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POVZETEK  

Podjetja, ki se zavedajo pomembnosti človeških virov, dajejo velik poudarek na poznavanje 

svoje kompetenčne vrzeli. S takim načinom upravljanja uspešnosti višajo delovno uspešnost in 

zadovoljstvo. Tudi v interesu izbranega podjetja je pridobiti jasno sliko o kompetenčni vrzeli. 

Za to je uporabljena metoda ankete na populaciji 83 nabavnikov. Stopnja odzivnosti je 88 %. 

Odkrite so pomembne kompetence za vsako nabavno funkcijo, kjer obstaja kompetenčna vrzel. 

Za ustreznejši razvoj teh se predlaga konkretna izobraževanja. Poleg tega se priporoča tudi večji 

poudarek na vidik zaposlenih, saj lahko le z motiviranimi zaposlenimi pričakujemo boljše 

rezultate. 

Ključne besede: kompetence, kompetenčna vrzel, kompetenčni model, management človeških 

virov, nabavna služba. 

 

SUMMARY  

Companies that are aware of the importance of human resources place a great deal of emphasis 

on knowing their competence gap. This kind of performance management increases job 

performance and satisfaction. It is also in the interest of the selected company to obtain a clear 

picture of the size of the competence gap. For this purpose, a survey method on the population 

of 83 purchasers is used. The response rate is 88 %. Significant competencies are identified for 

each procurement function where there is a competence gap. Specific trainings are proposed 

for the proper development of these competencies. In addition, more emphasis on the employee 

aspect is recommended, because one can only expect better results with motivated employees. 

Keywords: competencies, competence gap, competence model, human resource management, 

purchasing. 
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1 UVOD 

Podjetja, ki gredo v korak z razvojem in se zavedajo pomembnosti človeških virov, dajejo 

vedno večji poudarek na kompetence svojih zaposlenih (Hercog 2016). Pomen merjenja in 

prilagajanja kompetenc poudarjajo tudi številni dokumenti Evropske unije, OECD in 

posameznih držav (Domadenik idr. 2015), zavedajo pa se ga tudi številne uspešne organizacije, 

ki s poudarkom na upravljanju s človeškimi viri stremijo k ohranjanju dolgoročne 

konkurenčnosti (Bajc 2007, 13). S takim načinom upravljanja uspešnosti zaposlenih (ang. 

performance management) se namreč med drugim višata delovna uspešnost in delovno 

zadovoljstvo (Podreka 2009), v primeru neujemanja pa lahko pride tudi do izgube človeškega 

kapitala in posledičnega zmanjšanja produktivnosti (Domadenik idr. 2015, po OECD 2011). S 

tem se strinjajo tudi številni raziskovalci, ki prav tako ugotavljajo, da omenjeno neujemanje 

zmanjšuje posameznikovo zadovoljstvo pri delu (Béduwé in Giret 2011). Zadovoljstvo pri delu 

in razvoj kompetenc pa sta na drugi strani pogojena z razumevanjem dela samega (Sandberg 

2000), zato je pomembno, da posamezniki dobro razumejo, kaj se od njih zahteva oziroma 

katere kompetence so pomembne na njihovem delovnem mestu. Tako so tudi sami lahko bolj 

osredotočeni na lasten razvoj. Prav zato večina avtorjev priporoča uporabo modela kompetenc, 

ki nam omogoča, da posamezniku lažje in natančneje povemo, kaj od njega pričakujemo in 

kako naj to doseže (Podreka 2009). Tudi Gruban (2004) navaja, da so številne raziskave 

pokazale, da »modeli, ki temeljijo na kompetencah, zanesljiveje opravičujejo visoke naložbe v 

usposabljanja in izobraževanja, omogočajo kakovostnejšo izbiro in razvoj kadrov ter 

načrtovanje kariere, vzpostavljajo jasnejša  merila delovne uspešnosti, omogočajo pravičnejše 

in objektivnejše nagrajevanje, določajo prioritete pri vodenju zaposlenih, hitreje premoščajo 

vrzeli v znanju in veščinah ter bolje komunicirajo vedenja « (Podreka 2009).  

Pomembnosti človeškega kapitala in kompetenc se zavedajo tudi v izbranem podjetju, 

natančneje v nabavni službi podjetja, kjer se želijo še dodatno prepričati o ustreznosti 

kompetenc zaposlenih z vidika poslovnih potreb. Namen  naloge je torej identificirati neskladja 

med kompetencami zaposlenih (obstoječe kompetence) in kompetencami nabavne funkcije 

(potrebne kompetence) ter usmeriti podjetje k možnim ukrepom, ki bi z implementacijo lahko 

pripomogli k zaprtju oziroma zmanjšanju kompetenčne vrzeli. Za tako raziskavo smo se 

odločili zaradi zanimanja podjetja za te rezultate, kar bi jim omogočalo lažje in pravilnejše 

usmerjeno nadaljnjo izobraževanje ter usposabljanje zaposlenih v nabavni službi. 

Kot že omenjeno, želimo z nalogo najti načine za zapolnitev vrzeli med potrebnimi in 

dejanskimi kompetencami v nabavni službi podjetja. Da so kompetence pomemben vidik 

pripravljenosti človeškega kapitala v podjetju, potrjujejo tudi raziskave številnih avtorjev. Bajc 

(2007) ugotavlja, da je učinkovitost in uspešnost organizacije odvisna od človeškega kapitala, 

poleg tega pa le pravilna uporaba kompetenc in razvoj kompetentnih zaposlenih ohranjata 
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organizacije dolgoročno konkurenčne. Tudi Podreka (2009) se strinja, da tem bolje, kot se 

ujemajo potrebna znanja in sposobnosti za opravljanje dela s kompetencami posameznika, višja 

bo delovna uspešnost ter delovno zadovoljstvo. Poleg tega Gruban (2004) in Mihalič (2006) 

trdita, da modeli, ki temeljijo na kompetencah, omogočajo kakovostnejši razvoj kadrov, 

jasnejša merila delovne uspešnosti ter hitrejše premoščanje vrzeli v znanju in veščinah. 

Prvi raziskovalni cilj je pregled literature oziroma teorije ter raziskav, ki so na sorodnih 

področjih že bile opravljene, in s pomočjo tega opredeliti naš problem ter ga podpreti z 

relevantnimi teoretičnimi izhodišči. Dotaknemo se področij, ki so za nas pomembna – od tega, 

kaj kompetence sploh so, do njihovega merjenja in uporabe v praksi. Za potrebe raziskave nato  

izberemo in oblikujemo merski instrument, ki nam skozi rezultate in primerjanje s teorijo poda 

želen odgovor. Za ta namen je predvidena uporaba vprašalnika, ki ga v elektronski obliki 

pošljemo okoli 80 nabavnikom. Natančneje; oblikujemo dva vprašalnika, enega za namen 

ugotavljanja potrebnih, drugega pa za namen ugotavljanja obstoječih kompetenc. Oba sta 

sestavljena iz istih kompetenc, le da prvi sprašuje zaposlene po tem, kako pomembna se jim zdi 

določena kompetenca za delovno mesto v nabavni funkciji, drugi pa, kako razvita se jim zdi 

določena kompetenca pri njih samih. Ko pridobimo podatke o kompetencah zaposlenih, jih 

uredimo, analiziramo in tudi interpretiramo. Naš zadnji cilj pa je na podlagi ugotovitev, tako v 

teoretičnem kot v empiričnem delu, oblikovati priporočila za podjetje, katera ga bodo usmerjala 

k učinkovitejši rešitvi problema. 

V drugem poglavju zaključnega dela se tako osredotočamo predvsem na kompetence. Z 

definicijami različnih avtorjev razjasnimo, kaj to sploh so, in jih nadalje povežemo s človeškimi 

viri, ki so nosilci teh kompetenc. Spoznamo, kaj so človeški viri in zakaj je upravljanje z njimi 

pomembno. Nato povzamemo različne delitve kompetenc in se osredotočimo na delitev, ki je 

relevantna za naše raziskovalne potrebe. Na koncu poglavja se že posvečamo kompetenčni 

vrzeli, torej kaj to je, kako jo določimo in kako ter zakaj jo zmanjšujemo. Vezano na to 

spoznamo tudi pojme »kompetence delovnih mest«, »kompetence zaposlenih« in »razvoj 

zaposlenih«. V tretjem poglavju obravnavamo kompetenčni model kot orodje za pomoč pri 

razvoju zaposlenih. Predstavimo tudi vrste kompetenčnih modelov, njihovo oblikovanje ter 

uporabo in koristi. Četrto poglavje namenjamo nabavni službi, saj je za oblikovanje 

kompetenčnega modela pomembno, da poznamo naloge nabavne službe in spoznamo, kako je 

ta oblikovana. Omenjamo, kako se nabavna funkcija deli in kakšne so njene naloge. To je tudi 

zadnje poglavje teoretičnega dela, ki mu sledi metodološko poglavje, v katerem predstavljamo 

metode in potek raziskave. Na podlagi opredelitve namena raziskave opišemo zasnovo 

raziskave, metodo zbiranja podatkov, vzorčenje in metodo analize. Sklop zaključimo z opisom 

raziskovalnih predpostavk in omejitev. Tretji del naloge je empirični del, kjer v šestem poglavju 

predstavljamo izsledke raziskave. Povemo, zakaj smo se zanjo odločili in kako je potekala ter 

predstavimo tudi končne rezultate. Sedmo poglavje vključuje priporočila podjetju, ki jih 
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oblikujemo glede na ugotovitve, v osmem poglavju pa sledi še sklep, kjer povzemamo temeljne 

ugotovitve celotne naloge in priporočila podjetju. 
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2 KOMPETENCE 

Pojem kompetenca je zelo kompleksen, zato ga avtorji različno definirajo. Ko želimo postaviti 

koherentno definicijo tega pojma na ravni posameznika, nastane velika zmeda (Ellström 1997), 

temu pa naj bi botrovali predvsem različni kulturni konteksti (Cseh 2003). Do neskladij prihaja 

tudi zaradi različnih delitev kompetenc, ki jih omenjamo v nadaljevanju, in zaradi različnih 

stališč, iz katerih izhajajo avtorji. Ta stališča so (Brophy in Kiely 2002): prednostne osebne 

lastnosti posameznika (Boyatzis 1982; Sternberg in Kolligian 1990), opazna delovna uspešnost 

(Boam in Sparrow 1992) ter standard kakovosti posameznikovih delovnih dosežkov 

(Rutherford 1995). V nadaljevanju predstavljamo različne definicije kompetenc glede na 

našteta stališča. 

Avtorji, ki izhajajo iz prvega stališča, pojmujejo kompetence kot osebnostne lastnosti 

posameznika. White (1959) je prvi opredeljeval kompetence kot tiste osebnostne lastnosti, ki 

vodijo k nadpovprečnim rezultatom dela in višji motivaciji. Sledil mu je McClelland (1973), ki 

je definicijo nadgradil še z razvojem testov za prepoznavo kompetenc. Boyatzis (1982) je 

opredelitev razširil v kombinacijo »človeškega splošnega znanja, motivov samopodobe, 

družbene vloge oziroma v skupek vseh značilnosti, ki pripomorejo k učinkovitemu in/ali 

superiornemu izvajanju nalog na delovnem mestu«. 

Drugo stališče izhaja iz delovne uspešnosti posameznika. Nekateri avtorji (Boam in Sparrow 

1992; Smith 1993; Jones in Moore 1995; Rivenbark 2004) uporabljajo pojem delovna 

kompetenca, kar se nanaša na delovno uspešnost, drugi pa ločijo tudi med delovnimi veščinami 

ter psiho-socialnimi lastnostmi posameznika (Dale in Iles 1992). Tudi Hartle (1995) in Gruban 

(2004) kompetence definirata z vidika nadpovprečne delovne uspešnosti, poleg tega pa dodajata, 

da vsebujejo tako vidne (npr. znanje, veščine, spretnosti) kot tudi nevidne kompetence (npr. 

motive, prepričanja, samopodobo, vrednote, osebne in vedenjske značilnosti). 

Avtorji, katerih definicija izhaja iz tretjega stališča, opredeljujejo posameznikove delovne 

dosežke kot pokazatelje razvitosti njegovih kompetenc. Winterton, Delamare-Le Deist in 

Stringfellow (2006) ter Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič (2015) se strinjajo, da so 

kompetence vse sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti, ki so potrebne za uspešno in 

učinkovito izvrševanje del v skladu s standardi delovne uspešnosti. Te lahko obsegajo znanja, 

veščine, spretnosti, lastnosti, zmožnosti, vedenja in ravnanja. Erpenbeck, von Rosenstiel in 

Grote (2013) pa kompetence razlagajo kot individualne sposobnosti in zmogljivosti 

samostojnega in ustvarjalnega delovanja, ki je nujno za obvladovanje poslovnih, političnih in 

kulturnih izzivov v prihodnosti. 

Vse te definicije pa najbolje povzema Ivanuša Bezjak (2006), ki pravi, da so kompetence zbir 

sposobnosti, znanja, spretnosti, veščin, stališč, samopodobe, motivacije, socialne vloge in 
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pogledov ter reakcij vsakega posameznika na določene situacije. So tiste lastnosti, ki 

posamezniku omogočajo učinkovito in uspešno ter kakovostno opravljanje zahtevanih 

aktivnosti, ki so opredeljene v njegovem opisu del in nalog.  Definiramo jih kot celoto 

vedenjskih vzorcev, ki jih mora posameznik obvladovati, če želi uspešno in učinkovito 

opravljati delo, poleg tega pa predstavljajo zmožnost vsakega posameznika, kako zna aktivirati, 

uporabiti in povezovati pridobljeno znanja v zapletenih, raznovrstnih in nepredvidljivih in 

težavnih situacijah. Te definicije se poslužujemo tudi v naši raziskavi. 

V nadaljevanju predstavimo različne delitve kompetenc, ki jih lahko zasledimo v literaturi, in 

nato izpostavimo, katere so bistvene za nas. S pomočjo definiranja kompetenc delovnih mest 

in kompetenc zaposlenih prikažemo in opredelimo še kompetenčno vrzel, poleg tega pa kot 

način zmanjševanja te vrzeli omenimo tudi človeške vire in upravljanje z njimi.  

2.1 Delitve kompetenc 

Kot smo že ugotovili, so kompetence zelo širok in kompleksen pojem. Prav zato različni avtorji 

navajajo tudi različne delitve kompetenc, ki nekoliko zožajo oziroma natančneje definirajo sam 

pojem glede na glavno zanimanje uporabnikov. Nekateri se osredotočajo na delitve glede na 

njihovo raven, drugi glede na njihovo vidnost oziroma nevidnost ali bolje rečeno na to, koliko 

lahko nanje vplivamo z različnimi načini managementa človeških virov, tretji pa glede na 

področje, ki ga zajemajo. 

