen, cilje in 

hipoteze raziskave, predvidene metode raziskovanja ter predpostavke in omejitve raziskave. 

1.1 Opredelitev problema 

Živimo v družbi znanja, družbi nenehnih sprememb (Drucker 2001; Hargreaves 2003). 

Zavedanje o pomenu in razvoju znanja je še posebej pomembno za majhna gospodarstva z 

omejenimi človeškimi in materialnimi viri, kakršno je tudi slovensko (Bevc 1999, 11). Vsi ti 

izzivi in procesi, ki smo jim priča, »kličejo« po prenovi načina življenja, delovanja, 

ustvarjanja, proizvodnje in povezovanja ter še bolj poudarjajo potrebo po znanju (MVZT 

2013). Vseživljenjsko izobraževanje je nujno in prinaša večjo uspešnost tako zaposlenim 

kakor tudi organizaciji, v kateri so zaposleni (Černetič 2006, 211).  

Management znanja je multidisciplinarni pristop, ki združuje poslovno strategijo, kulturne 

vrednote in delovne postopke (Kovačič in Bosilj Vukšič 2005, 91). Obsega postopke 

načrtovanja, izvajanja in izboljšanja strategij, poslovnih procesov, organizacijskih struktur in 

tehnologij, ki omogočajo učinkovito uporabo znanja v organizaciji (prav tam). Z vidika 

razvoja pa je na management znanja treba gledati kot na učinkovito izkoriščanje idej za 

ustvarjanje novih storitev in izdelkov (Armbrecht idr. 2001, 29).  

Namen managementa znanja je torej ustvarjanje, zbiranje in preoblikovanje, povezovanje 

individualnega znanja v organizacijsko znanje – skozi procese tvorbe, organiziranja, 

dostopanja, uporabe znanja, izkoriščanje tega znanja z namenom doseganja ciljev organizacije 

in ustvarjanja nove vrednosti (Bollinger in Smith 2001, 11).  

Organizacijsko znanje prinaša ključno konkurenčno sposobnost organizacije (Meško Štok 

2009, 35). V ta namen mora management znanja omogočati procese, kot so pridobivanje, 

ustvarjanje in deljenje znanja, ter ustvarjati razmere, ki te procese podpirajo (Dimovski, 

Perger in Škerlavaj 2007, 85) – z uporabo ustreznih informacijsko- komunikacijskih orodij. Z 

uspešnim upravljanjem (z implementacijo procesov) takšnega znanja lahko organizacija v 

konkurenčnem okolju ogromno pridobi. Vedeti je treba, da samo dejstvo, da so podatki in 

informacije shranjeni v informacijskih orodjih, še ne pomeni uspešne implementacije 

managementa znanja. Ovire, ki lahko pri tem nastopijo, so lahko na primer nepripravljenost 

ljudi, da z drugimi delijo znanje (Turban in Aronson 2001, 256), neprimerna organizacijska 

klima, pomanjkanje izobraževanja in vodstvo organizacije (Mason in Pauleen 2003, 41). 

Procese izmenjave znanja v organizaciji je treba nenehno načrtno nadzirati in upravljati, saj je 

le na tak način mogoče dosegati boljše poslovne rezultate (Koraues 2008, 33). Raziskave so 

pokazale, da se organizacije vse bolj zavedajo prednosti uvedbe praks s področja 

managementa znanja (Nunes idr. 2005; Dimovski idr. 2006; Gomezelj Omerzelj 2009). Prav 
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tako številni avtorji (Davenport, Beers in De Long 2007; Conway in Sligar 2002) ugotavljajo, 

da je management znanja lahko nov način motiviranja zaposlenih s ciljem doseganja njihove 

večje inovativnosti in produktivnosti ter zavzetosti.  

Zavzetost zaposlenih spada v polje, kjer je zadovoljstvo zaposlenih veliko, hkrati pa je velika 

tudi delovna uspešnost. Prednosti zavzetih zaposlenih so za organizacijo zelo opazne, so 

skoraj »nuja« (Schaufeli in Salanova 2007), saj organizacije na ta način pridobijo 

konkurenčno prednost (Macey idr. 2009). Zavzeti zaposleni delujejo s strastjo in čutijo 

globoko povezanost z organizacijo (Coffman 2003). Prav tako številne raziskave (Wagner in 

Harter 2006; Macey idr. 2009; Gallup 2013a) govorijo o tem, da zavzetost zaposlenih vpliva 

na ohranjanje ključnih kadrov (fluktuacijo, absentizem), produktivnost, dobiček in zvestobo 

strank organizacije.  

Zavzetost zaposlenih za delo lahko spodbujamo/motiviramo z občutkom pomembnosti 

(psihološki pomen dela), varnosti, zaupanja (psihološka varnost pri delu) in sposobnosti 

vlaganja fizične, intelektualne in čustvene energije v delo (psihološka dostopnost) (Kahn 

1990; Gruman in Saks 2011; Pfajfar in Škerlavaj 2013). 

Zaradi vsega do sedaj navedenega smo se odločili proučiti uveljavljenost managementa 

znanja v organizacijah na področju predelovalnih dejavnosti, ki je po našem mnenju tudi v 

tesni povezavi z zavzetostjo zaposlenih v omenjeni panogi. Je kot stičišče ugotavljanja 

morebitnih lukenj v omenjeni panogi in hkrati vodi v prepoznavanje zunanjih priložnosti in 

nevarnosti, ki je v teh kriznih časih še kako pomembno. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature opisati in z raziskavo ugotoviti povezanost in vpliv posameznih dejavnikov 

managementa znanja (ustvarjanje/pridobivanje, prenos in uporaba znanja v organizaciji) in 

zavzetostjo zaposlenih v slovenski predelovalni industriji. 

Cilji magistrske naloge so: 

- v teoretičnem delu proučiti domačo in tujo strokovno literaturo ter vire s področja 

managementa znanja in zavzetosti zaposlenih; 

- v empiričnem delu analizirati in interpretirati dejavnike managementa znanja in 

zavzetosti zaposlenih v slovenski predelovalni industriji; 

- na osnovi ugotovitev podati oceno managementa znanja in zavzetosti zaposlenih v 

slovenski predelovalni industriji ter oblikovati predloge za njihovo izboljšanje. 

V empiričnem delu naloge smo v skladu s cilji raziskave oblikovali naslednje hipoteze: 

- H1: Implementacija znanja (pridobivanje, prenos in uporaba znanja) pozitivno vpliva na 

zavzetost zaposlenih v slovenski predelovalni industriji. 
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- H2: Med zaposlenimi v slovenski predelovalni industriji obstajajo statistično značilne 

razlike glede na stopnjo zavzetosti (zavzeti, nezavzeti, aktivno nezavzeti). 

- H3: Starost, delovne izkušnje in položaj v podjetju so povezani s stopnjo zavzetosti za 

delo. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

z metodo kompilacije, ki omogoča predstavitev znanstvenoteoretičnih dognanj (Zelenika 

2000, 339), proučili literaturo ter vire domačih in tujih avtorjev (80–120 bibliografskih enot) s 

področja managementa znanja in zavzetosti zaposlenih. Za opisovanje enostavnih dejstev, 

stvari in procesov smo uporabili metodo deskripcije (Zelenika 2000, 338), s katero smo 

predstavili management znanja in zavzetost zaposlenih. Ugotovitve smo strnili v celoto z 

metodo sinteze (Zelenika 2000, 329–330), z deduktivno metodo pa na osnovi splošnih 

opredelitev ter znanj in izkušenj opredelili konkretne posamezne zaključke (Zelenika 2000, 

325). 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2005, 163–169). Za pridobivanje podatkov je bil uporabljen anketni 

vprašalnik, v katerem so vprašanja zaprtega tipa, saj je ta lažje obdelati s programskimi 

statističnimi orodji in jih tudi grafično prikazati. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh 

sklopov: 

- 1. sklop: trditve s področja managementa znanja (trditve s področja pridobivanja, prenosa 

in uporabe znanja v organizaciji); 

- 2. sklop: trditve s področja zavzetosti zaposlenih (trditve, povzete po raziskavi Gallup 

2013a); 

- 3. sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, stopnja pridobljene 

izobrazbe, čas zaposlitve v organizaciji, delovne izkušnje v letih, delovno mesto in število 

zaposlenih v organizaciji anketirane osebe). 

Anketirane osebe so stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem sklopu anketnega 

vprašalnika označile na lestvici 1–5 (Likertova petstopenjska ocenjevalna lestvica), v tretjem 

sklopu pa na lestvici 1–6 (Likertova šeststopenjska ocenjevalna lestvica). 

Predhodno smo anketni vprašalnik pilotsko testirali na manjšem vzorcu v enem od slovenskih 

podjetij s ciljem izboljšanja njegove zanesljivosti in veljavnosti. 

V raziskavo smo vključili 46 velikih in 113 srednje velikih organizacij na področju 

predelovalnih dejavnosti v Sloveniji (število organizacij april 2014) (Gvin). Vzorec bodo 

predstavljali vsi zaposleni v teh organizacijah, ki imajo dostop do interneta. Izvedba raziskave 

bo temeljila na pošiljanju dostopa do elektronske ankete s spremnim dopisom kontaktni osebi 
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v posamezni organizaciji na področju predelovalnih dejavnosti, kjer bomo kontaktno osebo v 

posamezni organizaciji seznanili s področjem raziskovanja in pojasnili njen namen. Ta bo 

povezavo kasneje sama posredovala zaposlenim. Predpostavka je bila dobiti 20–40 % 

odgovorov (Flere 2000, 128) glede na število srednjih in velikih organizacij na področju 

predelovalnih dejavnosti v Sloveniji, kar bi zadostovalo za nadaljnjo statistično obdelavo. 

S pomočjo statističnega paketa SPSS 19.0 smo z verodostojnimi statističnimi metodami 

obdelali pridobljene podatke. V skladu s problemom, hipotezami in zastavljenimi cilji smo 

uporabili naslednje metode: 

- opisno statistiko (frekvence, aritmetična sredina, standardni odklon), 

- inferenčno statistika (t-test za neodvisne vzorce, Crombachov α koeficient, Pearsonov 

korelacijski koeficient ter Spearmanov korelacijski koeficient). 

Z metodo komparacije (Ghauri in Gronhaug 2005) smo glede na analizo podatkov v sklepu 

podali zaključke magistrske naloge. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predvidene predpostavke pri obravnavanju problema: 

- dejavniki managementa znanja so ključnega pomena za dolgoročni obstoj in uspešnost 

organizacije, 

- management znanja je povezan z višino/stopnjo1
 zavzetosti zaposlenih, 

- teoretična izhodišča s področja managementa in zavzetosti zaposlenih so prenosljiva v 

prakso in uporabna, 

- omogočen je dostop do relevantnih virov in rezultatov raziskav, ki se nanašajo na 

področja naše raziskave, 

- z anketiranjem pridobljeni podatki omogočajo obdelavo s predvidenimi kvantitativnimi 

metodami. 

Omejitve raziskave: 

- omejili smo se samo na zaposlene v organizacijah na področju predelovalne dejavnosti, ki 

imajo dostop do interneta, 

- v raziskavi se nismo spuščali na denarno vrednotenje znanja, ker to presega namen 

magistrske naloge, 

- odzivnost organizacij v slovenski predelovalni industriji je lahko zaradi nastalih 

gospodarskih razmer relativno nizka, 

- raziskava temelji na subjektivnem mnenju anketirancev, 

- ugotovitev raziskave nismo posploševali na vse organizacije v Sloveniji. 

                                                 
1
 Zavzeti, nezavzeti in aktivno nezavzeti. 
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2 MANAGEMENT ZNANJA 

Izraz »management znanja« se je začel pogosteje uporabljati v zadnjih dveh desetletjih  

20. stoletja, čeprav ko proučimo strokovno literaturo, vidimo, da ta pojav za podjetja in 

njihove vodje ni nič novega (Dalkir 2011, 19). O pomembnosti znanja za podjetja je namreč 

pisal že Veblen leta 1904 (Gomezelj Omerzel 2010, 56). Podjetja so še posebno v zadnjih 

desetletjih spoznala, da njihova strateška ekonomska prednost ne more sloneti zgolj na 

surovinah in cenovno ugodni delovni sili, ampak bo ključno vlogo prevzelo znanje, s katerim 

organizacija razpolaga. Informacijska revolucija je namreč močno spremenila predstave o 

vlogi znanja (Gomezelj Omerzel 2010, 55). Managerji in lastniki so se začeli zavedati, da bo 

vlaganje v znanje, shranjevanje znanja, prenos znanja, razpolaganje z ustreznimi kadri z 

ustreznim znanjem ter ustrezna organizacijska klima postala ključen dejavnik konkurenčne 

prednosti, saj uspešnost podjetij vse bolj temelji na zaposlenih, ki s svojim znanjem 

prispevajo k učinkovitemu prilagajanju spremembam podjetja v okolju (Gomezelj Omerzel 

2010, 55). Vse to pa je naloga managementa znanja. 

2.1 Opredelitev znanja 

Številni avtorji so mnenja, da je znanje izrednega pomena za organizacije, da ima veliko 

ekonomsko vrednost (Demarest 1997, 374; Hislop 2005, 2) in da ga lahko štejemo pod 

intelektualni kapital, ki v mnogih primerih predstavlja večinski delež vrednosti podjetja na 

trgu. Dejstvo, da znanje postaja vedno bolj pomemben vir, se odraža v naraščajočem številu 

raziskav, ki poudarjajo njegovo pomembnost (Lindner in Wald 2011, 1). Vstopamo v 

obdobje, ko v gospodarskih panogah ekonomski viri, kot so naravni viri, kapital in poceni 

delovna sila, ne bodo imeli več ključne vloge, temveč bo to vlogo začelo prevzemati znanje 

(Gomezelj Omerzel 2010, 57). Znanje za podjetje pomeni orodje za doseganje ciljev 

(Gomezelj Omerzel 2010, 55). Številne raziskave so tako npr. pokazale, da sposobnost 

podjetij, da vključijo znanje posameznikov v cilje podjetja, vpliva na konkurenčno prednost 

(Lindner in Wald 2011, 1). 

Enotne opredelitve znanja ni: v literaturi najdemo vrsto definicij, ki znanje razlagajo na 

različne načine. Literatura o znanju najpogosteje razlikuje med podatki, informacijami in 

znanjem (Liew 2013; Hislop 2005, 15). Pri podatkih gre za surove številke, podobe, besede in 

zvoke, ki jih dobimo z opazovanjem ali meritvami, pri informacijah pa za smiselno urejene 

podatke. Znanje pa so podatki in informacije, ki so bili analizirani, interpretirani in povezani z 

že obstoječimi verjetji in znanji (Hislop 2005, 15; Liew 2013, 49–50; Tavčar 2011, 99). 

Pučko (1998, 560) znanje opredeljuje kot neko celoto vsega, kar se oseba nauči, zazna in 

odkrije. Takšno definicijo nadgradi Lipičnik (2002), ki znanje definira kot človekove 

zmožnosti, ki mu omogočajo rešiti znane probleme – bistvo znanja je torej reševanje 
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problemov z znanimi rešitvami. Opredeljuje tudi pojem sposobnost, in sicer kot kombinacijo 

znanj in vedenja, ki omogoča reševanje problemov z neznanimi rešitvami (prav tam).  

Na bolj kompleksen način znanje opredeljujeta Davenport in Prusak (1998, 2–17), ki ga 

opredeljujeta kot nekakšno mešanico informacij, izkušenj, vrednot in pogleda na posamezno 

problematiko, ki posamezniku omogoča oblikovanje načina za vrednotenje in razumevanje 

novih informacij in izkušenj. Znanje torej izvira iz posameznikov, je sestavni del njihove 

osebnosti in kot takega ga tudi uporabljajo; ravno zato je znanje zaradi njegove individualne 

narave težko ubesediti. 

Tavčar (2011, 87) podaja dve definiciji. Little razlaga znanje kot »utemeljeno pristno 

verjetje«, pri čemer je treba poudariti, da ta pogled ne upošteva relativnega, osebnega in 

dinamičnega značaja znanja. Krogh pa razlaga, da znanje pomeni, da posameznik snuje nove 

okoliščine in rešitve s svojega osebnega stališča v skladu s svojim prepričanjem. Znanje je 

torej subjektivno tolmačenje stvarnosti (Tavčar 2011, 87). Značilnosti znanja pa so 

dinamičnost, vezanost na okoliščine, vezanost na ljudi in relativnost (Tavčar 2011, 89). 

Človek znanje pridobiva na več načinov, najbolj pogosta načina pridobivanja znanja pa sta 

zagotovo učenje in pridobivanje znanja na osnovi delovnih izkušenj. Poudariti je treba, da 

znanje kot tako nima nobene vrednosti, če ga ne v zasebnem življenju ne v organizaciji ne 

znamo uporabiti, nadgraditi ali deliti. Zaposleni, ki so del neke organizacijske strukture, 

morajo svoje znanje dopolnjevati in spremljati novosti tako znotraj kot zunaj organizacije, in 

to znanje poskušati implementirati v procese in dejavnosti znotraj organizacije. Tak pristop in 

zavedanje pomembnosti znanja in njegove implementacije predstavljata visoko vrednost za 

zaposlenega, ki s svojim znanjem in dejanji sebe postavlja v ugoden in pomemben položaj 

znotraj in zunaj organizacije v družbi, obenem pa so tovrstni prispevki lahko ključni dejavnik 

za uspeh in konkurenčnost podjetja ali organizacije na globalnem trgu (Drucker 1995, 54). 

