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POVZETEK 

V diplomski nalogi smo predstavili organizacijo kadrovske službe, pomen človeških virov v 

podjetju in njihovo vlogo pri ustvarjanju konkurenčnosti. Zanimalo nas je, ali so človeški viri 

ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti posameznega podjetja, ali je organizacija 

kadrovske službe temelj za uspešno delovanje podjetja, ali sta planiranje in organizacija 

kadrovske službe povezana s strategijo razvoja podjetja in kdo so nosilci kadrovskih odločitev 

strateškega značaja. 

V prvem, teoretičnem delu, smo s pomočjo strokovne literature opisali osnovne pojme 

kadrovske funkcije, organizacije kadrovske službe, procesa kadrovanja in menedžmenta 

človeških virov. Organizacija kadrovske službe je temelj za uspešno delovanje podjetja, 

človeški viri pa predstavljajo kapital podjetja. Človeški viri so danes strateška točka 

konkurenčnosti podjetja. So dodana vrednost vsakega podjetja, saj posedujejo znanje, 

strokovnost in inteligenco. 

V drugem, empiričnem delu, smo s pomočjo ankete naredili raziskavo. Anketo smo poslali 

vodjem kadrovskih služb večjih slovenskih podjetij. V vzorec smo vključili različna podjetja 

glede na dejavnost in glede na število zaposlenih. Zanimalo nas je mnenje vodilnih kadrovskih 

delavcev o pomenu človeških virov, ali gradijo kadrovsko službo na predpostavki, da so 

človeški viri ključnega pomena ter kakšno vlogo ima kadrovska služba v njihovem podjetju in 

kdo so nosilci kadrovskih odločitev strateškega značaja. 

Ključna ugotovitev je, da je glede na velikost podjetja odvisno, kakšno vlogo ima kadrovska 

služba. V večjih podjetjih ima pomembno vlogo, veliko pozornosti namenjajo pravilnemu 

izboru novih kadrov, izobraževanju, planiranju in razvoju kadrov. V srednje velikih podjetjih 

pa ima kadrovska služba zgolj administrativno vlogo, kadrujejo samo po trenutnih potrebah. 

 

KLJUČNE BESEDE: kadrovska služba, človeški viri, planiranje človeških virov, strateška 

vloga, motivacija 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In our thesis we presented the organization of human resources department, the value of human 

resources and their role in the creation of competitiveness. We wanted to find out if human 

resources are essential in the creation of competitiveness in a certain company, if the 

organization of human resource department is fundamental for a successful business, if the 

planning and organization of human resource department are related to the development 

strategy of a company and who the carriers of strategic human resource decisions are.  

In the first, theoretical part, we defined basic terms of human resource function, staffing and 

human resource management process. The organization of human resource department is 

fundamental for a successful business and the company's capital consist also of human 

resources. Human resources are a strategic part of the company’s competitiveness. They are the 

added value of a company, since they possess knowledge, professionalism and intelligence.  

In the second, empirical part, we did a survey research. We sent the survey to the human 

resource officers in some bigger Slovenian companies. We included different companies into 

the sample, considering their business activity and the number of employees.  We wanted to 

know the lead human resource managers’ opinion on the value of human resources, if they build 

their human resource department on the premises that human resources are essential, what role 

the human resource department in their company has and who the carriers of strategic human 

resource decisions are. 

Key considerations are that the role of the human resource department depends on the size of 

the company. In bigger companies, it has an important role; they pay a lot of attention to a right 

selection of new human resources, education, planning and development of human resource. In 

middle-sized companies the human resource department only has an administrative role; they 

only perform human resource tasks when necessary. 

 

KEY WORDS: human resource department, human resources, human resource planning, 

strategic role, motivation 
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1 UVOD 

 

Organizacija kadrovske službe je temelj za uspešno delovanje podjetja, saj se ukvarja s 

človeškimi viri, ki predstavljajo kapital podjetja in z leti postajajo ključna strateška točka 

konkurenčnosti podjetja. Pravilno izbrani in ustrezno motivirani kadri posedujejo inteligenco, 

znanje in strokovnost, kar je dodana vrednost vsakega podjetja. Pomemben del upravljanja s 

človeškimi viri je tudi določanje prihodnjih potreb po kadrih ter  načrtovanje in organizacija 

kadrovske službe, da se te potrebe ustrezno zapolnijo. 

V današnjem času, ko je tempo življenja vse hitrejši, se tudi podjetja srečujejo z vedno novimi  

izzivi na področju kadrovanja, kadrovske službe in upravljanja s človeškimi viri. Zaposleni 

morajo biti kos novim, danim razmeram, za katere morajo biti ustrezno usposobljeni. Naloge 

kadrovske službe so, da zagotovijo ustrezno usposobljen kader in da ga tudi zadržijo v podjetju. 

Kadrovska služba v podjetju predstavlja prvi in zadnji stik zaposlenega s podjetjem. Prvič se 

kandidat za zaposlitev sreča s predstavnikom kadrovske službe na prvem razgovoru. Ko 

zaposleni zapušča podjetje, je njegov zadnji stik pri urejanju potrebne dokumentacije ravno 

tako kadrovska služba. Med trajanjem zaposlitve pa ima kadrovska služba nalogo, da skrbi za 

uresničevanje kadrovske zakonodaje, ureja in skrbi za osebne podatke in dodatno izobraževanje 

zaposlenih. 

 

1.1  Opredelitev področja in opis problema 
 

Sposobnost prilagajanja spremembam v okolju je danes temelj za uspeh organizacij, saj imajo 

podjetja zaradi konkurence hitre spremembe potreb po znanju in človeških virih. Uspešnost 

podjetij je vse bolj odvisna od prilagajanja spremembam, pravilnih strateških odločitev in 

usmeritev. 

Vodje so odgovorni za uspešno delo kadrovske službe, kadrovski strokovnjaki pa vplivajo na 

uspešnost podjetja. Ob svoji odgovornosti za rezultate se delo menedžerjev vpleta v delo 

kadrovske službe (Florjančič in Vukovič 1998). 

V preteklosti je imela kadrovska služba zgolj administrativno vlogo, sedaj pa postaja kadrovska 

služba in delo le-te strateškega pomena za vsako organizacijo. Kadrovska služba nosi 
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pomembno vlogo v organizaciji, saj le z ustrezno izbranimi človeškimi viri lahko organizacija 

uspešno sledi vsem zahtevam in ostaja konkurenčna na trgu. Aktivnosti kadrovske službe 

morajo biti usklajene s strategijo razvoja podjetja, katerega določa vodstvo družbe. 

Menedžerji se zavedajo, da so ljudje največje bogastvo podjetja, žal pa vodilni delavci niso 

sposobni dovolj motivirati zaposlenih, kar ima pomemben vpliv na konkurenčnost podjetja 

(Treven 1998). 

Namen diplomske naloge je bil, da z raziskavo ugotovimo, kako so organizirane kadrovske 

službe v podjetjih vključenih v raziskavo, kateremu delu kadrovske službe posvečajo največ 

pozornosti in kdo je nosilec ključnih kadrovskih odločitev v podjetju. Menimo, da se vodilni 

delavci v podjetjih premalo zavedajo pomena pravilno organizirane kadrovske službe ter da 

lahko ustrezno izbrani človeški viri z ustreznim izobraževanjem in motivacijo doprinesejo h 

konkurenčnosti podjetja. 

V teoretičnem delu diplomskega dela smo razjasnili temeljne pojme kot so: razvoj, pomen in 

vloga kadrovske funkcije, organizacija kadrovske službe, procesi v kadrovski službi in 

menedžment človeških virov. Oprli smo se na raziskovalno metodo zbiranja dostopnih virov 

znanih avtorjev. 

V empiričnem delu smo izvedli anketo v kadrovskih službah večjih slovenskih podjetij. Anketo 

smo poslali vodjem kadrovskih služb oz. osebam, ki opravljajo kadrovsko funkcijo in ne 

direktorjem podjetij. Z raziskavo smo skušali pridobiti odgovore na postavljene predpostavke 

našega diplomskega dela. 

 

1.2 Predstavitev okolja 

 

Raziskavo smo opravili v podjetjih na območju Slovenije. Opredelili smo se samo na srednja 

podjetja, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih in velika podjetja z več kot 250 zaposlenih. Po 

organizacijski obliki so to bile delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo. Dejavnost 

podjetij je različna, od storitvenih, do proizvodnih. Vsa podjetja imajo poleg vodstva družbe 

tudi ostale službe kot so: finance, kadrovska služba, služba za razvoj, komercialna služba, 

tehnična služba … 

V letu 2013 je bilo v Sloveniji 330 velikih podjetij, kar predstavlja 0,18 % vseh podjetij ter 

1.988 srednjih podjetij, kar predstavlja 1,09 % vseh podjetij v Sloveniji. Skupno število vseh 
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zaposlenih v velikih podjetjih je bilo 250.675 oseb, kar predstavlja 30,66 % vseh zaposlenih, v 

srednjih podjetjih pa je bilo 194.698 zaposlenih oseb, kar predstavlja 23,82 % vseh zaposlenih 

(Statistični urad RS 2015). 

Ciljna skupina so bila podjetja, ki imajo kadrovsko službo. Ankete so bile naslovljene na  vodje 

kadrovskih služb. 

 

1.3 Predpostavke in omejitve 

 

Predpostavke diplomske naloge so, da so človeški viri podjetja ključnega pomena za ustvarjanje 

konkurenčnosti, da je organizacija kadrovske službe temelj za uspešno delovanje podjetja, da 

morata biti planiranje in organizacija kadrovske službe povezana s strategijo razvoja podjetja, 

ter da so nosilci kadrovskih odločitev strateškega značaja vodstva podjetja in ne kadrovski 

strokovnjaki. 

Pomembna omejitev je, da nismo mogli vplivati na število vrnjenih anketnih vprašalnikov, zato 

smo ciljali na velika podjetja z več kot 200 zaposlenimi. Sodelovanje pri izpolnjevanju anketnih 

vprašalnikov smo pridobili zgolj z zagotovitvijo anonimnosti. Določena podjetja nam niso 

želela izpolniti vprašalnika, ker so menili, da bi s tem razkrili svoje poslovne skrivnosti. 

 

1.4 Metode dela 

 

Za pisanje diplomske naloge smo uporabili dostopno literaturo domačih in tujih avtorjev,  

strokovne članke v revijah in na internetu na temo kadrovske politike, vede o kadrih, človeških 

virov ter kadrovske dejavnosti. Za pravno podlago pa smo uporabili veljavne zakone in predpise 

Republike Slovenije. 

V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu uporabili metodo deskripcije; opisovali smo 

teoretična spoznanja različnih avtorjev s področja kadrovske dejavnosti ter metodo kompilacije; 

s pomočjo primerjav in ugotovitev različnih avtorjev smo sestavili tekst. 

V empiričnem delu  smo ugotovitve teoretičnega  dela diplomske naloge podkrepili z analizo 

ankete, ki smo jo izvedli v kadrovskih službah večjih slovenskih podjetij. Empirični del smo 

izvedli v več korakih: oblikovanje anketnega vprašalnika, sestavljanje vzorca anketiranih 
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podjetij, pridobivanja njihovih kontaktnih podatkov, zbiranje izpolnjenih vprašalnikov, 

analiziranje pridobljenih podatkov. 

Teze diplomskega dela so: 

- Človeški viri podjetja so ključnega pomena za ustvarjanje konkurenčnosti. 

- Organizacija kadrovske službe je temelj za uspešno delovanje podjetja. 

- Planiranje in organizacija kadrovske službe morata biti povezana s strategijo razvoja 

podjetja. 