Po ravneh lahko delimo kompetence na več vrst (Bajc 2007): 

- Ključne, temeljne ali generične kompetence – ključne so skupne vsem, ne glede na spol, 

raso, družinske okoliščine ipd. in so pogoj za uspešno življenje – to so bralna, matematična, 

računalniška in jezikovna pismenost (Plevnik 2003); temeljne ali generične pa so minimalni 

pogoji, ki posamezniku omogočajo opravljanje kateregakoli dela – to je vedenje, ki ga 

posamezniki uporabljajo pri delu (Pezdirc 2005). 

- Delovno specifične kompetence so vezane izključno na področje dela oziroma na delovno 

mesto, niso prenosljive med delovnimi funkcijami in ne pripomorejo k uspehu pri 

opravljanju drugih vlog in nalog v organizaciji (Pezdirc 2005). 

- Organizacijsko specifične kompetence pa se navezujejo na strategijo, poslanstvo, kulturo in 

vrednote organizacije, v kateri je posameznik zaposlen. Zaposleni, katerih kompetence so 

skladne z organizacijsko specifičnimi kompetencami organizacije, lahko veliko bolje 

delujejo in napredujejo v organizaciji kot tisti, katerih kompetence se ne skladajo z njimi 

(Turk 2003). 

Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič (2015) dodajajo, da v praksi poznamo: 

- menedžerske kompetence, 

- ključne kompetence (vseh) zaposlenih (oziroma »skupne kompetence«), 
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- ključne kompetence za določeno skupino delovnih mest (oziroma »delovno specifične 

kompetence«), ki so odvisne od specifičnih potreb in zahtev delovnih mest,  

- kombinacijo skupnih in delovno specifičnih kompetenc. 

Številni avtorji delijo kompetence glede na vidnost, saj se strinjajo, da kompetenca na ravni 

posameznika vsebuje tako vidne ko tudi nevidne kompetence (Dale in Iles 1992; Hartle 1995; 

Podreka 2009; Spencer in Spencer 1993). Vidne kompetence so na primer znanja in veščine. 

Te je veliko lažje in bolj smiselno razvijati kot nevidne kompetence, ki so očem skrite in 

izhajajo iz motivov, prepričanj in samopodobe posameznika. Te kompetence težje razvijamo, 

zato je smiselno zaposlovati posameznike, ki že imajo razvite za nas ustrezne nevidne 

kompetence (Spencer in Spencer 1993). 

Sauter in Staudt (2016) delita kompetence glede na področja. Navajata, da lahko kompetence v 

osnovi razvrstimo na štiri temeljna področja: 

- Osebnostne kompetence (npr. lojalnost, normativno-etični odnos, verodostojnost, 

samoiniciativen prevzem odgovornosti) in sposobnosti za samokritiko, odnos do dela, 

razvoj vrednot in idealov. 

- Aktivnostne in operativne kompetence, ki so sposobnosti prenesti in izvesti dogovorjene 

zadeve ob upoštevanju lastnih vrednot in idealov ter pri tem združevati ostale kompetence 

(npr. zmožnost izvedbe začetega, mobilnost, pripravljenost izvesti zadane naloge, dajanje 

pobude). 

- Strokovno-metodične kompetence, ki so sposobnosti obvladovanja težkih problemov s 

pomočjo strokovnega in metodičnega znanja (torej strokovno znanje, poznavanje trga, 

načrtno vedenje, interdisciplinarno znanje ipd.). 

- Komunikativno-socialne kompetence, ki pa so sposobnosti, da se posamezniki na lastno 

željo dogovarjajo, kreativno sodelujejo in komunicirajo z drugimi (torej zmožnost 

komuniciranja, zmožnost sodelovanja, upravljanje z odnosi, zmožnost pogajanja ipd.). 

Zadnje čase na področju upravljanja s človeškimi viri vedno pogosteje slišimo poudarjanje 

kompetentnosti posameznikov oziroma kompetenc, ki naj bi jih ljudje premogli, sploh v 

povezavi s trgom dela in konkurenčnostjo na njem. Za našo raziskavo je najbolj relevantna 

klasifikacija, ki se osredotoča na delitev po ravneh kompetenc (Bajc 2007). Zanimajo nas 

predvsem ključne delovno specifične kompetence, ki se nanašajo na oddelek nabavne službe in 

so za nas najbolj bistvene. Ker pa je naš cilj razvijati kompetence skozi usposabljanja in 

izobraževanja, se poslužujemo tudi delitve glede na vidnost oziroma nevidnost. Več vpliva 

imamo na razvoj vidnih kompetenc, zato so te za nas bistvenejše. Kljub temu pa to ne pomeni, 

da bomo nevidne kompetence zanemarili, saj je pomembno, da krepimo tudi te, da podpremo 

vidne kompetence. Za podjetja, ki stremijo k razvoju zaposlenih s pomočjo kompetenc, pa je 

pomembna tudi nadaljnja delitev delovno specifičnih kompetenc na obstoječe in potrebne 

kompetence.  
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Definicije obravnavajo kompetence kot človeške lastnosti, nikjer pa ne zasledimo definicije 

kompetence kot lastnosti delovnega mesta, čeprav se jih po drugi strani ves čas omenja tudi v 

tem kontekstu. Razlog tiči v tem, da delovna mesta sama po sebi nimajo kompetenc, govorimo 

lahko le o kompetencah, ki jih za učinkovito opravljeno delo na nekem delovnem mestu 

zahtevajo delovne naloge tega delovnega mesta. To so torej zahtevane oz. potrebne kompetence. 

Ker pa ima vsako delovno mesto določene specifike, se med sabo razlikujejo tudi kompetence, 

ki se jih zahteva (Hercog 2016). Kompetence zaposlenih oz. obstoječe kompetence pa so tiste 

kompetence, ki jih izražajo naši zaposleni, torej so že del našega (človeškega) kapitala. Če še 

enkrat povzamemo, so to tiste lastnosti posameznika, ki mu, pod pogojem, da zna svoja znanja 

tudi aktivirati, uporabiti in povezati, tako v vsakodnevnih kot tudi v težavnih situacijah 

omogočajo uspešno in učinkovito opravljanje naloženega dela (Ivanuša Bezjak 2006). Ločimo 

med vidnimi in nevidnimi kompetencami, vendar so vidne tiste, ki so bolj podvržene zunanjim 

vplivom – tako lahko na primer bolj vplivamo na posameznikovo znanje, veščine in spretnosti 

kot pa na njegova prepričanja, vrednote, motive ali vedenjske značilnosti. Med obstoječimi in 

potrebnimi kompetencami navadno obstaja neko odstopanje, ki ga imenujemo kompetenčna 

vrzel. Če je ta vrzel večja, torej če se kompetence zaposlenih ne skladajo s kompetencami 

delovnih mest oz. se skladajo v manjši meri, je tudi prispevek zaposlenih k učinkovitosti in 

uspešnosti podjetja majhen ali pa ima lahko celo negativen vpliv. Prav zato je pomembno, da 

to vrzel opredelimo in nadalje stremimo k temu, da jo čim bolj zmanjšamo. 

2.2 Merjenje in zmanjševanje kompetenčne vrzeli 

V organizaciji imamo vedno znova opravka s kompetenčno vrzeljo. To lahko definiramo kot 

neujemanje obstoječih kompetenc zaposlenih z zahtevanimi kompetencami delovne pozicije 

(Podreka 2009; Hercog 2016). To pomeni, da delovne naloge nekega delovnega mesta za 

uspešno izvršitev zahtevajo določene kompetence, ki jih zaposleni na tem delovnem mestu 

imajo razvite ali pa ne. Kompetenčna vrzel obstaja, če zaposleni določene zahtevane 

kompetence sploh ne poseduje, ali pa tudi, če zaposleni kompetenco sicer ima razvito do 

določene mere, ne pa dovolj, da bi ustrezala stopnji, ki jo zahteva delovno mesto. Če je določena 

potrebna kompetenca pri zaposlenih manj razvita, je vrzel večja in obratno. Na stopnjo 

ujemanja omenjenih kompetenc vplivajo različni dejavniki, kot na primer  pogoji na trgu dela 

in sistem izobraževanja (Wolbers 2007; Müller in Gangl 2003), seveda pa ima tu zelo 

pomembno vlogo tudi kadrovska služba, ki lahko z boljšim poznavanjem potrebnih kompetenc 

zaposli ustreznejše kandidate ali pripravi boljši plan izobraževanj ter usposabljanj – in obratno.  

Pomembno je, da je organizacija osredotočena na prilagajanje zaposlenega delovnemu mestu 

(Lorino 2007), po drugi strani pa moramo tudi delovno mesto prilagajati zaposlenim. 

Upoštevanje obeh vidikov nas vodi do čim manjše kompetenčne vrzeli. To pa je pomembno, 

saj večje neujemanje oz. večja vrzel pomeni manjši ali celo negativen prispevek zaposlenih k 

učinkovitosti in uspešnosti podjetja. Neujemanje obstoječih in potrebnih kompetenc lahko 
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namreč vodi v zmanjšanje produktivnosti in celo izgubo človeškega kapitala, višje ujemanje pa 

vodi v višjo delovno uspešnost ter delovno zadovoljstvo (Hercog 2016; Podreka 2009). Poleg 

tega Tracy (2001) povzema strokovnjake s področja zaposlovanja, ki ocenjujejo, da lahko 

zaposlitev napačne osebe podjetje ogromno stane, tako z vidika časa in produktivnosti kot  tudi 

z vidika stroškov vpeljevanja, usposabljanja in neopravljenega dela ter z vidika dejanskih 

stroškov za plače in dodatke.  

Če želimo vrzel zmanjšati, jo moramo najprej določiti. To storimo tako, da potrebne 

kompetence primerjamo z obstoječimi. Torej moramo najprej preučiti delovna mesta glede na 

kompetence, ki so potrebne za delo (Bajc 2007), nato pa ugotavljati še, ali imajo zaposleni na 

teh delovnih mestih izbrane kompetence pravzaprav ustrezno razvite. Vrzel je manjša, če imajo 

zaposleni neko potrebno kompetenco bolj razvito in obratno. Za določanje potrebnih in 

obstoječih kompetenc, ki so ključne pri določenem delovnem mestu, obstaja veliko različnih 

metod.  

Katere kompetence so potrebne na delovnem mestu, ki ga analiziramo, lahko ugotavljamo z 

naslednjimi metodami (Spencer in Spencer 1993): 

- Vedenjski intervjuji, pri katerih nam intervjuvanci opišejo najbolj kritične dogodke, s 

katerimi se srečujejo pri svojem delu. 

- Ekspertni paneli, pri katerih skupina strokovnjakov pri zaposlenih izzove »viharjenje 

možganov« in analizira potrebne kompetence za dobro opravljeno delo. 

- Analiza delovnega mesta, s katero opazovalec s pomočjo pisnih vprašalnikov ter intervjujev 

opiše vse naloge, funkcije ali dejanja zaposlenega. 

- Neposredno opazovanje, pri čemer opazovalec opazuje posameznike med opravljanjem 

delovnih nalog in iz njihovega vedenja izlušči potrebne kompetence.  

Drugi avtorji poleg teh navajajo še: 

- sistematizacijo delovnih mest, s pomočjo katere oblikujemo seznam kompetenc (Majcen 

2009), 

- razgovore z zaposlenimi – glede njihovega dela – vodjo in vodstvom podjetja (Hercog 

2016), 

- prebiranje strokovne literature s tega področja (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 

2015), 

- posnemanje drugega podjetja, pri čemer njihove ugotovitve zgolj prilagodimo svojemu 

okolju (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). 

Tudi za ugotavljanje obstoječih kompetenc zaposlenih poznamo kar nekaj različnih metod: 

- Metoda 360° je najbolj celovita metoda, saj svoje mnenje o posameznikovih kompetencah 

na podlagi vprašalnikov podajo tako nadrejeni, podrejeni in sodelavci kot tudi zaposleni 

sami, včasih so vključene celo stranke (Hercog 2016). 
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- Ocenjevalno-razvojni center je metoda, s katero prepoznamo kompetence zaposlenih in 

ugotovimo, kako jih lahko uporabijo na delovnem mestu. To storimo s pomočjo 

standardiziranih individualnih nalog, ki simulirajo različne situacije, ki se lahko pojavijo na 

delovnem mestu (Competo b. l. a). 

- Psihološko testiranje sestavljajo standardizirani postopki za merjenje psihičnih lastnosti, 

doživljanj, vedenj ter tudi kompetenc, pri čemer je pomembno, da so testi veljavni in 

zanesljivi, saj le tako dobimo veljavne rezultate, ki jih lahko tudi primerjamo med sabo 

(Društvo psihologov Slovenije b. l.). 

- Vedenjski intervju je sestavljen iz vedenjsko usmerjenih vprašanj, s katerimi ugotavljamo, 

kako razvite so dejansko kompetence zaposlenih. Sprašujemo jih po tem, kako so se vedli 

v določeni situaciji v preteklosti (Competo b. l. b). 

- Lestvica opazovanja vedenja (ang. Behavioural Observation Scale – BOS) se osredotoča na 

pogostost izražanja posameznega zaželenega vedenja pri zaposlenem. Vsako želeno 

vedenje izraža eno od potrebnih kompetenc. Ta metoda zahteva tudi oblikovanje lestvic z 

zahtevanimi vedenji in stopnjami, ki opisujejo pogostost (npr. od »nikoli« do »vedno«) 

(Heery in Noon 2008).  

- Lestvica ocenjevanja ključnega vedenja (ang. Behaviorally Anchored Rating Scales – 

BARS) zahteva veliko časa in denarja v fazi oblikovanja, osredotoča pa se na vedenja, ki 

jih posamezna kompetenca zahteva, in zaposlene razvršča po lestvici glede na njihovo 

učinkovitost (npr. od »podpovprečen« do »nadpovprečen«) (Kell idr. 2017). 

- Pogovor s ključnimi zaposlenimi, s katerimi skupaj zapišemo, kaj na svojem delovnem 

mestu počnejo oziroma njihove ugotovljene kompetence (Hercog 2016; Vukasović Ljubičić, 

Korade Purg in Zupanič 2015). 

- Vprašalniki, ki jih sestavimo za ugotavljanje kompetenc zaposlenih in s katerimi zbiramo 

informacije na bolj strukturiran način, zato lahko odgovore tudi merimo in jih med seboj 

primerjamo (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). 

