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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju. 

Podjetja se morajo zavedati, da so zaposleni zelo pomemben člen v organizaciji. Načrtovanje 

in vodenje človeških virov v organizaciji predstavlja pomembno konkurenčno prednost. 

Razvoj kadrov je eden izmed temeljnih ciljev politike podjetja. Zadovoljni in motivirani 

zaposleni pripomorejo k uspešnosti podjetja. Za razvoj kadrov v podjetju skrbi kadrovska 

dejavnost, ki nosi veliko odgovornost pri načrtovanju kadrov, izbiri kadrov, uvajanju kadrov 

in razvoju kadrov.  

Osnovna dejavnost izbranega podjetja je pridelava kakovostnih vin, je nastala leta 1947. 

Podjetje zaposluje 94 ljudi. V letu 2015 je podjetje uvedlo novosti na področju načrtovanja in 

ravnanja s človeškimi viri. Z novimi akti podjetje uvaja sodoben sistem ravnanja s človeškimi 

viri. Z uvedbo izvajanja letnih razgovorov, novega plačnega sistema in sistema nagrajevanja 

želijo motivirati zaposlene in jih usmeriti k doseganju zastavljenih ciljev. V diplomskem delu 

smo preučili pomen kadrovske dejavnost in njeno vlogo v izbranem podjetju.  

S pregledom domače in tuje strokovne literature, internih aktov podjetja ter izvedbe 

intervjuja/ankete smo pridobili podatke o dejavnostih kadrovske službe podjetja. Z izvedbo 

raziskave smo izpostavili pomen načrtovanja človeških virov, učinkovitega sistema 

nagrajevanja in motiviranja zaposlenih ter pomena spremljanja zaposlenih. Izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih je pomembno tako za zaposlene kot za podjetje. Zaposleni osebne 

cilje hitreje uskladijo s cilji organizacije, kar spodbuja k večji pripadnosti in usmerjenosti k 

doseganju želenih rezultatov.  

 

Ključne besede: človeški viri, razvoj kadrov, kadrovska dejavnost, uspeh. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The thesis discusses about the development of human resources and human activities in the 

Slovenian company, which wanted to remain anonymous. Companies should be aware that 

employees are very important part of the organization. Planning and management of human 

resources in an organization represents a significant competitive advantage. Human Resources 

Development is one of the key policy objectives of the company. Satisfied and motivated 

employees contribute to company performance. Human Resources Development in the 

company takes care of personnel activities, which bears a great responsibility in the planning 

of human resources, recruitment, deployment of personnel and human resource development. 

Selected company whose core business is the production of quality wines was founded in 

1947. The company employs 94 people. In 2015, the company introduced innovations in the 

field of planning and human resource management. The new regulations introduced a modern 

system of human resource management. With the introduction of annual interviews, the new 

wage and reward system want to motivate and gear employees towards achieving the set 

goals. In this thesis, we examine the importance of human resource activity and its role in the 

company. 

A review of domestic and foreign professional literature, internal acts of the company and the 

implementation of the interview / survey provided information on the activities of the HR 

department of the company. By conducting research, we emphasized the importance of 

planning for human resources, effective system of remuneration and motivation of employees 

and the importance of monitoring employees. Education and training of employees is 

important for both employees and the company. Employees achieve personal goals faster with 

the objectives of the organization, which encourages greater loyalty and orientation to the 

achievement of the desired results. 

 

 

Kea Word: human resource, human resource development, personnel activities, succes, 

company/organization. 
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1 UVOD 

 

 

Živimo v času, v katerem poteka vsakodnevni boj med podjetji za preživetje na trgu. Zaradi 

globalizacije je postala konkurenca na trgu zelo močna. Podjetja so primorana k iskanju 

možnosti, kako se ohraniti na tržišču oziroma kako se dokazati, da so boljši od svojih 

tekmecev. Cilj vsakega podjetja je lasten uspeh, ki pa je kratkotrajen, saj se trg in konkurenca 

nenehno spreminjata. Zato je potrebno, da podjetje redno spremlja dogajanje na trgu. 

Spremembe nas spremljajo skozi celo življenje, potrebno jih je spodbujati in sprejemati. V 

poslovnem svetu se spreminja vse; izdelki, konkurenca, zaposleni, tehnologija itd. Podjetja si 

zato ne morejo privoščiti obstanka na neki stopnji, saj to vodi v nazadovanje, neprestano je 

potrebno izboljševati izdelke, storitve in poslovne procese, saj le to vodi k učinkovitosti in 

uspešnosti poslovanja. Gibalo vsake organizacije so ljudje. Ljudje so tisti, ki držijo 

organizacijo pokonci, zato je potrebno veliko energije, časa in denarja vložiti prav v kadre. 

Verjetno največji izziv za vse organizacije danes je, kako pridobiti, razviti in vzdrževati kadre 

z visoko stopnjo motiviranosti. Kadri v organizaciji s svojim znanjem, izkušnjami, 

sposobnostjo prispevajo k uspešnosti podjetja, zato je potrebno strmeti k stalnemu razvoju 

kadrov. Kadrovska služba je tista, ki skrbi za pravilno kombinacijo pri izbiri kadrov in pri 

njihovem razvoju.  

Splošen cilj raziskave je teoretično in praktično predstaviti sistem razvoja kadrov in 

kadrovske dejavnosti. Znotraj tega je osnovni cilj ugotoviti kako podjetja skrbijo za človeške 

vire, za njihov razvoj ter katere so funkcije kadrovske dejavnosti. Pridobljena teoretična 

znanja o razvoju kadrov in kadrovske dejavnosti sem v nadaljevanju aplicirala na primer 

slovenskega podjetja. Glavni cilj diplomske naloge je bil podati predloge za učinkovitejše 

ravnanje s človeškimi viri izbranemu podjetju. 

Namen diplomskega dela je bil seznaniti podjetja o pomembnosti razvoja kadrov in kadrovske 

dejavnosti. Osnovni cilj diplomskega dela je predstavljala raziskava, katere rezultati so 

podjetju omogočili izboljšanje aktivnosti na področju človeških virov.  

Diplomsko nalogo sem glede na metodologijo razdelila na teoretični in empirični del. 

Teoretični del je bil zasnovan na podlagi že obstoječe strokovne literature s področja 
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kadrovanja, kadrovske dejavnosti in razvoja kadrov. Pri empiričnem delu mi je bilo v veliko 

pomoč interno gradivo podjetja in njihova spletna stran. Najprej sem predstavila podjetje 

samo, njegovo zgodovino in njegov nastanek, ter s čim se ukvarja. Zanimalo me je kako 

družba smatra zaposlene, kako se ukvarja z njihovim razvojem in kako je sestavljena njihova 

kadrovska dejavnost. Odgovore na moja vprašanja sem dobila s pomočjo strukturiranega 

intervjuja, ki sem ga opravila z vodjo kadrovske službe podjetja.  

Diplomska naloga je razdeljena na pet poglavij in njihovih podpoglavij. V prvem poglavju so 

predstavljeni namen in cilji ter metodologija diplomske naloge. V drugem poglavju s 

pregledom literature povzamemo pomembna teoretična izhodišča obravnavane teme. Sledi 

poglavje o kadrovanje, v katerem sem opisala kadrovsko politiko in pogoje za uspešno 

kadrovanje. Opisala sem kadrovski proces in kadrovsko funkcijo, ki igrata ključno vlogo pri 

razvoju kadrov. V četrtem poglavju diplomske naloge so združena teoretična spoznanja v 

praktični primer izbranega podjetja. Z izvedbo strukturitanega intervjuja sem izpostavila 

ključna področja ravnanja s človeškimi viri v podjetju ter pridobila ključne podatke za 

oblikovanje predlogov izboljšav. Sledili so zaključek in sklepne misli. Rezultati izvedene 

raziskave pomagajo podjetju k oblikovanju sodobnih pristopov ravnanja s človeškimi viri, kar 

povečuje zadovoljstvo zaposlenih ter usmerjenost v cilje posameznika in organizacije.  

 

2 RAZVOJ KADROV 

 

 

»Beseda »kader« izvira iz francoske besede »cadre« - okvir česa – in pomeni osnovni sestav 

načrtno šolanih delavcev oziroma njihovo strukturo. Pojem je pri nas v rabi kot skupni izraz 

za vse delavce v podjetju ali organizaciji, ne glede na njihovo strukturo, stopnjo izobrazbe ali 

drugačno strokovno usposobljenost na nekem področju ali v stroki« Sedej (1997:80). S 

pojmom kadri označujemo vse ljudi, ki (lahko) ustvarjalno sodelujejo pri delu v organizaciji 

Možina (2002). Kadri so najpomembnejši vir organizacije, saj strmijo k doseganju 

skupinskega ali individualnega cilja te organizacije. Predstavljajo konkurenčno prednost 

podjetja, katero bi moral vsak delodajalec znati izkoristiti. Njihovo delovno sposobnost je 

treba zavestno spodbujati in usposabljati, saj so prav oni, ki s svojim znanjem in 
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sposobnostmi pripomorejo k krepitvi napredka in nadaljnjemu razvoju gospodarstva določene 

organizacije. Novak (2008). Ko obravnavamo kadre v organizaciji kot potencial, poslovni vir 

in naložbo, ugotovimo, da mora management z njimi ravnati enako kot z vsemi drugimi 

poslovnimi področji v organizaciji (Merkač, 2005). Avtorja Florjančič in Vukovič (1998:15-

16) sta opredelila kadre v širšem pomenu kot ljudi, ki v kakršni koli obliki sodelujejo v 

organizirani obliki človeškega dela, ki torej delajo v neki organizaciji in v ožjem pomenu kot 

vse delovne ljudi. Kadre v ožjem smislu sta razdelila na: 

- Kadre v pripravi - so vsi delovni ljudje v procesu izobraževanja za opravljanje katere 

koli priznane družbene dejavnosti 

- Kadre v funkciji - so vsi delovni ljudje oz. zaposleni, ki so vključeni v delo v 

organizaciji, ki uresničujejo neke cilje. 

 

Vsi delovni ljudje se razvijajo kot osebnosti in kot profesionalni izvrševalci določenih funkcij. 

Optimalno je, da se v razmerah sodobne, konkurenčne družbe, harmonično razvijajo v obe 

smeri. »S kadrovskimi viri mislimo na zaposlene, njihove sposobnosti, znanje, motiviranost, 

vrednote itd., prav tako tudi na njihovo navezanost na skupino, organizacijo, pripravljenost za 

sodelovanje ipd. Management kadrovskih virov je splet različnih programov in dejavnosti. Z 

njimi želimo doseči uspešno ravnanje s kadrovskimi viri, saj je tako ravnanje v korist in 

zadovoljstvo posameznika, organizacije in družbe« (Možina, 2002:7). Kadrovski management 

je proces v katerem organizacija sistematično in integrirano s svojo poslovno strategijo 

planira potrebe po kadrih, kadruje, razvija ter vrednoti svoje kadre, jih nagrajuje in vzdržuje z 

njimi učinkovite odnose. Kadrovski management ima svoje zakonitosti, pravila in se odvija 

kontinuirano, v skladu s strateškimi in operativnimi poslovnimi dogajanji v organizaciji. 

(Merkač, 2005;14). Kadrovski management na široko pomeni ravnanje z zaposlenimi. 

Ukvarja se s tem, kako je potrebno z zaposlenimi delati, da se čim hitreje integrirajo v 

organizacijo in kako se posamezni deli kadrovskega managementa ( kadrovanje, izbor, 

usposabljanje in nagrajevanje) vključujejo v celoto organizacije. Management v ožjem smislu 

besede pomeni planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v organizaciji, s tem v 

zvezi pa tudi vseh nalog in dejavnosti, ki jih zaposleni opravljajo (Možina, 2002). 

Najpomembnejša naloga managementa pri zaposlovanju kadrov je, da odkrije in oblikuje 

kvalitetno kadrovsko strukturo ter, da jo usposobi in motivira za delo. Pri zaposlenih mora 

management upoštevati tako ustvarjalnost, sposobnost izražanja, kot tudi pripravljenost za 
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delo in prevzemanje odgovornosti, vodstveno sposobnost itd. Management je tisti, ki je 

zadolžen za spodbujanje inovativnosti in kreativnosti zaposlenih (Novak, 2008). 

 

2.1 Opredelitev temeljnih pojmov 

 

Pojem razvoj kadrov je bil sprva uporabljan kot sopomenka za izobraževalno dejavnost v 

organizacijah, katerih cilj je bil dopolnjevanje in izpopolnjevanje znanja in sposobnosti 

zaposlenih na zahtevo potreb delovnega procesa. Kasneje so spoznali, da je pri načrtovanju 

razvoja zaposlenih poleg zahtev delovnega procesa nujno upoštevati tudi motive, interese in 

potrebe zaposlenih po izobraževanju in izpopolnjevanju, kar je tudi postalo cilj razvoja 

kadrov. »Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in 

nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih 

strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih«. (Florjančič in Jereb, 

1998:45). Prav tako je proces planiranja, izobraževanja in izbire kadrov na temelju presoje 

njihove delovne uspešnosti, sposobnosti, zmožnosti in pripravljenosti za opravljanje delovnih 

nalog in za lastno napredovanje (Florjančič, Ferjan in Bernik, 1999:11). Gre za proces 

priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraževalnih postopkov in ukrepov, ki 

je sistematičen in načrtovan, namenjen pa strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju 

zaposlenih. »Glede na trenutno razvitost in strateške cilje organizacije proces razvoja kadrov 

zagotavlja optimalno, poklicno izobrazbeno in kvalifikacijsko strukturo vseh zaposlenih« 

(Florjančič in Jereb, 1998:45). Spremljanje in razvijanje posameznikove zmožnosti, ambicije 

in želje, predvsem strokovnjakov in tistih, ki kažejo vodstveni potencial, je naloga podjetja. 

Na drugi strani pa posameznik nudi podjetju svoje znanje, sposobnosti, veščine, prispevati 

mora k celotni uspešnosti podjetja in izkazati svojo pripadnost podjetju. Podjetje mora, da 

lahko uspešno spremlja in usmerja kadre, izoblikovati tak sistem, ki je namenjen kot 

strokovna podlaga oblikovanju kadrovske politike in sistema napredovanja. Tak sistem je 

lahko v podporo predvsem managementu – omogoča vodenje sodelavcev, spremljanje in 

usmerjanje le-teh in planiranje njihovih karier. (Florjančič in Novak, 2004:45) 

Razvoj kadrov je pomemben zaradi optimizacije poklicne, izobrazbene in kvalifikacijske 

strukture vseh zaposlenih glede na strateške cilje in trenutno razvitost organizacije.  
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      Slika 2.1: Spremljanje in ocenjevanje uspešnosti dela 

  

 

    Vir: Novak (2008, 145) 

 

Slika 2.1 nam prikazuje spremljanje in ocenjevanje uspešnosti zaposlenega pri delu. Razvoj 

posameznika v podjetju mora temeljiti na željah, interesih, zmožnostih, sposobnostih delavca 

in na potrebah podjetja. Spremljanje in ocenjevanje uspešnosti zaposlenega pri delu da 

ključne informacije o napredku oziroma potrebah nadaljnjega razvoja zaposlenih.  

Avtorja Florjančič in Jereb (1998:45) pravita, da področja razvoja kadrov prispevajo k 

poslovni uspešnosti in učinkovitosti organizacije, prav tako pa tudi k čim boljšemu položaju 

organizacije na trgu dela in znanja o: 

- usmerjanju zaposlenih in mladine v izobraževanje za pridobitev ustreznih poklicev, 

smeri in stopenj strokovne izobrazbe, 

- strokovnem uvajanju na novo sprejetih delavcev, 

- zagotavljanju managerskih in ključnih strokovnih kadrov, hkrati tudi o njihovi pripravi 

za prevzem določenih funkcij, 
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- sistematičnem in stalnem delovnem, strokovnem in osebnostnem razvoju zaposlenih, 

skladnem z zahtevami dela, 

- spodbujanju ustvarjalnosti svojega kadra, 

- zagotavljanju prenosa znanja na vseh ravneh in med njimi, razvoju čuta pripadnosti 

organizaciji zaposlenih. 

 

2.2 Koncept razvoja kadrov 

 

Namen sistema razvoja kadrov je zagotavljanje optimalne izobrazbene, kvalifikacijske in 

poklicne strukture vseh zaposlenih glede na strateške cilje in razvitost organizacije. Vsaka 

organizacija želi povečati lastni in posameznikovo uspešnost. Sistem razvoja kadrov bo 

učinkovit takrat, ko bo zanj skrbela strokovna služba s sodobnimi znanji, ki bo imela vso 

podporo vodstva in, ki bo delovala v podjetju, katero je usmerjeno v prihodnost, z 

vzpodbudno organizacijsko kulturo. Majcen (2009:203-205). Temeljna vrednota vsake 

organizacije je doseganje zastavljenih ciljev in moč organizacije, ki temelji na veščinah, 

znanju in odgovornosti. Potemtakem morajo biti zaposleni za svoje delo usposobljeni 

optimalno in imeti morajo izrazit občutek pripadnosti organizaciji. Na oblikovanje koncepta 

razvoja kadrov vplivajo proizvodni dejavniki, ki so določeni z organizacijsko temeljno 

dejavnostjo in proizvodnimi programi. Ti so med seboj povezani dejavniki pripomorejo k 

dosegu končnega cilja vsake organizacije, ki ji pravimo poslovna uspešnost (Florjančič in 

Jereb, 1998). 

 

2.2.1 Trg 

 

Trg je tisti dejavnik, zaradi katerega morajo biti organizacije vse bolj prilagodljive in 

posledično morajo uvajati ustrezne tehnologije in organizacije dela. Glede na koncept razvoja 

kadrov je poznavanje situacije na trgu delovne sile za vsako organizacijo zelo pomembno – 

gre predvsem za poizvedovanje o količinski in kakovostni ponudbi kadrov, ki jih za 

realizacijo svojih ciljev in programov organizacija potrebuje oziroma organizacija mora sama 

vedeti, katere kadrovske potrebe bo lahko učinkovito zadovoljevala z zunanjim trgom delovne 

sile in za katere bo morala poskrbeti sama (Florjančič in Jereb, 1998). 
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2.2.2 Dejavniki gospodarjenja 

 

Dejavnike gospodarjenja v veliki meri določa okolje. Pogoj za organizacijsko učinkovitost je 

prilagajanje obstoječim dejavnikom gospodarjenja, predvsem ekonomskim. Dejavniki okolja, 

ki so najbolj pomembni, so politika zaposlovanja, socialna politika in delovnopravna 

zakonodaja. Ker razvoj kadrov temelji predvsem na izobraževanju, so pomembni dejavniki 

okolja tudi sistem poklicnega izobraževanja, mladine in odraslih. Če v okolju organizacije ni 

izobraževalne ponudbe, prilagojene njenim konkretnim potrebam, mora organizacija razviti 

lasten sistem razvoja kadrov in izobraževanja (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.2.3 Razvojna strategija – cilji in načini organizacije 

 

Razvojna strategija organizacije temelji na poznavanju tržnih segmentov in dejavnikov 

gospodarjenja – zato mora biti sistem razvoja kadrov v funkciji te strategije. Ustrezna 

kadrovsko-razvojna strategija je sestavni del celovite razvojne strategije organizacije, 

opredeljuje pa temeljne elemente in mehanizme njenega sistema razvoja kadrov. Od te 

strategije so odvisni skrb za strokovni razvoj, politika planiranja zamenjav oziroma 

naslednikov, načini zadovoljevanja bodočih kadrovskih potreb in usposabljanje in 

napredovanje zaposlenih. Ta strategija opredeljuje tudi najpomembnejše kadrovsko-razvojne 

procese – predvsem npr. izbiro kandidatov za razvoj, ocenjevanje primernosti kandidatov, 

motiviranje kandidatov, usklajevanje interesov posameznikov z interesi organizacije in 

izdelavo individualnih ter skupnih razvojnih načrtov. Sistem razvoja kadrov, ki ne upošteva 

usklajenosti in povezanosti navedenih procesov, ne more delovati ustrezno (Florjančič in 

Jereb, 1998:47). 