- Nosilci kadrovskih odločitev strateškega značaja so vodstva podjetja in ne kadrovski 

strokovnjaki. 

 

2 TEORETIČEN DEL 

 

2.1 Opredelitev kadrovske funkcije 
 

Kadrovska funkcija obsega področja kadrovske službe, operative, kadrovske politike in 

kadrovske tehnologije. Je poslovna in organizacijska funkcija. Po poslovni plati mora v 

poslovnem sistemu usklajevati kadrovske zmožnosti z materialnimi sredstvi. Kadrovanje je 

organizacijska funkcija, saj je vse pomembneje, da se zaposleni razvijajo ter da organizacija 

čim bolje izrablja zmožnosti zaposlenih. 

Proces kadrovske funkcije je proces usposabljanja, sprejemanja in razvoja kadrov. Je tok 

dogodkov in aktivnosti, ki vodijo k zasedbi točno določenih delovnih mest v organizaciji. 

Proces kadrovske funkcije je sestavljen iz: natečaja, razpisa, intervjuja, testiranja, odločitve o 

zaposlovanju, izobraževanja ob delu, napredovanja, premeščanja, nagrajevanja ipd. (Florjančič, 

Bernik in Novak 2004). 

Kadrovska funkcija v podjetju je ena izmed osnovnih funkcij, ki mora biti močno povezana 

z vsemi ostalimi funkcijami; predstavlja integralno funkcijo. Predmet in vsebina kadrovske 

funkcije so kadri. Osnovni nosilci kadrovske funkcije v podjetju so kadri, kot subjekt 

kadrovske funkcije in kadrovske politike, poleg njih pa so še organi upravljanja, poslovodni 

organi, kadrovske službe. Kadrovska služba se realizira s pomočjo medsebojno usklajenih 

dejavnosti oz. aktivnosti, s pomočjo katerih se tudi realizirajo določene naloge, vezane na 
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kadre v podjetju. Te dejavnosti morajo biti usmerjene k realizaciji osnovnega cilja podjetja. 

Kadrovska funkcija zajema kadrovsko politiko, kadrovsko tehnologijo in nosilce kadrovske 

funkcije. Na delo kadrovske funkcije v podjetju vpliva tudi okolje. Kadrovska funkcija v 

podjetju dobiva vse bolj značaj razvojne funkcije (Florjančič 1982, 53-54) 

 

2.1.1 Razvoj, pomen in njena vloga 

 

Florjančič, Bernik in Novak v knjigi Kadrovski management navajajo, da so se v zgodovini 

oblikovali različni pristopi obravnavanja kadrovskega menedžmenta, ki so imeli določene 

lastnosti. Z nastopom nekaterih svetovnih teoretikov (Beer et al. 1984; Fombrun et al. 1984; 

Guest, 1987; Brewster in Bournois, 1991) se je pričelo poglobljeno proučevanje kadrovskega 

menedžmenta. Ti so s svojimi modeli postavili temelj današnjemu delu kadrovske funkcije. 

Oblikovali so več modelov, ki so jih razvrstili v dve kategoriji: mehki in trdi modeli 

kadrovskega menedžmenta. Mehki modeli obravnavajo človeka kot socialno bitje in na ta način 

preučujejo dva vidika: razvoj organizacijske kulture na osnovi zaupanja in timskega dela in 

motivacijo zaposlenih na osnovi njihove participacije pri strateških odločitvah. Trdi modeli pa 

smatrajo človeka za vir delovne sile, ki jo je potrebno čim ceneje pridobiti, varčno uporabiti in 

v največji meri izkoristiti. V Ameriki so v začetku 80-tih let razvili Harvardski in Michiganski 

model, ki sta tudi najbolj znana. Med ostalimi modeli pa sta znana Evropski in Motivacijski 

model. Tipičen predstavnik mehkih kadrovskih modelov je Harvardski model, medtem ko med 

trde modele kadrovskega menedžmenta spada Michiganski model (Florjančič, Bernik in Novak 

2004). 

Florjančič in Kavran (1992) sta razvila Motivacijski model, ki temelji na motivacijskih 

dejavnikih kadrovske funkcije. Analizirala sta obstoječe stanje v podjetjih in jih grupirala v 

nadpovprečno uspešna in podpovprečno uspešna podjetja (Florjančič, Bernik in Novak 2004). 
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Slika 2.1: Motivacijski model glede na novi položaj kadrovske funkcije (Florjančič in Kavran, 
1992) 

 

Vir: Florjančič, Bernik in Novak  (2004, 43) 
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Slika 2.1 prikazuje značilnosti nadpovprečno in podpovprečno uspešnih podjetij. Značilnost 

nadpovprečno uspešnih podjetij je motiviranost zaposlenih, sposobnost menedžmenta hitremu 

prilagajanju na spremembe v okolju, fleksibilna strategija razvoja, demokratični stil vodenja, 

sposobnost hitrega učenja in spoštovanje človeka kot posameznika. Značilnost podpovprečno 

uspešnih podjetij pa je neinovativnost, neprilagajanje novim situacijam, avtokratski stil 

vodenja, pomanjkanje želje po učenju in nespoštovanje človeka (Florjančič, Bernik in Novak 

2004). 

Florjančič navaja, da kadrovska funkcija danes dobiva nov položaj v podjetju. S tem so tudi 

funkcije dela tako poslovodnih delavcev kot kadrovskih vodij in kadrovskih strokovnjakov 

(specialistov) zahtevnejše, odgovornejše in strokovnejše (Florjančič 1994b, 15). 

Nekdanje klasične personalne službe ni mogoče primerjati s sodobno kadrovsko dejavnostjo v 

podjetju. V razmerah podjetništva in upravljanja človeških virov je sodobna kadrovska funkcija 

postala predvsem kadrovska razvojna služba. Ko funkcionira zveza zaposlenih, poslovodstva 

in kadrovske službe, se bistveno zbližajo pričakovanja, potrebe in interesi razvoja 

posameznikov z želeno ciljno kadrovsko sestavo podjetja (Bahun in Rojc 2006). 

 

2.1.2 Definiranje kadrovske funkcije 

 

Kot navajajo Florjančič, Bernik in Novak lahko kadrovsko funkcijo definiramo kot planiranje, 

usmerjanje, usklajevanje, kontrolo in razvoj mreže kadrovskih procesov v celotni organizaciji, 

ki se nanašajo predvsem na (Florjančič, Bernik in Novak 2004): 

- ocenjevanje kadrovskih potreb, 

- odkrivanje kadrovskih resursov, 

- preskrbovanje podjetja s kadri, 

- izbiranje ustreznih kadrov, 

- njihovo nameščanje na delovne naloge, 

- premeščanje ob spremenjenih pogojih, 

- družbeno in delovno izobraževanje, 

- ustrezno informiranje kadrov, 

- skrb za njihovo socialno varnost in delovna razmerja, 

- varstvo pri delu, 

- delitev osebnih dohodkov, 
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- proučevanje in razvoj organizacijskih razmerij. 

Z izvajanjem kadrovske funkcije zagotavljamo razvoj in uporabo ustreznih človeških 

zmožnosti. S tem dosegamo zastavljene poslovne cilje. Človeške zmožnosti lahko označimo 

kot: sposobnosti, znanje, mišljenje, osebnostne lastnosti in motivacijo (Lipičnik, 2005). 

»Kadrovska funkcija v podjetjih pridobiva nov položaj dela. Kadrovski strokovnjaki in vodje 

opravljajo strokovnejše, odgovornejše in bolj specializirano delo. Kadrovski strokovnjaki 

morajo upoštevati rezultate znanosti ter pravilno in natančno organizirati delo za doseganje 

rezultatov. Glavna naloga kadrovske funkcije je, da se ukvarja s kadri oz. kadrovanjem« (Sedej 

1997, 82). 

Slika 2.2 prikazuje elemente novega obravnavanja kadrovske funkcije. Tržno gospodarstvo z 

modernim vodenjem in razvojem proizvodnje daje večji pomen na izobraževanje in poseben 

poudarek na razvoj kadrov ter znanje kadrovskih specialistov ter na njihovo osebno rast in 

motivacijo zaposlenih (Florjančič in Vukovič 1998, 25). 

Slika 2.2: Elementi novega obravnavanja kadrovske funkcije (Florjančič in Vukovič, 1998) 

 

 

Vir: Florjančič in Vukovič (1998) 
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2.1.3 Organizacija kadrovske funkcije 

 

Ustrezne informacije za oblikovanje strokovnih metod in predlogov vodstveni kader podjetja 

posreduje kadrovski službi. Naloga kadrovske službe pa je, da vodilnim v podjetju svetuje in 

dopolnjuje z izvajanjem kadrovskih aktivnosti. Z razvojem uspešnega in ustreznega  

sodelovanja med vodilnimi in kadrovsko službo pa dobimo uspešno poslovanje celotne 

organizacije. 

Na organizacijo kadrovske dejavnosti vplivajo naslednji dejavniki: 

- Velikost podjetja – čim večja so, v tem večji meri je pričakovati, da bodo kadrovske 

dejavnosti tudi same izvajale; 

- Stopnja integriranosti – čim večja je ta stopnja, tem več nalog kadrovske dejavnosti 

bodo opravili skupno za več enot (mišljeno kot povezanost, ki izhaja iz načina razvoja 

podjetja in kot prostorska povezanost); 

- Kadrovska struktura podjetja – spremljajo jo različni kadrovski problemi. Kadrovska 

dejavnost se bo razvila za reševanje najbolj kritičnih problemov in to na ravneh, kjer se 

ti najbolj pogosto pojavljajo(Glavan, 1999). 

Za boljše razumevanje razmejitve nalog in odgovornosti v okviru kadrovske funkcije je Cascio 

oblikoval pregled kadrovskih aktivnosti in odgovornosti menedžerjev in kadrovskih služb 

(Cascio 1995, 18). 

 

Tabela 2.1: Kadrovske aktivnosti ter odgovornost menedžerjev in kadrovskih služb. 

Aktivnost Menedžerji Kadrovska služba 
Zaposlovanje - Priskrbijo podatke za analizo 

dela in zahtevanih zmožnosti 
- Povezujejo strateški plan s 

kadrovskim planom v svoji enoti 
- Izvajajo razgovor s kandidati ob 

zaposlitvi in ugotovitve 
povežejo s podatki, ki jih zberejo 
v kadrovski službi 

- Sprejemajo končno odločitev o 
tem, koga bodo zaposlili in kdo 
bo napredoval 

- Izvajajo analizo dela 
- Planirajo kadre 
- Privabljajo kadre 
- Zagotavljajo usklajenost z 

zakonodajo 
- Izvajajo razgovor s kandidati 
- Priskrbijo čim bolj popolne 

podatke o kandidatu 
- Preverijo reference 
- Pripravijo vprašalnike za 

zaposlitev 
- Napotijo na zdravstveni pregled 
 

Ohranjanje kadrov - Zagotavljajo pošteno ravnanje z 
zaposlenimi 

- Vzdržujejo odprto 
komuniciranje 

- Rešujejo konflikte 

- Oblikujejo sisteme plač, 
nagrajevanja in ostalih ugodnosti 

- Vzdržujejo sisteme odnosov z 
zaposlenimi 
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- Spodbujajo timsko delo 
- Spoštujejo vsakega posameznika 
- Plače povišujejo glede na 

doseženo 
 

- Zagotavljajo zdravstveno 
varstvo in varstvo pri delu 

- Svetujejo in pomagajo 
zaposlenim 

 
Razvoj kadrov - Usposabljajo na delu 

- Zagotavljajo obogatitev dela 
- Uporabljajo motivacijske 

tehnike 
- Zaposlenim posredujejo 

povratne informacije  
 

- Razvijajo zakonsko sprejemljive 
sisteme spremljanja uspešnosti 

- Izvajajo ankete o mnenjih 
zaposlenih 

- Organizirajo usposabljanje 
- Oblikujejo sistem načrtovanja 

karier 
- Svetujejo zaposlenim 
- Preučujejo kadrovske programe 
 

Prilagajanje posameznika in 
organizacije 

- Disciplinirajo, odpuščajo, 
predlagajo 

 

- Preverjajo pritožbe zaposlenih 
- Ponujajo pomoč pri odpustitvi 
- Svetujejo glede upokojitve 
 

Vir: Cascio (1995, 18) 

Vloga kadrovskih strokovnjakov se mora bistveno spremeniti, saj mora kadrovska služba 

prevzeti vlogo s katero je partner vodstvu podjetja. Kadrovski strokovnjaki glede na obstoječe 

človeške vire pomagajo podjetju pri oblikovanju različnih poslovnih strategij. 