Ko enkrat vrzel določimo – torej ugotovimo, v kolikšni meri obstoječe kompetence odstopajo 

od potrebnih, jo lahko zmanjšujemo na različne načine, odvisno od naših potreb in okoliščin. Z 

»zmanjševanjem vrzeli« mislimo na prej omenjeno prilagajanje zaposlenega delovnemu mestu 

oziroma prilagajanje delovnega mesta zaposlenemu. Seveda sta pomembna oba vidika, podjetje 

pa se želi v našem primeru najprej osredotočiti na možnost prilagajanja zaposlenih delovnemu 

mestu, šele nato tudi obratno. Ugotovljenih potrebnih kompetenc za opravljanje dela se lahko 

poslužujemo že pri zaposlovanju, kjer pri kandidatih za novo zaposlitev ugotavljamo, ali imajo 

razvite ustrezne kompetence (Bajc 2007). Na ta način imamo več možnosti, da zaposlimo 

ustreznejšega kandidata, katerega kompetence se ujemajo z zahtevami delovnega mesta, poleg 

tega pa lahko s tem zmanjšamo tudi stroške upravljanja s človeškimi viri. Na podlagi ugotovitev 

se lahko odločimo tudi za prezaposlovanje, na primer v primeru, da opazimo znatno neujemanje 

kompetenc, ki pa se po drugi strani bolj ujemajo z delom na nekem drugem delovnem mestu. 
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Še en način za zmanjševanje vrzeli pa je, da na podlagi rezultatov pripravimo ustrezen načrt 

nadaljnjih izobraževanj in usposabljan zaposlenih, s katerimi v prvi vrsti razvijamo tiste 

kompetence, kjer je odstopanje največje (Hercog 2016; Vukasović Ljubičić, Korade Purg in 

Zupanič 2015). Z drugimi besedami, pravilno interpretirani rezultati nam lahko v veliki meri 

pomagajo do učinkovitejšega upravljanja s človeškimi viri.  

2.3 Upravljanje s človeškimi viri 

Človeški viri združujejo kombinacijo znanja in sposobnosti posameznikov za opravljanje nalog 

v organizaciji (Bontis 2001), lahko jih enačimo z delovno silo posameznikov, ne pa z osebami 

samimi (Svetlik idr. 2004). So tudi vir inovacij in izboljšav, jih je pa zelo težko meriti (Bajc 

2007). Človeški kapital se ustvarja in krepi z investicijami vanj, torej z investicijami v ljudi in 

njihovo znanje (Bajc 2007; Svetlik idr. 2004, 130–152), kar je zelo pomembno, saj je 

pomankanje resnično sposobnih ljudi danes večje kot kadarkoli doslej (Tracy 2001). Dva izmed 

ključnih dejavnikov za to sta staranje prebivalstva in globalizacija, vendar pa na to težko 

vplivamo (Širok 2011). 

Učinkovitost in uspešnost organizacije sta torej v veliki meri odvisni od človeškega kapitala, 

zato je njegova vloga v organizaciji še kako pomembna (Bajc 2007). Večina strokovnjakov se 

strinja, da dandanes vlaganje v človeške vire predstavlja konkurenčno prednost in postaja 

najzanesljivejša in najvarnejša naložba za organizacijo (Svetlik idr. 2004, 203–229). Pri tem 

stremimo k temu, da vse, kar nek oddelek ali posameznik naredi na svojem delovnem mestu, 

prispeva h končnemu cilju (Svetlik idr. 2009). Kljub temu pa se pri nas upravljanju s človeškimi 

viri ne pripisuje tako velike pomembnosti kot drugje po svetu. Slovenija namreč spada med 

države, za katere je značilen model neintenzivnega (šibkega) upravljanja s človeškimi viri, kar 

pomeni, da je človeškim virom pri nas v primerjavi z drugimi državami posvečena manjša 

pozornost. Tudi delež strokovnih kadrovskih delavcev na 100 zaposlenih je eden manjših 

(Svetlik idr. 2004, 1–12). Čeprav večina podjetij ocenjuje svoje potrebe po usposabljanju, pa 

ne spremljajo učinkovitosti usposabljanj in zanje namenjajo celo vedno manjši delež stroškov 

(Kohont idr. 2017, 281–307). 

Upravljanje človeških virov je sprejemanje odločitev o delovnih sposobnostih posameznikov; 

o tem, katere sposobnosti so potrebne, ljudi s kakšnimi sposobnostmi bomo zaposlili, kaj jim 

bo organizacija za uporabo sposobnosti nudila, katere sposobnosti bodo razvijali ipd. (Svetlik 

idr. 2004). Poznamo dva tipa managementa človeških virov, in sicer (Kohont idr. 2017, 133–

162, po Sisson in Storey, 2000: 25; Herry in Noon, 2001): 

- trdi management človeških virov, ki zaposlene obravnava kot variabilen strošek in se ne 

obremenjuje z njihovim usposabljanjem in razvojem; 

- mehki management človeških virov, ki poudarja usposabljanje in razvoj zaposlenih ter 

spodbujanje njihove pripadnosti organizaciji.  



11 

 

Naloga managementa človeških virov je zagotavljati optimalno usklajevanje med organizacijo 

in posamezniki za učinkovito in uspešno doseganje tako organizacijskih ciljev kot tudi potreb 

in interesov posameznikov (Svetlik idr. 2009). Cilje pa lahko dosegajo le tisti posamezniki, ki 

imajo dovolj znanja, izkušenj in sposobnosti ter so dovolj motivirani (Hercog 2016), zato je 

pomembno, da privabimo in obdržimo kakovostne uslužbence, katerim moramo zagotavljati 

tudi možnosti za njihov osebni in karierni razvoj, s katerim nadalje razvijajo svoja znanja in 

sposobnosti (Bajc 2007). Poslužujemo se torej mehkega managementa človeških virov. 

Obstaja več različnih načinov, na katere lahko kompetence uporabimo za upravljanje s 

človeškimi viri. To so med drugim tudi programi izobraževanj in usposabljanj oziroma razvoj 

kadrov (Podreka 2009, po Gruban 2004; Hercog 2016). To področje managementa človeških 

virov je pomembno, saj za uspešno izvajanje delovnih nalog potrebujemo delavce z lastnostmi, 

ki ustrezajo potrebnim kompetencam delovnega mesta, ki smo jih določili (Hercog 2016). Pri 

načrtovanju izobraževanj in usposabljan zaposlenih se moramo torej osredotočiti na področja, 

kjer prihaja do večjih odstopanj oziroma kjer je kompetenčna vrzel večja in bi jo bilo smiselno 

zapolniti. Tudi Možina (2002) meni, da podjetje ne more biti konkurenčno na trgu, če ima 

premalo izobražene kadre, ki niso usposobljeni za naloge, ki jih zahteva njihovo delovno mesto 

(Hercog 2016). 

Z razvojem kadrov lahko torej zmanjšujemo kompetenčno vrzel. Nadler in Nadler (1989) razvoj 

kadrov definirata kot organizirano izobraževanje zaposlenih, ki nudi možnost večanja delovnih 

dosežkov in/ali osebni razvoj zaposlenih, DeSimone in Harris (1994) pa ga pojmujeta kot »niz 

sistematičnih in planiranih aktivnosti organizacije, katerih namen je, da zaposleni pridobijo 

ustrezne sposobnosti glede na sedanje in prihodnje potrebe dela« (Lukež 2004). Osredotočati 

se mora na pridobivanje novega znanja in veščin posameznikov ter sposobnost uporabe teh 

znanj v praksi (Mondy in Martocchio 2016; Podreka 2009). Pri tem gre za celovit cikel 

aktivnosti – od postavljanja ciljev oziroma ugotavljanja izobraževalnih potreb, določanja oblik, 

vsebin in izvajalcev usposabljanja do procesa usposabljanja ter njegovih rezultatov (Svetlik idr. 

2004; DeSimone in Harris 1994; Miglič 2005). Prav tako se ne smemo osredotočati samo na 

sedanje, ampak tudi na prihodnje potrebe (Marinčič 2012; Dermol 2010; Miglič 2005).  

S pojmom razvoja kadrov pravzaprav zajemamo različne aktivnosti, ki jih lahko po Nadlerju in 

Nadlerju (1989) razdelimo na tri osnovna področja (Lukež 2004): 

- Usposabljanje je vezano na trenutno opravljanje dela zaposlenega na njegovem delovnem 

mestu. Poslužujemo se ga lahko ob spremembah, kot so na primer uvajanja novih tehnologij. 

- Izobraževanje je širše in vezano na splošnejše opravljanje dela, poleg tega je tudi 

formalnejše. Gre za neke vrste vlaganje v zaposlene in predstavlja podporo sistemu razvoja 

karier. 

- Pri razvoju pa gre za podporo celotnemu razvoju zaposlenega, razvijamo njegove potenciale.  
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DeSimone in Harris (1994) po drugi strani vsa ta področja združujeta v proces »usposabljanja 

in razvoja«, s katerim izboljšujemo znanja, sposobnosti in veščine zaposlenih in se začne takoj 

ob prihodu posameznika v organizacijo. 

Skoraj ni organizacije, ki ne bi razvoju zaposlenih pripisovala velikega pomena, njihovi pristopi 

k temu pa se lahko zelo razlikujejo, tako glede obsega kot tudi glede ciljnih skupin in metod 

usposabljanja (Svetlik idr. 2004). Podjetja se tako odločajo za krajše ali daljše oblike, 

usposabljanje z zunanjimi izvajalci ali usposabljanje na delovnem mestu, učenje skozi delovne 

situacije, prenos znanja v skupinah (Svetlik idr. 2004), pripravništvo, uvajanje, priučitev, 

dopolnilno usposabljanje, preusposabljanje ipd. (Možina 2002). Večji poudarek je smiselno dati 

na sodobnejše oblike razvoja kadrov, ki so (Mihalič 2006): 

- e-izobraževanje – poteka s pomočjo svetovnega spleta, ki omogoča dvosmerno 

komunikacijo na daljavo,  

- simulacijsko učenje – oblikovano je na osnovi simulacij različnih realnih situacij, še posebej 

je namenjeno kriznim situacijam ali raznim spremembam, kjer je pomemben odziv 

zaposlenega, 

- rotacijsko usposabljanje – pomeni rotacije zaposlenih med timi in delovnimi mesti, kar 

omogoča razvoj zelo široke palete različnih kompetenc,  

- učenje na podlagi primerjalne analize (ang. benchlearning) – omogoča razvoj podjetja z 

učenjem od uspešnih organizacij oziroma povezavo dveh ali več organizacij iz iste panoge, 

ki se medsebojno učita, 

- ekstremno usposabljanje – izvaja se v naravi in praviloma pod ekstremnimi pogoji, s čimer 

se testira predvsem vedenje zaposlenih v težkih, ekstremnih situacijah.  

Jelenc (1996) navaja več klasičnih oblik razvoja kadrov, ki so še vedno aktualne in uporabne: 

- Seminar je skupinska oblika izobraževanja z aktivnimi metodami in delom v skupinah, ki 

navadno poteka v krajšem časovnem obdobju, npr. nekaj dni. 

- Delavnica je podobna projektnemu delu, udeleženci udejanjajo svoja teoretična spoznanja 

za pridobitev novih znanj. 

- Tečaj je prav tako skupinska oblika dela, kjer se informacije udeležencem podaja zelo 

sistematično in izčrpno, traja lahko tudi nekaj tednov, na koncu pa se navadno izda potrdilo 

o opravljenem tečaju.  

- Predavanje pomeni tradicionalno frontalno obliko predajanja znanja poslušalcem. 

- Mentorstvo pa predstavlja več izobraževalnih srečanj, kjer mentor vodi učenca do 

zastavljenega cilja. 
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3 KOMPETENČNI MODEL 

Kompetenčni model je seznam kompetenc, ki jih zahteva posamezno delovno mesto ali 

organizacija, in je pomembno orodje za nadaljnjo analizo kompetenčnega profila zaposlenih 

(Hercog 2016). Poznamo dve vrsti kompetenčnih modelov, in sicer generaliziran kompetenčni 

model ter specializiran kompetenčni model. Generaliziran model zajema celotno podjetje in se 

zato osredotoča na organizacijsko specifične kompetence, ki jih morajo dosegati vsi zaposleni 

v podjetju. Specializiranih modelov pa je lahko v podjetju toliko, kot je posameznih področij, 

funkcij ali procesov, saj z njim zajamemo vsakega zaposlenega posebej (Hercog 2016). S 

kompetenčnimi modeli svojim zaposlenim sporočamo, katere lastnosti, sposobnosti in vedenja 

v organizaciji oz. posameznem oddelku razvijamo in spodbujamo, da bi zagotovili ter pospešili 

uspešno delo (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). Poleg tega z njimi 

načrtujemo karierni razvoj zaposlenih, izboljšujemo zadovoljstvo pri delu, so pomoč pri 

napredovanjih, olajšajo nam prerazporejanje zaposlenih, definirajo potrebe po dodatnem 

izobraževanju in usposabljanju v podjetju ipd. (Mihalič 2006). Kompetence morajo biti opisane 

tako, da so vsakomur razumljive (Hercog 2016), model pa mora biti enostaven, da ga lažje 

prilagajamo spremembam, ki nastajajo v okolju. Za oblikovanje modela moramo zelo dobro 

poznati organizacijo oz. delovna mesta, saj lahko le tako oblikujemo dober posnetek stanja 

organizacije in s tem tak model, ki bo dejansko koristil njej in njenim zaposlenim (Mihalič 

2006). Pomembno je tudi zagotoviti, da se bo model v podjetju dejansko uporabljal za 

kadrovske namene (Majcen 2009) ter da ga bo kadrovska funkcija spreminjala in prilagajala 

glede na potrebe organizacije (Bajc 2007). 

Metode managementa človeških virov, ki temeljijo na kompetencah, omogočajo bolj 

kakovosten razvoj zaposlenih (Mihalič 2006), saj  ponujajo jasno izražena pričakovanja do njih 

(Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). Tega se zavedajo številne uspešne 

organizacije. Lucia in Leipsinger (1999) navajata naslednje prednosti uvajanja kompetenčnih 

modelov (Podreka 2009):  

- Razjasnjujejo delovna pričakovanja oz. nam podajajo odgovore na vprašanje, katere 

kompetence so potrebne za določeno delo. 

- Omogočajo zaposlovanje najboljšega kadra.   

- Maksimirajo produktivnost, saj omogočajo razvoj ocenjevalnega sistema, ki omogoča 

vrednotenje posameznikov pri uporabi kompetenc, ki neposredno pripomorejo h 

konkurenčnosti, saj jih usmerjajo tja, kjer imajo največji vpliv. 

- Izboljšujejo 360-stopinjski proces povratnih informacij, saj se osredotočajo na tiste 

elemente povratnih informacij, ki so odločilni za uspeh organizacije in posameznika. 

- Usklajujejo vedenja z organizacijskimi strategijami in vrednotami. 