2.1.1 Vrste znanja 

Za podjetja vsa znanja niso enako potrebna in zanimiva. Različni avtorji znanje glede na 

različne potrebe po znanjih delijo po različnih kriterijih v različne skupine oziroma vrste. 

Komercialno in nekomercialno znanje 

Delitev med komercialnim in nekomercialnim znanjem (filozofskim in znanstvenim znanjem) 

je vpeljal Marc Demarest (Metso 2013, 196). Komercialno znanje je definirano kot tisto 

znanje, ki ga organizacija potrebuje za svoje uspešno poslovanje in delovanje. Takšno znanje 

ima vrednost takrat, kadar prek uporabe povzroča uspešno poslovno aktivnost, ki jo lahko 

merimo na trgu ali vrednotimo z drugimi metodami oziroma rezultati (Metso 2013, 196). Cilj 

komercialnega znanja ni odkrivanje resnice, temveč ugotoviti, kaj in kako uporabiti, kar kot 
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posledico prinese pozitivne učinke v konkurenčnem in finančnem smislu pri poslovanju 

podjetja (Demarest 1997, 375–378). 

Demarest (1997, 378) je komercialno znanje razdelil v tri skupine: 

- znanje posameznika; 

- znanje skupin oziroma timsko znanje;  

- utelešeno znanje.  

Utelešeno znanje se ne nanaša na nosilca kot osebo, je eksplicitno izraženo in ga lahko 

prenašamo (Demarest 1997). Tovrstno znanje se nahaja v surovinah, strojih, mehanizmih, 

procesih, poslovni praksi (prav tam). 

Nekomercialno znanje je znanje s področja znanstvenega raziskovanja ali filozofije, ki ni 

namenjeno dvigu uspešnosti poslovanja, temveč temeljnim raziskavam določenih področij 

(Demarest 1997). Tovrstno znanje kljub veliki količini vloženega znanja z vidika uspešnosti 

za podjetja ni zanimivo (prav tam). 

Integracijsko znanje 

Po kriteriju razvrščanja znanja po stopnji integracije v poslovne procese je poudarek na 

znanju posameznikov, njihovem tihem znanju, ki ima sicer velik potencial, vendar je za 

podjetje uporabno šele, ko se ga uspe integrira v proces. Tu razlikujemo štiri oblike znanja 

(Konrad 1996, 8): 

- konceptualno znanje: gre za poglobljeno znanje z določenega področja, ki se pridobi z 

dolgotrajnim šolanjem in usposabljanjem. To znanje je potrebno, a samo po sebi še ne 

zagotavlja poslovnega uspeha; 

- aplikativno znanje: to znanje ali sposobnost posamezniku omogoča prenesti teoretično 

znanje v učinkovito izvedbo. Gre torej za sposobnost uporabe pravil na nekem 

strokovnem področju za reševanje problemov v realnem okolju; 

- sistemsko znanje: zaposleni, ki posedujejo sistemsko znanje, znajo oceniti »zakaj«, imajo 

namreč dobro razvito intuicijo – občutek za predvidevanje vpliva dogodkov in 

dejavnikov ter različnih nepričakovanih dogodkov in posledic; 

- motivirana kreativnost: to kreativnost poleg znanja oblikujeta še motivacija in vztrajnost. 

Pomen motivirane kreativnosti se opazi, kadar enako usposobljeni posamezniki s 

popolnoma enakimi pogoji in viri dosegajo bistveno različne rezultate. 

Eksplicitno – kodirano znanje in tacitno – implicitno znanje 

Definicijo razvrščanja znanja, ki se v sodobnih teorijah o znanju najpogosteje uporablja, je 

leta 1958 podal filozof Michael Polanyi, ki je izhajal iz tega, kakšna znanja je mogoče 

prepoznati, urediti in zapisati. Njegovo razlikovanje sta v kontekstu managementa znanja 
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utemeljila Nonaka in Takeuchi (Edwards 2015, 28; Tavčar 2011, 83). Polanyi (1966) je vsa 

znanja v organizaciji razdelil na eksplicitno in tacitno oziroma implicitno znanje – slika 1 in 2 

(Polanyi 1966; Nonaka in Takeuchi 1995, 59–60):  

- eksplicitno ali kodirano znanje je praktično znanje zaposlenih, ki je prenosljivo v 

formalni obliki ter kodirano ali zapisano v objektivni obliki. Najdemo ga v priročnikih, 

knjigah, patentih in tehničnih navodilih. Tovrstno zanje je torej v taki obliki, da ga lahko 

preprosto zapišemo, z uporabo razpoložljive sodobne informacijske tehnologije pa so 

prenos, shranjevanje in obdelava teh znanj še mnogo lažji in hitrejši. Pod eksplicitno 

znanje štejemo tudi oblike dobrih praks, standarde in procesne opise (Dalkir 2011, 8; 

Uriarte 2008, 6; Tavčar 2011, 97); 

- tacitno oziroma implicitno ali tiho znanje je osebnostno obarvano in se vedno nanaša na 

nosilca tega znanja. To znanje je pogojeno oziroma se odraža skozi delovanje, delovne 

izkušnje in subjektivno oceno in mnenje posameznika. Tovrstno znanje je izredno težko 

prepoznati, zapisati in prenašati (Dalkir 2011, 8; Uriarte 2008, 5; Tavčar 2011, 97). 

 

Slika 1: Tipologija znanja 

Vir: Dobrišek 2013, 9. 

Nonaka in Takeuchi (1995, po Gomezelj Omerzel 2010, 58–59) trdita, da prenos znanja 

poteka v obliki štirih tokov: 

- od implicitnega k implicitnemu: gre za socializacijo znanja oziroma za nastajanje novega 

implicitnega znanja na osnovi obstoječega implicitnega znanja, in sicer z izmenjavo 

izkušenj z opazovanjem, vajo in s posnemanjem, poteka lahko brez kakršnekoli oblike 

komunikacije; 

- od implicitnega k eksplicitnemu: gre za eksternalizacijo znanja oziroma za nastajanje 

eksplicitnega znanja iz implicitnega znanja, zaradi težavnosti izražanja implicitnega 

znanja pa nastaja predvsem v obliki metafor, primerjav, konceptov, postavljenih hipotez 

itd., pri tej vrsti prenosa znanja igra torej izredno pomembno vlogo bogata zmožnost 

izražanja; 
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- od eksplicitnega k implicitnemu: gre za internalizacijo oziroma nastajanje implicitnega 

znanja iz eksplicitnega znanja, in sicer s ponotranjenjem, do katerega prihaja npr. z 

učenjem; 

- od eksplicitnega k eksplicitnemu: gre za kombiniranje in sistematizacijo že obstoječega 

eksplicitnega znanja, npr. kategoriziranje in preurejanje podatkov. 

Uspešno poslovanje organizacije pa nikakor ni odvisno samo od eksplicitnega znanja, temveč 

igrajo pomembno vlogo pri uspehu tudi sposobnosti, izkušnje in intuicije zaposlenih. 

Zaposleni opravljajo delo, sprejemajo odločitve in rešujejo probleme; ravno vzroke teh 

odločitev je težko zapisati oziroma izraziti in posledično ostaja veliko znanja neodkritega 

(Sitar 2006, 64).  

 

Slika 2: Implicitno in eksplicitno znanje 

Vir: Dobrišek 2013, 8. 

Ker do eksplicitnega znanja lažje dostopamo, ga lažje beležimo, razumemo in prenašamo, je v 

organizacijah čedalje več aktivnosti usmerjenih v proučevanje implicitnega znanja, ki pa ga 

zaposleni najlaže izražajo v neformalnem in sproščenem okolju (Tavčar 2011, 97). Prav zato 

morajo podjetja ustvariti primerno organizacijsko kulturo in klimo, ki pri zaposlenih spodbuja 

prenos implicitnega znanja znotraj kolektiva (Gomezelj Omerzel 2010, 52). 

Čeprav med eksplicitnim in implicitnim znanjem obstajajo konceptualne razlike, ti dve vrsti 

znanja nikoli ne obstajata posamično. Nonaka in Takeuchi (1995) trdita, da se novo znanje 

lahko ustvarja samo z medsebojnim delovanjem teh dveh vrst znanj. Podjetja se razlikujejo 

prav v veščini spodbujanja takega medsebojnega delovanja. Eksplicitno in implicitno znanje 

se namreč med seboj določata, eksplicitno znanje pa je uporabno samo, če obstaja skupna 
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implicitna struktura znanja za razumevanje (Tavčar 2011, 97). Za ustvarjanje novega znanja 

potemtakem potrebujemo implicitno znanje – slika 3 (Gomezelj Omerzel 2010, 21). 

 

Slika 3: Možnost za medsebojno delovanje tihega in eksplicitnega znanja 

Vir: Gomezelj Omerzel 2010, 20. 

Po mnenju Tavčarja (2011, 89) se eksplicitno znanje bolj poudarja na zahodu, na Japonskem 

pa je poudarek predvsem na implicitnem znanju. Avtor (Tavčar 2011, 89) pravi, da je to zato, 

ker ustvarjanje znanja na Japonskem temelji na skupini. Japonska podjetja naj bi zato bolj 

poudarjala manj formalno, sistematično znanje in subjektivno znanje. V nasprotju s tem pa je 

za zahod značilno, da ustvarjanje znanja temelji na posamezniku, zaradi česar zahodna 

podjetja bolj poudarjajo napredno informacijsko tehnologijo, programsko opremo in 

računalniške sisteme za management, ki podpirajo eksplicitno znanje (prav tam). 

2.1.2 Znanje kot pogoj za uspešnost organizacije 

Znanje organizacijam prinaša naslednje koristi (Meško Štok 2009, 64–65): 

- boljše odločitve; 

- boljšo komunikacijo; 

- zagotavljanje ustreznih podatkov; 

- povečanje produktivnosti; 

- ustreznejši način vodenja; 

- ustreznejše zastavljeno strategijo organizacije; 

- boljše zastavljanje in realizacijo ciljev; 

- strateško in dolgoročno usmerjenost organizacijske politike; 

- pravočasno izvajanje poslovanja in organiziranja; 

- boljšo organiziranost; 

- boljše motiviranje in stimulacijo zaposlenih; 

- odpravljanje ovir pri delu; 

- nenehno izboljševanje delovnih procesov; 

- spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti. 
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Podjetja, ki so vlagala v krepitev znanja in izobraževanja zaposlenih, so danes veliko bolj 

pripravljena na soočenje s spremembami na inovacijskem področju, na katerem se odločajo za 

vlaganje in tekmovanje na trgu. Gospodarska podjetja morajo prilagajati tako načine 

proizvodnje kot distribucije, da lahko primerno odgovorijo na sodobne izzive, ki jih prinašajo 

globalizacija, novi načini proizvodnje in nova inovativna podjetja na trgu. Zgolj zaposleni z 

dovolj znanja lahko dosežejo visoko zastavljene cilje in zadostijo pričakovanjem na trgu ter 

samo delavci z znanjem lahko ubranijo podjetja pred agresivnimi strategijami na trgu. Znanje 

in veščine, ki jih posredujejo motivirani zaposleni, namreč omogočajo kreativne in inovativne 

predloge, preigravanja različnih alternativ ter izvajanje raziskovalnih projektov, ki lahko 

privedejo do inovativnih pristopov v proizvodnji oziroma storitvah. Vsi ti procesi pa morajo 

biti vodeni in uravnovešeni s strategijo podjetja, in to vlogo prevzame management podjetja. 

To pomeni, da imajo izredno pomembno vlogo pri upravljanju in zagotavljanju rasti podjetja 

tudi vodje (in tudi lastniki) in od njihovih pristopov, načinov vodenja, njihovih osebnih 

značilnosti in zmožnosti je odvisen uspeh podjetja, kajti zagotavljanje in upravljanje rasti 

podjetja od njih zahteva veliko različnih veščin in znanj. 

2.2 Opredelitev managementa znanja 

Razpoložljive strokovne literature na temo managementa znanja je izredno veliko, zato ima 

pojem managementa znanja tudi izredno veliko definicij in zajema zelo široko področje. V 

literaturi obstaja več kot 100 definicij managementa znanja (Dalkir 2011, 5) Pri proučevanju 

strokovne literature na temo managementa znanja hitro ugotovimo, da gre za 

interdisciplinaren pristop, ki zajema področja informacijskih, organizacijskih in kognitivnih 

znanosti, antropologije, sociologije, komunikologije, izobraževanja itd. (Dalkir 2011, 8; 

Gomezelj Omerzel 2010, 82). 

Gomezelj Omerzel (2010, 82) npr. definira management znanja kot načrtno dejavnost v 

podjetju, ki vključuje prepoznavanje ključnega znanja, oblikovanje novega znanja in 

prenašanje znanja med zaposlenimi, posredno in neposredno pa obsega ravnanje z ljudmi, 

sistemi, organizacijsko politiko, strukturami, podatkovnimi zbirkami, sredstvi, postopki, 

tehnologijo, izkušnjami in veščinami. 

Bosak in Dabić (2012, 132) pravita, da je management znanja sestavljen iz koncepta 

sistemskega ustvarjanja, zbiranja, organiziranja, hranjenja, razširjanja in dostopnosti znanja 

kakor tudi obravnave znanja posameznikov in znanja organizacije. 

Uriarte (2008, 13) poda naslednjo definicijo: management znanja je pretvorba implicitnega 

znanja v eksplicitno znanje in prenašanje tega znanja med zaposlenimi. Management znanja 

razume kot proces, s pomočjo katerega organizacije ustvarjajo vrednost iz intelektualnega 

kapitala, ki ga posedujejo – management znanja je sestavljen iz identificiranja, pridobivanja, 

prenašanja in vzdrževanja znanja, ki je bistvenega pomena za organizacijo (prav tam). 
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Definicije managementa z znanjem se ločujejo predvsem glede na različne vidike (Bosak in 

Dabić 2012, 132): 

- tehnični vidik: poudarek na tehnologiji, ki omogoča delitev in tvorjenje znanja; 

- organizacijski vidik: poudarek na oblikovanju organizacije, ki pospešuje z znanjem 

povezane procese; 

- ekološki vidik: poudarek na kompleksnem sistemu, ki je podoben naravnemu ekološkemu 

sistemu in ki temelji na medsebojni interakciji ljudi, identitet, znanja in okolja. 

Management znanja lahko ločujemo tudi po vrsti strategije, in sicer (Gomezelj Omerzel 2009, 

37–38): 

- strategija kodifikacije: ta strategija managementa znanja teži k standardizaciji in 

sistemski ureditvi čim večje količine eksplicitnega znanja – toliko, kolikor ga je mogoče 

shraniti v različne vrste zbirk. Namen strategije sta uskladiščenje obstoječega znanja v 

podjetju in skrb za to, da postane čim bolj vidno in dostopno. Podjetja, ki to strategijo 

izvajajo, so podjetja s standardiziranimi proizvodi in storitvami, za strategijo pa je 

tehnološka razvitost podjetja izredno velikega pomena; 

- strategija personifikacije: ta strategija managementa znanja temelji na zaposlenih in teži k 

zagotavljanju medsebojnega druženja in izmenjave eksplicitnega znanja med 

zaposlenimi, saj izhaja iz ideje, da se novo znanje razvija z druženjem med ljudmi. 

Tehnološka razvitost podjetja je pri tej strategiji v ozadju, v ospredju pa je poudarek na 

ljudeh. 

2.3 Razvoj in uveljavitev managementa znanja kot koncepta in znanstvene discipline 

Management znanja je relativno nova znanstvena disciplina. Njeni začetki segajo v 

sedemdeseta leta, ko so številni teoretiki, npr. Peter Drucker, v svojih člankih začeli pisati o 

vedno večji pomembnosti informacij in znanja v organizacijah ter o vidikih upravljanja z 

znanjem (Uriarte 2008, 32). Pri tem sta pomembno vlogo igrala prehod iz industrijske dobe v 

dobo znanja ter razvoj računalniške tehnologije kot orodja za soočanje z naraščajočim 

številom informacij in znanja. S prehodom v informacijsko dobo se je pojavila potreba po 

novem načinu mišljenja, organizacije in izmenjavanja organizacijskih virov (Gomezelj 

Omerzel 2010, 79). 

V drugi polovici osemdesetih se je pomembnost znanja kot vira konkurenčne prednosti 

organizacij že uveljavila kot splošno sprejeto dejstvo (Dalkir 2011, 16). Kljub temu pa večina 

organizacij še vedno ni uvedla načinov upravljanja z znanjem. Za najpomembnejše avtorje, ki 

so se v tem času znanstveno ukvarjali z vlogo znanja v organizacijah, veljajo Peter Drucker, 

Takehiko Matsuda, Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, Thomas Stewart, Peter Senge in Karl-

Erik Sveiby (Uriarte 2008, 34; Dalkir 2011, 17). Ti avtorji so močno pripomogli k temu, da je 

management znanja postal prepoznan kot pomemben del managementa.  
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V devetdesetih se je management znanja oblikoval kot znanstvena disciplina, na temo 

managementa znanja pa se je začelo pojavljati vedno več člankov (Bosak in Dabić 2012, 132; 

Dalkir 2011, 19). To, da vodilna podjetja na svetu konkurenčno prednost dolgujejo prav 

svojim virom znanja, je postalo splošno sprejeto dejstvo, management znanja pa eden glavnih 

ciljev vsakega podjetja (Uriarte 2008, 37). V tem času so vodilna mednarodna svetovalna 

podjetja kot npr. Ernst & Young in Booz-Allen & Hamilton management znanja začela 

vključevati v svoje storitve, številne organizacije v Evropi, ZDA in na Japonskem pa so 

začele vpeljevati programe managementa z znanjem (Dalkir 2011, 19). Pri tem je pomembno 

vlogo odigral izid knjige »The knowledge-creating company: how Japanese companies create 

the dynamics of innovation«, ki sta jo napisala Ikujiro Nonaka in Hirotaka Takeuchi (Uriarte 

2008, 36). Od približno leta 2000 dalje pa se je management znanja začel tudi pojavljati kot 

izbirni predmet ali smer na univerzah, kjer ga danes ponuja več kot 100 univerz po svetu 

(Dalkir 2011, 19). 