 

2.1.4 Povezanost kadrovske funkcije z ostalimi funkcijami 

 

Kadrovska in ostale funkcije naj se ne bi opravljale druga poleg druge, temveč medsebojno 

povezano in hkrati v povezavi z okoljem (Glavan 1999, 540-541). 

Florjančič in Vukovič ugotavljata, da se vodilni delavci podjetja in kadrovski strokovnjaki vse 

bolj povezujejo. Kadrovski strokovnjaki vplivajo na vodenje, vodje pa se ukvarjajo s kadrovsko 

funkcijo. Zaradi različnih vlog v organizaciji prihaja do nasprotij med posameznimi službami, 

saj menedžerji odgovarjajo za rezultat delovanja celotnega podjetja, kadrovski strokovnjaki pa 

odgovarjajo le za procese povezane z njihovo službo, neodvisno od uspešnosti podjetja 

(Florjančič in Vukovič 1998). 

Povečevanje odgovornosti vodij prinaša tudi njihove nove obveznosti na področju kadrovske 

politike:  

- Razporejanje na prava mesta glede na njihove sposobnosti in znanje in stalno preverjanje 

delovnih rezultatov vsakega posameznika; 

- Seznanjanje kadrov z elementi delovnega procesa; 
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- »Traiding« - dopolnilno usposabljanje in izboljševanje dela posameznikov ter 

izkoriščanje »krivulje učenja« za povečanje produktivnosti dela (skrajšanje delovnega 

časa za posamezna opravila kot posledica pridobljenih izkušenj); 

- Zagotavljanje učinkovitega sodelovanja z delavci in med njimi; 

- Hitro in enostavno tolmačenje poslovne politike in delovnih postopkov v organizaciji 

sodelavcem in dobro organiziran sistem dvosmernih komunikacij; 

- Kontrolo stroškov dela ter finančnih in materialnih sredstev; 

- Skrb za delovne pogoje. 

(Florjančič 1994a, 184): 

»Vsak vodja bi moral biti kadrovik v pravem smislu besede. Znati bi moral opredeljevati naloge 

in zahteve delovnih mest, usposabljati delavce, spremljati njihov razvoj, svetovati ob težavah 

pri delu ali v odnosu do drugih in podobno, posebno z vidika potreb celotne organizacije« 

(Možina et. al. 2002, 22). 

 

2.1.5 Pravne osnove za izvajanje kadrovske funkcije 

 

Pri izvajanju kadrovske funkcije in organizaciji kadrovske službe je ključnega pomena 

poznavanje delovnopravne zakonodaje. Vsa področja, delo in aktivnosti kadrovske službe 

morajo biti usklajene z zakonodajo in veljavnimi predpisi. 

Kakor navajata Florjančič in Vukovič, vire delovnega prava, po katerih se urejajo delovna 

razmerja, delimo na: 

a. Mednarodne vire, ki jih razdelimo na univerzalne (za ves svet) in regionalne (za 

območje dveh ali več držav). Mednarodni univerzalni pravni viri so akti organizacije 

združenih narodov (OZN) ter akti Mednarodne organizacije dela (MOD). 

b. Domače vire, ki jih razdelimo na: 

• heteronomne (ustava, zakoni, podzakonski predpisi), 

• avtonomne (kolektivne pogodbe, sporazum med svetom delavcev in 

delodajalcem, splošni akti delodajalca in 

• druge vire. 

(Florjančič in Vukovič 1998, 268) 



12 
 

Ustava Republike Slovenije služi kot izhodišče za urejanje delovnih razmerij in s tem 

posredno kadrovske politike. Pri uresničevanju kadrovske politike je potrebno spoštovati 

temeljne ustavne odločbe, ki urejajo človekove pravice in svoboščine na tem področju: 

• enakopravnost pred zakonom, 

• uresničevanje in omejevanje pravic, 

• pravica do povračila škode, 

• volilna pravica, 

• sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, 

• svoboda dela, 

• pravica do socialne varnosti, 

• pravice invalidov, 

• pravica do izobrazbe in šolanja, 

• svoboda znanosti in umetnosti, 

• varstvo pri delu, 

• podjetništvo, 

• soodločanje, 

• sindikalna svoboda, 

• pravica do stavke. 

(Florjančič in Vukovič 1998, 269) 

Pravna podlaga za zaposlovanje je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet leta 

2013 (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013 – popravek) in ureja temeljne pravice in obveznosti 

pri urejanju delovnega razmerja. 

Pri zaposlovanju pa je potrebno upoštevati tudi druge predpise, k urejajo delovna razmerja in 

pravice iz dela: 

- Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Uradni list RS, št. 80/2010, ZUTD-A, Uradni list 

RS, št. 12/2013, 

- Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), Uradni list RS, št. 19/2014, 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11, 

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB – UPB1), 

Uradni list RS št. 107/2006, 

- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), Uradni list RS 42/2007, 

45/2008, 
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- Zakon o kolektivnih pogodbah, Uradni list RS, št. 43/2006, 

- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT – 1), Uradni list RS, št. 26/2011, 

- Zakon o stavki (ZStk), Uradni list RS, št. 23/91, 

- Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin), Uradni list RS, št. 13/93, 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 

96/2012, 39/2013. 

Pomembno vlogo pri urejanju delovnih razmerij pa imajo poleg zakonov tudi kolektivne 

pogodbe. Kolektivna pogodba ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev. Sklenjena 

je med sindikati ali združenjem sindikatov na eni strani in delodajalci ali združenjem 

delodajalcev na drugi strani. Kolektivne pogodbe so lahko sklenjene na treh ravneh:  

- na ravni podjetja (med upravo in sindikatom), 

- na panožni ravni (med panožno organizacijo delodajalcev in panožno sindikalno 

organizacijo), 

- na nacionalni ravni (med nacionalno organizacijo delodajalcev in nacionalno sindikalno 

organizacijo). 

 

2.2 Organizacija kadrovske službe 
 

Podjetja imajo različne organizacije kadrovskih služb. V prvi vrsti je organizacija kadrovske 

službe odvisna od števila delavcev. V majhnih podjetjih kadrovsko službo v veliki meri 

opravljajo vodstveni delavci, v velikih podjetjih pa je kadrovska služba samostojni oddelek, v 

sklopu katerega so dela in naloge razdeljene na različne funkcije. 

Možina navaja, da organizacijo kadrovske službe lahko ločimo na operativni in strateški vidik: 

- Kadrovska služba v operativnem smislu je mišljena kot logistika kadrovske službe. V njo 

spadajo zaposlovanje, nameščanje, usposabljanje, odpuščanje, v bistvu vse 

tradicionalne kadrovske naloge. Njen glavni cilj je, da so kadri na razpolago za 

določeno delo ter da so posamezne naloge pravočasno opravljene. 

- Kadrovska služba v strateškem smislu pa zajema vse od načrtovanje kadrov do vodenja 

in spremljanja. Namen tega je najboljša izraba kadrovskih virov in usmerjanje 

organizacije k podjetniškemu načinu delovanja. S celostnim pogledom prispevajo k 

inovacijskim dejavnostim in uvajanju potrebnih sprememb. 

(Možina et. al. 2002, 24) 
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2.2.1 Kadrovska politika 

 

Kadrovsko politiko opredeljujemo kot celoto sprejetih načel in smernic, ki se nanašajo na kadre 

v podjetjih in drugih organizacijah, s posebnim poudarkom na čim učinkovitejšem sprejemanju 

in razporejanju kadrov na ustrezna delovna mesta in na čim stimulativnejšem odnosu do 

strokovnega in osebnostnega razvoja kadrov (Glavan 1999, 13). 

Kadrovska politika mora sloneti na skupni kadrovski politiki celotne organizacije, katera je 

vezana na razvoj in organizacijo podjetja. Držati se mora predpisov določenih v splošnih aktih 

družbe in seveda predpisov na ravni zakonov. Realizira se preko kadrovske dejavnosti. 

Napredek in razvoj organizacije je odvisen od reševanja celotne kadrovske problematike. 

Kadrovska politika je politika izbire najustreznejših kadrov za opravljanje posameznih 

funkcij dela in je politika pravilne zasedbe kadra pri opravljanju delovnih nalog. Kadrovsko 

politiko lahko vsebinsko opredelimo kot sistem norm, načel in temeljnih odločitev o 

kadrovskih zadevah, ki morajo temeljiti na strokovnih dogajanjih in biti sprejete po 

demokratični poti. Je sestavni in pomembni del splošne politike organizacije. Z njeno 

pomočjo ljudje ustvarjajo pogoje za uspešno delovanje organizacije, za zadovoljevanje 

materialnih potreb in vsestranski razvoj (Florjančič 1984, 84). 

Ustrezne informacije o kadrih so nujno potrebne za uresničevanje kadrovske politike. 

Kadrovske službe, ki ne razpolagajo z ustreznimi informacijami o kadrih, ne morejo strokovno 

obravnavati problemov, ki zajemajo kadrovsko politiko, s tem pa so tudi nemočne pri realizaciji 

kadrovske funkcije in tudi pri uveljavljanju delovnega človeka kot proizvajalca  in upravljavca 

v zvezi z doseganjem interesov, ki so povezani tako z osebnim razvojem, kot tudi s cilji podjetja 

(Florjančič, Ferjan in Bernik 1999). 

 

2.2.2 Kadrovska služba 

 

Splošno mnenje nepoznavalcev kadrovske dejavnosti je, da se morajo vsi procesi povezani s 

kadri dogajati v okviru kadrovske službe. V uspešni organizaciji je celotno vodstvo podjetja 

odgovorno za  dobro vodenje ter organizacijo in oblikovanje strategije podjetja. Kadrovska 

služba je zadolžena za vrsto dejavnosti, od kadrovanja, nagrajevanja, izobraževanja, kadrovsko 

informacijskega sistema, do celotnega ukvarjanja s človeškimi viri. 
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Glavna naloga kadrovske službe je zagotavljanje ustreznih kadrov iz notranjega ali iz zunanjega 

vira. Zunanji viri pridobivanja kadrov so razni spletni portali, kjer se objavljajo prosta delovna 

mesta, različne strokovne šole in seveda tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Notranji viri so zelo pomembni za pozitivno klimo v podjetju. Zaposleni imajo motivacijo, s 

prerazporejanjem notranjih virov se zaposlenim omogoča razvoj znotraj podjetja, veča se 

zadovoljstvo delavcev in posledično to zadovoljstvo pelje do manjše fluktuacije in izostankov 

z dela. 