14 

 

3.1 Oblikovanje kompetenčnih modelov 

V literaturi lahko najdemo le približna navodila, kako se lotimo oblikovanja kompetenčnega 

modela. Moramo ga namreč prilagoditi delovnemu mestu oz. organizaciji, v kateri ga 

izdelujemo (Hercog 2016). Mi v nadaljevanju pripravljamo specializiran model, zato se 

osredotočamo zgolj na en oddelek oz. tri funkcije znotraj tega. Najprej je potrebno določiti in 

opredeliti, katere kompetence naj bi imeli zaposleni na določenem delovnem mestu (Bajc 2007, 

Majcen 2009, Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). Želene kompetence 

opredelimo s pregledom obstoječega stanja in potreb v oddelku. To storimo tako, da zbiramo 

informacije s pogovori z različnimi sodelavci v našem podjetju. Za to je priporočljivo oblikovati 

vprašalnik, saj tako informacije zbiramo na strukturiran in sistematičen način, na koncu pa so 

rezultati tudi primerljivi med sabo. Dodatne informacije lahko pridobimo še iz različnih drugih 

internih virov, kot so letna poročila, priročniki za zaposlene, zapisana vizija in strategija, 

pravilniki, priporočila, ukrepi in podobno (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). 

Avtorji predlagajo nekje med šest in štirideset kompetenc, saj bi bil v nasprotnih primerih model 

preveč enostaven ali pa že težko obvladljiv in nepregleden (Bajc 2007, Hercog 2016). Bolj kot 

število kompetenc pa je pomembno, da te kompetence tudi opišemo oziroma obrazložimo. Opis 

kompetenc naj bi bil krajši, jasen in razumljiv vsem zaposlenim (Bajc 2007, Hercog 2016), 

odvisen pa je od organizacije in njenih potreb, saj si lahko vsaka organizacija naziv kompetence 

razlaga drugače. Tako dobimo model, ki je sestavljen iz naziva kompetence, opisa kompetence 

ter opisov značilnih vedenj, skozi katera se ta kompetenca izraža (Strle 2004). Model je nadalje 

potrebno še uskladiti s tistimi posamezniki, ki dobro poznajo vsebino del in značilnosti 

delovnega procesa. Na koncu pa še enkrat pregledamo in usklajujemo celotno gradivo, dokler 

nismo popolnoma prepričani, da smo pripravili dober model, s katerim smo zajeli vse 

značilnosti delovnega mesta (Majcen 2009, Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). 

Rezultat vseh korakov je dodelan in uporaben kompetenčni model (Vukasović Ljubičić, Korade 

Purg in Zupanič 2015). 

3.2 Uporaba kompetenčnih modelov 

Namen uporabe kompetenčnega modela je odvisen od trenutne problematike v podjetju, kar 

pomeni, da ne obstaja nek skupen namen uporabe modela, ki bi bil enak vsem oddelkom oz. 

podjetjem. Prav zaradi svoje široke možnosti uporabe postaja eden najbolj uporabnih orodij 

kadrovskega managementa (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). Kompetenčni 

model je, na primer, dobra podlaga za razpise novih delovnih mest in za razvoj obstoječih 

zaposlenih. Uporabljajo ga lahko tudi vodje za letne razgovore, kjer z zaposlenimi govorijo o 

njihovi delovni uspešnosti in kariernih možnosti v organizaciji (Hercog 2016). Na modelu lahko 

bazirajo vse nadaljnje kadrovske aktivnosti, kot so izbor kadrov, izvajanje izobraževanj, 

nagrajevanje ali načrtovanje sredstev. Ker nam podaja celovit pregled nad zahtevami delovnega 

mesta, se poveča verjetnost, da bomo zaposlili primerne kandidate. Pri načrtovanju razvoja 
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zaposlenih nam omogoča, da se lahko osredotočimo na kompetence, ki so dejansko potrebne 

za uspešno delo, in tako pripravimo izobraževanja in usposabljanja s katerimi zaposleni 

pridobivajo manjkajoče kompetence. Na področju nagrajevanja pa se ga lahko poslužujemo kot 

vodilo pri tem, kaj se na delovnem mestu pričakuje od zaposlenega. Z dobrim modelom 

kompetenc torej nadgradimo obstoječo sistemizacijo in dobimo odlično orodje za karierni 

razvoj zaposlenih (Hercog 2016). V našem primeru oblikujemo kompetenčni model za 

ugotavljanje razvojnih potencialov. Uporabili ga bomo pri oblikovanju bolj sistematičnih 

smernic za izobraževanje kadrov, ki bi dvignile uspešnost oddelka, kot to predlagajo Vukasović 

Ljubičić, Korade Purg in Zupanič (2015). 

Dolgoročno uspešna pa bodo le tista podjetja, ki bodo managementu kompetenc namenila 

dovolj pozornosti in sredstev, da bodo lahko razvijali kompetentnost svojega kadra (Hercog 

2016). Model mora biti za maksimalno korist in uporabnost strokovno, dosledno in sistematično 

vpeljan v podjetje oz. posamezno funkcijo (Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015). 

Poleg tega pa se nenehno spreminja tudi poslovno okolje, pojavljajo se potrebe po drugih 

kompetencah, zato se naše delo na modelu pravzaprav nikoli ne zaključi. Model je potrebno za 

dobre rezultate ves čas ažurirati in ga nadgrajevati (Hercog 2016). 
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4 NABAVNA SLUŽBA V OBRAVNAVANEM PODJETJU 

Obravnavana organizacija deluje v sektorju visoko specializirane industrijske proizvodnje in je 

eno največjih podjetij v elektropredelovalni industriji. Sedež ima v Sloveniji, mrežo podjetij pa 

po več državah v Evropi, Ameriki in Aziji, kar pomeni, da so prisotni na vseh pomembnih 

svetovnih trgih. Programi v koncernu se delijo na tri strateške poslovne divizije, to pa so: 

komponente in sistemi za mobilnost, elektroenergetika ter inženiring in tehnološki sistemi. V 

diviziji komponent in sistemov se ukvarjajo s komutatorji, magnetiko, elektroniko in pogoni, 

hibridiko ter avtomatizacijo. Divizija elektroenergetike zajema male hidroelektrarne, 

elektromehansko opremo, energetske transformatorje in sisteme v elektroenergetiki. Pri diviziji 

inženiringa in tehnoloških sistemov pa se ukvarjajo z gradbeništvom, vodnimi tehnologijami, 

avtomatizacijo in elektroinženiringom ter izolacijo. Prav nabavna služba pa je tista poslovna 

funkcija, ki skrbi, da imajo divizije vsa potrebna sredstva za nemoteno delovanje. Omenjena 

velikost in razvejanost podjetja vplivata tudi na strukturo, organiziranost in delovanje nabave, 

saj so te zelo odvisne od potreb, lokacije, politike in miselnosti organizacije, poleg tega pa tudi 

od strukture nabavnega trga, možnosti prihrankov, potrebnega strokovnega znanja, nihanja cen 

in zahtev kupcev (Turk in Turk 2011, po Weele 1998).  

Nabavna služba je običajno tista poslovna funkcija, ki poskrbi, da podjetje pride do materialnih 

in nematerialnih dobrin (Turk in Turk 2011). Za nas je pomembna, saj se celotna raziskava 

odvija ravno v oddelku nabavne službe podjetja. Završnik (2008) nabavo opredeljuje kot 

osnovno poslovno funkcijo, ki je v organizaciji »odgovorna za zagotavljanje ustreznih dobrin 

od najboljših dobaviteljev v pravi količini, ob pravem času, na pravem mestu in ob ugodnih 

plačilnih pogojih« (Turk in Turk 2011). Potočnik (2002) se v svoji definiciji osredotoča na 

nabavo kot nakupovanje, in sicer surovin, materiala, polizdelkov, sestavin in rezervnih delov, 

energije in trgovskega blaga za porabo v proizvodnem procesu, preprodaji ali uporabi v javnem 

sektorju. Weele (1998) pa nabavo opredeljuje kot »pridobivanje dobrin in storitev, potrebnih 

za delovanje, vzdrževanje in izvajanje osnovnih in pomožnih dejavnosti, po najugodnejših 

pogojih pri zunanjih virih«. Z Weelejem se v celoti strinja tudi obravnavano podjetje, poleg 

tega pa v svoji opredelitvi dodajajo še, da je »nabava poslovna funkcija, ki pravočasno, v 

potrebni količini, ob primerni ceni in ustrezni kakovosti oskrbuje proizvodna podjetja s 

surovinami, materialom, osnovnimi sredstvi, storitvami in energijo« (Interno gradivo podjetja 

2016), s čimer povzemajo tudi druga dva avtorja. 

4.1 Delitev nabavnih funkcij 

V proizvodnih podjetjih lahko nabavno funkcijo razdelimo glede na predmete nabave, nabavne 

funkcije, posamezne dobavitelje, geografski teritorij ali drugo (Weele 1998). V izbranem 

podjetju se oddelek nabave deli glede na funkcije, te pa so: 



17 

 

- strateška nabava, 

- projektno razvojna nabava in 

- nabavna logistika. 

Strateška nabava se, kot pove že ime, ukvarja predvsem s strateškimi vsebinam, ki se tičejo 

nabave. Odgovorna je za pripravo strategij posamezne kategorije ter za njihovo izvedbo. Poleg 

tega je velik poudarek na identifikaciji in obvladovanju nabavnih tveganj. 

Projektno razvojna nabava je prvotno podpora t. i. novim razvojnim projektom, kjer je treba 

prepoznati potrebe projekta in jih združiti z nabavnimi cilji. 

Nabavna logistika pa podjetje oskrbi z blagom in storitvami, ki so potrebni za proizvodnjo in 

izvajanje storitev. Poznati mora celoten nabavni trg in tesno sodelovati tako z oddelkom nabave 

kot tudi z oddelkom logistike. Največji izziv tu predstavlja naročanje ob ravno pravem času 

glede na potrebe proizvodnje (Šmid 2011). 

4.2 Naloge nabavnih funkcij 

Temeljna naloga nabave je torej oskrbovati podjetja z dobrinami in storitvami, ki jih to 

potrebuje za delovanje, ter s tem prispevati k njegovi konkurenčnosti in uspešnosti, 

povečevanju dobička in pridobivanju pomembnih informacij s trga (Turk in Turk 2011). V 

izbranem podjetju ima tudi vsaka od treh funkcij določene naloge, ki so v njeni pristojnosti. Od 

teh nalog pa so odvisne kompetence, ki so na posameznem delovnem mestu pomembne. To 

pomeni, da se naloge in potrebne kompetence vseh treh funkcij razlikujejo in jih zato tudi mi 

obravnavamo ločeno. 

Naloge strateške nabave so (Interno gradivo podjetja 2016): 

- oblikovanje strategije oskrbe v koncernu, 

- oblikovanje nabavne politike, 

- planiranje nabave, 

- raziskava nabavnega trga, 

- izdelava nabavne dokumentacije, 

- izbira, ocenjevanje in razvrščanje zunanjih ponudnikov, 

- sklepanje nabavnih dogovorov, 

- strategija nabave v korporaciji, 

- koordinacija nabave z drugimi resorji na nivoju korporacije, 

- dogovarjanje in sklepanje dogovorov z zunanjimi ponudniki drugih materialov, pri katerih 

letni promet presega 100.000 EUR, 

- sodelovanje pri organiziranju nabavne logistike po posameznih družbah Skupine, 

- nadzor nad delom nabavne logistike po posameznih družbah Skupine, 

- izbor in spremljanje, obvladovanje ter ocenjevanje zunanjih ponudnikov. 
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Naloge projektno razvojne nabave obsegajo (Interno gradivo podjetja 2016): 

- sodelovanje pri oblikovanju strategije oskrbe v koncernu, 

- sodelovanje pri oblikovanju nabavne politike, 

- aktivno sodelovanje v projektno razvojnih ekipah in nudenje podpore z nabavne strani, 

- planiranje nabave na področju projektno razvojne nabave, 

- raziskava nabavnega trga, 

- izdelava nabavne dokumentacije, 

- izbira, ocenjevanje in razvrščanje zunanjih ponudnikov na področju projektno razvojne 

nabave, 

- sklepanje nabavnih dogovorov, 

- izbor in spremljanje, obvladovanje ter ocenjevanje zunanjih ponudnikov. 

Naloge nabavne logistike pa so (Interno gradivo podjetja 2016): 

- dogovarjanje in sklepanje dogovorov z zunanjimi ponudniki drugih materialov, pri katerih 

letni promet ne presega 100.000 EUR, če na nivoju Skupine ni drugače dogovorjeno za 

posameznega zunanjega ponudnika oz. skupino zunanjih ponudnikov, 

- izdajanje nabavnih nalogov za vse vrste materiala, 

- spremljanje dobav ter komuniciranje z zunanjimi ponudniki o dobavah, 

- verificiranje računov, 

- knjiženje drugih dokumentov, vezanih na nabavne naloge in dobave, 

- izbor in spremljanje, obvladovanje ter ocenjevanje zunanjih ponudnikov za kazalnike, 

določene pri nabavni logistiki.  
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5 METODOLOGIJA 

Za potrebe raziskave oblikujemo merski instrument, ki nam skozi rezultate in primerjanje s 

predstavljenim teoretičnim okvirom poda želen odgovor. Da bi lahko zajeli kompetenčno vrzel, 

moramo najprej definirati potrebne kompetence delovnih mest, nato pa še obstoječe 

kompetence zaposlenih. Tako smo izbrali dve ločeni orodji. Pri definiranju prve skupine si 

pomagamo s kompetenčnim modelom, ki ga v ta namen predlaga velika večina avtorjev (Bajc 

2007; Hercog 2016; Majcen 2009; Mondy in Martocchio 2016; Podreka 2009; Svetlik idr. 2009; 

Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015) in smo ga podrobneje že predstavili. Za 

definiranje druge skupine kompetenc pa se mnenja avtorjev nekoliko bolj razlikujejo, saj 

poznamo več uporabnih metod, ki se razlikujejo glede na usposobljenost ocenjevalcev, trajanje, 

finančni okvir itd., mi pa smo se odločili za anketo, s katero pridobimo samooceno zaposlenih. 

Rezultate, ki jih pridobimo, nato še uredimo, analiziramo in jih primerjamo med sabo ter s tem 

določimo kompetenčno vrzel – torej, na katerih področjih prihaja do odstopanj. Na podlagi teh 

oblikujemo priporočila za podjetje glede nadaljnjega upravljanja s človeškimi viri na področju 

razvoja z usposabljanji in izobraževanji. 

5.1 Namen raziskovanja 

Samega raziskovanja smo se lotili, ker se v izbranem podjetju zavedajo pomembnosti 

človeškega kapitala in kompetenc v povezavi z učinkovitostjo in uspešnostjo organizacije. 

Natančneje zato, ker se je nabavna služba podjetja želela še dodatno prepričati o ustreznosti 

kompetenc zaposlenih z vidika poslovnih potreb. Iz tega torej izhaja tudi naš namen 

raziskovanja, ki je definirati odstopanja med obstoječimi in potrebnimi kompetencami in 

posledično izoblikovati priporočila podjetju o nadaljnjem usposabljanju kadrov, katerega 

glavni cilj je zapolniti to obstoječo kompetenčno vrzel. Priporočila se osredotočajo na 

usmerjanje nadaljnjega razvoja zaposlenih v nabavni službi glede na njihove kompetence,  da 

bi povečali uspešnost in učinkovitost opravljanja njihovega dela. 