Tavčar (2011, 90) pravi, da je možno razbrati približno tri znanstvene smeri managementa 

znanja: 

- ameriška smer: usmerjena v uporabo informacijske tehnologije, dandanes pa vse bolj tudi 

poudarek na vključevanju ljudi v management znanja; 

- evropska smer: usmerjena v merjenje znanja in vedno večji poudarek na vključevanju 

znanja v delovanje organizacije; 

- japonska smer: usmerjena v nastajanje novega implicitnega znanja s poudarkom na 

povezovanju in sodelovanju. 

2.4 Pomen managementa znanja za organizacije 

Spoznanje, da je znanje kritičnega pomena za konkurenčnost in uspešnost organizacije, je 

danes splošno sprejeto. Cilji, ki jih organizacije želijo doseči z uvedbo managementa znanja, 

so naslednji (Gomezelj Omerzel 2009, 36–37; Bosak in Dabić 2012, 134): 

- povečanje konkurenčnosti organizacije 

- povečanje dodane vrednosti za kupce; 

- spodbujanje inovacijskega procesa in upravljanja inovacij; 

- okrepitev strokovnega znanja zaposlenih; 

- mreženje zaposlenih; 

- izboljšanje delovne klime; 

- reševanje težjih problemov; 

- zmanjšanje nepotrebnega podvajanja dela; 

- upravljanje intelektualnega kapitala zaposlenih; 

Empirične študije kažejo pozitiven vpliv managementa znanja na proizvodno vodstvo, odnose 

s kupci in operativno odličnost (Zack, McKeen in Singh 2009), inovativnost (Kianto 2011; 
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Andreeva in Kianto 2011), ustvarjalnost (Lee in Choi 2003), konkurenčno prednost (Chuang 

2004), organizacijsko učinkovitost (Gold, Malhotra in Segard 2001; Rašula, Bosilj Vukšić in 

Indihar Štemberger 2012; Zaied, Hussein in Hassan 2012), splošno učinkovitost podjetja (Lee 

in Choi 2003; Marqués in Simón 2005; Darroch 2005) in finančni uspeh (Zack, McKeen in 

Singh 2009; Tanriverdi 2005, Darroch in McNaughton 2003). 

Za uspešnost managementa znanja morajo biti prisotni številni dejavniki (preglednica 1). 

Preglednica 1: Dejavniki uspeha managementa znanja 

Dejavniki Opis Avtorji 

Strategija 

managementa znanja 

Dobro oblikovana strategija je 

osrednjega pomena za dosego 

ciljev managementa znanja: 

konkurenčne prednosti, večje 
inovativnosti, nižjih stroškov in 
boljših odnosov znotraj 
organizacije. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Chourides, Longbottom in Murphy 2003; 

Artail 2006; 

Robinson idr. 2006. 

Izobraževanje 

uporabnikov 

Izobraževanje o načelih 

managementa znanja in o načinu 
dela. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Chourides, Longbottom in Murphy 2003; 

Artail 2006. 

Podpora in zavzetost 

vodstva 

Ustrezna količina podpore in 
zavzetosti vodstva 

managementu znanja. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Chourides, Longbottom in Murphy 2003; 

Artail 2006; 

Mason in Pauleen 2003; 

Robinson idr. 2006. 

Prenova poslovnih 

procesov 

Uvajanje novih in inovativnih 

delovnih procesov in opuščanje 
starih. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Davenport, Jarvenpaa in Beers 1995. 

Mreža znanja Notranja izmenjava znanja med 

zaposlenimi, ki jih posedujejo. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006. 

Transfer znanja Transfer znanja med 

zaposlenimi ob primernih 

priložnostih. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Degler in Battle 2000; 

Nonaka in Takeuchi 1995; 

Artail 2006; 

Mason in Pauleen 2003; 

Robinson idr. 2006. 

Organizacijska klima Podpiranje okolja, ki omogoča 
transfer znanja in spodbuja 

motiviranost, pripadnost, 

zaupnost in spoštovanje med 
zaposlenimi. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Moffett, McAdam in Parkinson 2003; 

Chourides, Longbottom in Murphy 2003; 

Mason in Pauleen 2003; 

Robinson idr. 2006. 

Pilotni projekti Pilotni projekt pred uvedbo 

programov managementa 

znanja. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 1 – nadaljevanje 

Dejavniki Opis Avtorji 

Shranjevanje in revizija 

znanja 

Shranjevanje v primerni obliki za 

management znanja (npr. 

podatkovne baze) in merjenje 

uporabnosti in učinkovitosti 
znanja. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006. 

Organizacijska arhitektura 

znanja 

Povezovanje znanja in poslovnih 

procesov, gradnja infrastrukture 

managementa znanja in izvajanja 

nalog. 

Akhavan, Jafari in Fathian 2006; 

Artail 2006; 

Robinson idr. 2006. 

Makrookolje Ugodne gospodarske, tehnološke 
in družbene spremembe. 

Moffett idr. 2003 

Informacijska tehnologija  Uporaba orodij za shranjevanje in 

iskanje znanja, tehnološka 
podpora zaposlenim in njihovo 

povezovanje.  

Degler in Battle 2000; 

Moffett, McAdam in Parkinson 

2003; 

Chourides, Longbottom in 

Murphy 2003; 

Artail 2006; 

Robinson idr. 2006; 

Kovačič, Bosilj Vuksić in Lončar 
2006; 

Dimovski in Škerlavaj 2004. 

Ljudje Podpora uporabnikov 

managementa znanja. 

Moffett, McAdam in Parkinson 

2003; 

Chourides, Longbottom in 

Murphy 2003; 

Artail 2006; 

Mason in Pauleen 2003; 

Robinson idr. 2006. 

Merjenje učinkov 
managementa znanja 

Merjenje učinkov managementa 
znanja in morebitna vpeljava 

izboljšav. 

Lim in Ahmed 2000; 

Anantatmula in Kanungo 2006; 

Turban in Aronson 2001; 

Ahn in Chang 2004; 

Hefke idr. 2007. 

Kakovost Poudarek na kakovosti kot 

predpogoja uspeha managementa 

znanja. 

Chourides, Longbottom in 

Murphy 2003. 

Trženje in inovativnost Poudarek na strankah. Chourides, Longbottom in 

Murphy 2003. 

Vir: Rašula 2009, 22. 

Na splošno velja, da so zaposleni danes veliko bolj zvesti svoji stroki kot podjetju (Lesser in 

Storck 2001, 831–841). Zaposlenih, ki bi celo kariero delali v enem podjetju, je zelo malo. 

Odhajanje zaposlenih se lahko prepreči tudi s pomočjo ustreznega deljenja znanja. 
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Obvladovanje managementa znanja je posledično ključno tudi z vidika fluktuacije (Milanovič 

2010). 

2.5 Strukturiranost managementa znanja 

Management znanja od organizacij zahteva identificiranje, ustvarjanje, pridobivanje in 

širjenje znanja, ki predstavlja strateško prednost za organizacijo, vključuje pa naslednje 

dejavnike (Bosak in Dabić 2012, 133): ljudi, procese, tehnologijo, kulturo in strukturo. 

Management znanja je sestavljen iz več faz, ki predstavljajo »pot«, ki jo mora informacija 

»prepotovati«, da postane dragocen strateški vir (Dalkir 2011, 32).  

Različni avtorji opredeljujejo faze oziroma elemente managementa znanja na različne načine. 

Konrad (1996, po Gomezelj Omerzel 2010, 84) navaja naslednje osnovne dejavnosti 

managementa znanja: dokumentiranje in identificiranje znanja, širjenje znanja, motiviranje 

izmenjave informacij med ljudmi in merjenje učinkovitosti znanja.  

Černelič (2006, 73-74) definira vloga managementa znanja kot upravljanje z ljudmi na 

področju znanja in shranjevanje predvsem tihega znanja zaposlenih. To znanje je treba 

evidentirati in shraniti tako, da postane neke vrste strukturni kapital, in to je oblika, ki 

omogoča, da znanje ostane v podjetju tudi po odhodu nosilcev tega znanja iz podjetja. 

Management znanja je torej sestavljen iz več faz, ki pa so med seboj povezane in prepletene 

(slika 4). 

 

Slika 4: Faze managementa znanja 

Vir: Černelič 2006, 74. 

Kljub razlikam v pojmovanju pa imajo opredelitve veliko skupnega in se do neke mere 

prekrivajo. Kot primer po Dalkirju (2011, 32–33) navajamo pojmovanja iz štirih modelov 
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managementa znanja, ki so bili izbrani na osnovi tega, da so bili uvedeni in potrjeni v praksi 

(preglednica 2). 

Preglednica 2: Opredelitve elementov managementa znanja 

Wiig (1993) McElroy (1999) Rollett (2003) 
Bukowitz in 

Williams (2000) 

Meyer in Zack 

(1996) 

Ustvarjanje Individualno in 

skupinsko učenje 

Načrtovanje Pridobi Usvojitev 

Pridobivanje Preverjanje Ustvarjanje Uporabi Izpopolnitev 

Razvrščanje Usvojitev 

informacij 

Integriranje Nauči se 

Prispevaj 

Shranjevanje 

Preoblikovanje Potrjevanje znanja Organiziranje Oceni Razširitev 

Razširjanje Integracija znanja Prenašanje Gradi/vzdržuj Predstavitev 

Uporaba  Vzdrževanje Razširi  

Realizacija 

vrednosti 

 Ocenjevanje   

Vir: Dalkir 2011, 33. 

Gomezelj Omerzel (2010, 86) privzema pet elementov managementa znanja: ustvarjanje, 

shranjevanje, transfer, rabo znanja in merjenje učinkov managementa znanja. 

V organizacijah ustvarjanje novega znanja, vključno z novimi sposobnostmi, izdelki, idejami 

in delovnimi procesi, poteka med posamezniki in med posamezniki ter organizacijo – znanje 

namreč ustvarjajo posamezniki, organizacija pa jim ponuja podporo za ustvarjanje. Znotraj 

organizacije ustvarjanje znanja običajno poteka na ravni učenja posameznika in na ravni 

učenja skupin, cilj pa je, da s skupno aktivnostjo skupin zaposlenih v organizaciji implicitno 

znanje postane eksplicitno (Gomezelj Omerzel 2010, 86). Po Nonaki in Takeuchiju (1995; 

Gomezelj Omerzel 2010, 87) ustvarjanje znanja poteka v petih fazah: 

- medsebojna delitev implicitnega znanja: implicitno znanje, ki je »skrito« v zaposlenih, se 

s socializacijo med zaposlenimi izrazi v uporabni obliki, ki pa še ni eksplicitne narave. Tu 

je izrednega pomena okolje, v katerem lahko zaposleni komunicirajo in izmenjujejo 

znanje; 

- oblikovanje konceptov: implicitno znanje začne z uporabo dedukcij, indukcij in izpeljav 

dobivati obliko uporabnih, a zaenkrat še nepreverjenih konceptov; 

- preverjanje in utemeljevanje konceptov: ustvarjeni koncepti so podvrženi kvalitativnemu 

ali kvantitativnemu preverjanju, katerega namen je ugotoviti, ali koncepti ustrezajo 

pogojem, ki jih je določil management, kot so npr. stroški, tržni delež ipd. Od tega, ali 

koncepti ustrezajo pogojem ali ne, je odvisno, ali koncept »preživi«; 

- grajenje arhetipa: koncept, ki ustreza določenim pogojem, postane arhetip oziroma 

prototip novega izdelka, sistema vodenja ipd. V tej fazi je nujno sodelovanje več 

oddelkov podjetja; 
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- širjenje znanja po podjetju: ustvarjeno znanje se razširi na vse ravni podjetja, pogosto 

kroženje zaposlenih po oddelkih pa omogoča lažje prenašanje znanja. 

Podjetja običajno pridobivajo znanje na naslednje načine (Gomezelj Omerzel 2010, 88–89): 

- pridobitev znanja od zunaj: podjetje najhitreje pridobi znanje z nakupom osebe, patenta 

ali podjetja, ki poseduje želeno znanje, kar še posebej pride v poštev takrat, ko bi bilo 

ustvarjanje znanja znotraj podjetja predrago. Znanje pa je mogoče tudi najeti prek 

svetovalnih podjetij; 

- notranje ustvarjanje ali razvoj znanja: gre za najpogostejši način, na katerega podjetja 

pridobivajo znanje, poteka pa večinoma znotraj oddelkov za raziskave in razvoj ali pa 

timov zaposlenih; 

- združevanje znanja: ustvarjanje znanja, ko zaposleni, ki imajo različne spretnosti, 

vrednote in ideje, opravljajo skupinsko ali projektno delo in z združevanjem svojega 

znanja ustvarjajo novega; 

- prilagoditev: podjetja se prilagajajo zunanjim okoliščinam, kot so npr. ekonomske 

razmere, večja konkurenca na trgu in nastanek novih tehnologij in proizvodov s 

pridobivanjem novega znanja; 

- mreženje znanja: znanje se pridobiva s komunikacijo med zaposlenimi, ki se povezujejo v 

mreže znanja, ga izmenjujejo, hkrati pa ustvarjajo novo znanje. 

Ustvarjeno znanje je nato treba ohraniti, kar storimo s shranjevanjem. Shranjevanje znanja 

omogoča podjetju, da ustvari kakovostno zbirko znanja, ki zajema celotno uporabno znanje, 

ki ga podjetje potrebuje, shranjena in organizirana pa mora biti na tak način, da je vanjo 

mogoč hiter vpogled. Sodobna tehnologija danes omogoča praktično neomejeno količino 

prostora za shranjevanje znanja, del znanja pa se vseeno ohrani v tudi v neelektronski obliki 

ali pa ga celo obdržijo zaposleni. Vsaka zbirka znanja se mora redno obnavljati, saj znanje 

hitro zastara zaradi nezadostne rabe, tehnološkega napredka, razvoja trga, reorganizacije 

podjetja, pogojev dela in sprememb v strukturi zaposlenih (Gomezelj Omerzel 2010, 92–94). 

Shranjeno znanje je namenjeno širitvi, vsako podjetje pa se mora odločiti, kdo od zaposlenih 

potrebuje določeno znanje in v kolikšni meri in kdo bo do znanja imel dostop. Idealno je, da 

znanje uporablja čim večje število zaposlenih. Najlažje je razširjanje eksplicitnega znanja, saj 

je shranjeno v materialni obliki, v obliki različnih medijev, medtem ko gre pri implicitnem 

znanju za znanje, ki je »shranjeno« v posameznikih, prenaša pa se s komunikacijo med 

zaposlenimi. V slednjem primeru je pomembno, da ima organizacija dobro izoblikovano 

organizacijsko kulturo, saj je prenos oziroma transfer znanja odvisen prav od nje. Za prenos 

implicitnega znanja je ključno, da so med zaposlenimi prisotni zaupanje in kakovostni odnosi, 

saj ravno to dvoje zagotavlja komunikacijo in posledičen transfer znanja (Gomezelj Omerzel 

2010, 89–90). Pri tem pa zaradi človeškega dejavnika pogosto prihaja do ovir pri transferju 

znanja (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Najpogostejše ovire pri transferju znanja in strategije za premagovanje 

Ovire Strategije za premagovanje ovir 

Pomanjkanje zaupanja Okolje, v katerem zaposleni drug drugemu zaupajo. 

Kulturne, jezikovne in 

vedenjske razlike med 

zaposlenimi 

Več skupnih razprav, izobraževanj, skupinskega dela in kroženja 
zaposlenih. 

Premalo druženja med 

zaposlenimi 

Več poudarka na druženju in več prostorov za druženje. 

Lastništvo nad znanjem Poudarjanje, da znanje ni zgolj last in pravica določenih zaposlenih in 

da je ideja pomembnejša kot njen izvor. 

Premalo želje po novem 
znanju 

Motiviranje zaposlenih k izobraževanju, več časa za učenje in 
zaposlovanje novih ljudi. 

Kaznovanje napak Vzdušje v podjetju, ki napake sprejema in zaposlenih ne sankcionira 

zaradi njihove nevednosti. 

Vir: Gomezelj Omerzel 2010, 91. 

Pri tem pa se lahko pojavijo še naslednje težave (Gomezelj Omerzel 2010, 92): 

- med zaposlenimi prihaja do notranje konkurence, zaradi česar ne prihaja do transferja 

znanja, saj se zaposleni sprašujejo po tem, kaj bodo imeli od tega; 

- velikokrat težko je oceniti in ustrezno nagraditi prispevek posameznika v skupini; 

- prenašanje znanja med zaposlenimi, ki so iz različnih strok, je oteženo, ker ne cenijo 

stroke drug drugega; 

- prenašanje znanja je oteženo, če zaposleni, ki v podjetju ustvarjajo večje količine 

intelektualnega kapitala, niso zadovoljni z lastnim položajem in položajem znanja v 

podjetju. 