Kadrovska služba ima tudi vodjo. Vodja kadrovske službe je nekdaj imel naziv kadrovski 

direktor, danes pa se za to funkcijo uporabljajo različni nazivi kot so kadrovski menedžer, 

upravljalec človeških virov, vodja oddelka za razvoj kadrov, menedžer kadrovskih virov itd. 

Njegova naloga je vodenje kadrovske službe, sodelovanje z vodstvom podjetja v obliki 

svetovanja in pomoči pri pomembnih strateških odločitvah podjetja. 

Kadrovska služba organizira delo kadrovske funkcije in nudi specializirano pomoč. Vodja 

kadrovske službe je odgovoren za tri področja (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 13): 

- vodi kadrovsko službo in svetuje višjemu menedžmentu o posameznih kadrovskih 

zadevah, 

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

ipd.) in kontrolira njihovo opravljanje, 

- svetuje in organizira vršni menedžment o novih smereh razvoja organizacije dela, o 

posameznih metodah in tehnikah vodenja ipd. Kadrovski vodja mora stalno spremljati 

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

»Za uspešno delo kadrovskega menedžerja je pomembno, da ima izdelano jasno vizijo, da ve, 

kaj želi doseči na svojem področju in da kot član vodilnega tima v organizaciji doseže, da tudi 

ostali člani sprejmejo to vizijo. Če do takega soglasja ne pride, bodo neprestana razočaranja in 

nesporazumi edino, kar lahko kadrovski menedžer v taki organizaciji pričakuje.« (Florjančič, 

Jesenko in Pagon 1999) 

 

2.2.3 Kadrovanje 

 

Pridobivanje kandidatov ali kadrovanje se nanaša na vsako aktivnost, katere namen je, da 

vpliva na (Treven 1998, 181): 
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- število ljudi, ki zaprosijo za delo, 

- vrsto prosilcev za delo in 

- verjetnost, s katero bodo prosilci sprejeli zaposlitev, če bo ta na voljo 

Zagotavljanje večjega števila ustrezno usposobljenih kandidatov je cilj programa kadrovanja v 

organizaciji. Ko bi se pojavila potreba po delu, se med temi kandidati izbira bodoče delavce.»Ta 

cilj ne smemo razumeti kot pridobivanje čim večjega števila kandidatov. Če kandidati nimajo 

ustreznih spretnosti in sposobnosti, ne izpolnjujejo zahtev, ki izhajajo iz posameznih prostih 

delovnih mest, zato je v organizaciji težko izbirati med njimi« (Treven, 1998, 181). Delovna 

mesta v tem primeru ostanejo nezasedena. Tudi pregovarjanje kandidatov, da sprejmejo 

določeno delo, katerega ne bi sprejeli, če bi bili bolje seznanjeni z njegovimi značilnostmi, ni 

cilj kadrovanja. Neizpolnjena pričakovanja so največji razlog za odhod na novo zaposlenih 

delavcev (Treven, 1998, 181). 

Kadrovanje pridobiva vse pomembnejše mesto v organizacijah. Proces kadrovanja od ljudi, ki 

se ukvarjajo z njim, zahteva široko razgledanost, znanje o kadrih, splošno strokovno znanje, 

znanje o kadrovski politiki ter metodah in tehnikah, ki jih pri svojem delu uporabljajo (Glavan 

in Oman 1988, 173). 

Sedej navaja, da z vidika kvalitete in kvantitete razlikujemo kadrovanje na dveh ravneh: 

- Ekstenzivno kadrovanje; pridobivanje in sprejemanje določenega števila kadrov v 

podjetje, medtem ko je kadrovski vidik zanemarjen ali pa je sekundarnega pomena. 

- Intenzivno kadrovanje; kjer je primarnega pomena le kakovostni elementi in temelji na 

oblikovanih in določenih kriterijih. Za tako obliko kadrovanja moramo imeti ustrezno 

kadrovsko službo z dobro usposobljenimi in strokovno podkovanimi kadri. 

(Sedej 1997, 83) 

Dejavnost kadrovanja predstavlja okvir in sistem dela kadrovske službe, ki naj bi omogočala 

optimalno izrabo človeških virov v organizaciji. Pri načrtovanju osebnega razvoja posameznika 

v organizaciji moramo izhajati iz dveh točk; posameznika in organizacije. S strani organizacije 

moramo imeti na razpolago (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999): 

- cilje in potrebe organizacije, 

- plane kadrov, 

- izdelane sisteme svetovanja, izobraževanja, motiviranja ipd., 

- sistem organizacijske kulture, 
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- drugo. 

Pri posamezniku moramo poleg osebnih podatkov poznati (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999): 

- kaj zna (izobrazba, izkušnje, posebna znanja), 

- kaj zmore (sposobnost, spretnost, nadarjenost, ipd.), 

- kaj hoče (interesi, motivi, vrednote), 

- življenjske razmere in  

- njegovo okolje. 

 

2.2.4 Kadrovske evidence 

 

Kadrovske evidence so nujno potrebne za uresničevanje kadrovske politike podjetja. V 

kadrovskih evidencah so zbrane potrebne informacije o zaposlenih, ki služijo za nadaljnjo 

obdelavo podatkov in so v pomoč pri izdelavi kadrovskih analiz in pri sprejemanju odločitev 

kadrovske politike. 

Vsako podjetje ima svoj način pridobivanja ustreznih podatkov za kadrovske evidence, podatki 

pa so več ali manj enaki pri vseh. Podatke delimo na tri dele. V prvem delu so zbrani splošni 

podatki o delavcu, kot so ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, naslov 

ipd. V drugem delu so zbrani podatki potrebni za obračun dohodka kot so: osnovna bruto plača, 

količniki nagrajevanja, pretekla delovna doba ipd. V tretjem delu pa so podatki o znanju in 

izobrazbi delavca kot npr.: strokovni izpiti, pridobljena izobrazba, funkcionalna znanja, 

zdravniški izkazi ipd. 

Za pridobivanje posameznih podatkov je kadrovska evidenca osnovno orodje za kadrovske 

odločitve. Kadrovska evidenca nam daje skupino podatkov, ki šele skupno vrednotijo celostno 

informacijo o človeku (Florjančič in Vukovič 1998). 

Podatki iz kadrovske evidence morajo biti vpisani v kadrovsko informacijski sistem (KIS). 

»KIS v podjetju lahko definiramo kot plansko in metodološko zbiranje, urejanje, obdelovanje, 

hranjenje in posredovanje informacij o kadrih. Informacijski sistem za spremljanje kadrov 

sestoji iz informacijskega, dokumentacijskega in komunikacijskega podsistema na nižji ravni 

in zajema: emisijo, transmisijo, akumulacijo, selekcijo in absorbcijo informacij o kadrih« 

(Florjančič, Bernik in Novak 2004, 287). 
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Florjančič, Bernik in Novak navajajo, da je cilj KIS-a čim kvalitetnejši način zbiranja, obdelave, 

posredovanja in uporabe relevantnih informacij na ustreznih mestih odločanja. Brez 

sistemiziranih, obdelanih in ažurnih podatkov v informacijskem sistemu ne moremo govoriti o 

učinkoviti kadrovski funkciji. Poudariti je potrebno pravočasnost uskladitve nastalih sprememb 

v zaokroženi informaciji. Vrednost informacije in s tem celotnega informacijskega sistema je 

odvisna od ažurnosti, kar pomeni spremljanje dogodkov sočasno, skozi čas (Florjančič, Bernik 

in Novak 2004, 287). 

Dober informacijski sistem zagotavlja dobro informacijo. Informacijski sistem, ki informacijo 

posreduje, mora izpolnjevati naslednje pogoje (Jelenc Krašovec in Jelenc 2009): 

- popolnost: informacija mora zagotavljati vse vsebine, ki so relevantne; informacija 

mora biti pridobljena iz objektivnih, zanesljivih in preverjenih virov; ni nujno, da 

popolnost informacije zagotovimo skozi en vir informacij; 

- aktualnost: informacija mora biti veljavna v času, sveža in tekoča; 

- standardiziranost, primerljivost: informacija naj bo razumljiva v okoliščinah, kjer jo 

uporabljamo; 

- točnost, objektivnost: informacija mora biti vsebinsko točna in objektivna, kar lahko 

zagotovimo s preverljivostjo; 

- funkcionalnost: informacija mora ustrezati ciljem in namenu; cilj navadno določajo 

uporabniki s svojimi potrebami po zbiranju; 

- racionalnost: izogibati se je potrebno kopičenju in neselektivnemu zbiranju informacij; 

treba je preprečiti podvajanje in ponavljanje enakih informacij, ki ne spadajo v bazo 

informacij; 

- dostopnost: dostop do informacije mora biti lahek in zagotovljen. 

Kadrovske evidence vsebujejo osebne podatke vseh delavcev. Ti podatki so poslovna skrivnost 

in zaščiteni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/2007), s 

katerim se preprečuje nezakonit in neupravičen poseg v zasebnost posameznika pri obdelavi in 

hranjenju osebnih podatkov. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ZEPDSV 

(Uradni list RS, št. 40/2006) pa določa vrste in vsebine evidenc na področju dela in socialne 

varnosti, način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc in način posredovanja 

podatkov za potrebe državnih organov. 

Podatki o kadrih morajo biti dobro zaščiteni, saj tudi 12. člen Splošne deklaracije o človekovih 

pravicah govori o pravici do osebnosti; pravici do tajnosti osebnega življenja: 
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»Nikogar se ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v 

njegovo družino, v njegovo stanovanje ali v njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na njegovo 

čast in ugled. Vsakdo ima pravico do zakonskega varstva pred takšnim vmešavanjem in 

takšnimi napadi.« (Splošna deklaracija o človekovih pravicah). 

Varstvo osebnih podatkov je v Republiki Sloveniji ena izmed človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, ki je zagotovljena v 38. členu Ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 

24/03, 69/04 in 47/13), kjer se prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom 

njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih 

podatkov določa zakon. 

 

2.3 Proces kadrovanja 
 

Kadrovska služba mora zagotoviti optimalno izrabo človeških virov v organizaciji. Pri tem je 

pomemben posameznik, s katerim se ukvarjamo, saj del svojega časa preživi v organizaciji. 

Posameznik ima zasebno življenje, kjer ima drugačne interese in cilje, zato je pri razvoju 

posameznika to potrebno upoštevati. 

Celota dogodkov in aktivnosti pri sprejemanju, razporejanju in razvoju kadrov, kakor tudi skrb 

za fizične in psihične pogoje dela, zajema proces kadrovanja. Menedžment skupaj s 

kadrovskimi strokovnjaki je odgovoren za učinkovit potek vseh aktivnosti v procesu 

kadrovanja. Menedžment mora biti dobro seznanjen s kadrovsko funkcijo v podjetju, saj 

nepoznavanje zahtev, ki jih določa sistemizacija in nepravilna zasedba delovnih mest, vodi v 

slabšo proizvodno zmogljivost in negotovost pri izvrševanju nalog v podjetju (Novak 2008, 

85). 

Florjančič in Paape v knjigi Kadri in management navajata, da mora biti proces kadrovanja 

določen kot del vseh drugih procesov v organizaciji, saj vstopa v vse druge procese, pri katerih 

je osnovni dejavnik človek s svojimi sposobnostmi, znanjem, veščinami in stopnjo 

motiviranosti in integriranosti. To so pravzaprav vsi drugi procesi: proizvodni, finančno – 

komercialni, proces odločanja itd. Vsi ti drugi procesi pa le posredno vplivajo na kadrovski 

proces. Pogosto proces zajema tudi dogodke in aktivnosti, ki so istočasno vključeni v nek drug 

proces, npr. odločba o povečanju dohodka je del procesa sprejemanja kadrov kot tudi del 

procesa financiranja in končno del procesa vodstvenega odločanja (Florjančič in Paape, 2004). 
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Zaradi njegove kompleksnosti je kadrovanje mogoče obravnavati kot proces, ki je sestavljen iz 

naslednjih faz (Treven, 1998, 181-182): 

- določitev prostih delovnih mest, 

- preučevanje razpoložljivih virov, 

- priprava in objava informacij, 

- zbiranje in ocenitev prošenj, 

- potrditev prošenj. 