 

2.2.4 Dejavnost in programi organizacije 

 

Za sistem razvoja kadrov so ključnega pomena predvsem obseg in zahtevnost programov 

organizacije, ki poleg tehnologije in organizacije določajo potrebno število in kakovost 
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kadrov. Razvitost sistema razvoja kadrov v organizaciji je odvisna predvsem od njenih 

programov in temeljne dejavnosti (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.2.5 Tehnologija 

 

Temeljna dejavnost in njene investicijske (z)možnosti opredeljujeta tehnologijo organizacije. 

Organizacija lahko sprejme smotrno odločitev o uvedbi določene tehnologije le na podlagi 

ustreznih ekonomskih kazalnikov trga, to je npr. o tem kakšen je organizacijski položaj glede 

na konkurenco oziroma kašen je odziv trga na njene proizvode ali storitve. V zvezi z nabavo 

nove tehnologije je možnih več alternativ, kar pomeni, da tudi organizacija, struktura 

delovnega procesa in potrebni kadri niso vnaprej opredeljeni. Tehnološki dejavnik je z vidika 

razvoja kadrov zelo pomemben, saj opredeljuje temeljno kadrovsko-izobrazbeno strukturo 

organizacije. To pomeni, da organizacija potrebuje delavce, ki učinkovito obvladujejo 

obstoječo in (v primeru investicij) tudi novo tehnologijo (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.2.6  Organizacija 

 

Sistem razvoja kadrov mora temeljiti na obstoječi makroorganizaciji (razdelitev temeljnih 

funkcij, služb, sektorjev in drugih organizacijskih enot ter delovnih skupin, opredelitev 

organizacijskih odnosov in komunikacij, informacijski sistem itd.) in mikroorganizaciji dela 

(delitev dela, opredelitev nalog, oblikovanje delovnih področij, pristojnosti in odgovornosti 

posameznih nosilcev itd.), ki je z vidika razvoja kadrov zelo pomembna (Florjančič in Jereb, 

1998). 

 

2.2.7 Kadri 

 

Kadrovski vir organizacije so na prvem mestu zaposleni, sledijo pa trg delovne sile, šole in 

druge organizacije. Prav z ustreznim sistemom razvoja kadrov skrbimo, da se zaposleni 

prilagodijo novim razmeram in zahtevam, organizaciji pa zagotavljamo tudi čim ugodnejši 
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položaj na trgu delovne sile (kadre, po katerih je na trgu delovne sile veliko povpraševanje, si 

organizacija zagotovi iz lastnih kadrovskih virov) (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.2.8 Mikroorganizacija dela 

 

Mikroorganizacijo dela urejamo s sistemiziranjem dela. Glede na razvoj kadrov so ključnega 

pomena opisi delovnih mest. Posamezen opis delovnega mesta je temeljni kadrovsko-

organizacijski akt. Ta je podlaga za vrsto kadrovskih ukrepov, pomeni pa pomeni vez med 

organizacijo (delitvijo) dela, delavcem in vrednotenjem dela (Florjančič in Jereb, 1998). 

Z vidika razvoja kadrov je opis delovnega mesta pomemben predvsem iz dveh razlogov: 

- glede na opis delovnega mesta lahko opredelimo, kakšni so pogoji, ki jih mora 

izpolnjevati delavec za uspešno opravljanje dela; 

- če naredimo analizo in primerjamo aktualne in bodoče zahteve delovnega mesta, lažje 

opredelimo zahteve po izpopolnjevanju zaposlenih z namenom bolj uspešnega dela 

tudi v novih (prihodnjih) razmerah (Florjančič in Jereb, 1998:48).  

 

2.2.9 Poslovna uspešnost organizacije 

 

Poslovna uspešnost organizacije je tehnološko, kadrovsko, tržno, družbeno in organizacijsko 

pogojena. Ko so vsi našteti dejavniki optimalno prilagojeni, je izpolnjen pogoj za optimalno 

poslovno uspešnost. Vse dejavnike je treba obravnavati celovito in v medsebojni povezanosti 

z ozirom na to, da so si med seboj enakovredni. Učinkovit razvoj kadrov mora zagotoviti, da 

dejavnik kadri za organizacijo nikoli ni kritičen dejavnik, ki bi zaradi neprilagojenosti drugim 

dejavnikom vplival na zniževanje poslovne uspešnosti (Florjančič in Jereb, 1998:48). 
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2.2.10 Motivacija za delo 

 

Motivacijsko strukturo posameznika sestavljajo različne potrebe: eksistenčne potrebe, potrebe 

po stikih in razvojne potrebe (osebnostni razvoj), njegova motivacijska struktura pa močno 

vpliva na njegovo delovno učinkovitost in uspešnost (Florjančič in Jereb, 1998).  

 

2.2.11 Usposobljenost delavca 

 

Delavčevi produktivnost in učinkovitost sta najbolj odvisni od njegove usposobljenosti 

(veščine, znanja, odgovornosti) in motivacije za delo. Delavec bo torej pri svojih nalogah 

uspešen, (glede na svojo usposobljenost) če jih zna in (glede na svojo motiviranost) hoče 

opraviti (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.2.12 Osebnostne lastnosti delavca 

 

Poleg motivacije in usposobljenosti na uspešnost posameznega delavca pomembno vplivajo 

tudi osebnostne lastnosti oziroma psihofizične sposobnosti (odvisno za katero vrsto dela gre). 

Osebnostne lastnosti so fiziološke in morfološke lastnosti, inteligenca, značaj, struktura 

vrednot in ustvarjalnost. Te lastnosti so pomembne pri izbiri delavca za določeno delovno 

mesto ter pri premeščanju in napredovanju (Florjančič in Jereb, 1998). Pri tem se uveljavlja 

načelo »pravi človek na pravo mesto« (Florjančič in Jereb, 1998:49).  

 

2.2.13 Delovna situacija 

 

Zasebne stiske in problemi lahko zelo negativno vplivajo na produktivnost posameznika, zato 

se dobri sistemi razvoja kadrov ukvarjajo tudi z zasebno in družinsko platjo življenja 

sodelavcev, ponujajo jim določene storitve, s pomočjo katerih lahko rešijo zasebne težave in 
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probleme: stanovanjske probleme, probleme s posebnim zdravstvenim varstvom, pravne 

storitve, probleme z varstvom otrok in ostarelih sorodnikov itd. (Možina, 2002). Tudi na 

celotno delovno situacijo, v kateri posameznik opravlja svoje delo, vplivajo različni dejavniki: 

vsebina in zahtevnost dela, plača, spoštovanje osebnosti, medsebojni odnosi, delovno okolje, 

varna prihodnost, način (stil) vodenja, ugled organizacije (Florjančič in Jereb, 1998:49). 

 

2.2.14 Delovna uspešnost posameznika 

 

Koliko bo posameznik pri delu uspešen, je odvisno od njegove usposobljenosti in motivacije 

za delo, na njegov delovni rezultat pa vplivajo njegove osebnostne lastnosti, delovna situacija, 

pa tudi zasebno življenje (Florjančič in Jereb, 1998:49). V okviru razvoja kadrov je delovna 

uspešnost predvsem delovni učinek (delovni rezultat, delovni vložek) in ne toliko učinkovanje 

(delovanje, delovni vložek). Ni torej toliko pomembno, kako posameznik dela (delovni 

vložek), ampak njegovi delovni rezultati (delovni izložek). Delovno uspešnost se meri po tem, 

kar lahko delavec po končanem delu pokaže (izložek), ne po tistem, kar dela (vložek). 

Delovno uspešnost je nujno oceniti in pravično nagraditi, saj se tako lahko zagotovi 

zadovoljstvo delavca in vpliva na njegovo motivacijo, v določenem smislu celo na to, kako bo 

uspešen v prihodnosti (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.2.15 Ocenjevanje delovne uspešnosti 

 

Florjančič in Jereb navajata ukrepe za povratno vplivanje na povečanje delovne uspešnosti 

posameznika:  

- Delovno uspešnost moramo pravično in ustrezno nagrajevati (ne samo z materialnih, 

tudi z nematerialnih vidikov), vzdržujemo in/ali povečujemo zadovoljstvo delavcev in 

s tem vzdržujemo/povečujemo njihovo delovno motivacijo (motivacijski regulacijski 

krog) 

- Ocenjujemo delovno uspešnost in tako odkrivamo delavce z rezultati, ki zaostajajo za 

pričakovanimi.  
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- Če ugotovimo, da je vzrok za to v pomanjkljivi usposobljenosti, lahko z razvojem 

kadrov načrtujemo in realiziramo ustrezne izobraževalne ukrepe in tako skušamo 

pomanjkljivosti odpraviti (dopolnilno usposabljanje – razvojno regulacijski krog I). V 

primeru, da ugotovimo, da so delavni rezultati delavcev v skladu s pričakovanji, mora 

sistem razvoja kadrov vzdrževati usposobljenost delavcev in jih po potrebi prilagajati 

novostim (stalno izpopolnjevanje – razvojno regulacijski krog II)  

- Nadpovprečno uspešnim delavcem mora sistem razvoja kadrov odpirati različne 

možnosti za napredovanje (možnost za napredovanje – razvojno regulacijski krog III). 

Pri načrtovanju napredovanja je treba poleg delovne uspešnosti upoštevati še razvojni 

potencial in razvojne ambicije posameznika.  

- Če ugotovimo, da se neuspešnost pojavlja zaradi neustreznega odnosa do dela 

(stališča, vrednote), je treba načrtovati in realizirati ustrezne vzgojne ukrepe in 

dejavnosti, povezane z razvojem osebnostnih lastnosti. Včasih se posamezne vzgojne 

ukrepe, povezane z osebnostnim razvojem, lahko načrtuje tudi za povprečno ali 

nadpovprečno ocenjene delavce (predvsem pri premestitvi ali napredovanju delavca). 

- Če ugotovimo, da na neuspešnost posameznih delavcev vpliva neustrezna delovna 

situacija, lahko z organizacijskim razvojem vplivamo na izboljšanje kritičnih 

dejavnikov. V primeru, da je eden glavnih vzrokov neprimeren stil vodenja, je najbolje 

načrtovati ukrepe, povezane z usposabljanjem ali izpopolnjevanjem vodilnih in 

vodstvenih delavcev (Florjančič in Jereb, 1998:50). 

 

Ocenjevanje delovne uspešnosti izvajamo z vidika vrste in zahtevnosti dela ustreznimi 

diferenciranimi instrumenti (Florjančič in Jereb, 1998).  

 

2.2.16 Zadovoljstvo delavca z delom 

 

Delavec je na delovnem mestu zadovoljen takrat, ko je plača dobra, ima možnost 

napredovanja, jev dobrih odnosih z nadrejenimi in sodelavci, ima možnost za soodločanje na 

delovnem mestu, lahko vpliva na metode in sistem svojega dela ipd. Posledično je od stopnje 

zadovoljstva z delom zaposlenih v veliki meri odvisna stopnja motivacije za delo in s tem je 

regulacijski krog našega koncepta sklenjen (Florjančič in Jereb, 1998:50). 
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2.3 Strateške determinante delavca 

 

Dolgoročno gledano sta razvoj in uspešnost organizacije sta v glavnem odvisna od celovite 

poslovne strategije, pri kateri ima poseben pomen kadrovsko-razvojna strategija (Florjančič in 

Jereb, 1998:51). Strateški razvoj kadrov pomeni identifikacijo in razvoj (rast, povečanje) tistih 

srednjeročno in dolgoročno potrebnih sposobnosti (veščin, znanja, vrednot) in izkustvenih 

zmožnosti zaposlenih, ki so nujen pogoj za doseganje strateških ciljev organizacije (Florjančič 

in Jereb, 1998).  

 

2.3.1 Interes organizacije in zaposlenih 

 

K uspešnosti in učinkovitosti organizacije prispeva sistem razvoja kadrov tako, da pri 

zaposlenih zagotavlja optimalno usposobljenost za delo, prispeva k motivaciji za delo in k 

izboljšanju določenih zunanjih dejavnikov učinkovitosti organizacije (Florjančič in Jereb, 

1998:51).  

Prednosti razvoja kadrov glede na organizacijo (Florjančič in Jereb, 1998:51). 

- večja storilnost (več izdelkov ali storitev v krajšem času), 

- boljša kakovost izdelkov ali storitev (večje povpraševanje, manj slabih izdelkov, manj 

pritožb),  

- večja prilagojenost delavcev delu (manj odsotnosti in fluktuacije, spontana delovna 

disciplina, manj nesreč pri delu, več predlogov za izboljšave)  

 

Razvoj kadrov zaposlenim zagotavlja možnosti za napredovanje in izobraževanje, ki so 

povezane z individualnimi potrebami in interesi zaposlenih. Prednosti razvoja kadrov za 

zaposlene so naslednje (Florjančič in Jereb, 1998:51):  

- zagotavljanje možnosti za strokovni, delovni, osebnosti razvoj,  

- zagotavljanje možnosti vertikalnega in horizontalnega napredovanja in posledično 

dodatnih ugodnosti – večja plača, materialne in nematerialne ugodnosti, 

- povečanje zanesljivosti zaposlitve in s tem socialne varnosti, 

- povečanje posameznikove poklicne mobilnosti in fleksibilnosti, 

- povečanje možnosti za poklicno samopotrjevanje. 
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Ustrezen proces razvoja kadrov zagotavlja ugotavljanje potencialov, znanj in zmožnosti 

posameznika, njegovih potreb in znanj ter spremljanje in analiziranje razvoja strokovnega in 

osebnostnega potenciala ter načrtovanje razvoja in kariere z usmerjanjem v strokovno ali 

vodstveno delo ter temu primerno izobraževanje in usposabljanje (Florjančič in Jereb, 

1998:51). Od različnih kadrovsko-razvojnih ukrepov lahko organizacija in posamezniki 

pričakujejo različne koristi. Te so po navadi odvisne od ustreznosti izobraževalnih programov, 

raznih programov usposabljanja in izpopolnjevanja. Lahko so informativni (»dobro je 

vedeti«) – pri teh je namen zaposlene seznaniti z novostmi na njihovem delovnem področju; 

in formativni (»treba je znati«), s katerimi se želi zagotoviti ustrezne sposobnosti, znanje ali 

veščine, nujno potrebne za uspešno delo. V skupino kadrovsko-razvojnih programov sodijo 

tisti programi, ki so namenjeni razvoju mladih in perspektivnih kadrov oziroma kandidatov za 

ključna delovna mesta (naslednikov in/ali namestnikov) in izpopolnjevanju obstoječih 

ključnih kadrov (managerska in strokovna elita organizacije). S pomočjo teh kadrov bo lahko 

organizacija uresničila dolgoročne strateške cilje (Florjančič in Jereb, 1998). 

 

2.3.2 Upravljanje z dejavniki uspešnosti 

 

Z upravljanjem z dejavniki uspešnosti, ki vključuje različne metode, lahko organizacije 

povečujejo učinkovitost posameznikov in delovno uspešnost. Pri procesu upravljanja 

dejavnikov uspešnosti gre za celovit, načrtovan in sistematičen proces priprave in izvajanja 

različnih postopkov in ukrepov, povezanih z usposabljanjem in razvojem zaposlenih, njihovih 

karier in organizacijskim razvojem. Sistem upravljanja dejavnikov uspešnosti izhaja iz 

hipoteze, da uspešnost posameznika pri delu lahko povečujemo in vzdržujemo, če s 

sistematičnimi, načrtovanimi ukrepi optimiziramo posamezne faktorje uspešnosti. Pri 

posamezniku sta ključna faktorja uspešnosti usposobljenost in ustreznost za delo, ki ga 

opravlja. Delavec bo pri delu uspešen, če je odklon med faktorjema čim manjši (Florjančič in 

Jereb, 1998:52). Pri ugotavljanju usposobljenosti posameznika za določeno delo, je treba 

ugotoviti, ali ima ustrezne kvalifikacije in delovne izkušnje (to lahko najbolj točno 

ugotovimo, če ga praktično preizkusimo z resnično ali simulirano delovno situacijo). Pri 

ugotavljanju ustreznosti je treba ugotoviti, če kandidatove osebnostne lastnosti ustrezajo za 

opravljanje določenega dela, če se bo ujemal s sodelavci, vodjo in podobo dela (opiranje na 
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kazalnike, kako bo v prihodnosti deloval; to so osebnostne lastnosti in psihofizične 

sposobnosti, vsestranskost, splošna nadarjenost, kandidatova lastna ocena osebnih kakovosti 

in lastnosti; te podatke se pridobi preko razgovor, testov itd.). Problem lahko nastane pri 

usposobljenega kandidata, pri čemer se je potrebno zavedati, da usposobljenost sama po sebi 

ne zagotavlja uspešnosti. Verjetnost prave izbire je večja, če se da prednost kandidatu, ki 

najbolj ustreza (Florjančič in Jereb, 1998).  

Organizacija se za določanje uspešnosti in možnosti razvoja kadrov vedno operira z 

merljivimi dejavniki. Merkač Skokova (2004:101) navaja naslednja dejavnika: 

- za »uspešnost kadrov«: delovni rezultati, kakovost znanja, inovativni predlogi, 

delovna prožnost in motivirano za delo, 

- za »možni razvoj kadrov«: želja po oblikovanju lastnega razvoja, vzdrževanje 

ravnovesja med osebno in organizacijsko rastjo, predvidevanje in prilagajanje 

spremembam, prožnost v mišljenju in odločanju, sposobnost opredeljevanja in 

doseganja ciljev razvoja. 

 

Pod pojmom razvojne zmožnosti posameznika mislimo na njegove strokovne, mobilne in 

vodstvene zmožnosti. Spodnja slika 2.2 nam prikazuje matriko uspešnosti in razvoja kadrov, 

katera pomaga pri odkrivanju ključnih kadrov v podjetju.  