Možne rešitve za odpravo teh težav so (Gomezelj Omerzel 2010, 92): 

- poudarek na individualnem motiviranju zaposlenih; 

- podeljevanje javnih priznanj ali pohval za deljenje znanja s sodelavci; 

- spodbujanje splošne kulture prenašanja znanja med zaposlenimi v poslovnem procesu; 

- ustrezna informacijska infrastruktura za podporo prenosa znanja in ustrezna 

usposobljenost zaposlenih za uporabo infrastrukture. 

Znanje svojo vrednost pridobi šele z uporabo, uporaba znanja pa vedno ustvarja novo znanje, 

s čimer se ustvarja cikel managementa znanja – faze managementa znanja se namreč stalno 

ponavljajo. Ravno zaradi tega je pomembno, da se zaposlene spodbuja k uporabi znanja, tudi 

s spodbudami v materialni ali nematerialni obliki, pri vsem skupaj pa je bistvenega pomena, 

da je okolje, v katerem zaposleni opravljajo svoje delo, čim bolj sproščeno in čim manj 

stresno. Management znanja je uspešen takrat, ko organizacija med zaposlenimi poveča 

uporabo znanja, saj se tako hitro pokažejo rezultati v obliki bolj učinkovitega prilagajanja 

spremembam, višji stopnji inoviranja ipd. Če organizacija neučinkovito prenaša znanje, ga 

veliko ostane neuporabljenega, do tega pa najpogosteje pride, če je zaupanja med zaposlenimi 
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v organizaciji premalo, če zaposleni nimajo pravice izraziti lastnega mnenja itd. (Gomezelj 

Omerzel 2010, 94). 

Do podatkov o učinkovitosti ali neučinkovitosti managementa znanja organizacija pride s 

procesom merjenja učinkovitosti. S tovrstnim merjenjem organizacija pridobi podatke o tem, 

ali so se naložbe v določeno znanje obrestovale in kakšen ekonomski učinek so imele. Z 

rezultati si organizacija nato pomaga pri morebitnih izboljšavah. Merjenje učinkovitosti 

managementa znanja je tako izredno pomembno orodje, ki lahko prispeva k dvigu poslovne 

učinkovitosti organizacije.  

2.6 Management znanja in krizni management 

Krizni management je oblika managementa, ki postane nujna, ko organizacija preide v krizno 

stanje, ki ogroža njen obstoj ali razvoj. Namen kriznega managementa je spoprijemanje z 

nastalo krizo, njegov cilj pa doseči preobrat, ki bo zagotovil prihodnost organizacije in 

postavil temelje za nadaljnji razvoj. Od vodstva organizacije zahteva uporabo drugačnega 

pristopa kot v normalnih razmerah in večjo količino operativnega odločanja (Dubrovski 2011, 

126).  

2.6.1 Opredelitev organizacijske krize 

Krize so zaradi vse večje kompleksnosti organizacij dandanes povsem običajen pojav. Z rastjo 

kompleksnosti organizacij namreč narašča tudi število vzrokov, ki vodijo do krizne situacije. 

Krize so tako sestavni del poslovanja. Enotne definicije krize v literaturi ni (Gilpin in Murphy 

2008, 13). Dubrovski omenja, da se v angloameriški literaturi najpogosteje omenja definicija, 

ki pravi, da je kriza dogodek nizke verjetnosti z velikimi posledicami
2
, ki nastane zelo hitro in 

za katerega je značilna negotovost (Dubrovski 2011, 24). Za krize je značilno naslednje (prav 

tam, 31–32): 

- omejen čas za odločanje; 

- večja zahtevnost odločanja zaradi nepričakovanosti razmer; 

- večja tveganost odločanja; 

- hitrejše odvijanje dogajanja; 

- višji stroški časa in sredstev, nujnih za soočanje s krizo; 

- posamezne odločitve imajo večji učinek na vseh področjih; 

- omejena materialna in nematerialna sredstva za soočanje s krizo; 

- omejena uporabnost informacij, nujnih za odločanje; 

- omejena razpoložljivost informacij, nujnih za odločanje; 

                                                 
2
 T. i. dogodek HILP (angl. high impact, low probability). 
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- stalno in nepričakovano ponavljanje znakov in značilnosti krize; 

- večje število notranjih in zunanjih konfliktov; 

- zožen manevrski prostor v pogajanjih; 

- večji notranji in zunanji nadzor nad dogajanjem in odločitvami v organizaciji; 

- delovanje pod večjo pozornostjo okolja in medijev; 

- odločanje v razmerah, ki zahtevajo podrobno poznavanje prava; 

- potencialno sprejemanje ukrepov, ki so lahko na meji zakona; 

- možnost oviranja organizacije s strani tistih, ki so odgovorni za krizo; 

- delovanje v razmerah stalne psihične obremenitve. 

Pri tem velja omeniti, da teoretiki kriznega managementa pri definiranju, kaj kriza za 

organizacijo predstavlja, običajno omenjajo kitajsko besedo za krizo, ki je sestavljena iz 

ideogramov za »nevarnost« in »priložnost« (Gilpin in Murphy 2008, 13; Dubrovski 2011, 

34). Teoretiki zato poudarjajo dvoplastno naravo krize. Ta namreč lahko vodi tudi do 

pozitivnih učinkov (Balog in Straka 2014, 21). Nekateri od pozitivnih učinkov so (Dubrovski 

2011, 33–34): 

- soočenje z realnostjo, ki odpravi napačna prepričanja, videnja in lažne ideje, ki jih imajo 

organizacije o sebi; 

- opustitev neuspešnih poslovnih praks in oblikovanje novih strategij in ciljev; 

- vpeljava novih modelov managementa in posledično potencialen nastanek novih 

konkurenčnih prednosti; 

- prerod managementa z odhodom nesposobnih in odvečnih zaposlenih; 

- možen pojav novih, bolj kompetentnih in učinkovitih managerjev; 

- možnost razvoja zgodnjega opozorilnega sistema in večje prožnosti ter varnosti; 

- pridobitev novih znanj in izkušenj z učenjem iz krize; 

- pobuda za spremembe in prenovitev organizacije, ki prej ni bila mogoča zaradi odpora; 

- zmanjšanje števila neproduktivnih delovnih mest; 

- razrešitev pravdnih zadev, problemov in konfliktov, ki v navadnih razmerah ni bila 

mogoča. 

Teoretiki organizacijske krize ločijo od naravnih katastrof (npr. poplave) in katastrof, ki so 

tehnične in družbene narave (npr. strmoglavljenje letala), pri zadnjih dveh gre lahko za 

naravne nesreče ali za nesreče, ki jih povzroči človek, medtem ko organizacijske krize lahko 

povzroči samo človek, zanje pa tudi nista značilni izguba življenj in poškodbe (Wang 2009, 

446). Organizacijska kriza je tako dogodek, ki pa povzroči človek, za katerega je značilna 

nizka stopnja verjetnosti, ki pa ima velike posledice za integriteto organizacije (prav tam, 446; 

Wang in Belardo 2009, 635). 
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2.6.2 Pomen managementa znanja za krizni management 

Pri kriznem managementu sta pravočasna zaznava resnosti problemov in pravilno 

razumevanje dinamike krize ključnega pomena (Farazmand 2014, 5). Krizni management se 

zaradi vedno večje nepredvidljivosti poslovnega okolja začne že pred nastopom krize in ni 

samo odziv na krizo (Dubrovski 2011, 127). Krizni management je stalni organizacijski 

proces, vključuje pa vzpostavitev sistema za pravočasno zaznavo kriznih elementov, 

preventivne ukrepe za zmanjševanje, odpravljanje ali celo preprečevanje potencialnih 

posledic krize in ukrepe za okrevanje organizacije po krizi (Balog in Straka 2014, 17). 

Za zaznavo krize je pomembno znanje. Nevarnost krize je zato mogoče zmanjšati ali celo 

preprečiti z ustreznim znanjem (Wang 2009, 446–447). Krizni management je zato mogoče 

združevati z managementom znanja. Raziskave so o pomenu managementa znanja za krizni 

management govorile predvsem na impliciten način (preglednica 4). 

Preglednica 4: Pomen managementa znanja za krizni management 

Pomen za krizni management Avtorji 

Management znanja prek učnih procesov pomaga 

organizacijam pridobiti ključno znanje za 
spopadanje s krizami. 

Boin 2004; Nunamaker, Weber in Chen 1989; 

Simon in Pauchant 2000; Weick 1993; Weick in 

Roberts 1993; Wilkinson in Mellahi 2005 

Zaznava močnih in šibkih točk v obstoječem 
sistemu managementa znanja je ključnega pomena 
za krizni management. 

Elsubbaugh, Fildes in Rose 2004; Nishiguchi in 

Beaudet 1998; Quarantelli 1988; Zhang, Zhou 

in Nunamaker 2002 

Razvoj učinkovitih načinov iskanja in pridobivanja 
ključnega znanja za spopadanje s krizami je 
bistvenega pomena za krizni management.  

Darling 1994; Lagadec 1997; Shrivastava in 

Mitroff 1987 

Vir: Wang in Belardo 2009, 637. 

Sprejetje ustreznih strategij managementa lahko organizacijam pomaga pri pridobivanju 

ključnega znanja, ki je potrebno za učinkovito spopadanje z organizacijskimi krizami in tako 

za boljši razplet kriz (Wang 2009, 458). Študija primera Wanga in Belarda na dveh 

energetskih organizacijah na Tajvanu je pokazala, da učenje ni bistvenega pomena samo kot 

pomoč pri ugotavljanju, kako se je organizacija v preteklosti uspešno spopadla s krizami, 

temveč tudi kot pomoč pri ugotavljanju, kakšno znanje bo treba pridobiti za uspešno 

spopadanje s krizami v prihodnosti (Wang in Belardo 2009, 654). Prepoznavanje znanja pa je 

ključni del ustvarjanja znanja v ciklu managementa znanja.  

2.7 Management znanja in organizacijska kultura 

Management znanja pomeni ustvarjati ustrezne pogoje za pozitivno in inovativno spremembo 

v obnašanju ljudi (Meško Štok 2009, 14). Pri vpeljavi managementa znanja v organizacije se 

pogosto pojavijo ovire, ki so v večini primerov povezane s kulturo v organizaciji in njenim 
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vplivom na prenos in znanja med zaposlenimi ter posameznikovo praktično koristno uporabo 

(prav tam, 15).  

Organizacijska kultura je večdimenzionalen koncept, ki jo najbolje opiše Schein (1985, 9), ki 

pravi, da je organizacijska kultura »vzorec temeljnih predpostavk, ki so jih člani skupnosti 

odkrili ali oblikovali v procesu razreševanja odprtih zadev, pomembnih za obstoj skupnosti, in 

so se pokazale za dovolj uspešne, da v skupnosti utemeljeno menijo, da jih je treba prenesti na 

nove člane, da bi ti lahko ustrezno dojemali in razmišljali o zadevah, povezanih s 

prilagajanjem zunanjemu okolju in notranjo integracijo«. 

Schein (2010, 23–32) med sestavine organizacijske kulture šteje: 

- artefakte in stvaritve: vidni deli organizacije (zgradbe, jezik, tehnologija, umetnost, vidni 

in slišni obrazci vedenja ipd.); 

- usvojene vrednote posameznika ali skupine: odgovornost, poštenost, zaupanje ipd.; 

- temeljne podmene: uspešne rešitve, ki jih skupina sčasoma privzame kot samoumevne in 

nesporne. 

V posameznih organizacijah soobstajajo tri različne kulture, in sicer operativna (značilna za 

zaposlene), inženirska (značilna za načrtovalce in nadzornike) in vodstvena kultura (Schein 

2010, 23–32). Na oblikovanje subkultur pa vplivajo velikost organizacije, starost organizacije, 

notranja diferenciacija
3
 in dejavniki kohezivnosti (Kavčiča 2011, 56). 

Med glavne karakteristike organizacijske kulture štejemo (Trice in Beyer 1993, 5–8; Meško 

Štok 2009, 73): 

- kolektivnost (organizacijska kultura nastane na osnovi interakcije posameznikov in 

predstavlja tisto, s čim se skupina posameznikov strinja); 

- čustveno prežetost (vsebina in oblika organizacijske kulture sta prežeti s čustvi – pri 

vzdrževanju čustev pomagajo posamezni obredi in rituali); 

- zgodovinski temelj (organizacijska kultura temelji na kulturi pretekle skupine/ustanovne 

skupine, tako si zaposleni delijo njihove različne ideje in tudi njihove kulturne izkušnje, 

ki pa sčasoma postanejo tudi njihove); 

- močno simboliko (ekspresivnemu
4
 vidiku organizacijske kulture dajemo prednost pred 

tehničnim in praktičnim vidikom človeškega vedenja); 

- dinamičnost (organizacijske kulture se spreminjajo zaradi različnih razlogov: zaradi ovir 

v komuniciranju meč člani skupine, stopnji individualizma v kulturi, sprejemanja 

kulturnih predpostavk na nezavedni ravni ipd.); 

- fuzijo (spojitev, združitev posameznih nejasnosti, paradoksov, kontraindikacij ipd.). 

                                                 
3
 Nastajanje razlik v nečem (SSKJ 2014). 

4
 Ekspresivnost pomeni izražanje ali vzbujanje čustvene prizadetosti (SSKJ 2014). 
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Po mnenju Meško Štok (2009, 15) so ovire povezane s kulturo v organizaciji in njenim 

vplivom na prenos znanja, predvsem pomanjkanje komunikacijskih
5
 spretnosti, kultura z 

nerazumevanjem za pomen širjenja in izmenjave znanja, skrivanje znanja ipd. Vse to je 

posledica neustrezne organizacijske kulture. Za namen vpeljevanja managementa znanja v 

organizacije je tako treba organizacijsko kulturo inovirati – spremeniti. Pri spreminjanju 

poglavitno vlogo poleg lastnikov organizacije igra management (prav tam). 

Za spremembo organizacijske kulture je po mnenju Biloslava (2007, 51) treba spremeniti 

določeno količino skupnih prepričanj, stališč, vrednot in najrazličnejših kolektivnih praks, kot 

so rituali, običaji, navade ipd. Mulej (2006) prav tako predlaga, da se uveljavi kultura 

sodelovanja in medsebojnega prenosa znanja – tako bi zaposleni skupaj znali več in tako bolje 

znali opravljati svoje delo. 

Ko pa je management znanja v organizaciji že vpeljan, je to kulturo treba vzdrževati. 

Vzdrževanje obstoječe organizacijske kulture poteka prek dejavnosti managementa in prek 

kadrovske dejavnosti v organizaciji (Kavčič 2011, 116). Med dejavnosti managementa 

štejemo posredovanje kulture (Brown 1998; Kavčič 2011): 

- s svojim zgledom (skladnost besed in dejanj, delovna disciplina ipd.),  

- s simboli (vsebina in način izražanja managementa, delovna filozofija managementa),  

- z uporabo obredov (posamezne načrtovane in organizirane aktivnosti). 

Med aktivnosti kadrovske dejavnosti v organizaciji pa štejemo (Brown 1998; Harrison in 

Carroll 1991; Kavčič 2011): 

- pridobivanje in izbiro novih sodelavcev: pri razpisih za prosto delovno mesto je smotrno 

izpisati tiste vrednote, ki so značilne za organizacijo in naj bi jih novi sodelavci imeli 

(uporaba osebnostnih in psihometričnih testov, intervjujev z novimi sodelavci); 

- uvajanje novih sodelavcev v organizacijo: uvajanje in privajanje na novo tehnologijo, 

odnose, norme, vrednote, postopke ipd. (organiziranje seminarjev/predavanjem); 

- sistem merjenja in ocenjevanja uspešnosti zaposlenih: vzpostaviti sistem merjenja, 

vrednotenja in ocenjevanja dela zaposlenih, ki bo odlična podlaga za pošten sistem 

plačevanja zaposlenih;  

- sistem plačevanja zaposlenih (najmočnejše sredstvo vpliva na kulturo organizacije): 

nagrajevanje zaposlenega in/ali delovnega tima s pomočjo povišanja osebnega dohodka, 

bonusov, dodatnih ugodnosti, napredovanja. 

                                                 
5
 Komuniciranje je prenos sporočil od oddajnika do sprejemnika, ki poteka po komunikacijskem 

kanalu. Formalna komunikacija mora dobiti podporo z neformalno komunikacijo, ustno komuniciranje 

pa podporo s pisnim komuniciranjem (Meško Štok 2009, 87). 
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3 ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

V tem poglavju bomo opredelili zavzetost zaposlenih, opisali njene dejavnike, metode za 

merjenje zavzetosti zaposlenih in posamezne stopnje zaposlenih. 

3.1 Opredelitev zavzetosti zaposlenih 

Praksa in raziskave kažejo, da sta uspešnost in razvoj podjetij močno odvisna od zaposlenih in 

načina dela z njimi. Podjetja izvajajo aktivnosti za ugotavljanje in merjenje stopnje 

zadovoljstva, zaupanja in zavzetosti v svojih podjetjih. Vsi trije pojmi so si nekako podobni in 

na videz povezani eden z drugim, vendar nikakor niso enakovredni. Ob ustreznih in za 

zaposlene ugodnih ukrepih in stimulacijah so zaposleni lahko dokaj hitro zadovoljni, vendar s 

tem še niso zavzeti. Zavzetost pa je dejavnik, ki lahko vodi do delovne in poslovne uspešnosti 

za podjetje. Naloga managementa organizacije je, da zaposlenim zagotovi ustrezno delovno 

okolje in klimo v podjetju. Zaposleni morajo čutiti zadovoljstvo in pripadnost podjetju, naloga 

zaposlenih pa je, da k temu dodajo svoj delež, to je zavzetost (Gruban 2010). Zavzetost kot 

temeljni kadrovski koncept vsekakor ni nov. Ena izmed vodilnih svetovnih raziskovalnih hiš 

Gallup se namreč že skoraj tri desetletja ukvarja z merjenjem zavzetosti zaposlenih na ravni 

nacionalnih ekonomij v 140 državah (Gruban 2010). 