 

Slika 2.3: Proces kadrovanja 

 

Vir: Treven (1998, 182) 
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2.3.1 Planiranje 

 

Planiranje kadrov je za vsa podjetja izjemno pomembno, če želijo biti uspešna v času naglih 

sprememb v družbi. Poznavanje cilja in zraven vsega, kar želijo doseči, je pogoj za uspešno 

planiranje. 

Strateško planiranje kadrovskih virov je proces postavljanja ciljev glede kadrovskih virov, 

razvijanja strategij za dosego ciljev in določitve politike za pridobivanje, nameščanje 

razvoj in ohranitev kadrovskih virov. Odgovoriti mora predvsem na dve osnovni 

vprašanji: 

• Koliko in kakšne vrste kadrov potrebujemo za upravljanje, vodenje in izvrševanje nalog 

v prihodnje v podjetju, da se izpolnijo strateški poslovni cilji; 

• Kako naj bodo plani kadrovskih virov oblikovani, da bodo dovolj jasno pokazali možnosti 

in nevarnosti ter slabosti in priložnosti, ki se pojavljajo v okolju organizacije. 

(Možina et. al. 2002, 46) 

Na razvoj izobrazbene in poklicne strukture vplivamo s planiranjem kadrov v podjetju. Plan 

kadrov mora biti usklajen z razvojem podjetja. S tem se dosežejo zastavljeni cilji podjetja in 

doseže se ugoden vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. Za planiranje kadrov je zelo pomembno, 

da vodstvo podjetja in kadrovska služba sodelujeta. Kadrovski strokovnjaki od vodstva 

pričakujejo informacijo o razvoju oz. krčenju podjetja, da lahko pripravijo planiranje 

kadrov, vodstvo podjetja pa potrebuje analizo obstoječega stanja zaposlenih. Učinkovit plan 

kadrov nastane z obojestranskim sodelovanjem. S planom kadrov se pravočasno predvidi 

morebitne primanjkljaje ali presežke delavcev in se s tem tudi izogne morebitnim težavam. 

Načrt plana  mora biti vedno fleksibilen, da se lahko hitro reagira na spremembe, ki so 

značilne za tržna podjetja (Novak 2008, 92,93). 

Vukovič in Miglič pravita, da se enkrat letno pripravi podrobni načrt planiranja kadrov. Med 

letom oz. po potrebi se opravljajo dopolnitve ali prilagoditve na osnovi novih podatkov. Načrti 

kadrovanja se spremenijo ob nastanku kadrovskega problema, pa naj bo to zaradi zmanjšanja 

ali povečanja obsega poslovanja. Proces načrtovanja se lahko usmeri na različna področja. 

Kratkoročnega načrtovanja, s poudarkom na pridobivanju novih zaposlenih ali zmanjševanju 

potreb po kadrih, se poslužujejo organizacije na začetni stopnji razvoja.  Srednjeročne načrte 

za dve do tri leta vnaprej izdelajo izkušene organizacije s kompleksnejšimi potrebami. 
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Dolgoročno načrtovanje za več kot tri leta vnaprej se uporablja za nadomeščanje vodilnih 

(Vukovič in Miglič 2006). 

Šest ključnih stopenj je bistvenih v procesu strateškega planiranja kadrovskih virov, ki 

sestavljajo ogrodje za izdelavo trdnega strateškega plana organizacije. Te stopnje so: 

analiza okolja organizacije, povezovanje poslovnih ciljev in strategij s kadrovskimi viri, 

notranja analiza kadrovskih virov, napoved potreb po kadrovskih virih, razvijanje poti in 

programov za kadrovske vire ter vrednotenje in ocena uresničevanja (Možina et. al. 2002, 

47). 

Te sestavine z medsebojnimi odnosi so prikazane na sliki 2.4. 

 

Slika 2.4: Stopnje v procesu strateškega planiranja kadrovskih virov 

 

Vir: Možina et. al.  (2002, 47) 

 

2.3.2 Pridobivanje kadrov 

 

Iskanje kadrov za zaposlitev s primerno izobrazbo in znanjem je pridobivanje kandidatov. 

Zadostno število prijavljenih kandidatov in izbor najbolj ustreznih kandidatov za opravljanje 

nalog je cilj organizacije. Organizacija mora pri pridobivanju kadrov upoštevati sprejeti plan 

kadrov in zagotoviti ustrezno število zaposlenih v organizaciji (Novak 2008, 102). 

Veliko izobraženih kadrov je na trgu delovne sile, ki pa se raje prijavijo na delovna mesta, 

katera razpišejo podjetja z ugledom. Zaposlitev v takem podjetju jim pomeni izziv in referenco 
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v primeru iskanja nove zaposlitve. Podjetje mora upoštevati načela, da mora biti vsako delovno 

mesto dostopno vsakomur, ki izpolnjuje pogoje. Za izbor kandidatov mora izbrati ustrezno 

metodo pridobivanja kadrov. Izvedbo pridobivanja kadrov opravlja kadrovska služba. S 

sodelovanjem vodij oddelkov in služb, kjer se bodo izbrani kandidati zaposlili, izvajajo naloge 

pridobivanja, izbiranja in sprejemanja kadrov (Novak 2008, 102). 

Možina navaja, da organizacija nove kadre lahko pridobiva preko notranjih ali zunanjih virov. 

Najbogatejši vir kandidatov za organizacijo pomenijo notranji viri ali interno pridobivanje 

kadrov. Tak način pridobivanja kadrov je cenejši. Za notranje pridobivanje delavcev se 

uporabljajo objave na tablah, v okrožnicah ali internih glasilih organizacije. Ta način 

pridobivanja kandidatov pa ima tudi svoje prednosti in tudi slabosti (Možina et. al. 2002, 134): 

Prednosti: 

- zaposleni vidijo, da organizacija ceni njihove sposobnosti, kar spodbuja moralo in 

delovno uspešnost, 

- notranji kandidati so navadno bolj privrženi organizaciji in manj verjetno jo bodo 

zapustili, 

- če gre za napredovanje, to povečuje lojalnost zaposlenih in omogoča dolgoročno 

usmerjeno kadrovanje za vodstvena mesta, 

- verjetnost, da bomo dobro ocenili oziroma izbrali kandidata, je pri notranjih kandidatih 

večja kot pri zunanjih in 

- notranji kandidati potrebujejo manj uvajanja in usposabljanja kot zunanji. 

Slabosti: 

- zaposleni, ki kandidirajo za prosta delovna mesta in pri tem ne uspejo, lahko postanejo 

nezadovoljni, 

- če organizacija nima dobro izdelanega sistema napredovanja in razvoja kadrov, se 

pogosto zgodi, da pri notranjem kadrovanju izberemo delavca, ki je »na vrsti« za 

napredovanje in ne delavca, ki najbolj ustreza prostemu delovnemu mestu, 

- če je notranji kandidat izbran na prosto vodstveno mesto, ima lahko težave z 

uveljavljanjem svoje avtoritete in 

- največji problem je vse večja zaprtost organizacije, saj doma vzgojeni kadri številnih 

problemov ne vidijo ali pa jih neuspešno rešujejo na ustaljene načine. 
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Zaradi pomanjkanja kandidatov z iskanimi sposobnostmi znotraj, se organizacije odločajo za 

iskanje kandidatov preko zunanjih virov ali eksternega pridobivanja kandidatov. Pri tem 

uporabljajo različne metode, odvisne od delavcev, ki jih iščejo, od svoje poslovne strategije in 

od okolja, ki ga določa trg delovne sile. Metode za pridobivanje kadrov so različne: neformalno 

pridobivanje preko prijateljev in profesionalnih kolegov, preko Zavoda RS za zaposlovanje, 

preko zaposlitvenih oglasov v različnih medijih, preko kadrovskih agencij, štipendiranja, stika 

s šolami (Možina et.al. 2002). 

Tudi zunanji viri kadrovanja imajo svoje prednosti in slabosti 

Prednosti: 

- zunanji kandidati lahko za organizacijo pomenijo potencialni vir novih idej, 

- v organizacijo pogosto prinesejo bogatejše izkušnje, 

- zunanji kandidati pogosto bolje poznajo konkurenco in 

- lahko obvladajo nove specialnosti. 

Slabosti: 

- možnost napačne izbire je večja zaradi manj zanesljivih informacij, 

- potencialni notranji kandidati se lahko čutijo zavrnjene, 

- novi zaposleni imajo počasnejši start zaradi prilagajanja na organizacijo in 

- proces izbite je lahko dražji. 

(Merkač v Novak 2008, 106): 

Učinkovita podpora pridobivanju novih kadrov je pomembna dejavnost vodje kadrovske 

službe, le-ta zajema (Vukovič in Miglič2006): 

• določanje in kategoriziranje dolgoročnih ter kratkoročnih potreb po kadrih v 

organizaciji, 

• stalno in pozorno spremljanje sprememb na trgu dela, 

• razvijanje primernih gradiv o kadrovskih potrebah za predstavitve pri pridobivanju novo 

zaposlenih, 

• evidentiranje števila primernih interesentov in njihovih kvalifikacij iz različnih virov, 

• spremljanje uporabnikov kadrov v organizaciji in evalvacija učinkovitosti prizadevanj 

za pridobivanje kadrov 
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Na trgu delovne sile organizacije tekmujejo, katera bo pridobila oziroma pritegnila pozornost 

in seveda zaposlila kvalificirane kadre. Konkurenčnost kadrovanja organizacije, ki išče nove 

kadre, se kaže v predstavljenih pogojih, na osnovi katerih kandidati lahko izbirajo. Splošna 

podoba organizacije se kaže preko procesa kadrovanja s sposobnostjo pritegovanja pozornosti 

kvalificiranih delavcev. Kadrovski delavci morajo paziti, da zaradi napačnih in netočnih 

podatkov ne pride do obojestranskega nezadovoljstva in zavračanja. 

 

2.3.3 Selekcija in izbiranje kadrov 

 

»Za izbiranje delavcev velja, da je to dvosmerni proces, ki teče med organizacijo in 

posameznikih, pri katerih je organizacija vzbudila zanimanje za zaposlitev. Ne izbira le 

organizacija delavcev, temveč tudi delavci organizacijo« (Možina et. al. 2002, 142). Kakor 

organizacija v sprejemnem postopku spoznava možne delavce, tudi ti spoznavajo organizacijo 

in delo, za katero se potegujejo (Možina et. al. 2002, 142). 

»Pomembne odločitve o izbiranju ustreznih kandidatov je potrebno sprejeti, ko imamo zadosten 

bazen kandidatov. Pred uporabo kriterijev izbire in metode je potrebno preveriti, da so 

zanesljivi in veljavni« (Mello 2002, 245). 

»Konsistentnost meritev mora veljati v času in glede na različne ocenjevalce. Test ne more biti 

veljaven, če ni zanesljiv, zato je zanesljivost predpogoj za veljavnost. Veljavnost pomeni, da je 

tisto kar ocenjujemo (sposobnosti, znanje, …), dejansko povezano z uspešnostjo na delovnem 

mestu. Ni pomembno le izbrati najboljše kandidate, potrebno jih je tudi obdržati« (Milkovich 

in Boudreau 1997, 291). 