 

Slika 2.2: Razvrstitev zaposlenih po delovni uspešnosti in razvojnih zmožnostih 

 

Vir: Možina (2002:65) 
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Možina (2002:65) je zaposlene, na podlagi delovne uspešnosti in razvojnega potenciala, 

razdelil v štiri skupine:  

- uspešni delavci z razvojnimi možnostmi »zvezde« - to so delavci, ki so zelo uspešni in 

komaj čakajo, da uresničijo svoje zamisli. Organizacija od njega pričakuje koristi, zato 

v njegov razvoj vlaga in ga spodbuja. 

- Neuspešni delavci z razvojnimi možnostmi »problematični« - sem spadajo delavci, ki 

so pri delu neuspešni, vendar obstaja velika verjetnost, da lahko organizacija z 

vlaganjem v njihov razvoj uspešnost izboljša. Neuspešnost lahko izvira iz 

neizkušenosti, premajhne spodbude ali iz pomanjkljivega znanja. V njihov razvoj se 

splača vlagati, saj se marsikdo spremeni v tako imenovane »zvezde«.  

- Uspešni delavci, ki pa nimajo razvojnih zmožnosti »vlečni konji« – gre za zelo 

uspešne delavce, ki pa so brez možnosti za nadaljnji razvoj. Po navadi so to delavci z 

veliko izkušnjami in razvitimi delovne navade, verjetno pa so razvojne možnosti že 

maksimalno razvili. Tak kader je treba ustrezno stimulirati, njihov prispevek za 

organizacijo je namreč prav zaradi njihove izredne uspešnosti izredno pomemben.  

- Neuspešni delavci, ki nimajo razvojnih zmožnosti »trhle veje« – sem spadajo delavci, 

ki so neuspešni, pogosto z zastarelim znanjem in ne spremljajo razvoja stroke. Niso 

naklonjeni spremembam in jih je strah za svoj obstoj. V njihov razvoj ni smiselno 

vlagati, saj odklanjajo možnosti izpopolnjevanja in osvajanja novih znanj.  

 

Sistem razvoja kadrov mora stremeti k temu, da nadpovprečno uspešnim delavcem odpira 

različne možnosti za napredovanje. Poleg delovne uspešnosti se pri načrtovanju napredovanja 

upošteva tudi razvojne zmožnosti in ambicije posameznika. Razvojni potencial se ugotavlja 

na podlagi veljavnih in čim bolj objektivnih meril, da bi se ocenilo prihodnje razvojne 

zmožnosti sodelavca. To pa je pomembno pri načrtovanju napredovanja, ki je povezano z 

zahtevnejšim delom ali funkcijo, ki od sodelavca zahteva posebne sposobnosti (Možina, 

2002). Okvirno sliko glede razvojnih zmožnosti sodelavca si organizacije lahko oblikujejo s 

sledečimi vprašanji: 

- Ali ima sodelavec tolikšne razvojne zmožnosti, da bi mu z ustreznimi razvojnimi 

ukrepi čez čas lahko zaupali zahtevnejše delo? 

- Ali bi lahko sodelavec ob ustreznih razvojnih ukrepih bil sposoben prevzeti vodstvene 

naloge ali bil sposoben prevzeti obstoječe naloge na višji ravni? 
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- Ali je sodelavec dovolj prilagodljiv (mobilen), da bi lahko prevzel drugo delo v 

organizaciji? (Možina, 2002:65).  

 

2.4 Vloga razvoja kadrov 

 

Pri razvoju kadrov je pomembno predvsem doseganje poslovnih ciljev organizacije in 

uresničevanje njene vizije. Ob optimalni usklajenosti interesov organizacije in posameznika 

se ti cilji realizirajo. Vpliva globalizacije in internacionalizacije povzročata veliko 

negotovosti, zato se je treba lotiti drugačnega managementa, potrebno pa je tudi drugačno 

znanje zaposlenih (Možina, 2002).  

Strateško naravnan sistem razvoja kadrov poleg razvoja zaposlenih predvideva tudi prihodnje 

potrebe, od njega je odvisno načrtno zaposlovanje od zunaj in razvijanje zaposlenih znotraj 

organizacije. Z lastnimi orodji oblikuje želeno kulturo, s čimer organizacija postane privlačna 

za najboljše kadre od zunaj, ustvarjajo pa se tudi pogoji za lojalnost znotraj organizacije. Ni 

važen sistem razvoja kadrov organizacije, temveč poslanstvo, vizija in cilji organizacije. 

Razvoj kadrov je dolgoročna naložba, saj so pomembne spremembe in resničen napredek pri 

razvoju sposobnosti (veščine, znanje) zaposlenih dolgotrajni proces, pričakovane rezultate na 

podlagi sistematično načrtovanega razvoja sodelavcev se vidi šele skozi daljše obdobje 

(Možina, 2002). 

 

2.5 Izobraževanje in usposabljanje 

 

Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces, pri katerem se razvija posameznikova znanja, 

sposobnosti in navade. Usposabljanje pa je proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki 

jih posameznik potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene 

dejavnosti (Jereb, 1998:177). Organizacije bi morale dajati velik poudarek na izobraževanje in 

usposabljanje, saj sta pomembni področji, ki pripomoreta k razvoju kadrov, ker dodajata 

vrednost najpomembnejšemu viru organizacije, to je k doseganju njenih temeljnih ciljev, ki 

jih brez zaposlenih ne bi mogla doseči. S širitvijo na globalne trge in z novimi investicijami se 

povečujejo tudi potrebe po novih, univerzitetno izobraženih strokovnih kadrih in 

usposobljenih delavcih. Velik poudarek je na kreativnosti, timskemu delu, sposobnosti hitrega 
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prilagajanja tržnim spremembam in sprejemanju poslovnih odločitev, ter skrbi za visoko 

kakovost izdelkov in storitev (Novak, 2008). 

Glavni determinanti uspeha tako na individualni, kot tudi na podjetniški in nacionalni ravni, 

ter osnova za razvoj na znanju temelječe družbe, sta znanje in izobrazba. Lahko bi se reklo, da 

postajajo učenje, študij, ter izobraževanje in izpopolnjevanje nepogrešljive sestavine življenja 

in dela modernega časa, zato se vse bolj poudarja pomen učečega podjetja. To je podjetje, v 

katerem poteka nenehno učenje, ki mora zajeti vse njegove dele. Učeče podjetje se od 

klasične organizacije razlikuje po tem, da je sposobno sistematično reševati probleme, da 

sistematično išče, pridobiva in preizkuša nova znanja, da se uči iz lastnih uspehov in napak, 

ter tujih izkušenj, sposobno pa je tudi hitrega pretoka znanja med zaposlenimi. Delodajalec bi 

moral vsakemu zaposlenemu omogočiti, da lahko profesionalno in osebnostno raste, ter na to 

gledati kot naložbo v prihodnost in ne kot čisti strošek. Znanje zaposlenega predstavlja novo 

obliko kapitala, ki spodbuja uspešnost družb. V času globalizacije je pomembno, da se 

podjetje hitro prilagaja spremembam na trgu. ( Novak, 2008) 

Konkurenca na trgu v času globalizacije postaja vse močnejša, v boju s tekmecu odločajo 

malenkosti. Da bi podjetje uspešno poslovalo v takih razmerah je zelo pomembna 

usposobljenost zaposlenih v podjetju, saj so le zaposleni, ki se nenehno izobražujejo, lahko 

kos vsakdanjim novim zahtevam tržišča. Kot že omenjeno so zaposleni največji kapital 

podjetja, zato je smiselno v ta kapital vlagati. Izobraževanje omogoča posamezniku pridobitev 

strateško pomembnih znanj, učinkovitejše delo in uspešno doseganje cilje, dolgoročno pa 

vpliva na zavzetost zaposlenih in veča pripadnost podjetju. Posledično to vpliva na manjšo 

fluktuacijo. Vse to omogoča podjetju hitro odzivanje na spremembe in zahteve trga ter na 

uspešnost celotnega poslovanja. Dandanes govorimo predvsem o permanentnem 

izobraževanju (temelji na tem, da se posameznik v času rednega šolanja usposobi za začetek 

dela, nato pa se vse življenje izpopolnjuje in usposablja), izpopolnjevanju in usposabljanju 

zaposlenih. O nujnosti permanentnega izobraževanja in usposabljanja govorimo zato, ker se 

neprestano rojevajo nova znanja in izkušnje, ki jih je potrebno osvojiti. Temeljna načela, ki so 

pomembna v procesu izobraževanja v organizaciji so naslednja (Kavran, Florjančič, 1994:81): 

- motivacija 

- individualne razlike 

- omejitve in tokovi učenja 

- znanje, rezultati učenja 
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- vzdrževanje pridobljenega znanja 

- prenos znanj oz. učenja ter 

- spomin (memoriranje).  

 

Izobraževanje lahko glede na cilje in vsebino delimo na splošno in strokovno. Izpopolnjevanje 

vključuje procese dopolnjevanja, spreminjanja in sistematiziranja že pridobljenega znanja, 

navad, spretnosti in razvitih sposobnosti. S tem omogoča podjetje zaposlenim, da vso delovno 

dobo osvežujejo, dopolnjujejo, širijo in poglabljajo svoja znanja, veščine … Pri usposabljanju 

oz. strokovnem usposabljanju gre za proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki jih 

posameznik potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti. 

Uspešno usposabljanje je v organizaciji odvisno od sistematičnega pristopa, ki vključuje 

natančno ugotavljanje potreb, stabilnega formiranja samega programa ter vrednotenja 

rezultatov. (Florjančič in Jereb, 1998:177). 

Avorja Jug in Potokar (2004:152) sta dejala, da so temeljne spremembe na področju 

izobraževanja naslednje:  

- upoštevanje ne le potreb podjetij in ustanov, ki se neposredno ukvarjajo s kadrovsko 

dejavnostjo, temveč tudi individualni potreb kadrov, ki so zaposleni in delajo v 

podjetjih; 

- velika prizadevanja pri usklajevanju potreb podjetij z individualnimi potrebami po 

kadrih; 

- sistematično vzpodbujanje permanentnega izobraževanja na področju izobraževanja 

odraslih; 

- usposabljanje za samostojno učenje; 

- vzpostavljanje sistemov kontinuiranega učenja in učinkovitega prenosa znanj s 

področja izobraževanja odraslih; 

- usposabljanje za pravilno difuzijo znanja s področja izobraževanja odraslih; 

- izpostavljanje interdiscipliniranosti znanj; 

- usposabljanje za obvladovanje sprememb in hitro prilagajanje le- tem 

- odpravljanje psihosklerotičnih stanj (»uspavanje na pridobljenem znanju«) ter 

predvsem izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za prihodnost.  

 

Potrebno je izpostaviti predvsem zadnjo točko in sicer izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje za prihodnost. To pomeni, da danes ni več dovolj izobraževanje glede na 
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trenutne potrebe in želje na trgu. Vsako podjetje bi moralo poskušati predvideti prihodnje 

spremembe in s tem povezane prihodnje izobraževalne potrebe, saj le s tovrstno pravočasno 

pripravo bo podjetje lahko uspešno in konkurenčno. »Management se mora zavedati, da se 

konkurenčno podjetje lahko uspešno razvija samo ob močni podpori njegovih razvojnih 

dejavnosti in ob hitremu spremljanju različnih novosti v razvoju, proizvodnji in prodaji. 

Našteto zahteva velika vlaganja tako v razvoj, kot v izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih. Permanentno izobraževanje in usposabljanje morata biti stalen cilj organizacije, 

saj z njima organizacija zaposlenim zagotavlja orodja in priložnosti, ter jih vzpodbuja, da 

izvajajo stalne izboljšave izdelkov in procesov. Zmogljivosti organizacije so največje takrat, 

kadar so zasnovane na upravljanju in porazdelitvi znanja skozi kulturo stalnega učenja, 

inovacij in izboljšav. S tem so doseženi večji učinki na naslednjih področjih: prilagodljivost 

organizacije, zniževanje stroškov, ugotavljanje priložnosti, optimacija zmogljivosti, 

preprečevanje napak in doseganje boljših poslovnih rezultatov« (Novak, 2008:150-151). 

 

2.5.1 Vloga kadrovske funkcije pri izobraževanju in usposabljanju 

 

Majcenova (2009:221-222) pravi, da pri gospodarjenju z znanjem igra pomembno vlogo 

kadrovska funkcija, ki ima naslednje naloge: 

- Ugotavlja izobraževalne potrebe, načrtuje izobraževanje in usposabljanje, oblikuje 

programe, izvaja politiko štipendiranja in študija ob delu, organizira izvedbo 

izobraževalnih vsebin, organizira učenje ob delu in usposabljanje na delovnem mestu, 

organizira mentorstvo,.. 

- Zagotavlja pogoje za samoučenje (učni centri s sistematično zbrano literaturo in 

avdiovizualnimi pripomočki, informacijska tehnologija in pristop k e-učenju..). 

- Zagotavlja prenos znanja s posameznikov na druge sodelavce in na skupine, da 

zagotovi razširitev znanja kot enotne kategorije podjetja. 

- Sodeluje pri organizaciji pogojev za projektno delo in timsko sodelovanje ter tako 

omogoči čim širše prelivanje pridobljenega znanja in ustvarjanje novih, uporabnih 

znanj. 

- Išče in uvaja sodobna orodja za merjenje učinkov naložb v znanje, učinke redno 

spremlja in daje pobude za izboljšave na tem področju. 
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- Za namene izvajanja poslovne strategije podjetja pripravlja analize in poročila 

(najmanj dvakrat letno) o stanju na področju zagotavljanja in uporabe znanj.  

 

Ena od pomembnih funkcij kadrovske dejavnosti je tudi izdelava kataloga potrebnih 

funkcionalnih znanj in njegovo redno posodabljanje, ki je izdelan na podlagi (Majcen, 

2009:223): 

- Analize potreb poslovnega procesa in razvojnih potreb podjetja, 

- Analize dejanskih znanj zaposlenih v primerjavi s potrebnimi (določitev razlike 

oziroma izobraževanja in usposabljanja, ki ga potrebujemo), 

- Analize ponudbe izobraževalnih vsebin. 

 

Ta katalog pripravi kadrovska služba pri organiziranju in upravljanju procesa izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih. Katalog je potrebno najmanj vsako leto enkrat dopolniti in 

prilagoditi spremenjenim potrebam podjetja ter spremembam v ponudbi. Usposabljanje se 

ponavadi načrtuje na letni ravni, na podlagi potreb oziroma predlogov, ki jih pripravijo vodje. 

Potem je spet naloga kadrovske službe, da poišče ustrezno ponudbo, organizira usposabljanje, 

preverja kakovost usposabljanja in vodi evidenco. Majcen (2009). 

 

2.6 Napredovanje in kariera 

 

Razvoj ljudi se začne že z osnovnim sistemom napredovanja, ki poudarja soodvisnost med 

napredovanjem, delovno učinkovitostjo in uspešnostjo, ter razvojnimi možnostmi 

posameznika (Novak, 2008). Florjančič in Jereb (1998:59) pravita, da je napredovanje 

zaposlenih lahko: 

- formalno – vertikalno ali horizontalno (Prvo je napredovanje na zahtevnejše delovno 

mesto, za katerega se zahtevajo dodatna znanja, sposobnosti in spretnosti. 

Horizontalno napredovanje je napredovanje na istem delovnem mestu, a z 

obvladovanjem zahtevnejših bolj specializiranih in heterogenih nalog, večjim 

obsegom odgovornosti in z boljšim delovnim statusom.) in 

- neformalno – stalno izpopolnjevanje.  
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Prednosti napredovanja so, da se psihološka klima znotraj organizacije izboljšuje, dviga se 

delovna morala, veča se zadovoljstvo delavcev, fluktuacija in izostanki z dela pa zmanjšujejo. 

Sedej (1997). Ustrezen sistem napredovanja formalno zagotavlja, da napredujejo tisti, ki 

veliko znajo, so uspešni in zmožni izvajanja zahtevnejših nalog. Sistem vključuje kriterije, ki 

presojajo zahtevano strokovno izobrazbo, znanja, zadolžitve pri delu , delovne izkušnje in 

delovno uspešnost. Uspešnost sistema napredovanja je odvisna od vodij, ki predlagajo kdo in 

zakaj napreduje tako, da je predlog za napredovanje posledica in obenem planiran proces 

(Novak, 2008). Vsak zaposlen, če je le možno, ima željo po napredovanju. 

 

2.7 Letni razgovor kot orodje managementa pri spremljanju razvoja kadrov 

 

Management mora pri celotnem postopku razvoja kadrov ugotavljati potrebe podjetja, interes 

in želje zaposlenih, ocenjevati delovno uspešnost posameznika in usklajevati potrebe z 

interesi in željami. Pri tem si management pomaga z letnimi razgovori, ki so poglobljeni 

pogovori med nadrejenim in podrejenim (vodjo in sodelavcem), da se pogovorita o vsem, kar 

bi lahko izboljšalo njun odnos, pogoje za delo ter uspešnost in motivacijo podrejenega 

(sodelavca). Z letnim razgovorom se pregleda preteklosti, sedanjosti in oblikuje načrte za 

prihodnost. Dobro ga je redno izvajati, po navadi enkrat letno (Novak, 2008). Prispevajo k 

izboljšanju dela, so instrument, s katerim lahko nadrejeni odkrije mehkejše podatke o 

posamezniku, ki jih ni mogoče črpatiiz obstoječe baze o kadrih (Merkač, 2005). Redni letni 

razgovori so potrebni povsod, kjer delajo ljudje, saj je sestavni del poslanstva vsakega vodje 

spremljanje, omogočanje in spodbujanje delovne uspešnosti in osebnega razvoja sodelavcev, 

ki jih vodi. Vsebina rednih letnih razgovorov zajema zaokrožen pregled doseženih delovnih 

rezultatov in ciljev, pogovor o delovnih razmerah s poudarkom na predlogih za izboljšave, ki 

jih lahko prispeva sodelavec, ter načrtovanje delavčeve prihodnosti (Majcen, 2009).  

 

2.8 Sistemi plač in nagrajevanje 

 

Sistem nagrajevanja so usklajena politika, procesi in praksa neke organizacije, ki glede na 

prispevek k podjetju nadgrajuje svoje zaposlene. Je predvsem način spodbujanja dosežkov. 

Pri sistemu nagrajevanja lahko gre za finančne nagrade (spremenljiva in nespremenljiva 
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plača) in razne ugodnosti pri delu, lahko pa za drugačne vrste nagrade (priznanja, pohvale, 

dosežki, osebni razvoj), v mnogih primerih gre za sistem nagrajevanja uspešnosti. V učinkovit 

načrt sistema nagrajevanja je vgrajena strategija nagrajevanja, ki jo bo s postavljenimi cilji 

mogoče doseči (Lipičnik 1998). 