Kahn (1990) je bil prvi teoretik, ki je opozoril na termin zavzetosti zaposlenih. Avtor je 

zavzetost zaposlenih opisal kot fizično (energija, ki jo zaposleni vloži v opravljanje svojih 

delovnih nalog), kognitivno (prepričanja zaposlenega o organizaciji, managerjih in delovnih 

pogojih) in čustveno (čustva zaposlenega, ki jih vzbujajo organizacija, managerji in pogoji z 

delom) povezanost z delovnimi nalogami zaposlenega. 

Bakker, Albrecht in Leiter (2011, 74) definirajo zavzetosti zaposlenih
6
 kot pozitivno čustveno 

stanje, ki ga spremljata visoka stopnja energije in vpletenosti v delo. Avtorji so mnenja, da se 

zavzetost zaposlenih razlikuje od zadovoljstva pri delu. Zavzetost zaposlenih po njihovem 

mnenju združuje tako visoko stopnjo zadovoljstva pri delu kakor tudi visoko stopnjo 

aktivnosti pri delu, ki jo kažejo s svojo živahnostjo, učinkovitostjo, energičnostjo, 

zatopljenostjo in z večjim uspehom pri delu (prav tam).  

Maslach in Leiter (1997) delovno zavzetost razlagata kot nasprotni pol izgorelosti – koncept 

opredeljujejo dimenzije energija, vpetost in profesionalna učinkovitost, v primeru izgorevanja 

pa se energija obrne v izčrpanost, vpetost v cinizem in učinkovitost v neučinkovitost. Maslach 

in Leiter sta razvila merski pripomoček »Maslach Burnout Inventory«, ki je namenjen 

merjenju izgorevanja, skladno s teorijo pa ga lahko uporabljamo tudi za merjenje delovne 

zavzetosti (prav tam). 

                                                 
6
 Angl. employee engagement. 
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Bakker, Demerouti in Sanz-Vergel (2014) delovno zavzetost opredeljujejo kot nekakšno 

samostojno zavestno sestavljeno tvorbo, ki ni negativno povezana z izgorevanjem. Avtorji 

delovno zavzetost definirajo kot pozitivno, izpopolnjujoče, z delom povezano stanje, ki je 

sestavljeno iz (prav tam): 

- vitalnosti: visoka raven energičnosti in mentalne stimulacije med delom, delovnim 

nalogam zaposleni lahko in radi posvečajo svoj čas in trud, vztrajajo pa tudi v primeru 

težav; 

- predanosti: nanaša se na doživljanje dela kot izziv, pomembnost in smiselnost; 

- vpetosti: se nanaša na doživljanje dela kot nečesa, čemur zaposleni posvečajo veliko 

pozornosti in osredotočenosti, čas pa jim pri tem mineva zelo hitro. 

Rothbard (2001, 656) zavzetost zaposlenih opredeljuje kot motivacijski konstrukt, ki je 

sestavljen iz dveh dejavnikov, in sicer: 

- pozornosti: količine časa, ki ga zaposleni porabi, ko razmišlja o svoji vlogi in pomenu v 

organizaciji; 

- sposobnosti absorpcije: sposobnosti vživetja zaposlenega v vlogo, ki jo ima in igra (kaj 

dela) v organizaciji. 

Lipičnik (2002, 472–497) je mnenja, da so zavzeti zaposleni tisti zaposleni, ki so čustveno in 

psihološko navezani na podjetje, so uspešnejši pri svojem delu kot tisti sodelavci, ki teh vezi 

ne čutijo. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da imajo zaposleni pričakovanja od svojega 

delovnega okolja, da so ta pričakovanja mnogokrat netransparentna, a kljub temu močno 

vplivajo tudi na njihovo stopnjo zavzetosti (prav tam).  

Gruban (2005, 10) je zavzetost zaposlenih opredelil kot »spontan in načrtovan proces, s 

katerim vodje in zaposleni postajajo osebno vključeni v zagotavljanje delovne uspešnosti v 

svojem delovnem okolju z namenom zagotavljanja učinkovitejšega uresničevanja obsežnih 

organizacijskih sprememb, poslovne strategije, poslovnih izboljšav vsakodnevnega 

delovanja«. Za lažjo predstavo je oblikoval »matriko zadovoljstva zaposlenih 2 x 2« (slika 5), 

ki se razteza na eni strani od nizkega do visokega zadovoljstva zaposlenih in na drugi strani 

od nizke do visoke delovne uspešnosti (Gruban 2005, 3).  

Gruban (prav tam) zavzetost zaposlenih na matriki »poišče« v presečišču visokega 

zadovoljstva zaposlenih in visoke delovne uspešnosti – v polju maksimalne pripravljenosti 

angažiranja za merljive poslovne izide (prepoznaven uspeh). Vsa ostala tri polja pa 

opredeljuje kot manj zaželena. 
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Slika 5: Matrika zadovoljstva zaposlenih 2 x 2  

Vir: Gruban 2005, 4. 

Med pozitivnimi učinki večje zavzetosti zaposlenih velja izpostaviti (Wagner in Harter 2006, 

8-12): 

- večjo produktivnost, dobičkonosnost, donosnost na delnico, 

- nižji absentizem,
7
 

- manjšo fluktuacija,
8
 

- manj nesreč na delovnem mestu, 

- večjo stopnjo ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih, 

- večjo predanost viziji organizacije, strategiji in zastavljenim ciljem, 

- večjo usklajenost med posameznikovimi in organizacijskimi vrednotami, 

- večjo pripadnost zaposlenih, 

- večji ugled organizacije v poslovnem okolju, kjer deluje, 

- boljše zadovoljstvo in lojalnost strank, kupcev, 

- dolgoročen in trajnostni poslovni uspeh. 

3.2 Dejavniki zavzetosti zaposlenih 

Med dejavnike, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih in pripomorejo k uspešnosti organizacije, 

štejemo: 

- značilnosti delovnega mesta, 

- management in osebnostne značilnosti zaposlenih, 

- nagrade in priznanja. 

                                                 
7
 Izostajanje/odsotnost (od dela) (SSKJ 2014). 

8
 Naraščanje in upadanje števila zaposlenih (SSKJ 2014). 
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3.2.1 Značilnosti delovnega mesta 

Posamezne značilnosti delovnega mesta, ki imajo za zaposlenega motivacijsko
9
 vlogo in 

vplivajo na zavzetost zaposlenih, najbolje pojasnjuje Bakkerjev in Demeroutijev (2007, 313) 

model delovnih zahtev in virov (model JDR
10

). Model temelji na predpostavki, da na vsako 

delovno mesto vplivajo posamezni dejavniki tveganja, ki jih avtorja definirata kot (prav tam): 

- delovne vire: avtonomija pri delu, podpora managementa, nagrade, pozitivne povratne 

informacije, možnost razvoja in sodelovanja pri odločanju ipd.; 

- delovne zahteve: delovne in čustvene obremenitve, časovni pritisk, posamezne fizične 

zahteve, delo doma, slabi odnosi med zaposlenimi, izmensko delo ipd. 

Po mnenju Van den Broecka in sodelavcev (2008, 278-283) delovni viri povečujejo zavzetost 

zaposlenih, delovne zahteve pa vodijo v izgorelost. Delovne zahteve namreč sprožijo proces 

izčrpavanja, ki zaposlenega v cilju doseganja zahtev delovnega mesta privede do povečanih 

naporov,
11

 ki imajo za posledico povečano porabo energije zaposlenega (Demerouti idr. 2001, 

500). Po drugi strani pa avtonomija in določanje posameznih pristojnosti pri delu lahko 

zadovoljita potrebe zaposlenega in hkrati povečata njegovo pripravljenost, da se še bolj 

potrudi izpolniti zahteve delovnega mesta (Schaufeli in Bakker 2004, 297). 

3.2.2 Management in osebnostne značilnosti zaposlenih  

Gruban (2005, 6) je mnenja, da imajo na zavzetost zaposlenih največji vpliv vodje 

(management). Avtor (prav tam) je mnenja, da je »»nesporno dokazano že precej časa 

uveljavljeno spoznanje, da za (ne)uspešnostjo in (ne)zavzetostjo zaposlenih najdemo 

predvsem vodje in njihov odnos do sodelavcev«. Prav tako avtor trdi, da najboljši zaposleni 

sodelavci ne zapuščajo svojih organizacij, ampak svoje vodje (prav tam). 

Schaufeli, Bakker in Salanova (2006, 705) so mnenja, da imajo osebnostne značilnosti 

zaposlenega vpliv na zavzetost zaposlenih. Howard in Howard (2001) sta oblikovala t. i. 

petfaktorski model, to je model razvrščanja osebnostnih razlik v pet najširših dimenzij. Te 

osebnostne razlike so (Howard in Howard 1995; Howard in Howard 2001): 

– ekstravertnost (oseba, ki je družabna, energična, zgovorna, samozavestna, tolerantna 

ipd.); 

– prijetnost (oseba, ki je vljudna, skrbna, ki uživa v sodelovanju, je popustljiva ipd.); 

– vestnost (oseba, ki je vestna, skrbna, organizirana, zbrana ipd.); 

                                                 
9
 Notranjo (pospešujejo rast, učenje in razvoj zaposlenega) in zunanjo (povečujejo prizadevanje in 

sposobnost zaposlenega za delo) motivacijsko vlogo. 
10

 Angl. Job Demands – Resourses model. 
11

 Psiholoških in fizičnih naporov. 
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– nevrotizem (oseba, ki kaže znake napetosti, tesnobe; občutek krivde, in v okolju, kjer 

deluje, išče podporo ter lastno potrditev); 

– odprtost (oseba, ki je odprta za nove odeje, inovativna ipd.). 

3.2.3 Nagrade in priznanja 

Sistem nagrajevanja (nagrad in priznanj) pomeni usklajeno politiko, procese in prakso neke 

organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti oziroma 

kompetence tudi glede na njihovo tržno ceno. Organizacije oblikujejo strategijo in sistem 

nagrajevanja, izhajajoč iz poslovne strategije in strategije ravnanja z ljudmi pri delu, z 

namenom, da zavarujejo in pospešijo doseganje svojih ciljev. Z vidika zaposlenih pa sistem 

nagrad, če je pravilno oblikovan, daje potrdilo o ustreznosti ali neustreznosti njihovega 

vedenja (Lipičnik 1998, 191). 

Nagrade
12

 in priznanja na zavzetost zaposlenih vplivajo pozitivno, vendar morajo biti 

pravično13
 razdeljena (Colquitt 2001, 390). Kaj hitro se lahko zgodi, da pomanjkanje 

pravičnosti pri razdeljevanju t. i. koristi povzroči sindrom izgorelosti (Maslach, Schaufeli in 

Leiter 2001, 397). Saks (2006, 613) meni, da je zavzetost zaposlenih nekakšen odgovor na 

vire, ki jih zaposleni prejmejo od organizacije. 

3.3 Metode za merjenje zavzetosti zaposlenih 

Po pregledu domače in tuje strokovne literature smo zasledili štiri prevladujoče metode 

merjenja zavzetosti zaposlenih, in sicer: 

- Gallupovo metodo, 

- ostale metode: metode OLBI, MBI in UWES. 

3.3.1 Gallupova metoda 

Organizacija Gallup
14

 za merjenje zavzetosti zaposlenih od leta 2001 kot metodo zbiranja 

podatkov in informacij uporablja modificiran vprašalnik, ki je sestavljen iz dvanajstih trditev, 

katerih avtorja sta Wagner in Harter (2006, 15). Trditve so povezane z elementi splošne 

organizacijske (poslovne) učinkovitosti, npr. z odzivom potrošnikov, s produktivnostjo, 

                                                 
12

 Finančne (ustrezni osebni dohodek, provizije, finančne nagrade, finančni dodatki ter razne druge 
finančne ugodnosti) in nefinančne (zanimivo delo, izzivi, odgovornost, možnost napredovanja, 
občutek cenjenosti, ugodna klima podjetja, razumevanje s sodelavci). 
13

 Pravično razdeljene (nagrade in priznanja) zaposleni dojemajo kot dolžnost, da svoje delo opravijo 
dobro (Saks 2006, 615).  
14

 Več informacij: Http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx. 
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prometom, z dobičkom, s kakovostjo proizvodov oz. storitev, z nezgodami pri delu in 

izostajanjem od dela (Gallup 2013a).  

Te trditve so (prav tam): 

- Točno vem, kaj se pričakuje od mene na delovnem mestu. 

- Imam na voljo vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 

- Imam priložnost početi praktično vsak dan tisto, v čemer sem najboljši. 

- V zadnjih sedmih dneh so moje delo pohvalili. 

- Moj vodja me upošteva kot celovito osebo. 

- Vsaj nekdo načrtno spodbuja moj razvoj. 

- Moje mnenje se ceni in upošteva. 

- Poslanstvo naše organizacije odslikava tudi to, kako pomembno je moje delo. 

- Moji sodelavci so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo. 

- Moj najboljši prijatelj je iz službe. 

- V zadnjih šestih mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem razvoju. 

- V tem letu sem imel priložnost za učenje in razvoj. 

Anketirane osebe stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo ocenjujejo na petstopenjski lestvici. 

Po mnenju McBaina (2006, 25) te trditve veljajo tudi kot nekakšna nenapisana pogodba med 

zaposlenim in delodajalcem. 

V Sloveniji pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (od leta 2001 do leta 2012) in OCR 

(od leta 2012 dalje) poteka projekt raziskovanja in spremljanja organizacijske klime v 

slovenskih organizacijah,
15

 poimenovan SiOK
16

 (slovenska organizacijska klima), v okviru 

katerega se z uporabo teh trditev meri zavzetost zaposlenih (OCR 2015). 

3.3.2 Ostale metode (OLBI, MBI in UWES) 

Metoda OLBI
17

 vsebuje vprašalnik, ki se je predhodno uporabljal za merjenje izgorelosti 

zaposlenih (González-Romá idr. 2006, 168). Z uporabo vprašalnika se merita dve temeljni 

dimenziji izgorelosti, in sicer izčrpanost in odtujenost. Če se posamezne trditve v vprašalniku 

oblikujejo pozitivno, pa se lahko z uporabo tega vprašalnika meri zavzetost zaposlenih (prav 

tam). 

Metoda MBI
18

 vsebuje vprašalnik, ki se je predhodno uporabljal za merjenje izgorelosti 

zaposlenih (Maslach in Leiter 1997, 30). Z vprašalnikom se merijo trije vidiki osebnostnih 

                                                 
15

 Od leta 2001 do leta 2010 je sodelovalo več kot 100 organizacij letno (OCR 2015). 
16

 Več informacij: Http://www.ocr.si/. 
17

 Oldenburg Burnout Inventory. 
18

 Maslach Burnout Inventory. 
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lastnosti, in sicer izčrpanost, cinizem in delovna učinkovitost. V primeru visokih ocen 

kazalnikov izčrpanosti, cinizma in nizke delovne učinkovitosti ocene kažejo na izgorelost 

zaposlenih (prav tam). Avtorja sta po letu 1990 vprašalnik MBI začela uporabljati tudi za 

merjenje zavzetosti zaposlenih – trditve sta ovrednotila obratno (pozitivno nasprotje 

izgorelosti – primer nizkih ocen izčrpanosti, cinizma in visokih osen delovne učinkovitosti 

kaže na visoko zavzetost zaposlenih) (Maslach in Leiter 1997, 34). 

Metoda UWES
19

 vsebuje vprašalnik, ki meri zavzetost zaposlenih. Vprašalnik meri tri vidike 

zavzetosti, in sicer: živahnost, predanost in zatopljenost. Vse trditve v vprašalniku, ki se 

nanašajo na enega izmed treh vidikov zavzetosti (živahnost, predanost, zatopljenost), so 

usmerjene v pozitivno smer. Ta vprašalnik je pri tujih raziskovalcih (Schaufeli idr. 2002; 

Schaufeli in Bakker 2004; Schaufeli, Bakker in Salanova 2006) tudi najbolj pogosto citiran in 

uporabljen. 

3.4 Stopnje zavzetosti zaposlenih 

Na osnovi rezultatov analiz Gallupovih raziskav lahko zavzete zaposlene razvrstimo v tri 

skupine (Gallup 2013a): 

- zavzeti zaposleni (»zvezde«): so zaposleni, ki delajo s strastjo, elanom in so globoko 

povezani z vrednotami, s kulturo in poslanstvom organizacije, v kateri so zaposleni. Med 

zavzetimi zaposlenimi vlada zaupanje. Prav tako se zavzeto trudijo izboljšati sebe, so 

inovativni in stremijo k izboljšanju poslovnih procesov; 

- nezavzeti zaposleni (»zombiji«): so zaposleni, ki so delno »odsotni«. Ti na delovnem 

mestu naredijo toliko, kolikor morajo narediti. Niso inovativni in na delovnem mestu »na 

pol spijo«; 

- aktivno nezavzeti zaposleni (»kače«): so zaposleni, ki so s svojim delovnim mestom 

nezadovoljni in to nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Zelo škodljivo vplivajo na 

zavzetost ostalih zaposlenih, prav tako pa tudi na zadovoljstvo kupcev. 