Nivo strokovne usposobljenosti, delovne izkušnje, različne veščine, osebnostne lastnosti, 

specifična znanja so kriteriji izbora. Odvisno od potreb oziroma za kakšno delovno mesto 

izbiramo kandidata, lahko vsakega od teh kriterijev še razčlenjujemo. Na osnovi karakteristik 

že zaposlenih delavcev, ki dobro delajo, določamo seznam kriterijev. Kadrovska služba v 

podjetju pred izborom pripravi skupino odločilnih kriterijev ter določi zahtevani minimalni nivo 

kvalitete, kvantitete, točnosti in stanovitnosti pri opravljanju nalog. 

Glede na razpisana delovna mesta se razlikujejo tudi postopki in metode za izbor kadrov. Vsaka 

organizacija izbere drugačen postopek, ki je odvisen od velikosti organizacije, usposobljenosti 
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kadrovske službe in vrsto drugih pogojev. Najpogostejše uporabljene metode, ki jih navaja 

stroka so: 

• življenjepis, pisna prijava, dokazila in priporočila; so prvi resen stik kandidata z 

organizacijo in so lahko podrobne ali zgolj formalne, 

• kadrovski vprašalniki oziroma prijavni obrazci; omogočajo načrtnejše pridobivanje 

strukturiranih informacij o kandidatu in so koristne pri ugotavljanju primernosti 

kandidatov, 

• intervju; je sistematičen in organiziran pogovor voden s strani delodajalca z namenom 

ugotavljanja usposobljenosti kandidata za razpisano mesto, 

• zaposlitveni test; je mehanizem za pridobivanje informacij o znanju, sposobnostih, 

interesih, vedenju in drugih lastnosti kandidata, 

• delovni preizkus; kandidata se preizkusi na ključnih nalogah delovnega mesta za 

katerega je kandidiral, 

• ocenjevalni center; kandidati so opazovani v kontroliranem okolju, kjer morajo v 

določenem času in v različnih situacijah opraviti različne naloge, ki so čim bolj podobne 

nalogam na delovnem mestu za katerega kandidirajo, 

• priporočilo; kandidat pri prejšnjem delodajalcu pridobi pisno mnenje o sebi, svojem 

delu, dosežkih in uspehih, 

• zdravniški pregled; zadnja stopnja pri izbiri, na katero so napoteni le ustrezni kandidati 

s katerimi se bo sklenilo delovno razmerje. 

Pri izbiri ustreznega kandidata je pomembno, da izberemo takega, ki zares ve, kakšno delo ga 

čaka in da si je ogledal delovno okolje in se seznanil z neposrednim vodjem in prihodnjimi 

sodelavci (Možina et. al. 2002). 

Kadarkoli se v izbirnem postopku ustavimo z namenom, da bi odločali o primernosti 

kandidatov, se vprašamo: 

� Ali se je morda izkazalo, da nimajo vseh nujnih lastnosti? 

� Ali imajo morda kako nezaželeno lastnost? 

»Če je pritrdilen odgovor na katero koli vprašanje, je to dober razlog, da kandidata izločimo iz 

nadaljnje obravnave. Samo kandidati, pri katerih smo ob uporabi katerekoli metode izbire na 

navedeni vprašanji odgovorili z ne, pridejo v poštev za končno odločanje. Med njimi bomo 
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izbirali predvsem glede na to, koliko želenih lastnosti imajo. Večjo prednost bomo dali 

kandidatom, ki imajo čim več pomembnih želenih lastnosti« (Možina et. al. 2002, 144). 

Vsi zavrnjeni kandidati morajo zapustiti organizacijo kot njeni simpatizerji. O izbirnem 

postopku so pisno obveščeni, v njem ne razlagamo, zakaj niso bili sprejeti, temveč samo 

izrazimo obžalovanje in upanje na sodelovanje kdaj v prihodnje. Neizbrane kandidate se lahko 

uvrsti v evidence možnih kandidatov za prihodnost (Možina et. al. 2002). 

 

2.3.4 Uvajanje in izobraževanje kadrov 

 

Na novo sprejete delavce je potrebno seznaniti s podjetjem, cilji in nalogami ki jih bo opravljal. 

To je naloga vodij in kadrovskih strokovnjakov. Uvajanje je časovno omejeno glede na 

zahtevnost dela oziroma stopnjo izobrazbe. Novozaposleni se mora v času uvajanja čim prej 

seznaniti z nalogami, odgovornostmi in opravili, da lahko prične svoje delo čim prej samostojno 

opravljati (Florjančič in Vukovič 1998, 65). 

Uvajanje ali indukcijo kadrov lahko opredelimo kot aktivnost kadrovskih strokovnjakov in 

vodij, da novo sprejeto osebo seznanijo: 

- z organizacijo (napisanimi in nenapisanimi pravili); 

- s socialnim delovnim okoljem (nadrejenimi, podrejenimi, sodelavci in drugimi, s katerimi 

bo oseba prihajala v stik) 

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

- z delom (nalogami in opravili) in jo hkrati usposobijo za delo na novem delovnem mestu. 

(Novak 2008, 136): 

»Izobraževanje je za organizacijo nuja, za organizacijo prihodnosti pa je vrednota in del njene 

kulture. Izobraževanje v organizaciji je proces, s katerim organizacija spoznava procese in 

stanja v okolju ter se jim prilagaja« (Merkač Skok 2005, 167). 

Razvoj organizacije ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih so medsebojno povezani 

procesi. Oblika in metoda izobraževanja odraslih je velikega pomena za kakovostno znanje 

udeležencev.  

Vsakdo v učeči se organizaciji od vodilnega menedžerja do operativnega delavca na najnižji 

ravni se mora učiti. Nadrejeni podajo vzvode za učenje. Kulturo učenja morajo promovirati 
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vodilni in vodstveni delavci in jo potiskati do slehernega zaposlenega. Ne gre več za vodenje 

po načelu, naredi, kar ti je naročeno, temveč bolj zato, da jim pokažemo najboljše možne načine 

izvajanja nalog in svetujemo, kako lahko prispevajo k svojemu poklicnemu in osebnostnemu 

razvoju (Brečko 2006, 220). 

Novak navaja, da organizacijo z izobraževanjem in usposabljanjem kadrov spreminjajo 

osebnostni razvoj, navade in lastnosti zaposlenih, s čimer dosežejo boljše delovne rezultate. S 

tem lahko zaposleni prevzamejo bolj zahtevne in odgovornejše delovne naloge. Razvoj, širitev 

organizacije in trg prisilijo organizacijo, da svoje zaposlene motivira ter spodbuja pri 

izobraževanju. Namen organizacije, da svoje zaposlene vključuje v programe dodatnega 

izobraževanja je (Novak 2008, 150): 

• dvigniti raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja zaposlenih, 

• izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih, 

• usposobiti zaposlene za hitro prilagajanje spremembam znotraj podjetja in na trgu. 

• razvijati oziroma utrjevati humane odnose med sodelavci v delovnem procesu, 

• Sistematično pripravljati lastne kadrovske potenciale za vse funkcije v podjetju, kjer je 

poseben poudarek na razvoju strokovnjakov in menedžerjev, 

• načrtno vlagati v izobraževanje in usposabljanje posameznika za razvoj delovne kariere 

in njegove osebnostne rasti. 

Zaposleni v večjih podjetjih imajo interna izobraževanja znotraj podjetja, ki se nanašajo na 

njihovo delovno mesto. Določene manjše skupine zaposlenih lahko izpopolnjujejo svoje 

strokovno znanje tudi zunaj podjetja. Izobraževanje poteka v obliki seminarjev in tečajev 

(Novak 2008, 150). 

 

2.4 Menedžment človeških virov 
 

Možina in ostali v knjigi Menedžment kadrovskih virov navajajo, da je menedžment ključni 

podsistem v organizaciji, je miselna intuitivna dejavnost ljudi v organizacijskem sistemu, ki 

povezuje in usmerja vse druge podsisteme. Vsebuje povezovanje organizacije z zunanjim 

okoljem in odzivanje na potrebe družbe, koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov 

s cilji organizacije, učinkovito opravljanje nalog in izpeljavo različnih poslovnih dejavnosti 

razvojne, informacijske in odločitvene narave (Možina et. al.  2002). 
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Da so ljudje največje bogastvo podjetja, se zaveda vse več menedžerjev. Žal navkljub temu 

spoznanju, niso sposobni dovolj motivirati tako pomembnega vira, ki vpliva tudi na 

konkurenčno sposobnost podjetja. Menedžerji ugotavljajo, da je ljudi čedalje težje uspešno 

voditi in upravljati, zato se srečujejo s številnimi težavami, ki pa so pogosto posledica njihovih 

prevelikih zahtev (Treven 1998). 

Prioriteta organizacije je, da najema delovno silo, ki s seboj prinaša določene kompetence. To 

pomeni, da zaposli pravo osebo na pravo delovno mesto. Kako pridobiti vire, kakšne 

prilagoditve so potrebne v organizaciji … so najpogostejša vprašanja pri menedžmentu 

človeških virov. Brez človeških virov vsi ostali viri nimajo vrednosti. Brez človeških virov 

organizacija nima nobene vrednosti, saj brez ljudi nima nikogar, ki bi organiziral, načrtoval in 

upravljal in nadzoroval vse ostale vire. Najpomembnejši dejavnik za doseganje ciljev 

organizacije in njeno uspešnost je človeški faktor, kot predmet obravnave menedžmenta 

človeških virov. 

 

2.4.1 Pojem in pomen menedžmenta človeških virov 

 

Menedžment človeških virov je strateški pristop upravljanja odnosov zaposlenih, ki poudarja, 

da je vplivanje na človeške zmožnosti ključnega pomena za doseganje trajne konkurenčne 

prednosti, kar se doseže skozi značilno organizacijsko politiko, program in prakso (Bratton in 

Gold 2003, 7). 

Na konkurenčnost podjetja različno vpliva menedžment človeških virov. Postopek izbire 

zaposlenih lahko omenimo kot prvi način. Za podjetje je zelo pomembno, da zaposli čim več 

inovativnih, kreativnih ljudi, ki uspešno opravljajo svoje delo. Drug način je povezan z 

ustreznim seznanjanjem in pripravljanjem zaposlenih na delo z novimi proizvodnimi in 

informacijskimi tehnologijami. Tretji način, s katerim menedžment kadrov vpliva na 

konkurenčnost podjetja, pa  se nanaša na sistem nagrajevanja dela zaposlenih. Učinkovit 

motivacijski dejavnik, ki pripomore k prizadevanju zaposlenih, da bi bili uspešni pri svojem 

delu, je primerno plačilo za kakovostno opravljeno delo (Treven 1998, 16). 

Funkcije menedžmenta človeških virov so (Bratton in Gold 2003, 15): 
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• načrtovanje - pripravljanje napovedi za prihodnost organizacije, kar se tiče potreb po 

delovni sili in to vse znotraj okvirjev organizacijske misije, ciljev, strategij, strukture, 

kulture, tehnologije in zahtev nadrejenih, 

• kadrovanje – pridobivanje zaposlenih s primernimi sposobnostmi, zmožnostmi, 

znanjem in izkušnjami, 

• razvoj – analiziranje potreb po razvoju zaposlenih na ta način, da posedujejo znanje, ki 

je potrebno za ohranjanje konkurenčnosti podjetja, 

• motiviranje – oblikovanje učinkovitega sistema, ki spodbuja zaposlene in jih hkrati 

primerno nagrajuje ob doseganju ciljev, 

• nadzor – nadzor zaposlenih z vidika varnosti, zdravja in dobrega počutja znotraj 

določenih zunanjih regulativ in zakonov, 

• ocenjevanje – načrtovanje postopkov in procesov, ki merijo in hkrati ocenjujejo 

doprinos posameznika ali tima k celotni organizaciji. 