Plača vključuje vse prejemke, ki jih zaposleni dobi skupaj s plačo (tudi plačilo za uspešnost), 

ter nagradami za dobro delo (ne glede na obliko), ki jih zaposleni dobijo poleg plače. Ko 

govorimo o nagrajevanju uspešnosti na splošno mislimo na plačilo po uspešnosti, nagrade in 

ugodnosti. Vsaka organizacija ima uveljavljen svoj določen sistem nagrajevanja. Poleg plač, 

sistem vključuje tudi druge mehanizme motivacije v zvezi z delom ugodnosti pri delu. 

Nagrajevanje so plače in indirektne bonitete, ki jih zaposleni prejema v organizaciji. Bonitete 

so oblika nagrajevanja, ki jih zaposleni dobi poleg plače – različni programi, storitve, plača za 

čas, ko se ne dela (Merkač, 1998). Ko govorimo o nagrajevanju uspešnosti na splošno, 

mislimo na plačilo po uspešnosti, nagrade in ugodnosti. Spodnja slika nam prikazuje sestavine 

sistema plač in nagrajevanja. Zupan (2009). 

V osnovi razlikujemo med stalnim delom prejemkom zaposlenih, ki je odvisen od tega, 

kakšno je delo, ki ga nekdo opravlja in gibljivim delom prejemkov zaposlenih, ki je odvisen 

od tega kako dobro opravlja zaposleni delo. Stalni del v največji meri običajno zajema 

osnovno plačo, ki jo delavec dobi za opravljeno delo. Stalna so tudi nadomestila plače za ure 

upravičene odsotnosti (dopusti, prazniki, bolezenski izostanki). Pod stalni del spadajo tudi 

dodatki in ugodnosti, to je npr dodatek za težke delovne razmere, dodatek za nočno delo, 

dodatek za delovno dobo. Večina ugodnosti je prav tako povezana z delovnim mestom (npr. 

dodatno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje), nekatere pa lahko zaposleni 

dobijo glede na svojo uspešnost (uporaba službenega avtomobila v zasebne namene le za 

najboljšega prodajalca,..). Gibljivi del v celoti predstavljata plačilo za uspešnost in nagrade. 

Osnovna plača, nadomestila, dodatki in plačilo po uspešnosti se praviloma izplačajo v denarju 

ali vrednostnih papirjih (delnicah, vrednostni boni,..), nagrade in ugodnosti pa so lahko 

denarne ali nedenarne oblike (sem spadajo vse oblike prejemkov v naravi in nematerialne 

ugodnosti-višji ugled, ter nematerialne nagrade- priznanja, pohvale). Temeljna razlika med 

nedenarnimi in nematerialnimi nagradami je v tem, da slednje niso povezane z večjo 

vrednostjo, ki jo lahko izrazimo v denarju (Zupan, 2009). 
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3 KADROVANJE 

 

3.1 Opredelitev 

 

V strokovni literaturi srečamo številne opredelitve pojma kadrovanje. Da ne bi navajala vseh 

definicij, sem se odločila za najstarejšo navedbo, ki jo je avtor podal že leta 1980 in zajema 

oziroma opredeljuje vse aktivnosti, ki se dogajajo v procesu kadrovanja tako v širšem, kot 

tudi v ožjem smislu. »V širšem smislu opredeljujemo kadrovanje kot sistematično 

ugotavljanje potreb in pridobivanje kadrov, vključujoč celotno problematiko poklicnega 

usmerjanje, svetovanje in spremljanja kadrov ter njihovega sprejemanja, uvajanja, 

razvrščanja, premeščanja, napredovanja, njihove gibljivosti in zamenljivosti. V ožjem smislu 

pojem kadrovanja zajema problematiko pridobivanja in zaposlovanja kadrov« ( Svetlik e 

tal,.1980:48-49) 

Kadrovanje je torej proces pridobivanja in zaposlovanja najustreznejšega kandidata za prosto 

delovno mesto, z namenom pozitivnega vpliva na doseganje organizacijskih ciljev. Glede na 

vidik kvalitete in kvantitete razlikujemo dve ravni kadrovanja( Oman, 1981:247): 

- Ekstenzivno kadrovanje, kjer gre za pridobivanje in sprejemanje potrebnega števila 

kadrov, kakovostni vidik je sekundarnega pomena. 

- Intenzivno kadrovanje, kjer so najpomembnejši le kakovostni elementi in temelji na 

oblikovanih in določenih kriterijih. Pri tej obliki kadrovanja je potrebno imeti ustrezno 

kadrovsko službo z dobro usposobljenimi in strokovno podkovanimi kadri.  

 

Da bo organizacija uspešno delovala, morajo vodilni poskrbeti za najbolj učinkovit sistem 

kadrovanja, ki temelji na kvaliteti ( to so kadri z ustreznimi kompetencami, kot so veščine, 

sposobnosti, znanje, itd) in kvantiteti ( ustreznem številu kadrov). Ustrezno število kadrov v 

organizaciji omogoča, da delo nemoteno poteka, medtem ko kadri z ustreznimi kompetencami 

so zagotovilo, da bo delo učinkovito opravljeno. Proces kadrovanja v organizaciji sestoji iz 

vrst aktivnosti, kot so planiranje, pridobivanje, selekcija, uvajanje in razvoj kadrov, vse do 

prekinitve delovnega razmerja. Osnovni pogoj kadrovanja je urejena kadrovska politika, saj ta 

določa smer kadrovanja (Novak, 2008).  
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3.2 Kadrovska politika 

 

»Kadrovska politika predstavlja celoto sprejetih načel in smernic, ki se nanašajo na razvoj in 

prakso delovanja kadrov. Poseben poudarek je na učinkovitem sprejemanju in razporejanju 

kadrov in na stimulativnem odnosu do strokovnega in osebnostnega razvoja kadrov. 

Kadrovska politika je močno povezana s strategijo podjetja, saj oblikuje metode in smer 

razvoja kadrov, ter opredeljuje okvirne naloge in najugodnejše pogoje dela ter njeno 

realizacijo. Ustrezati mora kulturi organizacije« (Novak, 2008:81).  

 

Slika 3.1: Medsebojna povezanost ciljev, strategije, politike in postopkov 

 

 

Vir: Novak (2008) 

 

Slika (3.1) nam prikazuje medsebojno povezavo ciljev, strategije, politike in postopkov 

organizacije. Kadrovski cilji predstavljajo zavestno izbrane smotre. Kadrovska strategija 

predstavlja pot za dosego ciljev. Kadrovska politika nadzoruje način uspešnosti doseganja 

smotrov. Brez kadrovskih postopkov ni uresničevanja kadrovske politike. Na podlagi 

kadrovskih ciljev se v organizaciji določa kadrovska politika in kadrovska strategija ter 

postopki za uresničevanje ciljev (Novak, 2008:81). 
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Za uresničitev ciljev celotne družbe je potrebno kadrovsko politiko kratkoročno in dolgoročno 

načrtovati in pri tem upoštevati vse potrebe po izobraževanju in celovitem uveljavljanju 

kadrov. Le na ta način se doseže uresničitev osebnih in družbenih interesov, ki predstavljajo 

temeljne sestavine kadrovske razvojne politike (Sedej, 1997).  

 

3.3 Pogoji za uspešno kadrovanje 

 

Uspešno kadrovanje pomeni zmogljivost vseh faz dela, pri katerih morajo biti izpolnjeni 

določeni pogoji. Ti pogoji so naslednji (Oman, 1981:257): 

1. Osnovni pogoj kadrovanja je urejena kadrovska politika, ki določa smer kadrovanja. 

2. Drugi pogoj kadrovanja so profili skupin delovnih nalog, ki postavljajo psihofizične 

zahteve ali zahteve po znanju in s tem tudi potrebe po različnih delavcih za različne 

skupine delovnih nalog. 

3. Pomemben pogoj kadrovanja je analiza strukture kadrov (analiza strukture po izobrazbi, 

kvalifikaciji oziroma poklicih in po starosti delavcev). 

4. Planiranje potreb po kadrih izhaja iz posnetka obstoječega stanja in perspektiv 

organizacije glede kadrov in iz primerov, kakšna bi morala biti kadrovska struktura v 

sedanji situaciji in v perspektivnem razvoju, glede na strateški plan organizacije. 

5. Planiranje pridobivanja kadrov je zelo pomemben pogoj uspešnega kadrovanja, saj 

vsebuje planiranje akcij, ki nam zagotavljajo ustrezne kadre in nakazuje tudi dva možna 

vira kadrovanja: notranji vir in zunanji vir pridobivanja kadrov. 

6. Strokovno izvedena selekcija, z uporabo različnih metod in tehnik, kar je seveda odvisno 

od števila prijavljenih kandidatov in zahtevnosti delovnega mesta.  

7. Kot pogoj predstavlja tudi organizacija sistematičnega uvajanja novosprejetih kadrov v 

organizacijo in v delovni proces z različnimi pristopi, ki so odvisni od posameznika in 

zahtevnosti delovnega mesta.  

8. Skrb za razvoj kadrov v organizaciji – organizacija lahko sposobne kadre v organizaciji 

obdrži, saj se kadri s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem osebnostno in strokovno 

razvijajo.  
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Poleg zgoraj navedenih pogojev, ki so pomembna osnova za učinkovito kadrovanje, je 

potrebno biti pazljiv oziroma pozoren na možne probleme strokovnega kadrovanja. 

Najpogostejši problemi kadrovanja so (Novak, 2008:83-84): 

- problemi pri oblikovanju kadrovske politike se kažejo predvsem, kadar je politika 

kadrovanja pomanjkljiva. Pri tem je potrebno vso pozornost nameniti zadostni utemeljitvi, 

prilagoditvi in učinkovitosti sprejemanju načel, ciljev, stališč in kriterijev kadrovanja.  

- problem organizacije kadrovske dejavnosti – problemi so opaženi zlasti takrat, kadar 

kadrovska služba ni organizirana kot strokovna služba in se vsa njena vprašanja rešujejo v 

splošnem sektorju.  

- problematika uporabe metod in tehnik dela na področju kadrovske dejavnosti; delo 

kadrovskih delavcev je uspešnejše in učinkovitejše s primerno vzpostavljenimi sistemi, 

uporabo različnih postopkov in metod dela, različnih tehnik, obrazcev, itd. 

- problemi z zaposlenimi, ki opravljajo posamezne kadrovske naloge – ti problemi se lahko 

kažejo v pomanjkljivi strokovni izobrazbi delavcev, nezadostni usposobljenosti, 

neustrezni komunikaciji, nemotiviranosti. Potrebno je čim prej odkriti vzroke, ki privedejo 

do problemov, jih analizirati in slediti ciljem za odpravo nastalih problemov.  

- problematika objektivnih okoliščin kadrovanja se kaže v kvaliteti in kvantiteti 

razpoložljivih in primernih kandidatov za zaposlitev. Potrebno je neprestano spremljanje 

okolja, delovanja trga delovne sile in takojšnjega ukrepanja ob morebitnih nepredvidljivih 

situacijah.  

 

Navedeni problemi lahko za organizacijo predstavljajo trn v peti, če niso pravočasno odkriti. 

Zato je potrebno, da organizacija stalno spremlja dogajanja znotraj organizacije in probleme 

pravočasno odkrije in zato ustrezno ukrepa.  

 

3.4 Proces kadrovanja 

 

Proces kadrovanja v organizaciji sestoji iz vrst aktivnosti, kot so planiranje, pridobivanje, 

selekcija, uvajanje in razvoj kadrov, vse do prekinitve delovnega razmerja. »Pojem proces 

lahko obravnavamo kot tok med seboj odvisnih dogodkov in aktivnosti, ki postopno potekajo 

zaradi doseganja nekega namena, cilja ali rezultata« (Florjančič, Bernik in Novak, 2004:75)., 

Skupaj s kadrovskimi strokovnjaki je management odgovoren za učinkovit potek vseh 
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aktivnosti v procesu kadrovanja. Management mora zato biti dobro seznanjen s kadrovsko 

funkcijo v podjetju, saj nepoznavanje zahtev, določenih s strani sistematizacije, in nepravilna 

zasedba delovnih mest, vodi v slabšo proizvodno zmogljivost in negotovost pri opravljanju 

nalog v podjetju (Novak, 2008). 

 

Slika 3.2: Proces kadrovanja 

 

Vir: Novak (2008) 

 

Proces kadrovanja je torej sestavljen iz več različnih faz; to so planiranje, pridobivanje, 

selekcija, uvajanje in razvoj kadrov, vse dokler delavec svojega delovnega mesta ne zapusti 

(upokojitev, odpoved, zamenjava delovnega mesta itd). Ko delavec zapusti svoje delovno 

mesto, se sprosti delovno mesto in s tem znova začne proces kadrovanja (slika 3.2).  
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3.4.1  Planiranje kadrov 

 

Planiranje kadrov je sistematičen in nenehen proces, ki prepoznava potrebe po kadrih v 

organizaciji, pri čemer pa moramo upoštevati spreminjajoče pogoje poslovanja v organizaciji 

ter hkrati individualne potrebe posameznikov. Z planiranje kadrov ne mislimo samo na to, 

koliko ljudi bomo potrebovali, ampak tudi na to, kako bomo ugotavljali potrebne vire in 

kakšne korake bomo uporabili za njihovo pridobivanje. ( Florjančič, Ferjan in Bernik, 

1999:14) 

Florjančič in Jereb (1998:32) pravita, da je planiranje kadrov uspešno takrat, ko: 

- se raven zaposlenih stabilizira, saj se pri tem nezaposlenost zmanjša, vse to pa vodi k 

večji varnosti zaposlitve; 

- se v primeru, da mladi kadri v organizaciji ne vidijo več perspektive v dokazovanju in 

napredovanju, prepreči njihov odhod iz organizacije, ki so se v določenem času 

usposobili za določena delovna mesta; 

- se število problemov zmanjša, če zapusti organizacijo nekdo od vodilnih; 

- se posameznim oddelkom dodeli denarna sredstva tako, da ima za doseganje 

načrtovanih ciljev vsak oddelek zadostno število ljudi. 

 

Načrtovanje kadrov je proces, ki opredeljuje tako sedanje kot prihodnje potrebe organizacije 

po zaposlenih za doseganje ciljev organizacije. Planiranje kadrov naj bi služilo kot povezava 

med upravljanjem s človeškimi viri in celovitim strateškim načrtom organizacije, saj ko 

organizacija planira svoj strateški razvoj, mora hkrati načrtovati potrebne kadre, ki bodo 

omogočili pravočasno doseganje zastavljenih ciljev. Če želimo načrtovanje kadrov uspešno 

izpeljati, je potrebno ugotoviti kakšne delavce potrebujemo, kar ugotavljamo na osnovi 

sistematizacije dela, koliko kadrov potrebujemo, ob katerem času in za koliko časa bomo 

potrebovali kadre in pa katere lokacije potrebujejo nove kadre (Novak, 2008). 
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3.4.2 Pridobivanja kadrov 

 

Pridobivanje kadrov je proces pri katerem je potrebno ugotoviti kje in kako bo organizacija 

pridobila ustrezne kadre, ki jih potrebuje za nemoteno delovanje. Pri tem mora organizacija 

prepričati potencialne kandidate, da se prijavijo za delo. Cilj pridobivanja kadrov je torej 

iskanje ustreznega števila posameznikov, z ustrezno usposobljenostjo in znanjem, ter 

spodbujanje zadostnega števila le teh, da se prijavijo za delo v določeni organizaciji (Novak, 

2008). 

 

3.4.3 Selekcija ali izbiranje kadrov 

 

Selekcija ali izbiranje kadrov je izbor ustreznega števila kadrov med večjim številom 

kandidatov, za katere smatramo da imajo vse tiste lastnosti, znanja in sposobnosti, ki so 

potrebne za zasedbo konkretnega delovnega mesta. Izbor kadrov je potrebno skrbno pripraviti 

in upoštevati načelo poštenosti in strokovnosti. Velikokrat se zgodi, da kriteriji izbora niso 

enotni za vse kandidate, saj pri izbiri kadrov vplivajo drugi faktorji npr. osebne zveze. V 

takem primeru je selekcija nesmiselna, ker postane njen uspeh popačen (Novak, 2008). 

 

3.4.4 Uvajanje kadrov 

 

Nove kadre je potrebno sistematično uvajati v organizacijo in v skupine delovnih nalog. To 

dosežemo z organizacijo uvajalnih seminarjev, z individualnim uvajanjem, stažiranjem, 

prakticiranjem kandidatov. V interesu organizacije je, da novega sodelavca čim prej in čim 

bolje vpelje v delo, da prevzame strokovne naloge, ki jih ima na svojem novem delovnem 

mestu. Uvajanja kadrov lahko opredelimo kot aktivnost kadrovskih strokovnjakov in vodij, da 

na novo sprejeto osebo seznanijo (Novak, 2008:136): 

- z organizacijo (s pravili organizacije); 

- s socialnim delovnim okoljem (z vsemi delavci s katerimi bo nova oseba prihajala v 

stike); 
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- s fizičnim delovnim okoljem (s prostorom in opremo, ki jo bo nova oseba imela na 

razpolago); 

- z delom ( naloge in opravila, katere bo nova oseba opravljala). 

 

Cilj uvajanja je torej, da se novi delavec čim prej seznani z vsemi nalogami, opravili in 

odgovornosti organizacije, saj lahko s tem začne svoje delo opravljati s polno storilnostjo, pri 

tem pa doseže osebno zadovoljstvo. Čas uvajanja je seveda odvisen od zahtevnosti in 

odgovornosti dela.  

 

3.4.5 Razvoj kadrov 

 

Proces kadrovanja se ne zaključi s fazo uvajanja, saj je treba znati uspešne, učinkovite in 

zanesljive delavce v organizaciji obdržati. Zato mora organizacija s stalnim izobraževanjem, 

napredovanjem, premeščanjem in drugimi ugodnostmi, ki preprečujejo odhod delavcev iz 

organizacije, skrbeti za zadovoljstvo in razvoj zaposlenih (Novak, 2008). 

 

3.4.6 Prekinitev delovnega razmerja 

 

Proces kadrovanja se v širšem smislu konča s prekinitvijo delovnega razmerja, ki lahko 

nastopi na pobud delodajalca ali delavca. Delavec lahko odpove delovno razmerje kadarkoli, 

delodajalec pa samo v primerih, ki so določeni z zakonom. Na tak način je delavec varovan 

kot šibkejša stranka v pogodbenem delovnem razmerju. Najpogostejši primeri prekinitve 

delovnega razmerja so zapuščanje podjetja po lastni želji, odpuščanje ali odpoved s strani 

delodajalca in upokojitev. Najpogostejši vzroki za zapuščanje podjetja so nezadovoljstvo 

zaposlenega s plačilom za opravljeno delo, slabi medsebojni odnosi, nezmožnost 

napredovanja, slabi delovni pogoji in opravljanje neustreznega dela. Delodajalec lahko 

skladno z Zakonom o delovnem razmerju odpusti delavca zaradi poslovnih razlogov ( 

prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, ekonomski, organizacijski, tehnološki ali 

strukturni razlogi), zaradi razloga nesposobnosti (delavec ne dosega pričakovanih rezultatov, 

ne opravlja dela pravočasno, strokovno in kakovostno,..) in zaradi krivdnega razloga ( delavec 
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krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja) ( Florjančič, Ferjan in Bernik, 

1999:147). Odhod v pokoj doseže posameznik navadno v pozni odraslosti, ko doseže ustrezno 

starost ali ustrezno delovno dobo. Starost za upokojitev v letu 2016, navaja Delo, znaša za 

ženske 59 let oz 39 let in štiri mesec delovne dobe, za moške pa 59 let in 4 mesece oz 40 let 

delovne dobe.  