Po mnenju Brečko (2007) je cilj vsake organizacije in hkrati za organizacijo dolgoročno 

najkoristneje imeti med zaposlenim čim več zavzetih zaposlenih. 

Organizacija Gallup vsako leto izvaja raziskave s področja zavzetosti zaposlenih v več 

državah po svetu in glede na njene rezultate glede zavzetosti zaposlenih že tradicionalno 

»vodijo« ZDA z zavzetostjo zaposlenih (30 %), sledita pa Nova Zelandija in Avstralija. 

Podatki, ki jih predstavlja organizacija Gallup in se nanašajo na povprečne zavzetosti 

zaposlenih v 142 državah sveta, kažejo, da je 13 % zavzetih zaposlenih, 63 % nezavzetih in 

24 % aktivno nezavzetih zaposlenih (Gallup 2013a) (preglednica 5). 

                                                 
19

 Utrecht Work Engagement Scale. 
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Preglednica 5: Stopnje zavzetosti zaposlenih po posameznih državah (v %) 

Država Zavzeti Nezavzeti 
Aktivno 

nezavzeti 

ZDA in Kanada 29  54  18  

Avstralija in Nova Zelandija 24  60  16  

Latinska Amerika 21  60  19  

Skupnost neodvisnih držav in bližnje države 18  62  21  

Zahodna Evropa 14  66  20  

Jugovzhodna Azija 12  73  14  

Srednja in vzhodna Evropa 11  63  26  

Bližnji vzhod in severna Afrika 10  55  35  

Južna Azija 10  61  29  

Podsaharska Afrika 10  57  33  

Vzhodna Azija 6  68  26  

Vir: Gallup 2013a. 

Preglednica 6: Stopnje zaposlenih po posameznih evropskih državah (v%) 

Država Zavzeti Nezavzeti 
Aktivno 

nezavzeti 

Avstrija 14  74  12  

Hrvaška 3  65  32  

Češka 8  62  29  

Finska 11  76  13  

Francija 9  65  26  

Nemčija 15  61  24  

Italija 14  67  18  

Norveška 16  77  7  

Slovenija 15  70  15  

Španija 18  62  20  

Vir: Gallup 2013b. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V tem poglavju predstavimo namen raziskave, vzorec, metodologijo (metodo zbiranja in 

metode analize podatkov), osnovne statistične analize in preverjanje hipotez. 

4.1 Namen empirične raziskave 

Namen raziskave je ugotoviti povezanost posameznih dejavnikov managementa znanja 

(ustvarjanje/pridobivanje, prenos in uporaba znanja v organizaciji) in zavzetosti zaposlenih v 

slovenski predelovalni industriji. 

4.2 Vzorec 

V poslovnem imeniku Gvin.com je bilo 26. aprila 2014 kot delujoče podjetje v slovenski 

predelovalni industriji evidentiranih 636 srednjih in velikih podjetij. V naključni vzorec smo 

vključili 25 % teh podjetij (vsakega četrtega iz spiska podjetij), to je 159 srednjih in velikih 

podjetij v slovenski predelovalni industriji. V vzorec smo vključili zaposlene v teh 

organizacijah, ki imajo dostop do interneta.  

4.3 Metodologija 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 

163–169). 

4.3.1 Zbiranje podatkov in informacij 

Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1), ki je 

vseboval vprašanja zaprtega tipa. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov, in sicer: 

- 1. sklop: trditve s področja managementa znanja (22 trditev s področja pridobivanja, 

prenosa in uporabe znanja v organizaciji); 

- 2. sklop: trditve s področja zavzetosti zaposlenih (devet trditev povzetih po raziskavi 

Gallup 2013a). 

- 3. sklop: splošni demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, stopnja pridobljene 

izobrazbe, čas zaposlitve v organizaciji, delovne izkušnje v letih, delovno mesto in število 

zaposlenih v organizaciji anketirane osebe). 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem sklopu anketnega vprašalnika so anketirane 

osebe označile na lestvici 1–5 (Likertova petstopenjska ocenjevalna lestvica), v tretjem sklopu 

pa na lestvici 1–6 (Likertova šeststopenjska ocenjevalna lestvica). 
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Anketni vprašalnik smo predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomočjo šestih 

naključno izbranih oseb, ki so zaposlene v slovenski predelovalni industriji. Težav z 

razumevanjem trditev v anketnem vprašalniku ni bilo, zato smo ga pustili nespremenjenega. 

S spletnim orodjem za spletno anketiranje 1KA smo oblikovali anketni vprašalnik (e-anketa). 

Povabilo, namen izvedbe anketiranja in zagotovitev popolne anonimnosti ter dostop do ankete 

smo poslali po elektronski pošti – povabilo smo poslali samo eni kontaktni osebi v podjetju s 

prošnjo, da to povabilo k sodelovanju ankete ter povezavo do ankete posreduje tudi ostalim 

zaposlenim v podjetju. Anketiranje je potekalo v maju in juniju 2014. Vrnjenih smo prejeli 

139 popolnih in pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

4.3.2 Metode analize podatkov 

Pridobljene podatke smo statistično obdelali in analizirali s statističnim programom SPSS 22. 

V raziskavi smo opravili osnovne statistične analize (frekvence, aritmetična sredina, 

standardni odklon), t-test za neodvisne vzorce, Cronbachov koeficient α, Pearsonov 

korelacijski koeficient ter Spearmanov korelacijski koeficient. 

4.4 Osnovne statistične analize 

Raziskavo smo zasnovali na osnovi dveh segmentov upravljanja človeških virov v 

organizaciji, in sicer na osnovi managementa znanja v izbranih podjetjih in segmentu 

zavzetosti zaposlenih za delo. Na začetku smo podali demografsko strukturo anketirancev. 

4.4.1 Splošni demografski podatki anketiranih oseb 

V raziskavi je sodelovalo 139 oseb, 66 (47,5 %) je zaposlenih v srednje velikih podjetjih (51 

do 250 zaposlenih), 73 (52,5 %) pa v velikih podjetjih (več kot 250 zaposlenih). Večina (89; 

64,0 %) anketirancev je moškega spola, 49 (35,3 %) je žensk. Ostali podatki so razvidni iz 

preglednice 6. 

Preglednica 6: Demografski podatki anketiranih oseb 

 Velikost podjetja  

  Srednje veliko Veliko Skupaj 

Kategorija n n % n n % n n % 

Spol 

Moški 38 57,6  51 69,9  89 64,0  

Ženski 28 42,4  21 28,8  49 35,3  

Brez odgovora 0 0,0  1 1,4  1 0,7  

Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

 Velikost podjetja  

  Srednje veliko Veliko Skupaj 

Kategorija n n % n n % n n % 

Starost 

25 let ali manj 2 3,0  0 0,0  2 1,4  

Od 26 do 35 let 19 28,8  13 17,8  32 23,0  

Od 36 do 45 let 21 31,8  32 43,8  53 38,1  

Od 46 do 55 let 20 30,3  16 21,9  36 25,9  

Več kot 55 let 4 6,1  12 16,4  16 11,5  

Izobrazba 

Poklicna šola (2- ali 3-letna strokovna šola) 3 4,5  3 4,1  6 4,3  

Štiriletna srednja šola 12 18,2  15 20,5  27 19,4  

Višja šola 13 19,7  16 21,9  29 20,9  

Visoka šola – prva stopnja 12 18,2  11 15,1  23 16,5  

Univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja 

(bolonjski magisterij) 

21 31,8  20 27,4  41 29,5  

Znanstveni magisterij ali doktorat 5 7,6  7 9,6  12 8,6  

Brez odgovora 0 0,0  1 1,4  1 0,7  

Delovne izkušnje 

5 let ali manj 9 13,6  4 5,5  13 9,4  

Od 6 do 15 let 19 28,8  17 23,3  36 25,9  

Od 16 do 25 let 18 27,3  28 38,4  46 33,1  

Od 26 do 35 let 18 27,3  15 20,5  33 23,7  

Več kot 35 let 2 3,0  9 12,3  11 7,9  

Delovno mesto 

Nižji kader 2 3,0  6 8,2  8 5,8  

Srednji kader 33 50,0  47 64,4  80 57,6  

Vodilni kader 30 45,5  20 27,4  50 36,0  

Brez odgovora 1 1,5  0 0,0  1 0,7  

Število zaposlenih v podjetju 

Od 51 do 250 66 100,0  / / 66 47,5  

Več kot 250 / / 73 100,0  73 52,5  

Skupaj 66 100,0  73 100,0  139 100,0  

Op. n – število, n % – delež v odstotkih. 

4.4.2 Management znanja v izbranih podjetjih 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja managementa znanja (pridobivanje, 

prenos in uporaba znanja v organizaciji) odgovarjale z izbiro ene od petih ponujenih 

možnosti, in sicer: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti niti, 4 – se strinjam in  

5 – popolnoma se strinjam.  
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S t-testom za neodvisne vzorce smo tudi preverili, ali se odgovori zaposlenih v srednje velikih 

podjetjih statistično značilno razlikujejo od odgovorov zaposlenih v velikih podjetjih. 

Pridobivanje znanja 

V sklopu spremenljivk, ki merijo stopnjo implementacije znanja v podjetju z vidika 

pridobivanja znanja, je sedem trditev. Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvami, da 

obiskujejo strokovne sejme doma in v tujini (  = 3,52), da spremljajo strokovno literaturo 

(  = 3,51) ter da podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri nadaljnjem izobraževanju 

(  = 3,50), najmanj pa s trditvijo, da se z zaposlenimi pogovarjajo o njihovih potrebah po 

znanju (  = 3,27). Zaposleni v srednje velikih podjetjih se v primerjavi z zaposlenimi v 

velikih podjetjih statistično značilno bolj strinjajo s trditvami, da obiskujejo strokovne sejme 

doma in v tujini (t = 4,888, p < 0,001), da spremljajo strokovno literaturo (t = 3,084, 

p = 0,002), da njihovo podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri nadaljnjem izobraževanju 

(t = 2,178, p = 0,031), da podjetje podpira sodelovanje z drugimi podjetji pri raznih delih 

(t = 2,127, p = 0,035), ter s trditvijo, da se z zaposlenimi pogovarjajo o svojih potrebah po 

znanju (t = 2,750, p = 0,007). Pri preostalih dveh trditvah nismo ugotovili statistično značilnih 

razlik med zaposlenimi v srednje velikih in velikih podjetjih (p > 0,05) (preglednica 7). 

Preglednica 7: Pridobivanje znanja 

Pridobivanje znanja  

Srednje velika 

podjetja Velika podjetja 

n  s n  s 

Obiskujemo strokovne sejme doma in v tujini. 66 4,00 0,99 72 3,08 1,21 

Spremljamo strokovno literaturo. 66 3,77 0,87 71 3,27 1,04 

Podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri nadaljnjem 

izobraževanju. 
66 3,70 0,89 71 3,32 1,11 

Udeležujemo se predstavitev novosti pri naših 
dobaviteljih in kupcih. 

66 3,62 1,09 72 3,28 1,14 

Podjetje podpira sodelovanje z drugimi podjetji pri 

raznih delih. 

66 3,61 0,94 72 3,25 1,02 

Spodbujamo študij ob delu. 66 3,52 1,01 72 3,21 1,10 

Z zaposlenimi se pogovarjamo o njihovih potrebah po 

znanju. 

66 3,53 1,03 72 3,03 1,11 

 

Pridobivanje znanja  
T-test

a
 Skupaj 

t p n  s 

Obiskujemo strokovne sejme doma in v tujini. 4,888 0,000 138 3,52 1,20 

Spremljamo strokovno literaturo. 3,084 0,002 137 3,51 0,99 

Podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri nadaljnjem 

izobraževanju. 
2,178 0,031 137 3,50 1,02 

Udeležujemo se predstavitev novosti pri naših 
dobaviteljih in kupcih. 

1,803 0,074 138 3,44 1,13 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

Pridobivanje znanja  
T-test

a
 Skupaj 

t p n  s 

Podjetje podpira sodelovanje z drugimi podjetji pri 

raznih delih. 

2,127 0,035 138 3,42 0,99 

Spodbujamo študij ob delu. 1,701 0,091 138 3,36 1,07 

Z zaposlenimi se pogovarjamo o njihovih potrebah po 

znanju. 

2,750 0,007 138 3,27 1,10 

Opomba: 

n – število veljavnih odgovorov,  – povprečna vrednost, s – standardni odklon. 

t – t-vrednost t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2. sm.) 

a. T-test za neodvisne vzorce za primerjavo povprečnih vrednosti med zaposlenimi v srednje velikih 
podjetjih in zaposlenimi v velikih podjetjih. 

Uporaba znanja 

V sklopu spremenljivk, ki merijo stopnjo implementacije znanja v podjetju z vidika uporabe 

znanja, je prav tako sedem trditev. Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da v podjetju 

koristne predloge uporabijo v praksi (  = 3,78), najmanj pa s trditvama, da lahko zaposleni 

svoje znanje pokažejo v celoti (  = 3,25) ter da zna podjetje uspešno izkoristiti potenciale 

svojih zaposlenih (  = 3,16). Zaposleni v srednje velikih podjetjih se v primerjavi z 

zaposlenimi v velikih podjetjih statistično značilno bolj strinjajo s trditvami, da podjetje 

uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje za razreševanje novih izzivov (t = 2,572, 

p = 0,011), da podjetje uspešno uporablja svoje znanje v delovnih procesih (t = 2,751, 

p = 0,007), da lahko zaposleni svoje znanje pokažejo v celoti (t = 2,830, p = 0,005) ter da zna 

podjetje uspešno izkoristiti potenciale svojih zaposlenih (t = 3,180, p = 0,002). Pri preostalih 

treh trditvah nismo ugotovili statistično značilnih razlik med zaposlenimi v srednje velikih in 

velikih podjetjih (p > 0,05) (preglednica 8).  

Preglednica 8: Uporaba znanja 

Uporaba znanja  
Srednje velika podjetja Velika podjetja 

n  s n  s 

Koristne predloge uporabimo v praksi. 66 3,85 0,68 73 3,71 0,82 

Podjetje uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje 
za razreševanje novih izzivov.  

66 3,97 0,84 73 3,56 1,03 

Podjetje uspešno uporablja svoje znanje v delovnih 
procesih. 

66 3,85 0,85 73 3,42 0,97 

Zaposlene spodbujamo, da novo znanje uporabijo v 

praksi. 

65 3,74 0,92 73 3,45 1,05 

Koristne predloge pohvalimo. 65 3,65 0,96 72 3,40 1,08 

Zaposleni lahko svoje znanje pokažejo v celoti. 66 3,50 0,86 73 3,03 1,08 

Podjetje zna uspešno izkoristiti potenciale svojih 
zaposlenih. 

66 3,44 0,91 73 2,90 1,06 

Se nadaljuje 
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Preglednica 8 – nadaljevanje 

Uporaba znanja  
T-test

a
 Skupaj 

t p n  s 

Koristne predloge uporabimo v praksi. 1,053 0,294 139 3,78 0,76 

Podjetje uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje 
za razreševanje novih izzivov.  

2,572 0,011 139 3,76 0,96 

Podjetje uspešno uporablja svoje znanje v delovnih 
procesih. 

2,751 0,007 139 3,63 0,93 

Zaposlene spodbujamo, da novo znanje uporabijo v 

praksi. 

1,701 0,091 138 3,59 1,00 

Koristne predloge pohvalimo. 1,386 0,168 137 3,52 1,03 

Zaposleni lahko svoje znanje pokažejo v celoti. 2,830 0,005 139 3,25 1,01 

Podjetje zna uspešno izkoristiti potenciale svojih 
zaposlenih. 

3,180 0,002 139 3,16 1,02 

Opomba: 

n – število veljavnih odgovorov,  – povprečna vrednost, s – standardni odklon. 

t – t-vrednost t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2. sm.). 

a. T-test za neodvisne vzorce za primerjavo povprečnih vrednosti med zaposlenimi v srednje velikih 
podjetjih in zaposlenimi v velikih podjetjih. 

Prenos znanja 

V sklopu spremenljivk, ki merijo stopnjo implementacije znanja v podjetju z vidika prenosa 

znanja, je osem trditev. Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo, da podjetje redno shranjuje 

znanje (ima arhiv) o izvedbi in vsebini delovnih procesov (  = 3,61), najmanj pa s trditvama, 

da vsak zaposleni svoje sodelavce obvesti o na novo pridobljenem znanju (  = 2,88) ter da 

podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov opravi intervjuje z izvajalci o poteku dela 

(  = 2,78). Zaposleni v srednje velikih podjetjih se v primerjavi z zaposlenimi v velikih 

podjetjih statistično značilno bolj strinjajo s trditvijo, da vsak zaposleni svoje sodelavce 

obvesti o na novo pridobljenem znanju (t = 2,363, p = 0,020), pri preostalih sedmih trditvah 

pa nismo ugotovili statistično značilnih razlik (p > 0,05) (preglednica 9). 

Preglednica 9: Prenos znanja 

Prenos znanja  
Srednje velika podjetja Velika podjetja 

n  s n  s 

Podjetje redno shranjuje znanje (ima arhiv) o izvedbi in 

vsebini delovnih procesov. 

66 3,76 0,95 72 3,47 0,95 

Zaposleni razumejo pomembnost širjenja in izmenjave 
znanj v podjetju. 