5.2 Zasnova raziskave 

Pri izdelavi modela kompetenc moramo najprej oblikovati seznam kompetenc. Tega se lotimo 

tako, da z analizo dela določimo naloge in kompetence, potrebne za opravljanje dela na 

delovnih mestih znotraj oddelka nabave, kot to predlagata Mondy in Martocchio (2016). Ta je 

v našem primeru že bila opravljena v koncernu,  tako da smo z njo dobili opis delovnih mest, 

ki nam že podaja jasnejšo sliko o tem, kakšne kompetence pravzaprav iščemo pri posameznikih 

na nekem delovnem mestu. Za nadgradnjo analize in nadaljnjo identifikacijo potrebnih 

kompetenc obstaja veliko različnih metod (Svetlik idr. 2009). Mi do potrebnega seznama 

kompetenc pridemo tako, kot to predlagajo tudi Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 

(2015). Najprej iz opisa delovnih mest ter strokovne literature s tega področja izluščimo širši 
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nabor potencialno bistvenih kompetenc. Že takoj dobimo tri sezname – po enega za vsako 

nabavno funkcijo – ki pa so dokaj obširni. Po ponovnem pregledu sami zožimo nabor 

kompetenc, ki ga nato preverimo še z vodjo nabave. O zapisanih kompetencah se pogovorimo, 

jih povežemo z delovnimi nalogami in jih poizkušamo čim bolj smiselno razporediti po 

pomembnosti. Tako pridemo do treh seznamov ožjih kompetenc. Poleg imen kompetenc pa v 

modelu potrebujemo še njihov opis oziroma opis izražanja posamezne kompetence, ki nam 

pove, kako se neka kompetenca izraža v določeni situaciji, in ga lahko pridobimo s pomočjo 

pogovora z različnimi sodelavci ter pregledovanjem različnih pisnih virov v podjetju 

(Vukasović Ljubičić, Korade Purg in Zupanič 2015) ali pa tudi s pomočjo različnih 

kompetenčnih slovarjev, ki vsebujejo ravno take opise. Mi smo si pomagali predvsem s 

kompetenčnimi slovarji (Harvard University b. l.; Interno gradivo podjetja b. l.). Ker je 

pomembno, da dejansko pripravimo dober model, ki je tudi uporaben in učinkovit, s katerim 

zajamemo vse značilnosti posameznih delovnih mest (Majcen 2009), v zadnjem koraku s 

pomočjo ankete o pomembnosti teh kompetenc vprašamo tudi zaposlene. Odgovori zaposlenih 

namreč pomagajo potrditi ali ovreči pomembnost posamezne kompetence v nabavni funkciji 

podjetja. Anketo smo izbrali, ker je zaposlenih veliko in je ta metoda časovno ustreznejša, poleg 

tega pa potrebujemo zgolj kratke odgovore, ki jih tako zbiramo na strukturiran in sistematičen 

način.  

Ko enkrat definiramo potrebne kompetence, je treba najti še obstoječe kompetence, kar pa 

ravno tako storimo z anketo. Obstoječe kompetence so tiste, ki jih izkazujejo naši zaposleni. V 

tej anketi so tako naštete in opisane iste kompetence kot v prvi anketi, le da tokrat zaposleni 

ocenjujejo sebe (samoocena) glede na to, koliko je neka potrebna kompetenca razvita pri njih 

samih. Glede na vir poročanja je ta način merjenja subjektiven, Domadenik idr. (2015) pa po 

Grootu in van den Brinku (2000) navajajo, da »ujemanje, ki temelji na subjektivni oceni, 

običajno presega ujemanje, ki temelji na objektivni oceni«. Za anketno metodo preverjanja 

razvitosti kompetenc smo se odločili predvsem zato, ker je časovno ustrezna ter zaradi števila 

anketirancev. 

Sledi še primerjanje podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo prvega vprašalnika, ter podatkov, 

ki smo jih pridobili s pomočjo drugega vprašalnika. Analizirane podatke in ugotovitve 

prikažemo opisno, v preglednicah in slikah. Na ta način pridemo do odstopanj oziroma velikosti 

vrzeli, ki jo je potrebno nato zmanjšati s pomočjo podanih predlogov. 

5.3 Metoda zbiranja podatkov 

Kot že omenjeno, podatke zbiramo v dveh delih, natančneje z dvema ločenima metodama – z 

oblikovanjem modela kompetenc, ki predstavlja potrebne kompetence in ga dopolnimo tudi z 

anketo – v nadaljevanju Anketa 1 (priloga 1), ter s še eno anketo, ki ugotavlja obstoječe 
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kompetence – v nadaljevanju Anketa 2 (priloga 2). Anketi oblikujemo glede na teoretična 

izhodišča, ki smo jih predstavili v predhodnem poglavju. 

Obe anketi sta spletni, kar pomeni da sta zaposlenim na voljo v elektronski obliki. Po 

elektronski pošti sta poslani zaposlenim, sporočilo pa vsebuje tudi s spremno besedilo v obliki 

prošnje in navodila za izpolnjevanje. Za pošiljanje je uporabljen elektronski naslov oddelka 

strateške nabave. Anketo 2 pošljemo približno dva tedna kasneje kot Anketo 1, oziroma ko 

uredimo podatke in kompetenčni model. To obliko smo izbrali zato, ker so ankete poslane vsem 

nabavnikom v koncernu – tako slovenskim kot tudi tujim – kar pomeni približno 80 

posameznikom. Za tuje nabavnike celotno anketo, vključno z opisi kompetenc, in spremno 

elektronsko sporočilo tudi prevedemo v angleščino. Obe anketi sta sestavljeni iz istih 

kompetenc, le da prva sprašuje zaposlene po tem, kako pomembna se jim zdi določena 

kompetenca za delovno mesto v nabavni funkciji, druga pa, kako razvita se jim zdi določena 

kompetenca pri njih samih. V obeh primerih zaposleni ocenjujejo posamezno kompetenco na 

lestvici od 1 do 4. Pri Anketi 1 to pomeni od 1 – sploh ni pomembno do 4 – izredno pomembno, 

pri Anketi 2 pa od 1 – sploh ni izražena do 4 – zelo izražena. Za tako ocenjevanje smo se odločili, 

ker zaposlenim nismo želeli dati možnosti srednje vrednosti, saj smo ocenili, da obstaja veliko 

tveganje, da se večina, ki ne ve točno, kako bi se odločila, odloči kar za srednjo vrednost, brez 

dodatnega premisleka. Pri vsaki funkciji smo dodali možnost, da so lahko anketiranci dodali še 

svoj predlog, če so bili mnenja, da na seznamu manjka kakšna pomembnejša kompetenca. 

5.4 Populacija in vzorec 

Pri naši raziskavi populacijo predstavljajo zaposleni v vseh treh funkcijah nabavne službe 

koncerna. Anketo pošljemo prav vsem tem zaposlenim, zato naš vzorec predstavljajo tisti 

zaposleni, ki anketo izpolnijo – v tem primeru govorimo o priložnostnem vzorcu. Populacija 

obsega 83 enot. Enote predstavljajo nabavniki iz vseh podjetij koncerna, tako tujih kot 

slovenskih, ločimo pa jih zgolj glede na funkcije – strateška nabava, projektno razvojna nabava 

in nabavna logistika, druge spremenljivke, npr. spol, starost, izobrazba nas pri tem ne zanimajo. 

Pri tem pričakujemo stopnjo odzivnosti nekje okoli 70 %, kar še vedno predstavlja (kvalitativno 

ocenjeno) zadovoljiv vzorec, ki omogoča posploševanje na celotno populacijo. 

5.5 Metoda analize 

Pri obdelavi podatkov si pomagamo z opisno statistiko, saj so izsledki prikazani v tabelah in 

grafih. Natančneje, izračunamo povprečje za vsako kompetenco in s tem dobimo neko vrednost 

od 1 do 4. Povprečja izračunamo dvakrat, za vsako anketo posebej. Nato rezultate obeh anket 

primerjamo tako, da rezultate druge ankete odštejemo od prve. Število oz. razlika, ki jo dobimo, 

predstavlja odstopanje dejanske razvitosti posamezne potrebne kompetence (Anketa 2) od 

želene razvitosti potrebne kompetence (Anketa 1). Z drugimi besedami – razlika predstavlja 



22 

 

velikost kompetenčne vrzeli. Za primerjavo podatke podamo v treh ločenih tabelah – za vsako 

funkcijo posebej. Podatke prikažemo tudi s polarnimi grafikoni. Za to obliko smo se odločili, 

ker nam ponuja dobro preglednost, poleg tega pa spremenljivke med sabo niso neposredno 

povezane. 

5.6 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo:  

- da v izbranem oddelku podjetja obstaja neka vrzel med kompetencami zaposlenih 

(obstoječe kompetence) ter potrebami delovnega mesta (potrebne kompetence); 

- da lahko s pomočjo teoretične in empirične raziskave te kompetence zajamemo ter s tem 

tudi določimo približno velikost vrzeli; 

- da ta vrzel vpliva na uspešnost oziroma učinkovitost zaposlenih; 

- da zaposleni v nabavni službi podjetja vedo, katere kompetence so na njihovem delovnem 

mestu pomembne, in se tudi zavedajo razvitosti svojih kompetenc; 

- da je samoocena zaposlenih v danih okoliščinah najprimernejša metoda za pridobivanje 

podatkov o dejanski razvitosti njihovih kompetenc; 

- da bodo naši rezultati zanesljivi in veljavni; 

- da lahko s pomočjo vseh pridobljenih podatkov in ugotovitev oblikujemo smernice za 

podjetje, z upoštevanjem katerih se bo vrzel zmanjšala. 

Pri raziskavi se omejimo zgolj na izbrano podjetje in zaposlene v njegovi nabavni službi, kar 

pomeni, da smo omejeni s 83 raziskovalnimi enotami, vendar pa predpostavljamo, da se anketi 

ne bodo odzvali prav vsi, zato predstavlja omejitev dejanski delež zaposlenih, ki bo anketo 

izpolnil v celoti. Omejeni smo tudi s tem, da za prikaz dejanskega stanja razvitosti kompetenc 

v podjetju uporabimo zgolj samooceno zaposlenih, ki je zelo subjektivna, prav tako pa moramo 

te rezultate tudi posplošiti na celoten oddelek. 
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6 RAZISKAVA 

Raziskava je pokazala, na katerih mestih znotraj oddelka nabavne službe prihaja do 

kompetenčne vrzeli. V nadaljevanju ugotavljamo, katere potrebne kompetence so pri 

zaposlenih slabše razvite in katere bolje. S pomočjo grafov in tabel prikažemo stanje potrebnih 

kompetenc oz. velikost kompetenčne vrzeli v vsaki od treh nabavnih funkcij posebej. Poleg 

tega za boljšo predstavo podajamo tudi opise najbolje in najslabše razvitih kompetenc. 

Odgovore smo pri obeh anketah prejeli v obliki ocene od 1 do 4. Odzivnost pri Anketi 1 (n = 

83) je bila 67%, pri Anketi 2 (n = 83) pa 88%. To pomeni, da se je na drugo anketo odzvalo kar 

73 nabavnikov. Najprej smo izračunali povprečno oceno za vsako posamezno kompetenco iz 

prve ankete, nato pa smo enako storili še za kompetence iz druge ankete. Rezultate smo zapisali 

v tri tabele – vsaka je predstavljala eno nabavno funkcijo. Izračunali smo razliko med 

povprečnimi ocenami posameznih kompetenc iz obeh anket in s tem že dobili odgovor na 

vprašanje, pri katerih kompetencah prihaja do odstopanj v ocenah respondentov ter kako velika 

ta odstopanja so. Oblikovali smo torej kriterij, po katerem smo kompetence glede na velikost 

kompetenčne vrzeli razvrstili v tri skupine – v prvo skupino smo umestili vse kompetence z 

odstopanjem do vključno 0,15 točke, v drugo kompetence z odstopanjem od 0,16 do vključno 

0,35 točke, v tretjo pa kompetence z odstopanjem nad 0,35 točke. Take kriterije oziroma mejne 

vrednosti smo oblikovali po izračunu rezultatov, ko smo dobili boljšo predstavo o tem, okoli 

katerih vrednosti se kompetenčne vrzeli pravzaprav gibljejo. Ogledali pa smo si tudi grafe, kjer 

je kompetenčna vrzel prikazana tudi vizualno in si je o njeni velikosti s tem lažje ustvariti realno 

sliko. Prva skupina je predstavljala kompetence, ki so na ali celo nad potrebnim nivojem 

(majhna kompetenčna vrzel), druga kompetence, ki nekoliko odstopajo od potrebnega nivoja 

(srednja kompetenčna vrzel), tretja pa kompetence, ki zelo odstopajo od želenega nivoja (velika 

kompetenčna vrzel). Rezultate obeh raziskav smo, kot že omenjeno, predstavili tudi z grafom, 

kjer kompetenčno vrzel predstavlja prostor med modro in zeleno črto (razen kjer je zelena črta 

nad modro). Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju – za vsako nabavno funkcijo posebej.  

6.1 Rezultati v strateški nabavi 

Skoraj vse potrebne kompetence na poziciji strateškega nabavnika so pod želenim nivojem 

(slika 1). Vidimo lahko, da si rezultati obeh anket sicer lepo sledijo, saj se obe črti grafa dvigata 

in spuščata podobno. Do razlike prihaja zgolj pri kompetenci strateškega odločanja, kjer gresta 

črti vsaka v svojo smer, na kar moramo biti še posebej pozorni, saj to pomeni, da je tam 

odstopanje od želenega nivoja zagotovo veliko. Vidimo lahko, da je vrzel nekoliko večja tudi 

pri kompetenci analitičnosti. Na drugi strani se črti pri kompetenci osredotočenosti na rezultate 

prekrivata, kar pomeni, da je ta kompetenca že na želenem nivoju. 
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Kompetenčna vrzel je torej največja pri kompetencah strateškega odločanja in analitičnosti. To 

pomeni, da je ključnega pomena, da se na teh dveh področjih vrzel zmanjša. Da bi to lahko 

dosegli, moramo najprej vedeti, kaj ti dve kompetenci pravzaprav sta in kako se pri zaposlenih 

izražata. Strateško odločanje pomeni, da se znajo zaposleni na podlagi ugotovljenega problema 

in zbranih informacij dobro in kar se da pravilno odločiti v dani situaciji. Odločitev mora voditi 

k rešitvi problema, poleg tega pa mora biti usmerjena dolgoročno, torej mora odločevalec 

razmišljati tudi o posledicah, ki jih lahko njegova odločitev prinese. Posameznik, ki ima to 

kompetenco razvito, zna zbrati manjkajoče informacije, potrebne za razumevanje problema, jih 

zna tudi urediti, tako da podajajo neko smiselno sliko in na podlagi tega izbrati ustrezne 

strategije za reševanje problema. Poleg tega zna oblikovati plan implementacije rešitve ter ga 

tudi izvršiti. Zanimivo je, da je tudi analitičnost vezana na učinkovito zbiranje in interpretiranje 

informacij, ki so potrebne za rešitev nekega problema. Pravzaprav lahko rečemo, da sta ti dve 

kompetenci močno povezani med sabo, saj mora biti zaposleni analitičen, da lahko sprejme 

dobro strateško odločitev. Zaposleni, ki ima dobro razvito kompetenco analitičnosti, je 

sposoben reševati tako kompleksne kot nekompleksne probleme, razume kompleksne koncepte, 

je sistematičen in zna na koncu pripraviti dobro analizo. 