 

3.5 Vodenje in kadrovska funkcija 

 

3.5.1 Vodenje 

 

Vodenje predstavlja eno najpomembnejših nalog kadrovskih vodij, ki morajo vplivati na 

zaposlene, jih usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z delom in 

poslovanjem dosegajo izide ter uresničujejo cilje podjetja. Razmerje med vodenjem in 

kadrovsko funkcijo je oboje smerno: kadrovski strokovnjaki skrbijo za profesionalno tehnična 

opravila, ki so povezana s kadri, hkrati pa so kadrovske vodje in kadrovski strokovnjaki 

skupno odgovorni za učinkovit potek vseh kadrovskih procesov ( selekcija, sprejemanje, 

razporejanje, izobraževanje, nagrajevanje,..). Vodje so v osnovi tudi kadrovski strokovnjaki, 

saj se od njih zahteva dobro poznavanje specifičnosti kadrovske funkcije. Naloga kadrovskih 

vodij je tudi skrb za dodajanje vrednosti z vodenjem, kjer morajo poleg usposabljanja 

zaposlenih, da dosežejo svoje cilje, pripraviti, da si to zares želijo (Florjančič in Bernik, 

2004). Dolžnosti kadrovskih vodij se v sodobnem poslovanje delijo na direktne naloge 

vodenja, ki so povezane z vsemi opravili ravnanja organizacije v smeri uresničevanja zahtev 

poslovne politike in kadrovske naloge, ki se nanašajo na (Florjančič, Kavran, 1994:56):  

- to, da se na prava mesta razporeja ljudi v skladu z njihovimi sposobnostmi in znanjem, 

stalno se preverja delovne rezultate vsakega posameznika; 

- orientacijo novih kadrov – njihovo seznanjanje z elementi delovnega procesa; 

- »training« – v teku delovnega procesa je dobrodošlo dopolnilno usposabljanje in 

izboljševanje dela posameznikov; 

- zagotavlja se učinkovito sodelovanje z zaposlenimi in med njimi; 
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- interpretacijo, tolmačenje poslovne politike in delovnih postopkov v organizaciji 

sodelavcem je hitro in enostavno, sistem dvosmernih komunikacij je dobro 

organiziran; 

- kontrolo stroškov dela, finančnih in materialnih sredstev; 

- skrb za delovne pogoje. 

 

Kadrovski vodja mora imeti specifična kadrovska znanja, ki si jih je pridobil v procesu 

svojega izobraževanja, obenem pa mora imeti prirojene oziroma kasneje pridobljene 

vodstvene lastnosti. Predstavlja most med interesi zaposlenih in vodstvom organizacije, zato 

se ga ponekod uvršča med vršni (top) management, saj predstavlja vir pomembnih informacij. 

( Florjančič, Bernik, 2004:11-12). Vodja kadrovske službe je odgovoren za tri področja: 

- vodi kadrovsko službo in svetuje vršnemu managementu o posameznih kadrovskih 

zahtevah; 

- snuje vsa opravila v okviru kadrovske funkcije ( selekcija, sprejemanje, 

premeščanje,..) in kontrolira njihovo opravljanje in ; 

- svetuje in izobražuje vršni management o novih smereh razvoja organizacije dela, o 

posameznih metodah in tehnikah vodenja. Kadrovski vodja mora stalno spremljati 

razvoj na kadrovskem področju v svetu in ta znanja prenašati v podjetje. (Florjančič, 

Bernik, 2004:13) 

 

Naloga vodij kadrovskih sektorjev je torej priprava in oblikovanje predlogov za izboljšano 

delovanje kadrovske funkcije, medtem ko je odločitev za njihovo sprejetje in realizacijo v 

rokah vršnega managementa.  

 

3.5.2 Kadrovska funkcija 

 

Kadrovska funkcija se je skozi preteklost najmočneje spreminjala in pridobivala pomen. Na 

njeno pospešeno uveljavljanje sta vplivala spremenjena vloga in pomen človeka. Človek je ( 

kot že večkrat omenjeno) najpomembnejši proizvodni tvorec, saj s svojimi znanji in 

sposobnostmi, ter motiviranostjo pripomore k doseganju ciljev organizacije. Kadrovska 

funkcija obsega splet različnih medsebojno povezanih in odvisnih nalog: 
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- opravila pri sistematizaciji delovnih mest 

- struktura zaposlenih 

- kadrovski viri 

- medsebojni odnosi pri delu 

- izobraževanje kadrov 

- delovni čas in njegovo izrabo 

- ocenjevanje kadrov 

- delitev sredstev za plače 

- psihotehnične analize 

- motiviranje 

- reševanje socialnih vprašanj, kakovost življenja 

- profesionalno usmerjanje in izbiranje kadrov 

- informiranje. 

 

Najpomembnejša in najzahtevnejša naloga kadrovske službe je pridobivanje oziroma 

zagotavljanje potrebnih kadrov, saj je od nje odvisno ali bodo kadri pravočasno sprejeti in ali 

bodo sprejeti le najboljši kadri in tudi to, ali bo v organizaciji zagotovljeno potrebno število 

delavcev (Sedej, 1997). Organizacijo kadrovskih služb oziroma oddelkov za ravnanje s 

kadrovskimi viri bi lahko ločili glede na operativni in strateški vidik. Kadrovska dejavnost v 

operativnem smislu je mišljena kot njena logistika ( tradicionalne kadrovske naloge – 

zaposlovanje, nameščanje, usposabljanje, odpuščanje itd). Glavni cilj operativne logistike je, 

da so posamezne naloge opravljene v zastavljenem času in da so kadri vedno na voljo za 

določeno delo. Kadrovska dejavnost v strateškem smislu zajema vse naloge, od načrtovanja 

kadrov do vodenja in spremljanja. Namen tega je čim boljša izraba kadrovskih virov in 

usmerjanje organizacije k podjetniškemu načinu delovanja (Možina, 2002:17). Funkcija 

kadrovske dejavnosti je torej opis in analiza dela, načrtovanje in pridobivanje, izbiranje in 

nameščanje, izobraževanje, razvoj, ocenjevanje in nagrajevanje, vzdrževanje, spremljanje in 

izboljševanje, ter raziskovanje kadrovske dejavnosti. (Možina, 2002:8) 

Kadrovska funkcija je organizirana kot posebna organizacijska enota znotraj širše 

organizacijske zasnove. Proces kadrovanja v organizaciji sestoji iz vrst aktivnosti, kot so 

planiranje, pridobivanje, selekcija, uvajanje in razvoj kadrov, vse do prekinitve delovnega 

razmerja. S tem pa neposredno vstopa v vse druge procese pri katerih je osnovni dejavnik 

človek, njegova sposobnost, znanje, veščine, stopnja njegove motiviranosti in integriranosti. 
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Osnovno gibalo in porabnik dela rezultatov dela vsake organizacije je človek, če je svoboden. 

Da pa bi postal svoboden, je poleg pravnih pogojev treba zagotoviti tudi široka znanja o 

položaju človeka v organizaciji. S tem pa se ukvarja kadrovska funkcija ( Florjančič, 

Vukovič, 1998:15). Kadrovska funkcija ima v organizaciji poslovanja enakovredno mesto 

med drugimi poslovnimi funkcijami. Večji pomen je kadrovska dejavnost pridobila v zadnjih 

dobrih dvajsetih letih, pred tem pa je veljalo, da se je potrebno s kadri ukvarjati le zato, da se 

zadosti zahtevam po različnih evidencah, pregledih in predvsem zaradi predpisov (Merkač, 

2005).  

Kadrovska dejavnost se danes sooča z večjim obsegom dela, strokovnostjo in odgovornostjo. 

Lahko rečemo, da je danes kadrovski dejavnosti priznana visoka vrednost. Ko delavec sklene 

delovno pogodbo, se delo v kadrovski dejavnosti nadaljuje, saj se je potrebno s kadri nenehno 

ukvarjati in to individualno, če želimo, da bodo rezultati zaposlenega takšni, kakršni smo jih 

pričakovali ob njegovem sprejemu. Rezultat vztrajnega dela s kadri so inovativnost, 

kreativnost in perspektivnost. Delo z ljudmi ni lahko; zaposleni v kadrovski dejavnosti morajo 

pri svojem delu obvladati znanja s področja upravne organiziranosti z opredelitvijo družbenih 

in znanstvenih izhodišč kadrovske politike, posebna strokovna znanja, ki so zadostna za 

razumevanje posebnosti kadrovske problematike in kadrovskih procesov, metode in tehnike 

ter identifikacija razvojne kadrovske dejavnosti, itd. (Sedej, 1997).  

 

 

4 RAZVOJ KADROV V IZBRANEM PODJETJU  

 

4.1 Predstavitev podjetja  

 

Izbrano podjetje je nastalo leta 1947 in se v osnovi ukvarja s pridelovanjem vin. Družba 

skupno obdeluje 570 ha vinogradov, kjer negujejo različne vinske sorte. Od leta 1995 je 

družba obnovila nasade na 408,17 ha površin. (interno gradivo) 
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4.1.1 Poslanstvo 

 

Poslanstvo podjetja temelji na razvoju tradicionalne vinogradniške in vinske kulture na 

domačem področju v dobro vseh deležnikov. (Interno gradivo podjetja) 

 

4.1.2 Vizija 

 

S proizvodnjo kakovostnega vina želijo biti prisotni na tujih trgih. (Interno gradivo podjetja) 

 

4.1.3 Vrednote 

 

- Predanost trti in vinu 

- Dobra kakovost za pravo ceno 

- Iskrena komunikacija za razvoj pristnih odnosov 

- Poslovna uspešnost za trajnostni razvoj 

- Varno, ustvarjalno okolje za zaposlene in partnerje (Interno gradivo podjetja) 

 

4.1.4 Cilji  

 

1. Donosnost na investirani kapital: 4,3 % 

2. Dvig internacionalizacije 

3. Prestrukturiranje domačega trga 

4. Dvig povprečne prodajne cene vina 

5. Predstavitev 3 novih vin vsako leto 

6. Obnova in prenova dodatnih 90 ha vinogradov 

7. Povprečen obseg investicij: 809.735 EUR na leto 

8. Max. stopnja zadolženosti na letni osnovi: 20 % (celotnega dolga v vsoti dolga in 

kapitala)  

9. Pravi ljudje na prava mesta (Interno gradivo podjetja) 
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4.1.5 Ponudba vinske kleti 

 

Tabela 4.1: Kakovostna vina  

Rdeča linija Bela linija 

 malvazija  

refošk chardonnay 

kabernet  

rose  

Vir: Letno poročilo družbe 2015 

 

Družba se najbolj osredotoča na segment vrhunskih vin. Da je vino označeno za vrhunsko, 

mora ustrezati točno določenim pogojem – zadostna kislina, sladkorna stopnja, dobra 

kakovost grozdja ...V tem segmentu so razvili sledeče blagovne znamke: 

- Izbrane lege – so vrhunska vina namenjena širšemu krogu kupcev tako v velikih 

trgovskih centrih kakor v restavracijah. Vina zorijo v velikih hrastovih sodih (rdeča) in 

inox posodi (bela).  

- Vrhunska vina iz linije »Sonček« združujejo aromatična vina (sladki muškat). 

Namenjena so širšemu krogu kupcev tako v velikih trgovskih centrih kakor v 

restavracijah. Zorenje teh vin poteka v inox posodi. ( Letno poročilo družbe 2015) 

 

Tabela 4.2: Vrhunska vina 

Rdeča linija Bela linija 

refošk malvazija 

cabernet sauvignon sladki muškat 

shiraz sivi pinot 

merlot rumeni muškat  

rose chardonnay 

Vir: Letno poročilo družbe 2015 

Premium vina so namenjena prodaji restavracijam, vinotekam. Vina zorijo v velikih hrastovih 

sodih, starejših barikih in inox posodi. (Letno poročilo družbe 2015) 
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Tabela 4.3: Premium vina  

Rdeča linija Bela linija 

plemenito rdeče plemenito belo 

refošk malvazija 

merlot  

cabernet sauvignon  

cabernet shiraz  

modri pinot  

Vir: Letno poročilo družbe 2015 

 

Super premium vina so njihova najprestižnejša linija, za zorenje teh vin uporabljajo le nove 

barik sodčke. Namenjena so prodaji restavracijam in vinotekam. (Letno poročilo družbe 2015) 

 

Tabela 4.4: Super premium vina  

Rdeča linija Bela linija  

 malvazija 

shiraz  

cabernet sauvignon  

merlot  

Vir: Letno poročilo družbe 2015 

 

4.1.6 Organizacija podjetja 

 

Izbrano podjetje je glede na pravnoorganizacijsko strukturo družba z omejeno odgovornostjo 

(d. o. o). (Interno gradivo podjetja) 
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4.2 Človeški viri 

 

Vodstvo družbe je odgovorno za pravočasno zagotovitev virov, ki so potrebni za: 

- izvedbo in izboljševanje sistema vodenja kakovosti in 

- doseganje in povečevanje zadovoljstva odjemalcev z izpolnjevanjem njihovih zahtev.  

 

Vodstvo organizacije je opredelilo in zagotovilo potrebne človeške vire za doseganje in 

izpolnitev zahtev odjemalcev, ki so kompetentni na osnovi primerne izobrazbe, 

usposobljenosti, veščin in izkušenj. Izbrano podjetje šteje 94 zaposlenih. Spodnja tabela 

(tabela 4.6) nam prikazuje število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe. (Interno gradivo 

podjetja) 

 

Tabela 4.5: Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe 

VII.. 7 

VI. 10 

V. 21 

IV. 12 

III. 10 

II. 34 

SKUPAJ: 94 

Vir: Letno poročilo družbe 2015 
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Tabela 4.6: Segmentacija zaposlenih 

 izobrazba 2012 2013 2014 2015 

 1–6 

2016 

Plan 

2016 

VŠ (VII.) 5 6 6 7 7 9 

VŠ (VI.) 9 9 9 10 10 10 

SŠ (V.) 20 20 22 21 22 20 

KV (IV.) 8 7 11 12 9 9 

KV (III.) 11 11 10 10 10 10 

NIŽ (II.) 39 37 36 34 33 33 

SKUPAJ 92 92 94 94 91 91 

Vir: interno gradivo družbe 

 

Prikaz v tabeli (tabela 4.7) prikazuje pozitivno segmentacijo v zadnjih petih letih. Razberemo 

lahko, da se je število zaposlenih s VI. in VII. stopnjo izobrazbe povišalo (predvsem s VII. 

stopnjo). Do konca leta 2016 bosta diplomirali še dve osebi, kar pomeni, da je družba v 

primerjavi z letom 2012 občutno dvignila nivo izobrazbe. Zaposleni s V. stopnjo ostajajo na 

enakem nivoju, medtem ko se zmanjšuje število zaposlenih z II. in III. stopnjo izobrazbe, 

predvsem zaradi upokojitev znotraj procesa kmetijske proizvodnje in procesa polnjenja vin 

(Interno gradivo podjetja).  

Podobno strukturo zaposlenih pričakujejo v naslednjih letih, želijo pa si razvijati kompetence 

posameznikov. V letu 2015 je bila fluktuacija nekoliko višja, kar je bilo pričakovano, saj se je 

upokojilo kar pet oseb. Slednja znaša skoraj 15 %, vključujoč dva sporazumna odhoda in 

sedem prihodov. Ob zaključku prvega polletja 2016 je bila fluktuacija 6,5 % in se večinoma 

nanaša na premike v kmetijski proizvodnji (dve sporazumni prekinitvi in dva poteka pogodbe 

za določen čas. En potek pogodbe beležijo v kleti. Človeški viri so za družbo zelo pomembni. 

Proces ravnanja s človeškimi viri je bil v zadnjih treh letih deležen številnih sprememb. 
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Zastarelost splošnih aktov, zakonska neusklajenost, neprilagojenost sistemskim spremembam, 

neustrezna sistematizacija, potreba po vzpostavitvi bolj učinkovitega plačnega sistema z 

uvedbo sistema nagrajevanja ter priporočila nadzornega sveta so bili ključni vzroki, da je 

uprava 17. maja 2013 sklenila z agencijo M servis »Pogodbo o izvajanju storitev 

vseživljenjske karierne orientacije« s ciljem pridobitve sredstev, ki bi omogočala izvedbo 

obsežnih projektov na kadrovskem področju. Družba je tako v obdobju dveh let naredila velik 

korak na kadrovskem področju. S 1. 1. 2015 so stopili v veljavo novi akti (interno gradivo 

podjetja):  

1. Sistematizacija delovnih mest v izbranem podjetju 

2. Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest družbe   

3. Pravilnik o plačah, nagrajevanju in napredovanju ter ostalih prejemkih iz delovnega 

razmerja v družbi 

4. Pravilnik o letnem dopustu 

5. Pravilnik o delovnem času 

6. Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu 

(mobinga)  

7. Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc  

8. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 

 

4.2.1 Sistematizacija delovnih mest  

 

Z novo sistematizacijo delovnih mest so v družbi podrobno opredelili vse zahteve, ki so 

potrebne za posamezno delovno mesto (interno gradivo podjetja).  
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Tabela 4.7 Sistematizacija delovnih mest v družbi 

  ŠIFRA DELOVNEGA MESTA  

ORGANIZACIJSKA ENOTA  

TARIFNI RAZRED  

NADREJENO DELOVNO MESTO  

PODREJENA DELOVNA MESTA  

 

ZAHTEVANA STOPNJA IZOBRAZBE  

SMER IZOBRAZBE  

ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE  

DODATNA ZNANJA -  

OSEBNOSTNE LASTNOSTI  

ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST  

KRATEK OPIS DELA 

 

 

DELOVNE NALOGE 

 

ODGOVORNOSTI 

  

POOBLASTILA  

-  

OSTALI PODATKI O DELOVNEM MESTU 

 

KRAJ DELA 

 

 

DELOVNI ČAS 

 

 

OBLIKA DELA V ZAČETNEM OBDOBJU 

ZAPOSLITVE 

 

 

ODPOVEDNI ROK 

 

 

PRIMERNOST DELOVNEGA MESTA 

IN OMEJITVE 

 

 

NAČIN DELA 

-  

 

VARSTVO PRI DELU 

V skladu z Izjavo o varnosti z oceno tveganja. 