66 3,45 0,83 72 3,36 0,92 

Podjetje omogoča prenos znanja med zaposlenimi. 66 3,48 0,85 72 3,29 0,98 

Podjetje premore učinkovit računalniško podprt sistem 
za dostop in iskanje po lastnih zbirkah znanja. 

66 3,26 1,06 73 3,30 1,13 

Zaposleni imajo dovolj komunikacijskih spretnosti, 

potrebnih za prenos znanja. 

65 3,22 0,84 72 3,33 0,99 

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

Prenos znanja  
Srednje velika podjetja Velika podjetja 

n  s n  s 

Kultura v podjetju spodbuja širjenja znanja. 66 3,32 0,90 71 3,10 1,11 

Vsak zaposleni svoje sodelavce obvesti o na novo 

pridobljenem znanju. 

66 3,09 0,91 73 2,70 1,05 

Podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov opravi 
intervjuje z izvajalci o poteku dela. 

66 2,82 0,94 73 2,75 1,14 

 

Prenos znanja  
T-test

a
 Skupaj 

t p n  s 

Podjetje redno shranjuje znanje (ima arhiv) o izvedbi in 

vsebini delovnih procesov. 

1,767 0,079 138 3,61 0,95 

Zaposleni razumejo pomembnost širjenja in izmenjave 
znanj v podjetju. 

0,624 0,534 138 3,41 0,88 

Podjetje omogoča prenos znanja med zaposlenimi. 1,231 0,221 138 3,38 0,92 

Podjetje premore učinkovit računalniško podprt sistem 
za dostop in iskanje po lastnih zbirkah znanja. 

-0,236 0,814 139 3,28 1,09 

Zaposleni imajo dovolj komunikacijskih spretnosti, 

potrebnih za prenos znanja. 

-0,747 0,456 137 3,28 0,92 

Kultura v podjetju spodbuja širjenja znanja. 1,267 0,207 137 3,20 1,02 

Vsak zaposleni svoje sodelavce obvesti o na novo 

pridobljenem znanju. 

2,363 0,020 139 2,88 1,00 

Podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov opravi 
intervjuje z izvajalci o poteku dela. 

0,366 0,715 139 2,78 1,05 

Opomba: 

n – število veljavnih odgovorov,  – povprečna vrednost, s – standardni odklon. 

t – t-vrednost t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2. sm.). 

a. T-test za neodvisne vzorce za primerjavo povprečnih vrednosti med zaposlenimi v srednje velikih 
podjetjih in zaposlenimi v velikih podjetjih. 

4.4.3 Zavzetost zaposlenih v izbranih podjetjih 

Anketirane osebe so na postavljene trditve s področja zavzetosti zaposlenih odgovarjale z 

izbiro ene od šestih ponujenih možnosti, in sicer: 0 – nikoli, 1 – skoraj nikoli, 2 – redko, 3 – 

včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto in 6 – vedno. 

V sklopu spremenljivk, ki merijo stopnjo zavzetosti anketirancev za delo v podjetju, je devet 

trditev. Anketiranci se najbolj strinjajo s trditvijo (oz. se najpogosteje soočajo z občutkom), da 

so ponosni na delo, ki ga opravljajo (  = 4,36), najmanj pa s trditvama, da pri svojem delu 

prekipevajo od energije (  = 3,38) ter da se, ko se zjutraj zbudijo, veselijo svojega dela 

(  = 3,36). Zaposleni v srednje velikih podjetjih so v primerjavi z zaposlenimi v velikih 

podjetjih statistično značilno pogosteje ponosni na delo, ki ga opravljajo (t = 2,360, 

p = 0,020), so bolj srečni, kadar intenzivno delajo (t = 2,254, p = 0,026), so pogosteje 

navdušeni nad svojim delom (t = 1,997, p = 0,048), se pri delu pogosteje počutijo, da so sveži 
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in dejavni (t = 2,600, p = 0,010), ter pri delu pogosteje prekipevajo od energije (t = 2,348, 

p = 0,020), pri preostalih štirih trditvah pa statistično značilnih razlik nismo ugotovili 

(p > 0,05) (preglednica 10). 

Preglednica 10: Zavzetost zaposlenih 

Zavzetost  

Srednje velika 

podjetja Velika podjetja 

n  s n  s 

Ponosen/-a sem na delo, ki ga opravljam. 66 4,62 1,16 73 4,12 1,31 

Srečen/-a sem, kadar intenzivno delam. 66 4,30 1,02 73 3,88 1,19 

Moje delo me kar potegne vase. 66 4,26 1,14 73 3,86 1,22 

Kadar delam, sem prevzet/-a nad delom. 66 4,21 1,13 73 3,88 1,36 

Nad svojim delom sem navdušen/-a. 66 3,95 1,10 73 3,55 1,28 

Pri delu se počutim svež in dejaven. 66 3,83 0,99 73 3,36 1,16 

Moje delo je zame vir navdiha. 65 3,66 1,25 73 3,41 1,25 

Pri svojem delu prekipevam od energije.  66 3,59 0,98 73 3,19 1,02 

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 66 3,53 1,41 73 3,21 1,25 

 

Zavzetost  
T-test

a
 Skupaj 

t p n  s 

Ponosen/-a sem na delo, ki ga opravljam. 2,360 0,020 139 4,36 1,26 

Srečen/-a sem, kadar intenzivno delam. 2,254 0,026 139 4,08 1,13 

Moje delo me kar potegne vase. 1,966 0,051 139 4,05 1,19 

Kadar delam, sem prevzet/-a nad delom. 1,569 0,119 139 4,04 1,26 

Nad svojim delom sem navdušen/-a. 1,997 0,048 139 3,74 1,21 

Pri delu se počutim svež in dejaven. 2,600 0,010 139 3,58 1,10 

Moje delo je zame vir navdiha. 1,176 0,242 138 3,53 1,25 

Pri svojem delu prekipevam od energije.  2,348 0,020 139 3,38 1,02 

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 1,444 0,151 139 3,36 1,33 

Opomba:  

n – število veljavnih odgovorov,  – povprečna vrednost, s – standardni odklon. 

t – t-vrednost t-testa za neodvisne vzorce, p – statistična značilnost (2. sm.). 

a. T-test za neodvisne vzorce za primerjavo povprečnih vrednosti med zaposlenimi v srednje velikih 
podjetjih in zaposlenimi v velikih podjetjih. 

4.5 Potrjevanje hipotez 

V skladu z namenom in cilji naloge smo oblikovali naslednji hipotezi: 

H1: Implementacija znanja (pridobivanje, prenos in uporaba znanja) statistično signifikantno 

vpliva na zavzetost zaposlenih v slovenski predelovalni industriji. 

H2: Med zaposlenimi v slovenski predelovalni industriji obstajajo statistično značilne razlike 

glede na stopnjo zavzetosti (zavzeti, nezavzeti, aktivno nezavzeti). 
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H3: Starost, delovne izkušnje in položaj v podjetju so povezani s stopnjo zavzetosti za delo. 

4.5.1 Hipoteza 1 

Prva hipoteza se glasi: »Implementacija znanja (pridobivanje, prenos in uporaba znanja) 

statistično značilno vpliva na zavzetost zaposlenih v slovenski predelovalni industriji.« 

Za preverjanje prve hipoteze smo iz vsakega od štirih sklopov vprašanj izračunali novo 

spremenljivko kot povprečje vprašanj iz posameznega sklopa in tako pridobili štiri nove 

spremenljivke: 

- »uporaba znanja«,  

- »pridobivanje znanja«,  

- »prenos znanja« in  

- »zavzetost za delo«.  

Za vsak sklop vprašanj smo izračunali Cronbach α koeficient notranje konsistence, s čimer 

smo preverili zanesljivost merskega instrumenta. Vrednosti koeficienta se gibljejo od 0,871 za 

sklop spremenljivk, ki meri implementacijo znanja v podjetju z vidika uporabe znanja, do kar 

0,940 za sklop spremenljivk, ki meri stopnjo zavzetosti anketirancev za delo v podjetjih. To 

pomeni, da je merski instrument zanesljiv, saj se za zadovoljivo zanesljivost obravnava že 

vrednosti Cronbach α koeficienta nad 0,7. Opisne statistike novo izračunanih spremenljivk so 

predstavljene v preglednici 11. 

Preglednica 11: Opisne statistike novih spremenljivk – pridobivanje, prenos in uporaba 

znanja ter zavzetost za delo 

Spremenljivka  n  s Min. Maks. 
Cronbach α 

α #var 

Uporaba znanja 136 3,51 0,77 1,00 5,00 0,902 7 

Pridobivanja znanja 136 3,43 0,84 1,14 4,71 0,894 7 

Prenos znanja 134 3,22 0,71 1,25 4,63 0,871 8 

Zavzetost za delo 138 3,79 0,99 0,44 6,00 0,940 9 

n – število veljavnih odgovorov,  – povprečna vrednost, s – standardni odklon, Min. – minimum, Maks. – maksimum. 

α – Cronbach α koeficient, #var – število spremenljivk, ki tvorijo kompozitno spremenljivko. 

S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo preverili, kako je stopnja zavzetosti za delo 

povezana s stopnjo implementacije znanja v podjetju z vidika uporabe, prenosa in 

pridobivanja znanja v srednje velikih podjetjih, v velikih podjetjih in pri vseh anketirancih 

skupaj. 

Izkazalo se je, da je zavzetost za delo statistično značilno pozitivno povezana s stopnjo 

uporabe znanja v podjetju (r = 0,480, p < 0,001), s stopnjo pridobivanja znanja v podjetju 

(r = 0,413, p < 0,001) in s stopnjo prenosa znanja v podjetju (r = 0,449, p < 0,001). V srednje 

velikih podjetjih je zavzetost za delo najbolj povezana s stopnjo implementacije znanja v 
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podjetju z vidika prenosa znanja (r = 0,418, p = 0,001), medtem ko je v velikih podjetjih 

zavzetost za delo najbolj povezana s stopnjo implementacije znanja v podjetju z vidika 

uporabe znanja (r = 0,544, p < 0,001) (preglednica 12). 

Preglednica 12: Povezanost stopnje uporabe, pridobivanja in prenosa znanja z 

zavzetostjo za delo 

Zavzetost za delo  Implementacija znanja v podjetju 

Velikost podjetja   Uporaba Pridobivanje Prenos 

Srednje velika podjetja r 0,332** 0,321** 0,418** 

p 0,008 0,009 0,001 

n 63 65 64 

Velika podjetja r 0,544** 0,417** 0,459** 

p 0,000 0,000 0,000 

n 72 70 69 

Skupaj r 0,480** 0,413** 0,449** 

p 0,000 0,000 0,000 

n 135 135 133 

Opomba:  

r – Pearsonov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.), n – število. 

** p < 0,01. 

Ker lahko trdimo, da je zavzetost za delo anketirancev statistično značilno povezana s stopnjo 

implementacije znanja z vidika uporabe, pridobivanja in prenosa znanja, lahko prvo hipotezo 

sprejmemo in trdimo, da implementacija znanja (pridobivanje, prenos in uporaba znanja) 

statistično značilno vpliva na zavzetost zaposlenih v slovenski predelovalni industriji. 

4.5.2 Hipoteza 2 

Druga hipoteza se glasi: »Med zaposlenimi v slovenski predelovalni industriji obstajajo 

razlike glede na stopnjo zavzetosti (zavzeti, nezavzeti, aktivno nezavzeti).« 

Predhodno smo izračunali spremenljivko, ki meri stopnjo zavzetosti anketirancev za delo v 

podjetju. Ker smo zavzetost merili po 7-stopenjski lestvici od 0 do 6, kjer višja vrednost 

pomeni večjo zavzetost za delo, ima tudi nova spremenljivka, ki predstavlja stopnjo zavzetosti 

za delo, mogoče vrednosti na intervalu od 0 do 6. Histogram na sliki 6 predstavlja frekvenčno 

porazdelitev spremenljivke »zavzetost za delo«. Opazimo, da ima večina anketirancev stopnjo 

zavzetosti za delo med 3 in 5. 

Za aktivno nezavzete smo obravnavali anketirance, ki imajo vrednost spremenljivke 

»zavzetost za delo« manj kot 1,5, saj to pomeni, da so na trditve, ki merijo pogostost 

občutkov na delovnem mestu, ki kažejo na delovno zavzetost, najpogosteje odgovorili z 

»nikoli« oz. »skoraj nikoli«. Kot nezavzete smo obravnavali anketirance z vrednostjo 

spremenljivke »zavzetost za delo« od 1,5 do 3,5, saj to pomeni, da so na trditve, ki merijo 



 

43 

pogostost občutkov na delovnem mestu, ki kažejo na delovno zavzetost, najpogosteje 

odgovorili z »redko« oz. »včasih«. 

 

Slika 6: Zavzetost za delo (histogram) 

Kot zavzete pa smo obravnavali anketirance z vrednostjo spremenljivke »zavzetost za delo« 

3,5 ali več, saj to pomeni, da so na trditve, ki merijo pogostost občutkov na delovnem mestu, 

ki kažejo na delovno zavzetost, najpogosteje odgovorili s »pogosto«, z »zelo pogosto« oz. 

»vedno«. 

Po takšni razvrstitvi bi med aktivno nezavzete lahko uvrstili le 2,9 % anketirancev, med 

nezavzete bi lahko uvrstili 33,3 % anketirancev, med zavzete pa kar 63,8 % anketirancev 

(slika 7). 

 

Slika 7: Zavzetost za delo (kategorije) 

2,9 % 

33,3 % 

63,8 % 

Aktivno nezavzeti Nezavzeti Zavzeti 
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Ker smo ugotovili, da so anketiranci različno zavzeti za delo v podjetju, v katerem so 

zaposleni, lahko sprejmemo drugo hipotezo in trdimo, da med zaposlenimi v slovenski 

predelovalni industriji obstajajo razlike glede na stopnjo zavzetosti (zavzeti, nezavzeti, 

aktivno nezavzeti). 

4.5.3 Hipoteza 3 

Tretja hipoteza se glasi: »Starost, delovne izkušnje in položaj v podjetju so povezani s stopnjo 

zavzetosti za delo.« 

S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili, kako so starost, delovne izkušnje 

in delovno mesto (nižji, srednji, vodilni kader) povezani s stopnjo zavzetosti za delo.  

Izkazalo se je, da pri upoštevanju srednje velikih in velikih podjetij skupaj lahko trdimo, da je 

zavzetost za delo pozitivno statistično značilno povezana z delovnim mestom (rs = 0,308, 

p < 0,001), kar pomeni, da lahko sklepamo, da so zaposleni na višjih položajih v podjetju bolj 

zavzeti za delo kot zaposleni na nižjih položajih. Pri srednje velikih podjetjih nismo ugotovili 

statistično značilne povezanosti z zavzetostjo za delo niti pri starosti (rs = 0,067, p = 0,598) 

niti pri delovnih izkušnjah (rs = 0,010, p = 0,940), tudi delovno mesto ni statistično značilno 

povezano s stopnjo zavzetosti za delo pri srednje velikih podjetjih (rs = 0,140, p = 0,186). Po 

drugi strani se je pri velikih podjetjih izkazalo, da se zavzetost za delo statistično značilno 

zvišuje s starostjo (rs = 0,280, p = 0,014), z delovnimi izkušnjami (rs = 0,280, p = 0,016), še 

najbolj pa s položajem / delovnim mestom v podjetju (rs = 0,341, p = 0,003) (preglednica 13).  

Preglednica 13: Povezanost starosti, delovnih izkušenj in delovnega mesta s stopnjo 
zavzetosti za delo 

Velikost podjetja   Starost Delovne izkušnje Delovno mesto 

Srednje velika podjetja rs 0,067 0,010 0,186 

p 0,598 0,940 0,140 

n 65 65 64 

Velika podjetja rs 0,280* 0,280* 0,341** 

p 0,016 0,016 0,003 

n 73 73 73 

Skupaj rs 0,135 0,123 0,308** 

p 0,115 0,151 0,000 

n 138 138 137 

 Opomba: 

rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.), n – število. 

* p < 0,05, ** p < 0,01. 

Ker se je izkazalo, da so (v velikih podjetjih) z zavzetostjo za delo povezani tako starost kot 

delovne izkušnje in delovno mesto (nižji, srednji, vodilni kader), lahko tretjo hipotezo 

sprejmemo. 
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5 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 

V zaključnem poglavju prikažemo bistvene ugotovitve raziskave. Opišemo tudi svoj 

prispevek k stroki in podamo predloge za nadaljnje raziskovanje. 

5.1 Ugotovitve raziskave 

Raziskavo smo izvedli v slovenski predelovalni industriji. Sodelujoči so se na področju 

»pridobivanja znanja« najbolj strinjali s trditvami, da obiskujejo strokovne sejme doma in v 

tujini, da spremljajo strokovno literaturo ter da podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri 

nadaljnjem izobraževanju. Analiza je pokazala tudi, da se sodelujoči v srednje velikih 

podjetjih v primerjavi z zaposlenimi v velikih podjetjih statistično značilno bolj strinjajo s 

trditvami, da obiskujejo strokovne sejme doma in v tujini, da spremljajo strokovno literaturo, 

da njihovo podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri nadaljnjem izobraževanju, da podjetje 

podpira sodelovanje z drugimi podjetji pri raznih delih, ter s trditvijo, da se z zaposlenimi 

pogovarjajo o njihovih potrebah po znanju. 