Kompetenčna vrzel je najmanjša pri kompetenci osredotočenosti na rezultate. Ta kompetenca 

je že na želenem nivoju, zato je dobro, da poznamo njene značilnosti, saj lahko na ta način 

vzdržujemo njen nivo. Zaposleni, ki je osredotočen na rezultate, je sposoben in želi dosegati in 

presegati različne cilje in standarde. Stremi k nenehnemu izboljševanju procesa. Ta kompetenca 

je očitno v podjetju dobro negovana. K temu gotovo pripomorejo tudi možnost podajanja 

predlogov za izboljšave ter razne nagrade, ki jih je mogoče pridobiti.  
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Slika 1: Strateška nabava 

Iz odstopanj lahko razberemo, da obstaja še nekaj kompetenc, kjer je kompetenčna vrzel znatno 

prevelika (preglednica 1). Odstopanje pomeni razliko med oceno pomembnosti posamezne 

kompetence za to delovno mesto in oceno dejanske razvitosti posamezne kompetence pri 

zaposlenih na tem delovnem mestu. Kompetence, kjer je ta razlika večja od 0,35 točke, so 

najbolj kritične, zato moramo največ delati na razvoju teh. Tako lahko razberemo, da sta taki 

kompetenci še pogajanje in odzivnost. Za tiste kompetence, kjer razlika predstavlja manj kot 

0,15 točke, pa že lahko rečemo, da so na relativno ustrezni ravni. Taka kompetenca je, poleg že 

omenjene osredotočenosti na rezultate, še vestnost. Odstopanje pri vseh ostalih kompetencah 

pa se nahaja nekje med 0,16 in 0,36 točke, kar jih uvršča v skupino kompetenc, ki jim je treba 

posvetiti nekaj pozornosti, vendar trenutno niso najbolj kritične. To so komunikacijske 

sposobnosti, samoiniciativnost, načrtovanje, nadziranje, tehnično znanje, vodenje, sodelovanje, 

strateško in kreativno razmišljanje ter fleksibilnost. V prihodnosti, npr. pri novem zaposlovanju, 

pa je treba nameniti pozornost prav vsem.  
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Preglednica 1: Strateška nabava 

 

6.2 Rezultati v projektno razvojni nabavi 

Veliko število potrebnih kompetenc na poziciji projektno razvojnega nabavnika je krepko pod 

želeno ravnjo, na drugi strani pa je tudi kar nekaj takih, ki že dosegajo želeno raven razvitosti 

(slika 2). Rezultati obeh anket si tukaj ne sledijo tako lepo kot pri strateških nabavnikih, kar je 

razvidno iz tega, da se črti na več mestih razhajata. Do največjih razlik prihaja pri kompetencah 

inovativnosti, tehničnega znanja, natančnosti, raziskovanja in analitičnosti. Tem področjem 

moramo nameniti največ pozornosti. Kompetence, kjer se črti prekrivata, pa so že na želeni 

ravni. Te so preudarnost, komunikacijske sposobnosti in odprtost.  

Kompetenčna vrzel je torej največja pri kompetencah inovativnosti, tehničnega znanja, 

natančnosti, raziskovanja in analitičnosti. Kot že omenjeno, lahko le s poznavanjem lastnosti 

teh kompetenc in načini, na katere se te izražajo, zmanjšamo vrzel. Inovativnost pomeni 

zmožnost ustvarjanja inovativnih rešitev in preizkušanje novih poti pri upravljanju s problemi 

in priložnostmi. Zaposleni lahko to izražajo z inovativnimi predlogi in iskanjem alternativnih 

Kompetenca

Anketa 1 - 

Pomembnost 

kompetence

Anketa 2 - 

Dejanski nivo 

kompetence

Odstopanje

Strateško 

odločanje
3,68 2,97 0,71

Analitičnost 3,43 2,9 0,53

Pogajanje 3,68 3,2 0,48

Odzivnost 3,46 3,07 0,39

Samoiniciativnost 3,55 3,23 0,32

Načrtovanje 3,41 3,1 0,31

Strateško in 

kreativno 

razmišljanje

3,48 3,17 0,31

Komunikacijske 

sposobnosti
3,61 3,33 0,28

Fleksibilnost 3,41 3,17 0,24

Nadziranje 3,13 2,9 0,23

Vodenje 3,16 2,97 0,19

Sodelovanje 3,43 3,24 0,19

Tehnično znanje 3 2,83 0,17

Vestnost 3,38 3,24 0,14

Osredotočenost na 

rezultate
3,36 3,33 0,03

STRATEŠKA NABAVA
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pristopov k problemu, na situacije so zmožni pogledati z različnih zornih kotov in preučiti več 

možnih rešitev, poleg tega pa znajo ugotoviti, katera področja sploh potrebujejo inovativne 

rešitve. Tehnično znanje seveda pomeni neko ustrezno raven tehničnega znanja, ki je potrebna 

za uspešno opravljanje dela. Zaposleni morajo tako slediti trenutnim napredkom in trendom 

tako v organizaciji kot tudi v sami industriji. Poznajo tudi načine dela, izdelke ipd. Natančnost 

obsega osredotočanje na podrobnosti. Zaposleni to kompetenco izražajo z večkratnim 

preverjanjem, ugotavljanjem možnih napak in popravljanjem napak tudi za seboj. Zaposleni, ki 

imajo dobro razvito kompetenco raziskovanja, znajo sistematično zbirati in analizirati 

informacije, ki so dejansko koristne pri ugotavljanju, izvajanju in vrednotenju. Kompetenca 

analitičnosti gre še nekoliko dlje od tega, predstavljena pa je že v prejšnjem podpoglavju. 

Kompetenčne vrzeli ni pri kompetencah preudarnosti, komunikacijskih sposobnostih, 

pogajanju in odprtosti. Preudarnost je sposobnost upravljanja samega sebe z uporabo razuma. 

To zajema tudi sprejemanje konstruktivnih odločitev v vseh situacijah, tudi pod pritiski. Razvite 

komunikacijske sposobnosti pomenijo jasno podajanje informacij in idej tako, da ciljna skupina 

oz. posameznik to razume. Zaposleni, ki ima razvito to kompetenco, zna osvetliti bistvo, namen 

in glavne točke sporočila ter pri tem sledi nekemu logičnemu zaporedju. Pomembno je, da zna 

obdržati pozornost občinstva ter da se mu tudi prilagodi – s tonom, tempom, glasnostjo, izrazi 

ipd. Po drugi strani zna tudi sprejemati sporočila drugih, si jih ustrezno razlagati in se nanje 

odzvati. Zaposleni, ki imajo dobro razvito kompetenco pogajanja, znajo učinkovito raziskovati 

alternative in pozicije za doseganje čim boljših rezultatov. Znajo razjasniti trenutno situacijo, 

se zavedajo potreb in stališč vseh udeležencev, identificirajo točke soglasij in nesoglasij, 

poudarjajo vrednost zanje ugodnejše rešitve in iščejo rešitev, ki bi bila ugodna za vse. Odprtost 

pa obsega odprt in pozitiven odnos do sprememb, novosti, inovativnih idej, sodelavcev ter 

njihovih potreb in mnenj ter razvoja obstoječih in novih znanj. 
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Slika 2: Projektno razvojna nabava 

Iz odstopanj lahko razberemo, da je še kar nekaj kompetenc, ki so na ustrezni ravni, čeprav je 

kompetenčna vrzel tam zelo majhna (preglednica 2). Fleksibilnost, timsko sodelovanje, 

vestnost in dinamičnost so kompetence, pri katerih je odstopanje manjše od 0,15 točke. Poleg 

tega lahko razberemo, da še ena od kompetenc pri zaposlenih ni dovolj razvita, torej je 

odstopanje večje od 0,35 točke, ta pa je sprejemanje odločitev. Ostali dve kompetenci odstopata 

med 0,16 in 0,36 točke. To sta proaktivnost in načrtovanje.  



29 

 

Preglednica 2: Projektno razvojna nabava 

 

6.3 Rezultati v nabavni logistiki  

Potrebne kompetence na poziciji nabavnega logista so večinoma že zelo dobro razvite (slika 3). 

Rezultati obeh anket so zelo skladni, saj se črti večinoma gibljeta v isto smer ter sta si relativno 

blizu. Iz tega lahko sklepamo, da so v nabavni logistiki večinoma zaposleni ljudje z ustreznimi 

kompetencami. Do največje opazne kompetenčne vrzeli prihaja zgolj pri doslednosti, zato 

moramo biti na to še toliko bolj pozorni. Omenjene kompetence, pri katerih kompetenčne vrzeli 

ni, pa so tehnično znanje, analitičnost, pogajanje in sodelovanje. 

Kompetenčna vrzel je torej največja pri kompetenci doslednosti. Doslednost pomeni, da k delu 

pristopamo analitično in sistematično, da sledimo datumom, pravilom in dogovorom. Zaposleni 

doslednost izražajo z zbiranjem ustreznih informacij s pomočjo ustreznih vprašanj, sestankov 

in pregledov dela, nadalje s pregledovanjem teh informacij in z upravljanjem s temi 

informacijami, z natančnostjo, sploh pri sledenju rokom in dogovorom, ter z evalvacijo 

rezultatov skupaj s sodelavci. Iz tega opisa lahko razberemo, da je to zelo pomembna 

Kompetenca

Anketa 1 - 

Pomembnost 

kompetence

Anketa 2 - 

Dejanski nivo 

kompetence

Odstopanje

Tehnično znanje 3,56 2,67 0,89

Raziskovanje 3,6 2,8 0,80

Analitičnost 3,42 2,73 0,69

Inovativnost 3,44 2,8 0,64

Natančnost 3,55 3 0,55

Sprejemanje 

odločitev
3,29 2,93 0,36

Načrtovanje 3,40 3,07 0,33

Proaktivnost 3,45 3,27 0,18

Timsko sodelovanje 3,4 3,27 0,13

Dinamičnost 3,36 3,27 0,09

Prilagodljivost / 

Fleksibilnost
3,4 3,33 0,07

Vestnost 3,44 3,4 0,04

Komunikacijske 

sposobnosti
3,24 3,27 -0,03

Preudarnost 3,16 3,27 -0,11

Odprtost 3,04 3,2 -0,16

Pogajanje 3,05 3,27 -0,22

PROJEKTNO RAZVOJNA NABAVA
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kompetenca, saj je neka osnova za učinkovito delo, poleg tega pa so od doslednosti nabavne 

logistike odvisne tudi druge funkcije. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da zmanjšamo to 

vrzel, ki je trenutno znatno prevelika. 

Kompetenčna vrzel pa je dobro zapolnjena pri kompetencah tehničnega znanja, analitičnosti, 

pogajanja in sodelovanja. Prve tri kompetence smo natančneje definirali že pri prejšnjih dveh 

nabavnih funkcijah. Kompetenca sodelovanja pa pomeni zmožnost sodelovanja in delanja z 

drugimi za doseganje skupnega cilja. Zaposleni jo izražajo, ko iščejo priložnosti za izgradnjo 

dobrih odnosov s sodelavci, uporabljajo pozitiven in nekonflikten pristop, upoštevajo dogovore, 

znajo poslušati mnenje drugega in izraziti svoje stališče ter so tudi empatični. 

 

Slika 3: Nabavna logistika 

Iz odstopanja lahko razberemo, da je neustrezno razvita zgolj še ena potrebna kompetenca, na 

drugi strani pa je še kar nekaj takih, kjer je kompetenčna vrzel majhna, kar pomeni, da so že 

ustrezno razvite (preglednica 3). Kompetenca, kjer je odstopanje večje od 0,35 točke, je, poleg 

doslednosti, še učinkovitost. Kompetence, kjer je odstopanje manjše od 0,15 točke, pa so, poleg 

zgoraj naštetih, še načrtovanje, samoiniciativnost in vestnost. Vestnost je osnova za 

kompetenco doslednosti, zato je to že dober temelj za njen nadaljnji razvoj. Tako ostanejo še 

kompetence z odstopanjem med 0,16 in 0,36 točke. Te pa so odzivnost, komunikacijske 

sposobnosti in natančnost.  
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Preglednica 3: Nabavna logistika 

 

Kar nekaj potrebnih kompetenc se na ravni celotne nabave pojavi večkrat. Vendar pa so tudi te 

različne funkcije nabave ocenile kot različno pomembne – torej so na nekaterih  delovnih mestih 

bolj, na drugih pa nekoliko manj pomembne. Zaradi tega tudi težje primerjamo kompetenčne 

vrzeli različnih funkcij med sabo. Vidi pa se, pri katerih kompetencah je na splošno 

kompetenčna vrzel največja. Najbolj zaskrbljujoč je podatek, da pri projektno razvojni nabavi 

kompetenca tehničnega znanja odstopa kar za 0,89 točke, medtem ko kompetenca raziskovanja 

odstopa za 0,80 točke. Sledi jima kompetenca strateškega odločanja na delovnem mestu 

strateška nabava, ki od želene vrednosti odstopa za 0,71 točke. To pomeni, da se večina 

zaposlenih zaveda tako pomembnosti kot tudi pomanjkljive razvitosti teh kompetenc. Vsem 

kompetenčnim vrzelim je potrebno nameniti pozornost, še največ pa omenjenim, saj lahko 

ravno te ključno vplivajo na izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti oddelka. Zanimivo je, da 

ima projektno razvojna nabava poleg največjih kompetenčnih vrzeli tudi največ potrebnih 

kompetenc brez oz. z najmanjšo kompetenčno vrzeljo. Kar štiri od teh so že sedaj nad želeno 

ravnjo, in sicer komunikacijske sposobnosti, preudarnost, odprtost in pogajanja. Tudi nabavna 

logistika ima kompetenci tehničnega znanja in pogajanja že nad želeno ravnjo, kompetenco 

sodelovanja pa točno na želeni ravni. Kot že omenjeno, je seveda prav, da poznamo tudi te 

kompetence in jih tako uspešno ohranjamo na želeni ravni ter jih iščemo pri novozaposlenih.  