Vir: Interno gradivo družbe 

 

4.2.2 Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest družbe 

 

Ta pravilnik ureja organizacijsko strukturo družbe in določa delovna mesta, ki so v družbi 

sistemizirana, v skladu z delitvijo dela med zaposlenimi, ki naj bi omogočila čim bolj 

optimalno uresničevanje zastavljenih ciljev družbe. Osnova za organizacijo in sistemizacijo 
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delovnih mest so dejanske in bodoče potrebe v družbi, pri čemer so bile upoštevane optimalne 

izrabe delovnih zmogljivosti, znanstveni in tehnološki dosežki, optimalna izraba delovnega 

časa ter racionalizacija delovnih pogojev (Interno gradivo podjetja). 

 

4.2.2.1 Notranja organizacija 

 

Notranjo organizacijo določa uprava družbe, ki ima izključno pristojnost ustanavljanja ali 

ukinjanja obstoječih organizacijskih enot ter delovnih mest. Notranja organizacija družbe je 

določena na makro, mezzo in mikro nivoju. Makroorganizacija določa povezave med 

osnovnimi organizacijskimi enotami in je v družbi sledeča (Interno gradivo podjetja): 

- sektor kmetijske proizvodnje, 

- sektor enologije, 

- sektor trženja, 

- finančno-računovodska služba, 

- kadrovsko-splošna služba, 

- nabava. 

 

Mezzoorganizacija določa povezave znotraj posameznih organizacijskih enot in je v družbi 

sledeča (Interno gradivo podjetja): 

1. Sektor kmetijske proizvodnje je sestavljen iz desetih delovnih enot in službe vzdrževanja. 

2. Sektor enologije sestavljajo: 

- klet – polnilnica in 

- enologija. 

 

3. Sektor trženja: 

- prodaja domači trg, 

- prodaja tuji trgi, 

- marketing in 

- logistika. 
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4. Finančno-računovodska služba 

5. Splošno-kadrovska služba 

6. Nabavna služba 

 

Slika 4.1: Organizacijska shema podjetja 

 

Vir: Interno gradivo družbe 

 

Slika (4.1) prikazuje procesno organizacijsko strukturo podjetja. Procesi v organizaciji se 

delijo na procese realizacije (PR) in podporne procese. Realizacije vseh ciljev nadzoruje 

vodstvo (PV). Vsi procesi so med seboj tesno povezani. Vsak zaposleni je delček te celote in 

prispeva k realizaciji zastavljenih ciljev.  
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Znotraj akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so opredeljene tudi tarifne 

skupine (razredi), in sicer od I. do VIII. tarifne skupine. Delovno mesto je uvrščeno v ustrezni 

tarifni razred v skladu z metodologijo za vrednotenje zahtevnosti delovnih mest. Z določitvijo 

oz. razvrstitvijo delovnega mesta v tarifno skupino in z izračunom zahtevnosti delovnega 

mesta se delavcu dodeli ustrezna osnovna plača. V kolikor je potrebno zaradi narave dela ter 

izkušenj konkretnega delavca drugače določiti pravice, obveznosti in vrednotenje dela na 

posameznem delovnem mestu, lahko uprava družbe odloči, da bo z delavcem sklenila 

individualno pogodbo o zaposlitvi. (Interno gradivo podjetja) 

 

4.2.3 Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 

 

V letu 2016 se je vodstvo odločilo posebno pozornost nameniti promociji zdravja na 

delovnem mestu, z željo ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. 

Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega 

življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje 

delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem 

delu. ( Interno gradivo podjetja). To dosežemo s kombinacijo: 

- izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,  

- spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev 

zdravja,  

- omogočanja izbire zdravega načina življenja in  

- spodbujanja osebnostnega razvoja.  

 

  

Ukrepi za promocijo zdravja na delovnem mestu: 

- omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest, 

- omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega 

okolja, 

- zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje delavcev, 

- zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja, 

- zagotavljanje skupnih družabnih prostorov, 
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- zagotavljanje izobraževanj in ozaveščanj o zdravem delovnem in življenjskem slogu, 

- spodbujanje športnih dejavnosti in dogodkov, 

- spodbujanje zdravega prehranjevanja, 

- spodbujanje opuščanja kajenja, 

- svetovanja in delavnice za obvladovanje stresa. 

 

V tekočem letu mora družba realizirati aktivnosti, predstavljene v tabeli (Interno gradivo 

podjetja): 

Tabela 4.8: Aktivnosti 

 

AKTIVNOST 

 

 

UKREP 

USTANOVITEV DELOVNE 

SKUPINE 

Priprava letnega načrta aktivnosti promocije zdravja na 

delovnem mestu. 

UREDITEV PISARNIŠKIH 

PROSTOROV 

V letu 2016 bomo nadaljevali s posodabljanjem nekatere 

pisarniške opreme (ustrezna sedišča, naslonjala, nakup 

posod za vlaženje zraka). 

ROTACIJA NA DELOVNEM 

MESTU 

Nova sistematizacija je privedla spremembe, tudi nekaj 

premikov zaposlenih na nova delovna mesta, v druge 

pisarne. 

Zagotovi se vse potrebno za nemoteno opravljanje dela in 

udobnega počutja v »novih« pisarnah. 

USPOSABLJANJE 

ZAPOSLENIH ZA VARNO 

DELO 

Izvajanje rednih usposabljanj s področja varnosti pri delu. 

Stalni ukrep. 

USPOSABLJANJE 

ZAPOSLENIH GLEDE 

V letu 2016 bo organizirana delavnica na temo zdrava 
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ZDRAVE PREHRANE, 

TELESNE AKTIVNOSTI IN 

ODPRAVLJANJA STRESA 

NA DELOVNEM MESTU 

prehrana in odpravljanje stresa na delovnem mestu. 

OSVEŠČANJE 

ZAPOSLENIH 

Zaposlene se bo z elektronsko pošto in objavami na oglasni 

deski osveščalo glede zdravega načina življenja. 

(škodljivost kajenja, pomembnost gibanja, zdrave prehrane, 

obvladovanje stresa) 

ORGANIZIRANI POHODI Ob nekaterih svetovnih dnevih, povezanih z zdravjem, se bo 

organiziralo pohode. 

INFORMIRANJE 

ZAPOSLENIH GLEDE 

POMENA SVETOVNIH DNI, 

POVEZANIH Z ZDRAVIM 

NAČINOM ŽIVLJENJA 

Zaposlene bomo v letu 2015 obveščali o svetovnih dnevih 

povezanih z zdravjem: 

- dan brez cigarete (31. januar) 

- dan zdravja ( 7. april) 

- dan gibanja (10. maj) 

- dan športa (31. maj) 

- dan brez tobaka (31. maj) 

- dan brez avtomobila (22. september) 

- dan hoje (15. oktober) 

- dan hrane (16. oktober) 

KOŠARICA ZDRAVJA Zaposlenim bo občasno na voljo košarica zdravja (svežega 

sezonskega sadja, ki ga bo priskrbel delodajalec). 

INFORMIRANJE 

ZAPOSLENIH GLEDE 

PRAVILNEGA 

DVIGOVANJA BREMEN 

Na vidno mesto bomo namestili izdelana navodila za 

pravilno dvigovanje bremen in druga promocijska gradiva, ki 

govorijo o načinih preprečevanja tovrstnih obolenj in 

poškodb. 
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E-IZOBRAŽEVANJE 20 zaposlenih se bo udeležilo spletnega izobraževanja (e-vsebin 

s področja promocije zdravja). Izbirajo lahko med tremi moduli: 

- Obvladovanje stresa 

- Zdrava hrbtenica 

- Zdravo delo za računalnikom 

 1. 1. 2015 je bil sprejet pravilnik o prepovedi alkohola, drog 

in drugih prepovedanih substanc. Namen pravilnika je 

zagotoviti ničto stopnjo alkoholiziranosti na delovnem 

mestu.  

Zaposleni morajo biti ozaveščeni o škodljivosti 

alkoholiziranosti in o negativnem vplivu alkohola na celotno 

življenje zaposlenega. 

PREPREČEVANJE 

MOBINGA 

1. 1. 2015 je bil sprejet pravilnik o preprečevanju mobinga, z 

namenom povečati ozaveščenost in informiranje zaposlenih 

o resnosti posledic, ki jih povzroči morebitno trpinčenje oz. 

mobing na duševno zdravje zaposlenega. 

ZDRAVNIŠKI PREGLEDI Vsi zaposleni morajo opraviti zdravniške preglede skladno z 

zakonsko določenimi časovnimi razponi (glede na delovno 

mesto). 

Vir: Interno gradivo družbe 

 

Agencija M servis je družbo obvestila, da sodeluje kot promotor projekta APP (Atraktivna 

Promocija Promocije zdravja pri delu), ki ga financira ZZZS. Ponudili so jim možnost 

brezplačnega dostopa  do e-vsebin s področja promocije zdravja za 20 zaposlenih.  

Projekt APP je pilotni projekt s področja zdravja pri delu. E-izobraževanje je pripravljeno na 

enostaven in razumljiv način. Učenje lahko kadarkoli prekinejo in nadaljujejo, ko jim to 

dopušča čas oz. delovni proces. (Interno gradivo podjetja)  

 



Vogrič, Tea. 2017. »Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju«. Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

49 

 

4.2.4 Pravilnik o plačah, nagrajevanju in napredovanju ter ostalih prejemkih iz delovnega 

razmerja v družbi 

 

S Pravilnikom o plačah, nagrajevanju ter ostalih prejemkih iz delovnega razmerja v družbi (v 

nadaljevanju: pravilnik) delodajalec ureja način in postopek za določitev plače, nadomestila 

plače, dela plače z naslova delovne uspešnosti in z naslova uspešnosti poslovanja ter postopek 

napredovanja na delovnem mestu. Sistem plač in njihova merila za izračun ter določanje 

drugih prejemkov delavcev so javni. Plača, nadomestila plač in del plače z naslova delovne 

uspešnosti in uspešnosti poslovanja, izplačan posameznemu zaposlenemu, je varovan osebni 

podatek in je dostopen samo s strani delodajalca pooblaščenim delavcem, ki skladno s 

pooblastili odločajo o pravicah in obveznostih sodelavcev (Interno gradivo podjetja). Plača 

zaposlenega je sestavljena iz: 

- osnovne plače, 

- dodatkov, 

- poslovne uspešnosti, 

- delovne uspešnosti. 

 

Prejemki delavcev so izraženi v bruto zneskih in jih delavci prejemajo v denarni obliki. Plača 

se izplača enkrat mesečno, in sicer 15. dne v mesecu oz. najkasneje do 18. dne v mesecu za 

pretekli mesec. Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje prvi naslednji 

delovni dan (Interno gradivo podjetja). 

 

4.2.4.1 Osnovna plača 

 

Osnovna plača je plačilo delavca za polni delovni čas, vnaprej določene delovne rezultate, 

normalne delovne pogoje in zahtevnost delovnega mesta, s katerimi je bil delavec seznanjen 

pred sklenitvijo delovnega razmerja in ne more biti nižja od najnižje osnovne plače, določene 

za posamezni tarifni razred, v katerega je posamezno delovno mesto razporejeno. Del 

osnovne plače delavca je tudi osebni prispevek zaposlenega. Za vnaprej določene 100-% 

delovne rezultate, se štejejo delovni rezultati, ki jih delavec glede na opis in delo delovnega 

mesta mora doseči. Normalni delovni pogoji, so pogoji, v katerih se delo pretežno opravlja. Ti 
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pogoji so sestavina zahtevnosti delovnega mesta in so vključeni v osnovno plačo (Interno 

gradivo podjetja). 

Zahtevnost delovnega mesta se ugotavlja z naslednjimi elementi:  

- Uvrstitev delovnega mesta v tarifni razred pri delodajalcu. 

- Povečana zahtevnost delovnega mesta (delovne izkušnje, odgovornost za vodenje na 

določeni organizacijski ravni, odgovornost za število podrejenih in zahtevnost dela, 

zahtevana dodatna znanja, napori na delovnem mestu in delovni pogoji – umski napor, 

telesni napor, neugodni vplivi okolja, vrsta in pomembnost dela. 

 

V nov plačni sistem je vključen sistem nagrajevanja. Gre za kvartalni sistem nagrajevanja. 

Namen je nagraditi bolj učinkovite zaposlene in spodbuditi ostale k večji produktivnosti – 

motivacijski pristop (Interno gradivo podjetja).  

 

4.2.5 Pravilnik o letnem dopustu 

 

S tem pravilnikom se podrobneje ureja (Interno gradivo podjetja): 

- pravica do letnega dopusta, 

- pravica do izrabe in načina izrabe letnega dopusta. 

 

4.2.6 Pravilnik o delovnem času 

 

S Pravilnikom o delovnem času družba ureja delovni čas, razporeditev delovnega časa, oblike 

delovnega časa, nadurno delo, nočno delo, odmor, počitek, evidentiranje delovnega časa in 

obračun prisotnosti na delu v družbi. Ta pravilnik velja za vse delavce zaposlene pri družbi. 

Delovni čas v družbi znaša 40 ur tedensko. V delovni čas se šteje efektivni delovni čas in čas 

odmora v trajanju 30 minut oziroma sorazmerno glede na čas, prebit na delu za delavce, ki 

delajo manj kot 8 ur na dan. Delovni čas je urejen tako, da je z razporeditvijo in smotrno 

izrabo delovnega časa zagotovljeno učinkovito izpolnjevanje delovnih nalog in obveznosti pri 

družbi. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na 
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razpolago družbi in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Efektivni 

delovni čas je osnova za izračun produktivnosti dela (Interno gradivo podjetja). 

 

4.2.7 Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem 

mestu (mobinga) 

 

S tem pravilnikom se podrobneje ureja način prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja 

posledic spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Zaščita pred 

spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu je določena in bo 

uresničena v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, določbami zakona, ki 

ureja uresničevanje načela enakega obravnavanja in določbami zakona, ki ureja enake 

možnosti moških in žensk. Določbe tega pravilnika veljajo za vse zaposlene (Interno gradivo 

podjetja).  

 

4.2.8 Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih 

substanc  

 

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc je bil 

sprejet na podlagi 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 

43/2011) ter skladno z 10. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR; Ur. l. RS, št. 21/2013).  

Za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu ter ohranjanje premoženja delodajalec 

sprejema Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih 

substanc (v nadaljevanju: pravilnik). Ta pravilnik določa prepoved dela pod vplivom 

alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, ureja postopek ugotavljanja kršitev 

prepovedi, predvideva ukrepe postopanja ob ugotovljenih kršitvah in določa sankcije za 

primere ugotovljenih kršitev(Interno gradivo podjetja) . 
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4.3 Kompetentnost, zavedanje in usposabljanje 

 

Potrebna usposobljenost in zahtevane kompetence so opredeljene z opisi del in nalog za vsako 

delovno mesto. Ozaveščanje vseh zaposlenih o izpolnjevanju zahtev odjemalcev stalno 

spremlja kadrovik z anketiranjem in programi za ozaveščanje, ki obsegajo(Interno gradivo 

podjetja): 

- objavljanje ustreznih informacij v glasilu družbe, s katerimi vodstvo na praktičnih 

primerih razlaga izvajanje politike kakovosti, 

- osebne pogovore vodstva podjetja ter vodij sektorjev ali služb z zaposlenimi, 

- usposabljanje za kakovost, HACCP, poklicno zdravje in varnost pri delu, požarno 

varnost … 

 

Potrebe po usposabljanju določa vodstvo z letnim planom. Izhodišča za ugotavljanje potreb so 

(Interno gradivo podjetja): 

- odstopanje dejanske usposobljenosti od zahtevane v opisih del in nalog, uvajanje 

novih proizvodov oziroma storitev, 

- uvajanje novih tehnoloških in merilnih postopkov, 

- uvajanje nove opreme, 

- spremembe dokumentov sistema kakovosti skupaj z zunanjimi dokumenti (uradni listi 

in standardi), 

- osvajanje novih trgov, 

- drugo. 

 

Na podlagi ugotovljenih potreb izdelajo operativni plan usposabljanja, ki ga pregleda in 

odobri predsednik uprave. Vse nove sodelavce usposobijo za poznavanje sistema vodenja 

kakovosti. O opravljenem usposabljanju vodijo zapise, ki vsebujejo tudi ugotovitve vodstva o 

učinkovitosti usposabljanja in drugih ukrepih (zaposlovanje, fluktuacija …) (Interno gradivo 

podjetja). 
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4.4 Zadovoljstvo zaposlenih 

 

Zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju merijo na dve leti na podlagi ustrezne ankete. V      

mesecu juliju 2015 so izvedli zadnjo anketo. Od zaposlenih so želeli izvedeti stopnjo 

zadovoljstva. Anketirance so razdelili v devet skupin in pridobili kar nekaj koristnih 

informacij. Izvedeli so, da zaposleni pozitivno ocenjujejo vodenje družbe in mu zaupajo. Prav 

tako so z visoko vrednostjo ocenili odnose, bodisi s posameznimi vodjami kakor tudi 

medsebojne odnose. Velik uspeh beležijo pri »Seznanjenosti zaposlenih s pomembnimi 

informacijami družbe«, saj je omenjeno področje v letu 2013 dosegalo oceno 2,9, letos pa kar 

3,6 (ocene 1–5). Vzrok pozitivnega porasta je boljša interna komunikacija, več sestankov med 

zaposlenimi in vodji, številne delavnice, izvedene v letu 2014 in 2015 v okviru sodelovanja z 

M servisom, interna delavnica, na kateri se je temeljito predstavilo poslovanje, cilje in 

strategijo družbe. Z željo, da bi se povišala stopnja motiviranosti zaposlenih, se je v tekočem 

letu uvedlo kvartalno nagrajevanje. Delovni čas je ponovno ocenjen z zelo visoko oceno, in 

sicer s 4,3. Razpolaganje z ustreznim znanjem je bilo zelo dobro ocenjeno, ponekod morda 

premalo samokritično. Potrebna bodo dodatna preverjanja, glede na to da je bila v tekočem 

letu narejena nova sistematizacija dela in da je kar nekaj zaposlenih prejelo dodatna 

zadolžitve, za katere so potrebna nova znanja. Poleg tega bodo morali usvojiti nove veščine in 

znanja tudi v okviru sistema nadomeščanja. Slednje se bo spremljalo v sklopu razvoja 

kompetenc, katerim se bo sledilo predvsem na osnovi letnih razgovorov in oceni vodij. 

Največja težava ostaja plača. Kljub reorganizaciji in nekaterim korekcijam plač ostaja 

postavka najslabše ocenjena. Največje nezadovoljstvo se pojavlja v kmetijski proizvodnji. 

Tudi delovni pogoji so bili dobro ocenjeni. To kaže, da je za zaposlene dobro poskrbljeno, 

kljub temu da je narava dela za več kot 50 % zaposlenih specifična (kmetijska proizvodnja, 

klet) in ne omogoča vedno prijetnih pogojev dela. Občutek pripadnosti podjetju ostaja na 

visoki ravni (Interno gradivo podjetja). 