Sodelujoči so se na področju »uporabe znanja« najbolj strinjali s trditvami, da v podjetju 

koristne predloge uporabijo v praksi. Analiza je pokazala tudi, da se sodelujoči v srednje 

velikih podjetjih v primerjavi z zaposlenimi v velikih podjetjih statistično značilno bolj 

strinjajo s trditvami, da podjetje uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje za razreševanje 

novih izzivov, da podjetje uspešno uporablja svoje znanje v delovnih procesih, da lahko 

zaposleni svoje znanje pokažejo v celoti ter da zna podjetje uspešno izkoristiti potenciale 

svojih zaposlenih. 

Sodelujoči so se na področju »prenosa znanja« najbolj strinjali s trditvami, da podjetje redno 

shranjuje znanje (ima arhiv) o izvedbi in vsebini delovnih procesov. Analiza je pokazala tudi, 

da se sodelujoči v srednje velikih podjetjih v primerjavi z zaposlenimi v velikih podjetjih 

statistično značilno bolj strinjajo s trditvijo, da vsak zaposleni svoje sodelavce obvesti o na 

novo pridobljenem znanju. 

Sodelujoči so se na področju »zavzetosti zaposlenih« najpogosteje soočali z občutkom, da so 

ponosni na delo, ki ga opravljajo. Analiza je pokazala tudi, da so sodelujoči v srednje velikih 

podjetjih v primerjavi z zaposlenimi v velikih podjetjih statistično značilno pogosteje ponosni 

na delo, ki ga opravljajo, so bolj srečni, kadar intenzivno delajo, so pogosteje navdušeni nad 

svojim delom, se pri delu pogosteje počutijo, da so sveži in dejavni, ter pri delu pogosteje 

prekipevajo od energije.  

Na osnovi teh statističnih podatkov ne moremo trditi, da imajo srednje velika podjetja bolje 

razdelan in učinkovitejši management znanja, lahko pa predpostavimo, da se določen delež 

zaposlenih v velikih podjetjih zaradi velikega števila zaposlenih nekako »izgubi«, kar pa se v 

srednje velikih podjetjih zaradi večjega vpogleda in nadzora nad zaposlenimi redkeje dogaja. 
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V srednje velikih podjetjih imajo zaposleni tudi občutek, da s svojimi dejanji lažje pridejo do 

izraza, da so videni, kar jim daje občutek pomembnosti in posledično večje zadovoljstvo. 

Na osnovi teoretičnih ugotovitev in vprašalnika smo na preizkus postavili tri hipoteze. 

Ugotovili smo, da je zavzetost za delo statistično značilno pozitivno povezana s stopnjo 

uporabe znanja v podjetju, s stopnjo pridobivanja znanja v podjetju in s stopnjo prenosa 

znanja v podjetju (hipoteza 1). Prav tako smo med zaposlenimi v slovenski predelovalni 

industriji ugotovili statistično značilne razlike glede na stopnjo zavzetosti (zavzeti, nezavzeti, 

aktivno nezavzeti) (hipoteza 2) in da so starost, delovne izkušnje in položaj v podjetju 

povezani s stopnjo zavzetosti za delo (hipoteza 3). 

5.2 Prispevek k stroki 

Prispevek k stroki vidimo v podajanju novih znanj in spoznanj s področja managementa 

znanja (ustvarjanje/pridobivanje, prenos in uporaba znanja v organizaciji) in zavzetosti 

zaposlenih, ki dopolnjujejo že obstoječa vedenja o tem. Zavzetost za delo je povezana z 

managementom znanja (s stopnjo uporabe znanja v podjetju, s stopnjo pridobivanja znanja v 

podjetju in s stopnjo prenosa znanja v podjetju), ki ima v organizacijah v slovenski 

predelovalni industriji velik pomen – znanje jim pomeni orodje za doseganje zastavljenih 

smotrov in ciljev.  

Izvedena empirična raziskava je na eni strani potrdila povezanost zavzetosti in znanja, na 

drugi strani pa smo prikazali in potrdili nekatere dejavnike, ki vplivajo tako na znanje kot tudi 

na zavzetost zaposlenih. Empirična raziskava je z našim vzorcem tudi statistično potrdila, da 

imajo srednje velika podjetja v primerjavi z velikimi določene aktivnosti bolje razdelane in 

vpeljane v sistem na področju managementa znanja, prenosa znanja, zavzetosti za delo in 

zadovoljstva zaposlenih.  

S svojo raziskavo smo prispevali k razumevanju povezanosti posameznih dejavnikov 

managementa znanja (ustvarjanje/pridobivanje, prenos in uporaba znanja v organizaciji) in 

zavzetosti zaposlenih v slovenski predelovalni industriji. Po opravljeni analizi in dobljenih 

izidih smo opredelili dejavnike managementa znanja, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih v 

slovenski predelovalni industriji, vendar pa ne izključujemo možnosti, da so podobne zaznave 

povezanosti posameznih dejavnikov managementa znanja in zavzetosti zaposlenih prisotne 

tudi v drugih panogah. Ugotovitve raziskave so priporočljive za management v slovenski 

predelovalni industriji, prispevajo pa tudi k razvoju družboslovnih znanosti.  
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5.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Za popolnejše razumevanje obravnavane tematike predlagamo naslednje: 

– rezultati raziskave so priporočljivi za prihodnje raziskovalce, saj jim ugotovitve raziskave 

podajajo usmeritve za nadaljnje raziskovanje; 

– redno izvajanje raziskav s področja ugotavljanja povezanosti posameznih dejavnikov 

managementa znanja (ustvarjanje/pridobivanje, prenos in uporaba znanja v organizaciji) 

in zavzetosti zaposlenih v obravnavani panogi kakor tudi v drugih panogah; 

– primerjavo rezultatov raziskav v posameznih panogah in ugotavljanje napredka oziroma 

spremembe; 

– sistematično merjenje stopnje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v slovenski 

predelovalni industriji; 

– iskati načine, ki bodo stimulativno pozitivno vplivali na zaposlene in njihovo zavzetost 

ter inovativnost; 

– uporabo drugega tipa vprašalnika za ocenjevanje managementa znanja in zavzetosti 

zaposlenih ter primerjavo rezultatov raziskav.  

5.4 Zaključek  

Za človeško znanje lahko trdimo, da v sodobnem času hitrega razvoja velja za največji 

generator idej, potreb, razvoja in napredka v našem življenju znotraj sodoben družbe. Znanje 

tudi nikakor ni samoumevno, je lahko specifično in omejeno in kot tako lahko ima tudi svojo 

ekonomsko vrednost. Ker se pogoji na področju dela in gospodarskih panog v zadnjih 

desetletjih izrazito spreminjajo, smo vstopili v obdobje vseživljenjskega učenja in prilagajanja 

potrebam trga v vseh starostnih obdobjih delovno aktivnega človeka. Človek si s svojim 

znanjem, dodatnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem lahko zagotovi konkurenčno 

prednost in vrednost na trgu. 

Popolnoma enake cilje pri prodoru in obstoju na zahtevne globalne trge imajo tudi podjetja, ki 

pri svojem delovanju potrebujejo zaposlene in njihovo znanje. Znanje zaposlenih ni 

materialne narave, za organizacije pa je zelo pomembna ekonomska dobrina, ki je še kako 

pomembna. Znanje za organizacije torej pomeni orodje za doseganje ciljev. Da bi podjetja 

lahko kar najučinkoviteje črpala in koristila znanje zaposlenih, se je razvil management 

znanja, ki v zadnjih desetletjih v organizacijah tudi na področju predelovalnih dejavnosti 

pridobiva izredno pomembno vlogo. Za management znanja lahko rečemo, da je to neke vrste 

koncept, s katerim si organizacija zagotavlja ustrezne kadre in ustrezno znanje.  

Kot znanje lahko opredelimo vse, kar se posameznik nauči, zazna in odkrije. Organizacija 

znanje lahko pridobi na različne načine, lahko ga kupi (zaposli ustrezne kadre z ustreznim 

znanjem ali kupi podjetje, ki že razpolaga z želenim znanjem in izdelkom) ali se odloči za 

najpogostejši načina pridobivanja znanja, kot sta učenje in pridobivanje znanja na osnovi 
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delovnih izkušenj s svojimi obstoječimi kadri. Izredno pomembno je tudi, da management 

podjetja na zaposlene ter njihovo pridobivanje znanja ne gleda kot na strošek, temveč kot na 

kapital podjetja. Zelo pomembna vloga managementa znanja je tudi, da zna pridobljeno 

znanje pretvoriti iz subjektivnega v organizacijsko znanje, kar omogoča dolgoročni obstoj 

znanja v podjetju in prenos tega znanja na še ostale zaposlene. Znanje organizacijam prinaša 

številne koristi, kot so boljše odločitve, boljša komunikacija, zagotavljanje ustreznih 

podatkov, povečanje produktivnosti, boljše zastavljanje in realizacija zastavljenih ciljev, večja 

produktivnost in posledično večja konkurenčnost. Z uvedbo managementa znanja v podjetju 

se podjetju poveča konkurenčnost, dodana vrednost za kupce, okrepita se strokovno znanje 

zaposlenih in mreženje zaposlenih, izboljša se delovna klima in zmanjšuje se nepotrebno 

podvajanje dela. 

Svetovna gospodarska in finančna kriza, ki je nastopila v letu 2008, je v slovenskem 

gospodarstvu pustila velike negativne posledice in se še danes ni končala v celoti. Naša ocena 

je, da so največjo izgubo v našem gospodarstvu utrpela prav podjetja iz delovno intenzivnih 

panog, vključno s podjetji, ki so bila izvozno naravnana. Gospodarska klima v proizvodno- 

predelovalnih podjetjih je še danes večinoma slaba. Management takšnih podjetjih v javnost 

lansira podatke, da podjetja »dihajo na škrge«, da ni več nobenih rezerv, da se bo treba 

sprijazniti s takšnimi ali drugačnimi varčevalnimi ukrepi, da so slovenski delavci slabo 

produktivni, da niso prilagodljivi, da imamo popolnoma zgrešeno izobrazbeno in poklicno 

strukturo, da morda sledijo odpuščanja; vse to so dejavniki, ki izredno negativno vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih, kar posledično vpliva na slabo zavzetost, produktivnost, inovativnost 

in spirala padanja podjetij, negativni ugled gospodarstva kot celote in slaba družbena klima se 

samo še stopnjujejo. 

Če se vprašamo, kje in kaj je ključni problem v našem gospodarstvu, se morda znajdemo pred 

vprašanjem, ko se vprašamo, ali je res tako velik delež neuspeha na strani zaposlenih. V 

magistrski nalogi je povzeta študija, ki jo je izvedla in objavila organizacija Gallup ter se 

nanaša na zavzetost zaposlenih v preko 100 državah sveta. V tej študiji so zajete tudi države 

Evropske unije, in če pogledamo rezultate zavzetosti za Slovenijo in to primerjamo z Nemčijo 

in Avstrijo, vidimo, da ni popolnoma nobenih odstopanj. Na osnovi informacij iz medijev so 

slovenski delavci, ki se vozijo na delo v sosednjo Avstrijo, pri njihovih delodajalcih označeni 

kot dobri delavci. Tuja podjetja, ki se odločajo za poslovni gospodarski vstop na naš trg, 

vidijo slovenske delavce kot prilagodljive, delavne, dobro izobražene kadre. In če se za konec 

vprašamo, zakaj je gospodarstvu v Nemčiji in Avstriji uspelo, nam pa ne, bi bilo verjetno 

treba na problem pogledati širše in vzroke iskati še drugje. 
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem študent podiplomskega magistrskega študija na UP, Fakulteti za management Koper, in 

zaključujem svojo magistrsko nalogo, v kateri skušam s pomočjo vašega sodelovanja proučiti 

»vpliv managementa znanja na zavzetost zaposlenih v slovenski predelovalni industriji«. 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika traja približno 5 minut. Vprašalnik je anonimen, 

rezultati bodo uporabljeni izključno za namen in cilje moje magistrske naloge in podani v 

obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov in podjetij.  

Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

Simon Tavčar 

 

1. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, ki merijo stopnjo UPORABE 

ZNANJA v vašem podjetju. 

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam Niti niti 

Se 

strinjam 

Popolno

ma se 

strinjam 

Podjetje uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje za 

razreševanje novih izzivov. 

1 2 3 4 5 

Podjetje zna uspešno izkoristiti potenciale svojih zaposlenih. 1 2 3 4 5 

Podjetje uspešno uporablja svoje znanje v delovnih procesih. 1 2 3 4 5 

Koristne predloge pohvalimo. 1 2 3 4 5 

Koristne predloge uporabimo v praksi. 1 2 3 4 5 

Zaposlene spodbujamo, da novo znanje uporabijo v praksi. 1 2 3 4 5 

Zaposleni lahko svoje znanje pokažejo v celoti. 1 2 3 4 5 
 

2. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, ki merijo stopnjo 
PRIDOBIVANJA ZNANJA v vašem podjetju. 

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam Niti niti 

Se 

strinjam 

Popolno

ma se 

strinjam 

Z zaposlenimi se pogovarjamo o njihovih potrebah po znanju. 1 2 3 4 5 

Udeležujemo se predstavitev novosti pri naših dobaviteljih in 

kupcih. 

1 2 3 4 5 

Podjetje podpira sodelovanje z drugimi podjetji pri raznih 

delih. 

1 2 3 4 5 

Spodbujamo študij ob delu. 1 2 3 4 5 

Spremljamo strokovno literaturo. 1 2 3 4 5 

Obiskujemo strokovne sejme doma in v tujini. 1 2 3 4 5 

Podjetje spodbuja in podpira zaposlene pri nadaljnjem 

izobraževanju. 

1 2 3 4 5 
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3. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, ki merijo stopnjo PRENOSA 

ZNANJA v vašem podjetju. 

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam Niti niti 

Se 

strinjam 

Popolno

ma se 

strinjam 

Vsak zaposleni svoje sodelavce obvesti o na novo 

pridobljenem znanju. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni razumejo pomembnost širjenja in izmenjave znanj v 

podjetju. 

1 2 3 4 5 

Podjetje omogoča prenos znanja med zaposlenimi.  1 2 3 4 5 

Zaposleni imajo dovolj komunikacijskih spretnosti, potrebnih 

za prenos znanja. 

1 2 3 4 5 

Kultura v podjetju spodbuja širjenja znanja. 1 2 3 4 5 

Podjetje premore učinkovit računalniško podprt sistem za 

dostop in iskanje po lastnih zbirkah znanja. 

1 2 3 4 5 

Podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov opravi intervjuje z 

izvajalci o poteku dela. 

1 2 3 4 5 

Podjetje redno shranjuje znanje (ima arhiv) o izvedbi in 

vsebini delovnih procesov. 

1 2 3 4 5 

 

4. Spodaj je navedenih devet izjav, ki se nanašajo na vaše počutje ob delu. Pazljivo preberite vsako 
trditev in označite, kako pogosto se na tak način počutite pri svojem delu.  

Če določenega počutja še niste izkusili, označite številko 0 pri ustreznem kvadratku. Če ste neko počutje že 
izkusili, s števili od 1 do 6 označite pogostost vašega počutja (1 – skoraj nikoli, nekajkrat letno ali manj; 2 – 

redko, enkrat mesečno ali manj; 3– včasih, nekajkrat mesečno; 4 – pogosto, enkrat tedensko; 5 – zelo pogosto, 

nekajkrat tedensko; 6 – vedno, vsak dan).  

 

 Nikoli 

Skoraj 

nikoli Redko Včasih Pogosto 

Zelo 

pogosto Vedno 

Pri svojem delu prekipevam od energije. 0 1 2 3 4 5 6 

Pri delu se počutim svež in dejaven. 0 1 2 3 4 5 6 

Nad svojim delom sem navdušen/-a. 0 1 2 3 4 5 6 

Moje delo je zame vir navdiha. 0 1 2 3 4 5 6 

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 0 1 2 3 4 5 6 

Srečen/-a sem, kadar intenzivno delam. 0 1 2 3 4 5 6 

Ponosen/-a sem na delo, ki ga opravljam. 0 1 2 3 4 5 6 

Moje delo me kar potegne vase. 0 1 2 3 4 5 6 

Kadar delam, sem prevzet/-a na delom. 0 1 2 3 4 5 6 
 

Sledi le še nekaj demografskih vprašanj. 
  



Priloga 1 

 

 

5. Spol: 

a. Moški. 
b. Ženski. 

 

6. Starost: 

a. 25 let ali manj. 

b. Od 26 do 35 let. 

c. Od 36 do 45 let.  

d. Od 46 do 55 let.  

e. Več kot 55 let. 

 

7. Stopnja pridobljene izobrazbe: 

a. Srednješolska izobrazba. 

b. Višješolska izobrazba. 

c. Visokošolska strokovna izobrazba.  

d. Univerzitetna izobrazba. 

e. Specialistična/strokovni magisterij. 

f. Znanstveni magisterij, doktorat. 

 

8. Čas zaposlitve v organizaciji: 

a. Do 5 let. 

b. Nad 5 do 15 let. 

c. Nad 15 do 25 let. 

d. Nad 25 do 35 let. 

e. Več kot 35 let. 

 

9. Delovne izkušnje v letih: 

a. Do 5 let.  

b. Nad 5 do 15 let. 

c. Nad 15 do 25 let. 

d. Nad 25 do 35 let. 

e. Nad 35 let. 

 

10. Kam bi uvrstili svoje delovno mesto? 

a. Nižji kader. 
b. Srednji kader. 

c. Vodilni kader. 

 

11. Koliko zaposlenih ima vaše podjetje? 

a. 50 ali manj. 

b. Od 51 do 250. 

c. Več kot 250. 

 