Kompetenca

Anketa 1 - 

Pomembnost 

kompetence

Anketa 2 - 

Dejanski nivo 

kompetence

Odstopanje

Doslednost 3,55 3,12 0,43

Učinkovitost 3,58 3,21 0,37

Odzivnost 3,67 3,39 0,28

Komunikacijske 

sposobnosti
3,4 3,12 0,28

Natančnost 3,55 3,28 0,27

Samoiniciativnost 3,25 3,1 0,15

Načrtovanje 3,11 2,97 0,14

Vestnost 3,53 3,45 0,08

Analitičnost 2,85 2,83 0,02

Sodelovanje 3,24 3,24 0

Tehnično znanje 2,51 2,55 -0,04

Pogajanje 2,84 3 -0,16

NABAVNA LOGISTIKA
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7 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA PODJETJU 

Priporočila podjetju so zasnovana tako na ugotovitvah teorije kot tudi raziskave. Podjetju bodo 

v pomoč pri nadaljnjem managementu človeških virov, predvsem pri oblikovanju izobraževanj 

in usposabljanj ter pri zaposlovanju novih nabavnikov.  

Poznavanje kompetenc je pomemben vidik uspešnosti in učinkovitosti opravljenega dela, ni pa 

edino področje, ki mu je potrebno nameniti pozornost. Upravljanje s človeškimi viri je namreč 

zelo široko področje in kompetence so le del tega. Tako na primer ne moremo pričakovati, da 

bodo zaposleni na delovnem mestu izkoristili vse svoje zmožnosti, če ne bodo mnenja, da imajo 

za to ustrezne pogoje. Posamezniki lahko zastavljene cilje dosežejo le, če znajo izkoristiti svoja 

znanja, izkušnje in sposobnosti, so dovolj motivirani in imajo dober odnos do dela in 

organizacije, v kateri so zaposleni (Hercog 2016). To pomeni, da mora podjetje, če želi ustrezno 

razvijati in izrabljati kompetence zaposlenih, več poudarka nameniti tudi počutju zaposlenih, 

njihovi motivaciji in s tem odnosu do dela. Podjetje to že počne z razgovori po daljši bolniški 

odsotnosti, z dnevi zaposlenih, različnimi dogodki, denarnimi nagradami ipd., vendar lahko iz 

pogovora z zaposlenimi opazimo, da motivacija za delo največkrat ni najboljša. Zdi se, da je 

razlog za to največkrat količina dela in tudi dolžina delavnika, ki se velikokrat podaljša prav 

zaradi količine dela na zaposlenega. To povzroča še več stresa, kar zagotovo negativno vpliva 

na motivacijo. Moramo se namreč zavedati, da zaposleni ne bo mogel opraviti vsega dela, če 

bo to tega preveč ali bo preveč kompleksno. Tako je na primer brezpredmetno, da od enega 

samega zaposlenega pričakujemo ustrezno opravljeno delo, če bi to v resnici zahtevalo dve 

osebi z različnimi kompetencami (Tracy 2001). Z vidika počutja in motivacije zaposlenih bi 

bilo tako smiselno razmisliti o njihovi razbremenitvi, saj večje število opravljenih ur na dan ne 

pomeni nujno tudi bolje opravljenega dela. K temu bi lahko pripomoglo povečanje števila 

zaposlenih, pri čemer pa mora skupna količina dela ostati enaka, ne pa se z novim zaposlenim 

še povečati. Druga rešitev bi lahko bila drugačna razporeditev dela, o čemer pa bi bilo dobro 

premisliti interno, saj je izvedba tega bolj kompleksna. S tem bi zmanjšali obremenitev in stres, 

povečali pa motivacijo in učinkovitost opravljenega dela. 

Z raziskavo se osredotočamo predvsem na prilagajanje zaposlenih delovnemu mestu, podjetje 

pa s tem nekoliko zapostavlja vidik prilagajanja delovnega mesta zaposlenim. Ta vidik je pri 

zmanjševanju kompetenčne vrzeli prav tako pomemben in bi ga bilo v nadaljevanju koristno 

podrobneje preučiti in upoštevati. Pristop prilagajanja obstoječim kompetencam zaposlenih je 

pravzaprav zelo aktualna tematika, saj je vedno večji poudarek prav na zaposlenih ter 

prilagajanju dela in organizacije njim. Nov pristop, imenovan »inclusive job design«, se ukvarja 

prav z dilemo preoblikovanja delovnih mest na tak način, da se ga prilagodi obstoječim 

kompetencam, pri tem pa se upošteva tudi potrebe zaposlovalca. S tem lahko povežemo tudi 

prvo ugotovitev, saj ponovno ugotavljamo, da podjetje potrebuje več poudarka na zaposlenih 
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in njihovih potrebah. S tem namreč lahko dolgoročno gledano veliko pridobimo, saj je ta vidik 

veliko pomembnejši, kot se nam morda zdi. 

Kompetenčni model zahteva stalno posodabljanje in prilagajanje. Če želimo zagotoviti, da bo 

model dejansko pripomogel k dvigu učinkovitosti in uspešnosti oddelka, je najpomembneje, da 

se ga tudi dejansko uporablja za kadrovske namene (Majcen 2009). Poleg tega se moramo 

zavedati, da se okolje nenehno spreminja, s tem pa se spreminjajo tudi potrebne kompetence. 

Zato je treba model nenehno prilagajati našim trenutnim potrebam in velikosti kompetenčne 

vrzeli. Le tako lahko zagotovimo ustrezen razvoj kompetentnosti našega kadra (Hercog 2016). 

Torej mora kadrovska služba oziroma nekdo v podjetju poskrbeti za to, da se bo kompetenčni 

model dejansko uporabljal in tudi posodabljal. Brez tega ni smiselno pričakovati, da bo 

pripomogel k uspešnejšemu oddelku.  

Pri vseh treh nabavnih funkcijah smo odkrili kompetenčno vrzel, ki jo je potrebno zapolniti. V 

nadaljevanju predstavljamo obstoječa usposabljanja in izobraževanja različnih zunanjih 

ponudnikov za vse kompetence, kjer je kompetenčna vrzel prevelika.  

Kritične kompetence strateške nabave in predlagana izobraževanja: 

- Pogajanje: Zaposleni se lahko udeležijo Pogajalske akademije, ki jo Izobraževalno središče 

Planet GV organizira 10. oktobra. Tudi svetovalec Rudi Tavčar organizira svojo Pogajalsko 

akademijo, ki se lahko izvaja na dogovorjeni datum. Izobraževalni center Glotta Nova nudi 

tri izobraževanja na področju poslovnih pogajanj, in sicer Poslovna pogajanja, Poslovna 

komunikacija z elementi pogajanj ter Pogajanja in lobiranje. Poleg tega nudijo tudi 

delavnice retorike, ki je pri pogajanjih prav tako pomembna, in sicer Retorika I – Moč besed 

in karizme, ter Retorika II – Tehnike prepričevanja in argumentiranja.  

- Odzivnost: Odzivnost je pomembna tako v vsakodnevnih delovnih situacijah kot tudi v 

kriznih situacijah in ob spremembah, ko je reakcija še toliko bolj ključna. Nikjer ni zaslediti 

izobraževanja, ki bi bilo oblikovano prav v ta namen. Zato predlagam izobraževanje 

Upravljanje sprememb, upravljanje kriznih situacij, ki ga nudi Svetovalno podjetje 

Competo, ali izobraževanje Upravljanje in vodenje sprememb, ki ga Planet GV organizira 

19. novembra. Za potencialno še boljše rezultate pa predlagam tudi oblikovanje 

izobraževanja po meri, saj veliko podjetij ponuja tudi to možnost, kjer oblikujejo 

izobraževanje glede na želje organizacije. To so npr. Competo, Planet GV, CPOEF, Glotta 

Nova in Gea College. 

- Strateško odločanje: Planet GV 3. oktobra organizira izobraževanje z naslovom Odločanje 

in prevzemanje odgovornosti. Poleg tega tudi na tem mestu predlagam oblikovanje 

izobraževanja po meri glede na potrebe podjetja.  

- Analitičnost: Analitičnost je predvsem pomembna za ustrezno zbiranje in upravljanje z 

informacijami, zato se zdita primerni izobraževanji Glotte Nove z naslovom Uporabne 
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tehnike in spretnosti upravljanja z informacijami ter Tehnike učinkovitega usmerjanja 

mišljenja. 

Kritične kompetence projektno razvojne nabave in predlagana izobraževanja: 

- Tehnično znanje: Potrebno tehnično znanje je lahko zelo odvisno od posameznega podjetja. 

Zato se zdi primerno interno izobraževanje. Izobraževanje je lahko na temo same industrije, 

v kateri podjetje posluje, o postopkih in strojih, ki se jih uporablja, izdelkih ipd. Pri izbiri 

teme pa se je najbolje obrniti kar na zaposlene, saj sami najbolj vedo, kje je njihovo znanje 

pomanjkljivo in kaj bi jim še lahko prišlo prav pri opravljanju dela. 

- Natančnost: Natančnost se nekoliko razlikuje od ostalih kompetenc, saj je bolj odvisna od 

zaposlenega samega, tudi od njegovega značaja in tega, koliko truda je pripravljen v delo 

vložiti. Zato bi bilo lahko primerno izobraževanje (Samo)motivacija, osebna odgovornost, 

ki ga organizira Svetovalno podjetje Competo. Ta se sicer ne navezuje neposredno na razvoj 

kompetence, lahko pa skozi motivacijo in odgovornost spodbudi zaposlene k večjemu 

(samo)nadzoru in s tem večji natančnosti. 

- Inovativnost: Na trgu obstaja kar nekaj izobraževanj, ki se večinoma navezujejo na 

ustvarjalnost, s katero pa se da potegniti kar nekaj vzporednic z inovativnostjo (npr. oseba, 

ki zna razmišljati ustvarjalno, ima več idej in je zato tudi bolj inovativna). Izobraževalni 

center Glotta Nova organizira izobraževanja z naslednjimi naslovi – Ustvarjalne tehnike 

mišljenja in delovanja – uvod v ustvarjalnost, Ustvarjalne tehnike mišljenja in delovanja – 

Tehnike za večanje ustvarjalnosti, Ustvarjalne tehnike mišljenja in delovanja – CPSI 

tehnika ustvarjalnosti, Pot ustvarjanja in uresničevanja novih idej, Sedem korakov do 

genialnosti, Brain Train in Mind Map strategije, Misli kot genij. 

- Sprejemanje odločitev: Izobraževalno središče Planet GV ponuja izobraževanje Odločanje 

in prevzemanje odgovornosti, ki bo 3. oktobra, Gea College pa izobraževanje Hitro 

odločanje: 5 načinov, kako rečemo »ne« na pozitiven način. 

- Raziskovanje in analitičnost: Ti dve kompetenci se med seboj povezujeta, zato predlagamo 

kar predavanji, ki smo ju izbrali kot primerni za razvoj analitičnosti. Glotta Nova torej 

ponuja izobraževanji Uporabne tehnike in spretnosti upravljanja z informacijami ter 

Tehnike učinkovitega usmerjanja mišljenja. 

Kritične kompetence nabavne logistike in predlagana izobraževanja: 

- Doslednost: Pri doslednosti velja enako kot pri natančnosti, in sicer, da je bolj odvisna od 

zaposlenega samega, tudi od njegovega značaja in tega, koliko truda je pripravljen v delo 

vložiti. Zato spet predlagamo Competovo izobraževanje z naslovom (Samo)motivacija, 

osebna odgovornost.  

- Učinkovitost: Upravljanje z informacijami, časom, ljudmi in samim sabo je zelo pomembno 

za učinkovito opravljanje dela. Glotta Nova ponuja izobraževanji Uporabne tehnike in 

spretnosti upravljanja z informacijami ter Tehnike učinkovitega usmerjanja mišljenja, 

3Projekt pa izobraževanji Učinkovito obvladovanje časa ter Povečanje lastne učinkovitosti. 
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Gea College organizira še naslednja izobraževanja na področju upravljanja s časom – 

Povečajte produktivni izplen vaših 24-ur, Triki in skrivnosti planiranja uspešnih ljudi in 

Hitro odločanje: 5 načinov, kako rečemo »ne« na pozitiven način. 

Poleg vseh omenjenih izobraževanj mnogi ponudniki nudijo možnost oblikovanja izobraževanj 

in usposabljanj po meri. Taki ponudniki so – že zgoraj našteti – Competo, Planet GV, CPOEF, 

Glottanova in Gea College. Po meri pomeni, da sodelujejo s podjetjem in pri oblikovanju 

programa upoštevajo njegove potrebe in želje ter tako oblikujejo popolnoma unikatno 

izobraževanje, ki kar najbolj pripomore k zapolnitvi kompetenčne vrzeli na način, ki podjetju 

najbolj ustreza. 
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8 SKLEP 

Raziskave smo se lotili na željo podjetja, natančneje vodje nabavne službe. Cilj podjetja je bil 

dobiti odgovore na vprašanji, katere kompetence so v oddelku nabavne službe pomembne in ali 

zaposleni v nabavni službi te kompetence dejansko premorejo. Glavna želja je bila, da se 

rezultate predstavi vizualno, saj si je podatke tako veliko laže predstavljati. Poleg tega so želeli, 

da raziskavo opravi nekdo popolnoma neodvisen, ki še ni vpleten v podjetje, da ne bi to vplivalo 

na pristranskost rezultatov. Prav zaradi tega smo se vsega lotili počasi in vse natančno preučili. 

Najprej smo raziskali področje nabave, nabavno službo izbrane organizacije in vse njene 

funkcije. S tem smo pridobili jasnejšo predstavo, kaj nabavna služba sploh je, kaj so njene 

naloge in kako je organizirana v podjetju. Nato smo začeli s spoznavanjem pojma kompetenc, 

kaj sploh so, kako se odražajo, kako jih raziskujemo in kako jih razvijamo. Na koncu pa smo 

še povezali obe področji in najprej ugotavljali, kako naj bi kompetence v oddelku sploh 

raziskovali, zapisali in vse to oblikovali v neko celoto. Brskali smo po ključnih besedah, na 

katere smo naleteli, in izluščili tiste, ki so bile dejansko uporabne. S tem smo našli metodo 

modela kompetenc in se odločili, da je za nas uporaba te zelo smiselna. Sproti smo vse preverjali 

z vodjo nabave, ki se je strinjal z odločitvijo. Sledila je torej raziskava na področju potrebnih 

kompetenc v nabavni službi. Iz raziskav, knjig, internega gradiva in člankov smo dobili dobro 

predstavo o tem, katere kompetence naj bi to bile. Zapisali smo jih v obliko seznama. Ker imajo 

podjetja navadno različno oblikovane oddelke nabave, nismo nikjer v literaturi zasledili delitve 

na točno te tri nabavne funkcije, ki jih prepoznava izbrano podjetje. Tako smo s pomočjo 

internega gradiva oblikovali še tri ločene sezname, ki so predstavljali kompetence vsake 

nabavne funkcije podjetja posebej. Sezname smo preverili z vodjo nabave in jih nato ustrezno 

skrčili in uredili. Pri raziskovanju smo prišli tudi do kompetenčnih slovarjev, s katerimi smo si 

pomagali do opisov kompetenc in opisov del skozi, katera se te kompetence izražajo. Iz tega 

seznama smo oblikovali Anketo 1, nato pa še Anketo 2. Iz odgovorov posameznikov smo za 

vsako posamezno kompetenco izračunali povprečno vrednost. Nato smo povprečne vrednosti 

Ankete 2 odšteli od povprečnih vrednosti Ankete 1 in dobili razliko, ki predstavlja velikost 

kompetenčne vrzeli. Vse rezultate smo zapisali v tabelo, nato pa smo oblikovali še graf. Iz obeh 

vizualnih predstavitev smo razbrali, okoli katerih vrednosti se kompetenčne vrzeli gibljejo, in 

jih na ta način razdelili na majhne, srednje in velike kompetenčne vrzeli, ki smo jim določili 

tudi neke mejne vrednosti.  