 

4.5 Letni razgovor 

 

Letni osebni razgovor poteka med vodjo in zaposlenim. Za izvedbo letnih razgovorov so 

zadolžene vodje v sodelovanju s kadrovsko službo. Letni razgovor je zaželjeno opraviti enkrat 

letno in je pomemben za (Interno gradivo podjetja): 
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- priložnost za odkrit in konstruktiven dialog med vodjo in sodelavcem, 

- povečanje učinkovitega sodelovanja in njunega medsebojnega zaupanja, 

- osnova za načrtovanje nadaljnjega razvoja, izobraževanja in poklicne poti ter 

- ocenjevanje uspešnosti zaposlenih in nagrajevanje. 

Vodja in zaposleni se pogovarjata o: 

- rezultatih preteklega dela, 

- trenutni delovni uspešnosti, 

- ciljih v prihodnosti, 

- zadovoljstvu zaposlenega, 

- ambicijah in načrtih zaposlenega, 

- možnostih izboljšav v procesu. 

 

Analiza letnega razgovora mora: 

- povzeti ključne dosežke zaposlenega v preteklem letu – realizacija ciljev preteklega 

leta, 

- opredeliti ključna pričakovanja do zaposlenega za naslednje leto – postavitev ciljev za 

prihodnje leto, 

- vsebovati podlago za letno/kvartalno nagrajevanje, 

- vsebovati morebiten predlog napredovanja, 

- vsebovati plan izobraževanja za naslednje leto, 

- pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu zaposlenega, 

- ugotoviti karierne ambicije in tudi osebne načrte zaposlenega, 

- usmerjanje in spremljanje delovne uspešnosti (vodje + kadrovnik), 

- ugotoviti možnosti za izboljšanje načina dela in sodelovanja (s strani zaposlenega in 

vodje). 

Družba je z letnimi razgovori pričela leta 2015. Celotno analizo in dokončno realizacijo so 

izpeljali v mesecu marcu 2016. Opravljena je bila analiza vsakega posameznega pogovora, na 

podlagi katere so bili oblikovani predlogi glede razvoja posameznih kompetenc, postavili so 

se cilji za leto 2017, predlagana so bila izobraževanja (Interno gradivo podjetja).  

Ob zaključeni analizi so prišli do ugotovitve, da bi morali biti letni razgovori bolj ciljno 

usmerjeni, prinašati več informacij o sami produktivnosti zaposlenih. Prvi obrazci za letne 

pogovore so bili v veliki meri namenjeni mnenju in občutkom zaposlenega, kar bodo tudi v 
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bodoče ohranjali, želijo pa si nov način, ki bo enostavnejši in bo zajemal več konkretnih 

informacij glede kakovosti dela, o znanjih, s katerimi zaposleni razpolagajo in jih še 

potrebujejo, o usmerjenosti k ciljem, o zavzetosti pri delu, timskem sodelovanju. Poleg 

omenjenega se bo ocenjevala tudi realizacija zastavljenih ciljev in kompetenc (Interno gradivo 

podjetja).  

 

5 ANALIZA KADROVSKE FUNKCIJE IZBRANEGA PODJETJA 

 

 

V prejšnjem poglavju smo predstavili področja načrtovanja in upravljanja človeških virov v 

izbranem podjetju. V nadaljevanju navajamo podrobno analizo strukturiranega intervjuja. 

(priloga 1).  

Pregled domače in tuje strokovne literature je omogočil oblikovanje vprašanj za strukturiran 

intervju, katere smo ga postavili odgovorni osebi na področju managementa človeških virov v 

podjetju. Pri izvedbi raziskave smo upoštevali razumljivost vprašanj; ohranjanje lestvice, ki 

omogoča primerljivost s kasnejšimi ponovitvami raziskave. Ob načrtovanju ponovitve 

raziskave bi uporabili večstopenjsko lestvico (7-stopenjska lestvica), ki omogoča večje razlike 

med odgovori. 

S prvim vprašanjem (Ali imate oddelek za človeške vire/kadrovske vire v podjetju?) smo 

potrdili organiziranost oddelka za načrtovanje in upravljanje človeških virov v podjetju.  

V nadaljevanju nas je zanimala organiziranost kadrovske službe, število zaposlenih v oddelku, 

njihovo področje dela ter odgovornost zaposlenih za nekatera področja načrtovanja človeških 

virov.  

Povprečna izobrazba v oddelku človeških virov (kadrovska služba) je zaključena visokošolska 

ali višješolska izobrazba. Vodja kadrovske službe je moškega spola in ima univerzitetno 

izobrazbo, smer kadrovski management.  
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Vodja kadrovske službe je bil na delovno mesto kadrovnika izbrana med nekadrovskimi 

strokovnjaki znotraj podjetja. Ni član vodstva podjetja. Njegovo delovanje je podrejeno 

navodilom predsednika uprave.  

Kadrovske odločitve strateškega značaja v podjetju sprejema vodstvo podjetja v dogovoru s 

kadrovsko službo. Ključne naloge vodstva podjetja, vezane na načrtovanje in upravljanje 

človeških virov, so načrtovanje aktivnosti človeških virov in njihovo analiziranje; analiza 

stavljenih ciljev ter njihove izvedbe; preverjanje poročanih neskladij s strani kadrovske 

službe. Povezanost vodstva podjetja in kadrovske službe omogoča, da kadrovske aktivnosti v 

celoti sledijo viziji in strategiji podjetja. 

V oddelku človeških virov obravnavanega podjetja so zaposlene tri osebe, ki pokrivajo 

področje administracije, načrtovanja izobraževanja zaposlenih ter evidentiranja 

prihodov/odhodov ter obračuna delovnih ur (obračun plače). Za izvajanje dejavnosti varstva 

pri delu in pravnega svetovanja podjetje sodeluje z zunanjimi ponudniki storitev.  

V podjetju so za področje pridobivanja in izbire kadrov odgovorni vodje procesov in 

predsednik uprave. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih načrtujejo vodje procesov, 

Izvajanje izobraževanj je naloga zunanjih izvajalcev v dogovoru s kadrovsko službo podjetja 

in skladno s potrebami delovnih procesov. Povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih, 

področje upravljanja in nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih ter področje upravljanja 

karier zaposlenih in planiranja ključnih kadrov (upokojitev, nadomeščanja) so pomembne 

naloge vodij procesov in predsednika uprave. Področje internega komuniciranja predstavlja 

odgovornost kadrovske službe in procesnih vodij. 

V drugem delu anketnega vprašalnika smo izpostavili nekatere trditve načrtovanja in 

organiziranja človeških virov. Anketiranca smo prosili, da svoje strinjanje/nestrinjanje z 

navedeno trditvijo izrazi s pomočjo številske lestvice. V anketnem vprašalniku so navedeni 

opisi skrajnih ocen (1 – povsem nepomembno, 5 – zelo pomembno). Anketiranec v primeru 

nestrinjanja pri uporabi številske lestvice ocenijo navedeni dejavnik z nižjo oceno (z oceno 1 

ali 2), pri izražanju strinjanja pa uporabijo višjo oceno (oceno 4 ali 5). Slednje je potrebno 

upoštevati pri analizi uporabljene lestvice.  

S trditvijo »Človeški viri so ključnega pomena za ustvarjanje konkurenčne prednosti 

podjetja« se anketiranec v celoti strinja. S trditvijo »Imamo strokovnjake na kadrovskem 

področju, ki dosegajo vidne rezultate pri svojem delu« se anketiranec strinja. Anketiranec se 
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povsem strinja z navedeno trditvijo, ki pravi: »Pri načrtovanju kadrov sledimo načrtom in 

strategiji podjetja.« Za podjetje je pomembno, da načrtovanje kadrov poteka na osnovi 

obstoječih kadrovskih virov in izkazanih potrebah delovnega procesa. Z navedenim se 

popolnoma strinja tudi anketiranec. Anketiranec izrazi nestrinjanje z navedeno trditvijo »Pri 

načrtovanju kadrovskih virov zamujamo z odločitvami.«  

Med področji dela kadrovske službe smo v raziskavi izpostavili sledenje zakonskim 

spremembam na področju zaposlovanja, načrtovanje sistema nagrajevanja in oblikovanje 

sistema plač, načrtovanje in izvajanje izobraževanja zaposlenih, razvoju človeških virov. 

Anketiranec ocenjuje, da je v obravnavanem podjetju vsem navedenim področjem namenjena 

enaka pozornost in se jim pripisuje enak pomen.  

Trditev »Podjetje ima izdelano strategijo za obdobje treh let ali več« anketiranec v celoti 

potrdi.  Pri tem je pomembno, da odgovorne osebe na področju načrtovanja in upravljanja 

človeških virov v podjetju aktivno sodelujejo pri oblikovanju strategije poslovanja podjetja. 

Slednje potrdijo rezultati raziskave.  

S trditvijo »V podjetju imamo kadrovsko strategijo« se anketiranec večinoma strinja. 

Kadrovska strategija podjetja je izdelana v pisni obliki.  

Načrtovanje človeških virov v podjetju se izvaja na podlagi strategije kadrovske funkcije in 

izvajanja letnih razgovorov. Pri načrtovanju človeških virov anketiranec vplivu večletnih 

planov ne daje posebnega pomena, ob tem pa jih ne gre povsem zanemariti. Načrtovanje 

človeških virov v podjetju pa je v celoti neodvisno od kadrovskih planov na mesečni ravni. 

Rezultati raziskave pokažejo osnovna področja delovanja zaposlenih v kadrovski službi, ki so 

usmerjena spremljanje in urejanje evidenc zaposlenih, izobraževanje zaposlenih, motiviranje 

zaposlenih in povečevanje produktivnosti zaposlenih. Manj pomembna področja dela 

kadrovske službe so ocenjevanje uspešnosti in nagrajevanja zaposlenih, oblikovanje 

organizacijske klime in kulture ter razvoj talentov.  

Vrednotenje dela kadrovske službe se izvaja manj redno. Rezultati raziskave pa so pokazali, 

da je za podjetje pomembno izobraževanje in razvoj zaposlenih v kadrovski službi.  

V raziskavi nas je zanimala uspešnost delovanja kadrovske službe. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je kadrovska služba manj uspešna pri sistematičnem razvoju voditeljstva in ciljne 

organizacijske kulture v podjetju ter pri spodbujanju zavzetosti zaposlenih. Večji uspeh 
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kadrovska služba dosega na področju sistematičnega razvoja in promocije timske kulture v 

podjetju.  

Rezultati raziskave povezave kadrovskih sistemov so pokazali dobre povezave med sistemom 

vodenja in cilji, nagrajevanjem; povezanim sistemom kompetenc in sistemom selekcije 

kadrov; povezanim sistemom kompetenc in sistemom napredovanja in nagrajevanja.   

Z navedeno trditvijo »Zaposleni se praviloma usposabljajo med delovnim časom« se 

anketiranec v celoti strinja. S trditvijo »Zaposleni se niso pripravljeni usposabljati zunaj 

delovnega časa« se anketiranec niti strinja niti ne strinja.  

Oblike izobraževanja v podjetju so klasične. Rezultati raziskave so pokazali, da so zaposleni 

delno že sprejeli sodobne oblike izobraževanja (e-izobraževanje). Tudi v prihodnje bo v 

podjetju večji poudarek na klasičnih oblikah izobraževanja.  

Podjetje tudi v prihodnje načrtuje izobraževanje zaposlenih v kadrovski službi. Znanja, ki jih 

potrebujejo zaposleni v kadrovski službi in jih vodja kadrovske službe izpostavlja, so vezana 

na kadrovske postopke, znanje s področja prodaje in marketinga, znanje s področja 

informacijskih tehnologij, znanje s področja strateškega managementa, znanje s področja 

treniranja zaposlenih in znanje s področja projektiranja in timskega managementa.  

V nadaljevanju raziskave smo navedli temeljne kompetence, za katere v podjetju ocenjujejo, 

da bi jih zaposleni morali izpopolniti. Med kompetencami so izpostavljene splošne 

kompetence, komunikacija v tujem jeziku, socialne kompetence ter samoiniciativnost in 

podjetnost.  

V zaključku raziskave so nas zanimali prihodnji poklicni izzivi kadrovske službe. Ti bodo 

usmerjeni v nadgradnjo letnih razgovorov in učinkovitejšemu sistemu nagrajevanja 

zaposlenih v podjetju.  
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6 ZAKLJUČEK 

 

 

Če želijo biti podjetja uspešna, morajo biti usmerjena v prihodnost in neprestano slediti 

dogajanju na trgu, saj je konkurenca vse bolj neusmiljena. Izbrano podjetje sodi med 

najuspešnejše vinske kleti v Sloveniji.  

Na uspešnost podjetja v veliki meri vplivajo zaposleni, zato je v razvoj kadrov potrebno 

konstantno vlagati, kar v omenjenem podjetju zelo aktivno počnejo. V zadnjih dveh letih je 

bilo na področju ravnanja s človeškimi viri narejenih veliko izboljšav. Poleg popolne prenove 

kadrovske dokumentacije, se je družba začela bolj aktivno ukvarjati z razvojem zaposlenih. 

Več se vlaga v izobraževalni proces, razvijajo se kompetence posameznikov. Da bi se še bolj 

približali posamezniku ter tako povečali produktivnost in pripadnost, so na novo uvedli letne 

pogovore, v plačni sistem so vključili sistem nagrajevanja, vsako leto zaposlene osveščajo z 

letnim internim glasilom in organizirajo delavnico za zaposlene, na kateri se zaposleni 

seznanijo s sledenjem stateškim ciljem, tekočim poslovanje in novimi proizvodi, ipd. 

V svoji diplomski nalogi sem imela priložnost spoznati na kakšen način neko podjetje lahko 

razvija svoje kadre in kaj takšen vložek doprinese. Glede na to, da se je v zadnjih treh letih 

stopnja zadovoljstva zaposlenih dvignila za skoraj celo oceno, lahko upravičeno trdim, da 

družba postopa  pravilno. Na podlagi opravljene analize in proučitve internega gradiva, ki sem 

ga imela na razpolago, sem v diplomski nalogi podala tudi nekaj svojih predlogov za 

izboljšave, ki bi pripomogle k še uspešnejšemu razvoju kadrov in zadovoljstvu zaposlenih.  

Prvo priporočilo se nanaša na karierni razvoj kadrov. V podjetju je pomembno izobraževanje 

zaposlenih v kadrovski službi, omejitev pri tem pa predstavlja razpoložljivost finančnih 

sredstev, zato bi se lahko vlagalo nekoliko več v karierni razvoj. Interno napredovanje je zelo 

velik motivacijski dejavnik. Glede na precej visoko starostno strukturo, bi bilo potrebno že 

sedaj razmišljati o kadrovskih nadomestitvah in določene zaposlene vzgajati in usposabljati za 

ta delovna mesta. Res pa je, da gre za proizvodno podjetje in, da je teh priložnosti nekoliko 

manj kot v ostalih panogah, saj je za več kot polovico zaposlenih potrebna nižja stopnja 

izobrazbe (vinogradniki, kletarji, delavci v polnilnici). Ti zaposleni težko napredujejo na 

zahtevnejša delovna mesta. Ostali zaposleni pa bi se lahko karierno nekoliko bolj razvijali.  
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Drugi predlog izboljšave se nanaša na sistem nagrajevanja, ki je v podjetju novost. 

Nekajmesečna praksa je pokazala, da je sistem kvartalnega nagrajevanja, ki ga družba 

uporablja dober motivacijski dejavnik, vendar vzame postopek posameznim vodjam precej 

časa.  

Pomembno pomanjkljivost v podjetju predstavlja slabo poznavanje kriterijev napredovanja ter 

sistema nagrajevanja. V organizacijo je vključen sistem nagrajevanja in motiviranja 

zaposlenih, vendar je njegovo poznavanje in izvajanje v praksi večkrat neizvedeno. 

Poznavanje sistema nagrajevanja ima številne prednosti in pozitivne učinke na delo 

zaposlenih – višja stopnja motiviranosti, podajanje pobud in predlogov izboljšav, večja 

pripravljenost na izobraževanje, večja stopnja samoiniciativnosti. Izboljšanje motiviranosti 

zaposlenih ugodno vpliva na absentizem in fluktuacijo v podjetju. Oba pojava nakazujeta na 

neugodne razmere in povečujeta strošek načrtovanja kadrov. Potrebne podatke o sistemu 

nagrajevanja in motiviranju zaposlenih je mogoče pridobiti z anketnim vprašalnikom, pri tem 

je pomembno da podjetje pozna elemente nagrajevanja, ki spodbujajo zaposlene. V primeru 

mladih družin so pred finančnimi nagradami pomembna prožnost podjetja (prilagodljiv 

delovni čas, ugodnejši urnik dela) in druge ugodnosti.  

Ob vsem navedenem je potrebno poudariti pomen dvosmerne komunikacije. Pretok 

informacij v podjetju, horizontalno in vertikalno preko ustne ali pisne komunikacije 

predstavlja pomemben dejavnik uspešnosti podjetja. 

Na podlagi literature, ki sem jo med svojo diplomsko nalogo prebirala, sem zasledila, da se v 

mnogih podjetjih izhodišča za nagrajevanje zaposlenih oblikujejo že v sklopu letnih 

pogovorov. Na ta način so zaposleni tudi bolje seznanjeni s svojimi uspehi oz. neuspehi in 

posledično pripadajočo jim nagrado. Tak sistem predlagam tudi izbrani družbi. 

Tretji predlog se nanaša na zadovoljstvo zaposlenih, ki se v družbi meri zadnjih šest let in 

sicer na vsaki dve leti. Predlagam, da bi se zadovoljstvo merilo vsako leto, saj je slednje 

dejavnik, ki se lahko v zelo kratkem obdobju močno spremeni. Zavedati se moramo, da so 

največje bogastvo prav zaposleni. Podjetju dajejo vrednost, kakovost in dobro ime. Zato je 

potrebno vlagati v znanje zaposlenih, njihove izkušnje in hkrati graditi na pripadnosti družbi. 

Pridobivanje kandidatov za potencialna delovna mesta med zaposlenimi je velik motivacijski 

dejavnik, saj vidijo zaposleni, da jih organizacija upošteva. Notranji kandidati so bolj pripadni 

podjetju. Zadovoljni in motivirani ljudje delajo dobro in dosegajo zavidljive rezultate, zato je 

ohranjanje motivacije in zadovoljstva zaposlenih vredno vsakega truda. 