Ravnanje s človeškimi viri se pogosto zamenjuje s kadrovsko funkcijo. Namen klasične 

kadrovske funkcije je, da v podporo poslovanju zagotavlja storitve kot so kadrovanje, 

izobraževanje, nagrajevanje ipd, ki bodo pomagale pri zaposlovanju ljudi. Nova funkcija v 

smislu ravnanja s človeškimi viri mora prinašati korist pri poslovnem odločanju in ne le 

zastopati svoje funkcije. Prispeva naj k dobičkonosnosti poslovanja, kar se navadno doseže 

posredno (Možina et. al. 2002). 

 

2.4.2 Napredovanje 

 

Napredovanje zaposlenih je v menedžmentu človeškega kapitala pogojeno zgolj z uspešnostjo 

iz naslova aplikacije znanj in drugih kompetenc ter ustvarjanja dodane vrednosti v obliki 

intelektualnega ali finančnega kapitala (Mihalič 2006). 

Napredovanje pomeni, da delavca zaradi njegovih delovnih izkušenj, pridobljenih 

funkcionalnih znanj, pripadnosti podjetju, lahko pa tudi pridobitve večje stopnje izobrazbe, 

prerazporeditev na novo, bolj odgovorno delovno mesto, lahko pa napredovanje označimo le 

kot povišanje plačila delavca iz istih vzrokov (Možina et. al. 2002, 66). 

Napredovanje v organizaciji mora biti natančno definirano in transparentno z jasnimi in 

objektivnimi merili in kriteriji napredovanja. Zaposleni morajo natančno vedeti na kakšno 
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delovno mesto, pod kakšnimi pogoji in kdaj lahko napredujejo. Vsi zaposleni morajo imeti 

enake realne možnosti za napredovanje, v kolikor dosežejo definirane kriterije. Z internim 

aktom o napredovanju je potrebno natančno urediti sistem napredovanja, v katerem je 

definirano vertikalno in horizontalno napredovanje. Organizacija mora imeti tesno povezan 

sistem napredovanja s sistemi nagrajevanja, s kompetenčnimi načrti, njihovo realizacijo, 

kariernimi načrti napredovanja, rednimi letnimi razgovori, sistemi ocenjevanja in drugimi 

tovrstnimi orodji (Mihalič 2006). 

Mihalič pravi, da ločimo horizontalno in vertikalno napredovanje. Horizontalno napredovanje 

je vezano na napredovanje v okviru delovnega mesta; pridobitev večjih odgovornosti in 

pristojnosti, večje plače, zahtevnejših nalog, višjega naziva, večje pisarne, boljših delovnih 

pogojev in sredstev, večjih bonitet in podobno. Horizontalno napredovanje  se v praksi redkeje 

izvaja, je pa veliko bolj motivacijsko, saj omogoča sukcesivno rast in razvoj zaposlenega in ga, 

glede na dosežke, lahko pogosteje izvedemo kot vertikalno napredovanje. Vertikalno 

napredovanje je vezano na napredek po hierarhični lestvici organizacije navzgor, kar pomeni 

vodenje večjega števila zaposlenih, nov naziv in delovno mesto, višjo stopnjo odgovornosti in 

pristojnosti, višjo plačo in podobno (Mihalič 2006). 

V praksi se pogosto dogaja, da je napredovanje povezano z nedopustnimi dejavniki, ki niso v 

skladu s pravili. To so različna poznanstva znotraj organizacije in druge neobjektivne oblike 

različnih medsebojnih povezanosti. Dogaja se tudi, da je napredovanje vezano na skupno 

delovno dobo posameznika v organizaciji in tudi z vsemi drugimi dejavniki in elementi, razen 

z učinkovitostjo, uspešnostjo in kompetentnostjo zaposlenega. Učinkovitost posameznika, 

njegova uspešnost, znanja, inovativnost in druge kompetence morajo biti edini pogoji za 

napredovanje. 

 

2.4.3 Nagrajevanje in plačilni sistem 

 

Nagrajevanje in učinkovit plačilni sistem pripomoreta k povečanju prizadevnosti in uspešnosti 

zaposlenih, kar dolgoročno zagotavlja uspešnost podjetja. Pomembne pa so tudi nematerialne 

nagrade, kot so razne pohvale, razvoj in potrditev, uveljavljanje, status in ostale oblike, saj z 

njimi vodilni sporočajo svojim zaposlenim, da cenijo njihovo delo in dosežke. 
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Podjetje svojim uslužbencem zagotavlja plače in druge ugodnosti, kot so sodelovanja na 

znanstvenih simpozijih, možnost strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, zdravstveno in 

življenjsko zavarovanje, ter s tem vpliva na motivacijo zaposlenih, da pripomorejo čim bolj k 

uresničevanju ciljev podjetja. »Omenjeni instrumenti se uporabljajo v podjetju za nagrajevanje 

zaposlenih za njihov prispevek k produktivnosti in celoviti kakovosti ter tudi za privabljanje 

novega kadra« (Treven 1998, 28-29). 

»Z ustreznim načinom plačevanja in nagrajevanja zaposlenih lahko podjetje pomembno vpliva 

na uspešnost poslovanja. To lahko stori na tri načine«(Možina et.al. 2002, 297): 

• lahko poveča obseg in kakovost človeških zmožnosti v podjetju, 

• vpliva na zavzetost zaposlenih, še posebej, če so plače povezane z doseganjem 

uspešnosti, 

• s pomočjo plačnega sistema lahko učinkovito nadzira stroške dela. 

Možina navaja, da sistem plač in nagrajevanja mora podpirati izvajanje poslovne strategije 

podjetja in tako prispevati k njegovi konkurenčnosti in dolgoročni uspešnosti. Pri oblikovanju 

sistema moramo upoštevati strateški način (Slika 2.5), kjer upoštevamo naslednja načela: sistem 

mora prispevati k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, biti mora pravičen, stroške dela 

mora zadržati v dovoljenih (načrtovanih) okvirjih in ustrezati mora veljavnim zakonskim 

normam(Možina et. al. 2002). 

 

Slika 2.5: Strateški proces oblikovanja sistema plač in nagrajevanja 

 

Vir: Možina et. al. (2002, 300) 
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V zadnjem desetletju je nastalo v sistemih plač in nagrajevanja precej sprememb, ki so bile 

predvsem posledica čedalje večje konkurence na trgu, globalizacije poslovanja in uvajanja 

informacijske tehnologije. Podjetja so morala iskati rešitve v usmerjenosti k strankam, 

nenehnemu spreminjanju in prilagajanju, povečevanju znanja in inovativnosti, kar pa je mogoče 

le, če je sistem strateško naravnan (Možina et. al. 2002, 318-320): 

• večji poudarek na povezovanju plač s skupinsko uspešnostjo ali uspešnostjo podjetja v 

primerjavi z uspešnostjo posameznika, 

• naraščanje pomena dolgoročnih spodbud, 

• večji delež plačila po uspešnosti namenijo tistim, ki najbolj vplivajo na poslovanje, 

• povečevanje gibljivega deleža plače in porazdelitev tveganja za uspeh podjetja na vse 

zaposlene (risk-sharing), 

• prehod od vrednotenja dela k vrednotenju zmožnosti oziroma znanja in spretnosti, 

• tradicionalne strukture zamenjujejo karierni pasovi, 

• raznovrstnost pri oblikovanju sistema plač in nagrad za sorodne skupine delovnih mest, 

• prenos odgovornosti s sistema na menedžerje, 

• konkurenčno umeščanje, 

• težnja k preprostosti in preglednosti sistema nagrajevanja, 

• usmerjenost v prihodnost, 

• partnerski odnos in vključevanje zaposlenih. 

Prva naloga pri oblikovanju sistema plač in nagrajevanja je določanje osnovnih plač, ki so še 

vedno najpomembnejši del plačnega sistema. Pri tem  se lahko uporabljajo različne metode, od 

klasičnih metod vrednotenja dela do sodobnejših metod vrednotenja zmožnosti, znanja, 

spretnosti, ki naj bi bile primernejše za hitro spreminjajoče se poslovno okolje. Večjo prožnost 

omogoča prehod od tradicionalnih, razdrobljenih plačilnih razredov, v karierne pasove (Možina 

et. al. 2002). 

 

2.4.4 Motiviranje 

 

»Eno od najpomembnejših občutij povezanih s konkretnim delom in podjetjem je zadovoljstvo 

zaposlenih. Pomeni nam zbir občutkov in prepričanj zaposlenih o njihovi trenutni zaposlitvi, 

lastni organizaciji ter svojih možnostih in pogojih dela« (George in Jones 1999, 78). 
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»Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe, le-ta povzroči v organizmu določeno 

napetost, ki mu pravimo stanje tenzije. Ta sama še ne vodi do zadovoljive potrebe, temveč samo 

nakazuje obstoj določene potrebe, ki jo moramo zadovoljiti in se nadaljuje z določenim 

vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo« (Treven 

1998). 

Razumeti, kaj ljudi aktivira k dobremu delu, pomeni motivirati ljudi. Lahko tudi rečemo, da 

to pomeni razumeti potrebe posameznikov in obenem ustvarjati priložnosti, ko si sami želijo 

dobro delati. Osnovne prednosti v podjetju z dobro motiviranostjo zaposlenih so: 

- Delo bo opravljeno dovolj kakovostno in v načrtovanih časovnih terminih. 

- Ljudje bodo radi opravljali svoje delo in počutili se bodo bolj koristne. 

- Ljudje bodo trdo delali, ker bodo sami hoteli opraviti svoje delo. 

- Izvedbo bodo spremljali za to zadolženi posamezniki in je ne bo treba toliko 

nadzorovati. 

- Zavest bo visoka, kar bo v okolici ustvarjalo odlično delovno ozračje. 

(Keenan 1996, 62-63) 

Pri oblikovanju dela ne obstaja le en najboljši način izvedbe dela. Iskanje najljubšega 

načina dela je odprto in zato dopušča oblike, ki lahko hkrati dvigajo delovno uspešnost in 

omogočajo delavcem zadovoljevanje njihovih potreb. Osrednje vprašanje oblikovanja dela 

je torej, kako v delo vnesti motivacijske elemente, da bo delavce spodbujalo k čim 

uspešnejšemu opravljanju nalog in da jim bo dajalo osebno zadovoljstvo. Raziskovalca 

Torrington in Hall sta na podlagi študije različnih virov izločila naslednje elemente: 

• Raznolikost: delovnih nalog, orodij, strojev in naprav, mest, kjer posameznik dela in 

ljudi, s katerimi sodeluje. Ta značilnost je posebej pomembna za delovna mesta s 

ponavljajočimi se delovnimi nalogami. Enolično delo delavce dolgočasi, dolgočasje 

utruja, utrujenost pa je vir napak. Z raznolikostjo dela torej lahko zmanjšamo število 

napak in povečamo zadovoljstvo delavcev. 

• Samostojnost: pri izbiri načinov dela in orodij za delo. Samostojni delavci so bolj 

odgovorni in dobijo občutek priznanja in samospoštovanja. Nesamostojni delavci pa so 

apatični in niso delovno uspešni. 