Ugotovili smo, da nabavnih funkcij znotraj oddelka ne moremo primerjati med sabo, in sicer 

zaradi različnih pomembnih kompetenc ter različnih rezultatov pri Anketi 1, ki tudi istim 

kompetencam dodeljujejo različne stopnje pomembnosti. Pri delovnem mestu strateška nabava 

smo ugotovili, da so skoraj vse potrebne kompetence pod želeno ravnjo. Kompetenčna vrzel pa 

je največja pri kompetencah strateškega odločanja in analitičnosti. Strateško odločanje od 

želene vrednosti odstopa kar za 0,71 točke, kar pomeni, da je razlika znatno prevelika in se 

moramo dobro posvetiti razvoju te kompetence. Medtem je kompetenčna vrzel najmanjša pri 
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kompetenci osredotočenosti na rezultate. Pri projektno razvojni nabavi smo ugotovili, da je 

veliko število potrebnih kompetenc na tem položaju krepko pod želeno ravnjo. Te so 

inovativnost, tehnično znanje, natančnost, raziskovanje in analitičnost. Pri dveh je kompetenčna 

vrzel spet kar zaskrbljujoče velika, in sicer pri kompetenci raziskovanja, ki odstopa za 0,80 

točke, in pri kompetenci tehničnega znanja, ki odstopa celo za 0,89 točke. Poleg največjih 

kompetenčnih vrzeli pa smo prav pri projektno razvojni nabavi ugotovili tudi največ potrebnih 

kompetenc brez oz. z najmanjšo kompetenčno vrzeljo. Pri kompetencah preudarnosti, 

komunikacijskih sposobnostih, pogajanju in odprtosti kompetenčne vrzeli sploh ni. Pri nabavni 

logistiki smo prišli do ugotovitve, da so potrebne kompetence po večini že dokaj ustrezno 

razvite. Rezultati obeh anket so zelo skladni, iz česar smo lahko sklepali, da so v nabavni 

logistiki večinoma zaposleni ljudje z ustreznimi kompetencami. Sicer pa je največja 

kompetenčna vrzel pri kompetenci doslednosti. Na drugi strani je kompetenčna vrzel dobro 

zapolnjena pri kompetencah tehničnega znanja, analitičnosti, pogajanja in sodelovanja. Prav pri 

vseh velikih kompetenčnih vrzelih je ključnega pomena, da se na teh področjih vrzel zmanjša. 

To storimo veliko lažje, če kompetenco poznamo, vemo, kaj predstavlja in kako se izraža pri 

zaposlenih.  Tudi kompetence, ki so že na želeni ravni, moramo poznati, saj lahko na ta način 

vzdržujemo njeno raven. 

Prišli smo do spoznanja, da je bila odločitev za tako vrsto raziskave ustrezna, saj smo z njo 

prišli do veliko novega znanja in informacij, ki bodo podjetju v pomoč tudi pri morebitnih 

prihodnjih vprašanjih, vezanih na kompetence ali človeške vire – torej predvsem pri kadrovskih 

procesih. Z novimi spoznanji o kompetencah, njihovem raziskovanju, kompetenčni vrzeli, 

kompetenčnih modelih, kompetenčnih slovarjih ipd., si lahko organizacija veliko pomaga pri 

oblikovanju modelov tudi za druge oddelke, pri načrtovanju izobraževanj in usposabljanj, pri 

letnih razgovorih, ocenjevanju in nagrajevanju zaposlenih, novem zaposlovanju itd. Z znanjem 

o oblikovanju kompetenčnih modelov pa lahko veliko pridobijo tudi zaposleni, saj jim omogoča 

natančnejši vpogled v to, katere kompetence potrebujejo za uspešno opravljanje dela na nekem 

delovnem mestu. To pomeni, da jim je kompetenčni model v pomoč pri lastnem kariernem 

razvoju, bolj so lahko motivirani za razvoj neke kompetence, ker vedo, da jo potrebujejo, ali pa 

se zgolj lažje odločijo, katero delovno mesto jim bolj ustreza. Da pa bi vse to znanje vsem 

vpletenim res dobro služilo, ga moramo seveda tudi uporabljati v praksi. Poleg tega smo 

poudarili stalno preverjanje kompetenc zaposlenih in posodabljanje kompetenčnega modela. 

Razlog je, da se okolje vedno spreminja, mi pa se mu moramo kar se da uspešno prilagajati. 

Drugi dve ugotovitvi, ki smo jih zapisali, pa se tičeta zaposlenih oziroma prav zapostavljenosti 

tega vidika. Raziskava namreč na prvo mesto postavlja organizacijo in njene potrebe, potrebe 

zaposlenih pa so medtem kar nekoliko bolj v ozadju. Prav zato smo predlagali, da se podjetje 

začne bolj zavedati potreb zaposlenih, saj v nasprotnem primeru ne bo pomagal niti vrhunsko 

pripravljen model. Zavedati se moramo, da morajo biti zaposleni za učinkovito opravljanje dela 

dovolj motivirani, imeti morajo dober odnos do organizacije in se v njej dobro počutiti. 



38 

 

Ugotovili smo, da sta v oddelku nabave dva ključna dejavnika, ki na to negativno vplivata, in 

sicer zasičenost z delom in posledično daljši delavnik. Glede na to smo predlagali 

razbremenitev zaposlenih, lahko z večjim številom nabavnikov ali pa z drugačno razporeditvijo 

dela. Poleg tega smo predlagali tudi podrobnejši vpogled v pristop, imenovan »inclusive job 

design«, ki se ukvarja prav s preoblikovanjem delovnih mest tako, da se jih prilagodi že 

obstoječim kompetencam zaposlenih. Tudi to bi pripomoglo k zmanjšanju stresa med 

zaposlenimi, saj bi se ti počutili dovolj usposobljeni za opravljanje zadanega dela in bi bili zato 

tudi bolj motivirani. Vse ugotovitve in z njimi povezani predlogi so lahko za podjetje zelo 

koristni, treba pa se je tudi zavedati, da je teorija eno, praksa pa drugo in da zahteva uporaba 

kakršnihkoli sprememb veliko dela, časa in dobre organizacije. Kljub temu lahko rezultati 

sprememb velikokrat pretehtajo in ugotovimo, da se splača o njih razmisliti. Za vsako 

kompetenco, pri katerih smo zaznali največje kompetenčne vrzeli, smo predlagali tudi 

konkretna izobraževanja, ki bi lahko pripomogla k razvoju kompetenc pri posameznikih. Veliko 

podjetij poleg tega ponuja tudi izobraževanja po meri, ki so lahko še učinkovitejša, saj so 

prilagojena prav željam organizacije. Prav ta izobraževanja so lahko prvi in nekako 

najenostavnejši korak k zapolnitvi kompetenčne vrzeli. Hkrati so tudi konkretni predlogi, ki jih 

je želel oddelek nabave.
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketa 1: Pomembnost kompetenc 

Priloga 2 Anketa 2: Samoocena kompetenc  



 



 Priloga 1 

 

 

ANKETA 1: Pomembnost kompetenc 

 

Spoštovani, 

 

Pred vami je vprašalnik, katerega namen je pridobiti mnenja zaposlenih v nabavni funkciji o 

pomembnih kompetencah vsakega dobrega nabavnika za vse tri funkcije v podjetju (strateška 

nabava, projektno razvojna nabava, nabavna logistika). Vprašalnik je popolnoma anonimen. 

Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in ga izpolnite. Rezultati bodo v veliko pomoč pri 

oblikovanju analize razhajanja (gap analiza) in posledično oblikovanju plana izobraževanj za 

zaposlene. 

 

Opomba: Za boljšo predstavo je vsaka kompetenca razložena s krajšim opisom, ki se pojavi ob 

prehodu miške čez besedo.  

 

BLOK (1) 

XDS2a4 - Na katerem delovnem mestu ste zaposleni? 

  

 

 Strateška nabava  

 Projektno razvojna nabava  

 Nabavna logistika  

 

 

Q2 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence pomembne za uspešno opravljanje 

funkcije strateške nabave? (Ocenite od 1 do 4) 

  

 

 Sploh ni 

pomembno 

Manj pome

mbno 

Bolj 

pomembno 

Izredno 

pomembno 

Pogajanje     
Strateško odločanje     
Komunikacijske sposobnosti     
Strateško in kreativno razmišljanje     
Analitičnost     
Samoiniciativnost     
Odzivnost     
Osredotočenost na rezultate     
Načrtovanje     
Nadziranje     
Tehnično znanje     
Vestnost     
Vodenje     
Sodelovanje     
Fleksibilnost     
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Q4_2 - Obstajajo po vašem mnenju kompetence, ki so prav toliko ali še celo bolj 

pomembne od zgoraj naštetih kompetenc za strateškega nabavnika? Katere? 

  

 

 

      

 

 

Q3 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence pomembne za uspešno opravljanje 

funkcije projektno razvojne nabave? (Ocenite od 1 do 4) 

  

 

 Sploh ni 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Bolj 

pomembno 

Izredno po

membno 

Prilagodljivost/fleksibilnost     
Inovativnost     
Sprejemanje odločitev     
Sodelovanje (timsko)     
Tehnična znanja     
Proaktivnost     
Preudarnost     
Komunikacijske sposobnosti     
Pogajanje     
Analitičnost     
Vestnost     
Načrtovanje     
Natančnost     
Odprtost     
Raziskovanje     
Dinamičnost     
 

 

Q4 - Obstajajo po vašem mnenju kompetence, ki so prav toliko ali še celo bolj 

pomembne od zgoraj naštetih kompetenc za projektno razvojnega nabavnika? Katere? 

  

 

 

      

 

 

Q5 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence pomembne za opravljanje funkcije 
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nabavne logistike? (Ocenite od 1 do 4) 

  

 

 Sploh ni 

pomembno 

Manj pome

mbno 

Bolj 

pomembno 

Izredno 

pomembno 

Odzivnost     
Učinkovitost     
Komunikacijske sposobnosti     
Doslednost     
Sodelovanje     
Vestnost     
Načrtovanje     
Tehnično znanje     
Samoiniciativnost     
Natančnost     
Analitičnost     
Pogajanje     
 

 

Q6 - Obstajajo po vašem mnenju kompetence, ki so prav toliko ali še celo bolj 

pomembne od zgoraj naštetih kompetenc za nabavnega logista? Katere? 
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ANKETA 2: Samoocena kompetenc 

 

Spoštovani,  

 

Pred vami je vprašalnik s katerim boste ocenili razvitost oziroma izraženost svojih kompetenc, ki 

so povezane z aktivnostmi v nabavni funkciji. Vprašalnik je popolnoma anonimen. Prosimo, da si 

vzamete nekaj minut časa in ga izpolnite. Izsledki anket bodo v veliko pomoč pri oblikovanju 

analize razhajanja (gap analize) in posledično oblikovanju plana izobraževanj za zaposlene v vseh 

treh nabavnih funkcijah (strateška nabava, projektno razvojna nabava in nabavna logistika). 

 

Opomba: Za boljšo predstavo so kompetence razložene s krajšim opisom, ki se pojavi ob prehodu 

miške čez besedo.  

 

 

XSPOL - Na katerem delovnem mestu ste zaposleni?  
 

 Strateška nabava  

 Projektno razvojna nabava  

 Nabavna logistika  

 

 

IF (2) XSPOL = [1] ( Strateška nabava )    

Q1_2 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence izražene pri vas samih? (Ocenite 

od 1 do 4)  
 

 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo izražen

a 

Pogajanje     
Strateško odločanje     
Komunikacijske sposobnosti     
Odzivnost     
Samoiniciativnost     
Osredotočenost na rezultate     
Načrtovanje     
 

 

IF (2) XSPOL = [1] ( Strateška nabava )    

Q2 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence izražene pri vas samih? (Ocenite od 

1 do 4)  
 

 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo izražen

a 

Nadziranje     
Analitičnost     



 Priloga 2 

 

 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo izražen

a 

Tehnično znanje     
Vestnost     
Vodenje     
Sodelovanje     
Strateško in kreativno razmišljanje     
Fleksibilnost     
 

 

IF (3) XSPOL = [2] ( Projektno razvojna nabava )    

Q1_3 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence izražene pri vas samih? (Ocenite 

od 1 do 4)  
 

 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo 

izražena 

Preudarnost     
Prilagodljivost/Fleksibilnost     
Inovativnost     
Proaktivnost     
Sprejemanje odločitev     
Tehnično znanje     
Timsko sodelovanje     
Komunikacijske sposobnosti     
 

 

IF (3) XSPOL = [2] ( Projektno razvojna nabava )    

Q3 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence izražene pri vas samih? (Ocenite od 

1 do 4)  
 

 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo 

izražena 

Pogajanje     
Vestnost     
Načrtovanje     
Natančnost     
Odprtost     
Raziskovanje     
Analitičnost     
Dinamičnost     
 

 

IF (4) XSPOL = [3] ( Nabavna logistika )    

Q1_4 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence izražene pri vas samih? (Ocenite 

od 1 do 4)  
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 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo 

izražena 

Odzivnost     
Učinkovitost     
Komunikacijske sposobnosti     
Načrtovanje     
Doslednost     
 

 

IF (4) XSPOL = [3] ( Nabavna logistika )    

Q4 - Koliko so po vašem mnenju navedene kompetence izražene pri vas samih? (Ocenite od 

1 do 4)  
 

 Sploh ni 

izražena 

Manj 

izražena 

Bolj 

izražena 

Zelo 

izražena 

Tehnično znanje     
Samoiniciativnost     
Vestnost     
Natančnost     
Analitičnost     
Pogajanje     
Sodelovanje     
 

 

 

 