Vogrič, Tea. 2017. »Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju«. Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

61 

 

Z rezultati raziskave smo poudarili zavedanje pomena letnih razgovorov. Ciljna usmerjenost 

podjetju prinaša informacije o produktivnosti zaposlenih. Prvi obrazci za letne pogovore so 

bili v veliki meri namenjeni mnenju in občutkom zaposlenega, kar se bo ohranilo tudi v 

bodoče. V razgovor je potrebno vključiti konkretne informacije o kvaliteti dela, znanjih s 

katerimi zaposleni razpolagajo in jih še potrebujejo, usmerjenosti k ciljem, zavzetosti pri delu, 

timskem sodelovanju. Poleg omenjenega se bo ocenjevala tudi realizacija zastavljenih ciljev 

in kompetenc.  

Rezultati raziskave imajo pomembno vrednost za vodstvo podjetja in vodje posameznih služb, 

ki načrtujejo in oblikujejo delo kadrovske službe. Sodelovanje vodje kadrovske službe z 

vodstvom podjetja vpliva na oblikovanje ciljev in strategijo poslovanja podjetja. Pri tem je 

pomembno določanje odgovornosti pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti, ki so vezane na 

načrtovanje človeških virov.  

Z uvajanjem zgoraj navedenega sistema nagrajevanja in motiviranja zaposlenih je pomembno, 

da se aktivnosti kadrovske službe ustrezno prilagodijo in preoblikujejo skladno s 

spremembami. Prehod iz starega sistema v nov sistem predstavlja stalen proces, ki bo povečal 

zadovoljstvo zaposlenih, usmerjenost v cilje ter izboljšal konkurenčno prednost podjetja. 

 

  



Vogrič, Tea. 2017. »Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju«. Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

62 

 

7 LITERATURA/VIRI 

 

 

Florjančič, Jože in Bjorn Paape. 2004. Kadri in management: izbrana poglavja. Kranj: 

Moderna organizacija.  

 

Florjančič, Jože in Goran Vukovič. 1998. Kadrovska funkcija-management. Kranj: Moderna 

organizacija.  

 

Florjančič, Jože, Mojca Bernik in Vesna Novak. 2004. Kadrovski management. Kranj: 

Moderna organizacija.  

 

Florjančič, Jože, Marko Ferjan in Mojca Bernik. 1999. Planiranje in razvoj kadrov. Kranj: 

Moderna organizacija.  

 

Florjančič, Jože in Janez Jereb. 1998. Načrtovanje kadrov in njihovega razvoja. Management 

kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

Interno gradivo družbe  

 

Kavran, Dragoljub in Jože Florjančič. 1994. Kadrovska funkcija-management. Kranj: 

Moderna organizacija. 

 

Letno poročilo izbranega podjetja 2015 

 

Lipičnik, Bogdan, 1998: Nagrajevanje in ugodnosti zaposlenih. Management kadrovskih virov 

(uredil Stane Možina) Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

 

Majcen, Milena. 2009. Management kompetenc:Izdelava modela kompetenc ter njegova 

uporaba za razvoj kadrov in za vodenje zaposlenih k doseganju ciljev. Ljubljana: GV 

Založba. 

 

Merkač, Marjana. 1998. Kadri v organizaciji. Koper: Visoka šola za management.  

 



Vogrič, Tea. 2017. »Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju«. Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

63 

 

Merkač Skok, Marjana. 2005. Osnove managementa zaposlenih. Koper: Fakulteta za 

management. 

 

Možina, Stane (ur.), Ivan Svetlik, Franc Jamšek, Nada Zupan in Zvone Vodovnik. 2002. 

Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

 

Novak, Vesna. 2008. Kadrovanje. Kranj: Moderna organizacija.  

 

Oman, Ivan. 1981. Operativni sistemi kadrovanja v združenem delu. Ljubljana: DDU 

Univerzum.  

 

Svetlik, Ivan et. al. 1980. Naloge kadrovske dejavnosti v organizacijah združenega dela. 

Ljubljana: DDU Univerzum 

 

Zupan, Nada. 2009. Management človeških virov:Plače in nagrajevanje zaposlenih. Uredila 

Ivan Svetlik in Nada Zupan. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

 

INTERNET: 

Domača spletna stran izbranega podjetja 

 

http://www.delo.si/novice/slovenija/starost-za-upokojitev-v-2016-za-stiri-mesece-visja.html 

(dostopno 18.4.2016) 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/human-resource-management-HRM.html#i 

(dostopno 22.7.2016) 

 

http://www.inc.com/encyclopedia/human-resource-management.html(dostopno 22.7.2016 

 

Peter Boxall, John Purcell, and Ptarick M. Wright. 2009: »Human Resource Management: 

Scope, Analysis, and Significance« September. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199547029.001.0001/oxfordh

b-9780199547029-e-1#4 (16.8.2016) 

 

http://www.delo.si/novice/slovenija/starost-za-upokojitev-v-2016-za-stiri-mesece-visja.html
http://www.businessdictionary.com/definition/human-resource-management-HRM.html#i
http://www.inc.com/encyclopedia/human-resource-management.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199547029.001.0001/oxfordhb-9780199547029-e-1#4
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199547029.001.0001/oxfordhb-9780199547029-e-1#4


Vogrič, Tea. 2017. »Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v izbranem podjetju«. Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

64 

 

 



 

 

 

PRILOGE 

Priloga 1:  Vprašanja za struktiriran intervju 

VPRAŠANJA ZA STRUKTURIRAN INTERVJU 

          

Q1 Podjetje ______________________ 

 

Q2 Kontaktna oseba (email) __________________________ 

 

Vprašanja za odgovorno osebo 

Q3 Ali imate oddelek za človeške vire/kadrovsko službo (možen je en odgovor) 

 

1. Da 

2. Ne (če je ne bo večina odgovorov brezpredmetnih – tako da jih preskočite) 

 

Q4 Povprečna izobrazba v oddelku za človeške vire/kadrovsko službo (možen je en 

odgovor) 

 

1. V 

2. VI 

3. VII 

4. VIII 

 

Q5 Število zaposlenih v kadrovski službi glede na področje dela (če je zaposleni 

odgovoren za več področij se vpiše tisto področje, kjer zaposleni največ dela) 

 

1. Kadrovanje - kadrovska administracija ……. ______ 

2. Izobraževanje ……………………………… ______ 

3. Razvoj ……………………………………… ______ 

4. Evidenca delovnega časa ………………….. ______ 

5. Obračun plač ……………………………….  ______ 

6. Pravna podpora..............................................   ______ 



 

 

 

7. Varnost in zdravje pri delu.......................... ______  

8. Drugo   ______  

SKUPAJ      ______ 

 

Q6 Kakšen profil oz. kakšno izobrazbo ima vodja kadrovske službe: (možen je en 

odgovor) 

 

1. Kadrovnik 

2. Organizator 

3. Pravnik 

4. Ekonomist 

5. Drugo (vpiši kaj)_____________________________________ 

 

 

Q7 Spol 

 

1. Moški 

2. Ženski 

 

Q8 Ali je vodja kadrovske službe član najožjega vodstva podjetja? (možen je en 

odgovor) 

 

1. Da 

2. Ne 

      

 Q9 Organizacijsko je vodja kadrovske službe podrejen: (možen je en odg) 

1. Predsedniku uprave 

2. Direktorju podjetja 

3. Članu uprave podjetja/izvršnemu direktorju 

4. Podrejen izključno upravi podjetja (ni določeno komu) 

5. Podrejen članom uprave podjetja 

 



 

 

 

Q10 Od kod je bila izbrana oseba, ki je trenutno vodja kadrovske službe (možen je en 

odgovor) 

 

1. Iz vrst kadrovskih strokovnjakov znotraj podjetja 

2. Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov znotraj podjetja 

3. Iz vrst kadrovskih strokovnjakov zunaj podjetja 

4. Iz vrst nekadrovskih strokovnjakov zunaj podjetja 

 

Q11 Kadrovske odločitve strateškega značaja v vašem podjetju sprejema (možen je en 

odgovor) 

 

1. Vodstvo podjetja/družbe samostojno 

2. Direktor podjetja 

3. Vodja kadrovske službe 

4. Kadrovski strokovnjaki 

5. Kadrovski strokovnjaki in funkcijski menedžerji 

 

Q12 Kako podjetje spremlja izvajanje aktivnosti na kadrovskem področju? (možen je 

en odgovor) 

 

1. Aktivnosti spremljajo določene odgovorne osebe 

2. Aktivnosti so planirane in za vsako aktivnost obstaja zapis o izvedbi 

3. Neskladja se posredujejo najvišjemu vodstvu v presojo 

4. Ocenjuje se učinkovitost zastavljenih ciljev in nalog 

5. drugo ______________________________________________ 

 

Q13 V kolikšni meri aktivnosti na kadrovskem področju sledijo poslovni strategiji 

vašega podjetja? (možen je en odgovor) 

 

1. popolnoma 

2. delno 

3. sploh ne sledijo 

 



 

 

 

Q14 Kdo je v največji meri odgovoren za za glavne odločitve glede politike na naslednjih 

področjih: 

 

     Pridobivanje in izbira kadrov 

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) _________________________________ 

 

Usposabljanje kadrov 

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) _________________________________ 

 

Odnosi z zaposlenimi 

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) _________________________________ 

 

Porast/krčenje zaposlenih 

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 



 

 

 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) _________________________________ 

 

Upravljanja in nagrajevanja delovne uspešnosti (ciljnega vodenja in performance 

managementa)  

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) _________________________________ 

 

Načrtovanje karier, upravljanja ključnih kadrov in planiranje nasledstev v podjetju 

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) _________________________________ 

 

Področje internega komuniciranja 

1. Linijski vodje 

2. Linijski vodje s posvetovanjem z oddelkom kadrovske službe 

3. Oddelek kadrovske službe z linijskimi vodji 

4. Oddelek kadrovske službe  

5. Direktor podjetja 

6. Drugo (napišite) ________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Q15 Prosimo če lahko odgovorite še na spodnje trditve 

Prosimo Vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje 

s posameznimi trditvami in sicer tako, da obkrožite ustrezno številko.  

 

(1)Sploh se NE 

strinjam 

(2)NE 

strinjam se 

(3) Niti da niti 

ne 

(4)Večinoma  

se strinjam 

(5)Popolnoma  

se strinjam 

 Človeški viri so ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti našega podjetja 1  2  3  4  5 

 Imamo strokovnjake na kadrovskem področju, ki dosegajo vidne rezultate v svoji 

branži 

1  2  3  4  5 

   

 Pri načrtovanju kadrov sledimo načrtom in strategiji podjetja 1  2  3  4  5 

 Pri načrtovanju kadrov analiziramo obstoječe kadrovske vire in na osnovi tega 

načrtujemo 

1  2  3  4  5 

 Pri načrtovanju kadrov ne načrtujemo v naprej, kadrujemo po dejanskih potrebah

  

1  2  3  4  5 

 Pri načrtovanju kadrov zamujamo z odločitvami 1  2  3  4  5 

   

 Kadrovska služba namenja največ pozornosti sledenju zakonskim normativom na 

področju delovnih razmerij 

1  2  3  4  5 

 Kadrovska služba namenja največ pozornosti sistemu nagrajevanja in politiki 

plač 

1  2  3  4  5 

 Kadrovska služba namenja največ pozornosti izobraževanju kadrov 1  2  3  4  5 

 Kadrovska služba namenja največ pozornosti razvoju karier 1  2  3  4  5 

   

 Podjetje ima izdelano strategijo za obdobje 3 leta ali več 1  2  3  4  5 



 

 

 

 Odgovorni za kadre sodeluje pri oblikovanju strategije podjetja 1  2  3  4  5 

 V podjetju imamo kadrovsko strategijo 1  2  3  4  5 

 V podjetju imamo izdelano kadrovsko strategijo v pisnem dokumentu 1  2  3  4  5 

(1)Sploh se NE 

strinjam 

(2)NE 

strinjam se 

(3) Niti da niti 

ne 

(4)Večinoma se 

strinjam 

(5)Popolnoma  

se strinjam 

   

 Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi strategije kadrovske funkcije   1  2  3  4  5 

 Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi večletnih planov  1  2  3  4  5 

 Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi letnih planov    1  2  3  4  5 

 Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi kadrovskih planov na mesečni 

ravni    

1  2  3  4  5 

   

 Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v spremljanje in urejenje kadrovskih 

evidenc   

1  2  3  4  5 

 Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v izobraževanje zaposlenih 1  2  3  4  5 

 Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v motiviranje zaposlenih   1  2  3  4  5 

 

 

Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v povečanje produktivnosti zaposlenih  1  2  3  4  5 

 Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v ocenjevanju uspešnosti in 

nagrajevanje zaposlenih 

1  2  3  4  5 

 Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v oblikovanju organizacijske klime in 

kulture 

1  2  3  4  5 

 Zaposleni v kadrovski službi so usmerjeni v razvoj talentov 1  2  3  4  5 

   



 

 

 

 Redno evalviramo delo kadrovske službe 1  2  3  4  5 

 Redno se ukvarjamo z razvojem zaposlenih v kadrovski službi 1  2  3  4  5 

   

 Kadrovska služba je uspešna pri sistematičnem razvoju voditeljstva in ciljne 

organizacijske kulture v podjetju 

1  2  3  4  5 

 Kadrovska služba je uspešna pri sistematičnem razvoju in promocije timske 

kulture v podjetju 

1  2  3  4  5 

 Kadrovska služba je uspešna pri spodbujanju kar najvišje stopnje zavzetosti 

zaposlenih  

1  2  3  4  5 

   

 Kadrovski sistemi so med seboj povezani 1  2  3  4  5 

 Imamo povezan sistem vodenja s cilji in nagrajevanja  1  2  3  4  5 

 Imamo povezan sistem kompetenc s sistemom selekcije 1  2  3  4  5 

 Imamo povezan sistem kompetenc s sistemom napredovanja in nagrajevanja 1  2  3  4  5 

   

 Zaposleni se praviloma usposabljajo med delovnim časom 1  2  3  4  5 

 Zaposleni se niso pripravljeni usposabljati izven delovnega časa 1  2  3  4  5 

 Pri usposabljanju se praviloma poslužujemo klasičnih oblik 1  2  3  4  5 

 Zaposleni še niso sprejeli e oblik usposabljanja 1  2  3  4  5 

 

 

Q16 Ali v prihodnosti načrtujete usposabljanja za zaposlene v kadrovski službi 

 

1. Da 

2. Ne 



 

 

 

Q17 Zaposleni v kadrovski službi bi potrebovali naslednja znanja (možno je več 

odgovorov) 

 

A. Kako poiskati primerne zaposlene in jih zaposliti (iskanje novih delavcev, ravnanje s 

kandidati in njihovimi podatki, izvedba zaposlitve, kadrovska mapa delavca,...)? 

B. Kaj je potrebno vedeti o kadrovanju med letom (izdajanje odločb, sklepov, roki, 

postopki v zvezi z delovnimi nesrečami, nosečnost, starševstvo, sociala, zaključek 

zaposlitve in upokojitev delavca,...)? 

C. Kaj je potrebno vedeti o kadrovski postopkih konec leta (kadrovske analize, poročila, 

obvestila delavcem, letne nagrade, letni razgovori,…)? 

D. O kadrovskih postopkih v izrednih primerih (navodila za pripravljalne postopke v 

primerih disciplinskih prekrškov, invalidskih postopkov, presežkov zaposlenih in 

drugih izrednih dogodkov, …). 

E. sistemu plač (plačni model, obveznosti kadrovske službe, davčna zakonodaja,...). 

F. Kadrovskih dokumentih (listine in akti, ki spremljajo kadrovsko dejavnost v podjetjih, 

akt o sistemizaciji, akt o delovnih razmerjih, ocena tveganja,...). 

G. Poslovna znanja iz dejavnosti, v katerem je naše podjetje oz. poznavanje poslovnih 

procesov podjetja 

H. Znanja s področja prodaje in marketinga, da bi znali kadrovske sisteme in orodja, ki 

jih pripravljajo, čim bolj učinkovito spromovirati do njihovih uporabnikov (vodij in 

zaposlenih) 

I. Znanja s področja informacijskih tehnologij 

J. Znanja s področja strateškega managementa, upravljanja sprememb in posledično 

ustvarjanja ciljne organizacijske kulture in klime, ki podpirata strategijo podjetja 

K. Znanja s področja coachinga in treniranja zaposlenih, s ciljem sistematičnega razvoja 

vodij in zaposlenih 

L. Znanja s področja projektnega in timskega managementa (vključujoč medgeneracijsko 

sodelovanje) 

 

Q18 V nadaljevanju izberite splošne/temeljne kompetence, za katere ocenjujete, da bi 

vaši zaposleni (ne samo zaposleni v kadrovski službi) potrebovali dodatna 

usposabljanja? Obkrožite številko pred izbranimi splošnimi kompetencami. Izberete lahko 

več splošnih kompetenc. 

A. Splošne kompetence 



 

 

 

B. Sporazumevanje v maternem jeziku 

C. Sporazumevanje v tujih jezikih 

D. Digitalna pismenost (sposobnost varne in kritične uporabe tehnologije informacijske 

družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju)  

E. Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologij 

(sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja in 

predstavljanja ter razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti in 

odgovornosti posameznega državljana) 

F. Socialne in državljanske kompetence (osebne, medosebne in medkulturne 

kompetence, ki zajemajo vse oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za 

učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju in vse 

bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje morebitnih sporov, npr. sposobnost 

delovanja v skupini, reševanja konfliktov, sposobnost vodenja, 

sposobnost komuniciranja, veščine javnega nastopanja, mreženje sposobnost odkritega 

ter pozitivno naravnanega pristopa do sodelavcev, poslovnih partnerjev in strank ter 

sodelovanja z njimi, sposobnost samostojnega in odgovornega oblikovanja ciljev, 

poteka dela, sposobnost prepoznavanja lastnih sposobnosti in 

tudi pomanjkljivosti, odgovornost za lastna dejanja, odkrivanje novega, sposobnost 

konstruktivne kritičnosti…) 

G. Samoiniciativnost in podjetnost (zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje 

priložnosti, ki se ponujajo v okolju, inovativnost, sprejemanje tveganja, sposobnost 

organiziranja, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za dosego konkretnega 

cilja) 

H. Učenje učenja (razvita sposobnost lastnega učenja, učiti se in vztrajati pri učenju, 

organizirati svoje učenje, učinkovito upravljanje časa in informacij, zavedanje učnih 

potreb, prepoznavanje priložnosti za učenje…) 

I. Kulturna zavest in izražanje (spoštovanje pomena kreativnega izražanja zamisli, 

izkušenj in čustev v različnih medijih, temeljno poznavanje poglavitnih kulturnih del, 

občutek za pomen kulturne dediščine, razumevanje lastne kulture in občutka 

identitete, zavest o estetskih dimenzijah lastnih produktov…) 

J. Ne potrebujemo dodatnega usposabljanja. 

K. Drugo (navedite): 

 



 

 

 

Q19 Kateri obliki usposabljanja boste v prihodnosti dali večji poudarek 

 

1. Kasičnemu usposabljanju 

2. E usposabljanju 

3. Kombinacija klasičnega in e usposabljanja  

 

Q20 Kaj je vaš prihodni poklicni izziv v kadrovski službi  

(odprto vprašanje) 

 