• Odgovornost: V smislu odločanja o tem, kako rešiti problem pri delu. 
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• Izziv: v smislu izbire ustreznega znanja, ki pri razrešitvi problema daje občutek, da je 

delavec sam dosegel nekaj pomembnega. Delo, ki delavca postavlja pred vedno nove 

izzive, prispeva  razvoju njegovih sposobnosti, strokovni rasti in možnostim 

napredovanja. 

• Interakcija: stiki z drugimi pri opravljanju dela in možnost izbire sodelavcev. Delavcu 

veliko pomeni, če ve, da je njegovo delo pomembno za sodelavce, za celotno 

organizacijo in uporabnike. Prav tako je pomembno, da so to odnosi sodelovanja, ki 

dajejo skupinsko sinergijo, ne pa, da vodijo v prestižne in nefunkcionalne spore. 

• Pomen dela: poistovetenje z delom in delovnim rezultatom, ki omogoča dajanje 

priznanja in občutek, da je delavec nekaj dosegel. Ob dobrem delu je delavec ponosen 

na dosežke, kar mu daje poseben občutek zadovoljstva. 

• Cilji in povratna informacija: delovni cilji naj bodo jasno opredeljeni in naj bodo za 

delavca izziv; jasno mora biti, kdaj se šteje, da so uspešno doseženi; cilji naj bodo taki, 

kot jih delavec normalno pričakuje, in dobro je, če sodeluje pri njihovem 

opredeljevanju. 

(Možina et. al. 2002, 185) 

Pomembno je, da vsak menedžer v podjetju opazi in razume spremembe v potrebah zaposlenih. 

Prizadevati si mora, da potrebe, interese in cilje zaposlenih čim bolje izrabi in ne sme delovati 

proti njim. Uspešen menedžer mora biti sposoben, da usmerja motivacijsko energijo, ki izhaja 

iz potreb zaposlenih, za doseganje čim boljših učinkov za podjetje kot celoto (Treven 1998). 

 

2.4.5 Redni letni razgovori 

 

Sistematičen in strukturiran pogovor med vodjem in sodelavcem imenujemo letni razgovor. Na 

letnem razgovoru se vodja in sodelavec pogovorita o konkretnih temah, ciljih in rezultatih dela, 

vprašanjih, povezanih z delovnimi nalogami, težavah, sodelovanju ter o nadaljnjem poklicnem 

razvoju posameznika. 

Namen rednega letnega razgovora je povečati medsebojno zaupanje, razumevanje in 

spoštovanje, kot tudi ugotoviti skriti potencial, ki bi ga lahko v prihodnje izrabili. Njegov namen 

je zbiranje podatkov za načrtovanje in izvajanje načrtovanih aktivnosti ter omogočanje 
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zaposlenim, da bi imeli še boljši pregled na tem, kako so zastavljene naloge in cilji dolgoročno 

tudi izpolnjujejo (Brečko 2006). 

Cilji, ki jih zasledujemo pri uvajanju letnih razgovorov v podjetje, so večdimenzionalni in se 

med drugim nanašajo tudi na preverjanje in ocenjevanje uspešnosti opravljanja delovnih nalog 

sodelavca. Ključni cilji letnih razgovorov so (Možina et. al. 2002, 279): 

- pregled preteklega dela sodelavca, 

- oblikovanje profesionalnih in osebnostnih ciljev posameznika, 

- ugotavljanje interesov in želja sodelavca, 

- usklajevanje ciljev posameznih zaposlenih s cilji podjetja, 

- vzpostavljanje poglobljene komunikacije med vodjo in sodelavcem, 

- načrtovanje kariernega razvoja posameznika (njegove zmožnosti za nadaljnje 

napredovanje), 

- ugotavljanje potrebnih nadgradenj, izboljšav in pridobitev novih znanj, veščin ter 

spretnosti sodelavca, 

- zaznavanje potencialnih konfliktov in njihovo pravočasno preprečevanje. 

 

3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Predstavitev in potek raziskave 

 

Diplomska naloga je zastavljena na osnovi štirih predpostavk: 

- Človeški viri podjetja so ključnega pomena za ustvarjanje konkurenčnosti. 

- Organizacija kadrovske službe je temelj za uspešno delovanje podjetja. 

- Planiranje in organizacija kadrovske službe morata biti povezana s strategijo razvoja 

podjetja. 

- Nosilci kadrovskih odločitev strateškega značaja so vodstva podjetja in ne kadrovski 

strokovnjaki. 

Raziskavo smo nadaljevali s sestavo in izvedbo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je bil 

zasnovan tako, da je pomagal raziskati osnovne predpostavke.  
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V vzorec raziskovanih podjetij smo vključili različna podjetja glede na osnovno dejavnost in 

glede na število zaposlenih. Raziskava je bila narejena na podlagi vzorca 20 srednjih in velikih 

podjetij iz vse Slovenije. V vzorec smo vključili podjetja različnih dejavnosti od trgovinske, 

farmacevtske, logistične, proizvodne do storitvene dejavnosti.  

Anketiranje je potekalo od junija do avgusta 2015, saj smo zaradi dopustov morali nekatere 

anketirance večkrat pozvati k izpolnjevanju vprašalnika. 

Na različne elektronske naslove oseb v kadrovskih službah je bilo poslanih 20 anketnih 

vprašalnikov, vrnjenih je bilo 6, kar predstavlja 30 % vseh poslanih vprašalnikov. V treh 

primerih smo prejeli odgovor, da na določena vprašanja ne morejo odgovoriti, ker bi s tem 

razkrili poslovne skrivnosti, ostali pa nam niso posredovali razloga, niti nam niso vrnili 

izpolnjenega anketnega vprašalnika. 

Pridobljene podatke iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo analizirali s pomočjo programa 

Excel in odgovore prikazali s pomočjo razpredelnic in grafov programa Excel. Na osnovi 

analize prejetih vprašalnikov smo interpretacijo dobljenih rezultatov zasnovali v obliki mnenj, 

ugotovitev in stališč. 

 

3.2 Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz šestnajstih vprašanj, anketa je bila anonimna (Priloga 1). 

Anketirali smo samo vodje oz. zaposlene v kadrovskih službah v podjetjih z več kot 200 

zaposlenimi. Anketni vprašalnik so izpolnjevali tako, da so pri vsakem vprašanju lahko obarvali 

svoj odgovor, nekatera vprašanja pa so imela tudi možnost odgovora drugo, kjer so anketiranci 

vpisali svoj odgovor, ki v anketnem vprašalniku ni bil zajet. 

Za kontaktno osebo za izpolnjevanje vprašalnika smo izbrali osebo zaposleno v kadrovski 

službi, oziroma vodjo kadrovske službe, ker smo raziskovali organiziranost kadrovske službe. 

Kontakte smo pridobili preko javnih dostopnih podatkov na spletnih straneh podjetja, preko 

poznanstev prijateljev in preko osebnih poznanstev v posameznih podjetjih. Vsi anketni 

vprašalniki so bili poslani preko elektronske pošte in tudi izpolnjeni vprašalniki so se v celoti 

vrnili preko elektronske pošte. Vrnjeni anketni vprašalniki so bili poslani iz uradnih 

elektronskih naslovov, ki pripadajo anketirancu. Vsi vrnjeni anketni vprašalniki so bili veljavni. 
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Izpolnjene anketne vprašalnike smo analizirali, grafično prikazali in povezali z predpostavkami 

diplomske naloge. 

 

3.3 Raziskava 

 

Število zaposlenih v podjetju 

Pri prvem vprašanju (Grafikon 3.1)  nas je zanimalo število zaposlenih v podjetju. V raziskavo 

je bilo vključenih šest podjetij. Glede na velikost je bilo 33 % srednje velikih podjetij in 67 % 

velikih podjetij.  Številsko prikazano sta bili dve podjetji z od 100 – 500 zaposlenih, dve podjetji 

z od 500 – 1000 zaposlenih, eno podjetje z 1000 – 2000 zaposlenimi in eno podjetje z več kot 

2000 zaposlenimi. 

 

Grafikon 3.1: Število zaposlenih v podjetju 

 

 

Obseg letnih prihodkov iz poslovanja v letu 2014 

V drugem vprašanju (Grafikon 3.2)  nas je zanimal obseg letnih prihodkov. 83 % oziroma pet 

od šestih v raziskavo vključenih podjetij je imelo v letu 2014 več kot 5 milijonov evrov 

prihodkov iz poslovanja, 17 % oziroma eno od šestih v raziskavo vključenih podjetij pa med 1 

in 5 milijonov evrov prihodkov iz poslovanja. 
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Grafikon 3.2: Obseg letnih prihodkov iz poslovanja v letu 2014 

 

 

Število zaposlenih v kadrovski službi 

V tretjem vprašanju (Grafikon 3.3) smo spraševali po številu zaposlenih v kadrovski službi. 

Kadrovske službe imajo različno število zaposlenih po posameznih področjih. Za analizo smo 

vzeli odstotek zaposlenih na posameznem področju glede na število vseh zaposlenih v podjetju. 

 

Grafikon 3.3: Število zaposlenih v kadrovski službi 
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Vsa v raziskavo vključena podjetja imajo največ zaposlenih v kadrovanju – kadrovski 

administraciji od 0,07 % pa do 0,52 % vseh zaposlenih. V povprečju pa imajo tako srednja kot 

tudi velika podjetja 0,28 % vseh zaposlenih v kadrovanju. 

Izobraževanju nekateri ne posvečajo pozornosti, saj polovica podjetij sploh nimajo osebe katera 

bi skrbela za izobraževanje zaposlenih. Podjetja, katera pa imajo osebo zadolženo za 

izobraževanje pa imajo glede na število zaposlenih 0,07 %, 0,13 % in 0,16 % vseh zaposlenih 

na področju izobraževanja. V raziskavo vključena podjetja, ki nimajo zaposlenih za področje 

izobraževanja, tudi nimajo zaposlenih za področje razvoja. Zanimivo pa je, da podjetje ki za 

področje izobraževanja nima nobenega zaposlenega, ima pa za razvoj 0,17 % vseh zaposlenih. 

Evidenci delovnega časa največ pozornosti namenjajo velika podjetja (od 0,03 % pa do 0,17 % 

vseh zaposlenih), saj srednja podjetja na evidenci delovnega časa nimajo posebej zaposlenega 

človeka. Pri obračunu plač nam dva podjetja nista sporočila podatka o zaposlenih z 

obrazložitvijo, da je obračun plač del finančne službe. Ostali pa imajo za obračun plač od 0,07 

% pa do 0,23 % vseh zaposlenih. 

Kakšen profil, oz. kakšno izobrazbo ima vodja kadrovske službe 

V četrtem vprašanju smo spraševali kakšen profil ima vodja kadrovske službe. V dveh od šestih 

v raziskavo vključenih podjetij je vodja kadrovske službe tudi po izobrazbi kadrovnik, ostali pa 

imajo sledečo izobrazbo: ekonomist, dipl. sociolog, uni. dipl. družboslovec in poslovni sekretar. 

Iz pridobljenih odgovorov je razvidno, da podjetja namenjajo pozornost pomenu človeških 

virov, zato na mesto vodje kadrovske službe določajo osebo z dokončano fakulteto, saj lahko s 

pridobljenim znanjem uspešno vodi kadrovsko službo. 

Kadrovski šef je: 

V petem vprašanju (Grafikon 3.4) nas je zanimalo, kakšno funkcijo ima v podjetju  kadrovski 

šef. V enem podjetju je kadrovski šef tudi član uprave podjetja, v dveh podjetjih je kadrovski 

šef podrejen izključno upravi podjetja, v treh podjetjih pa je kadrovski šef podrejen članom 

uprave podjetja. 

V vseh podjetjih ima vodja kadrovske službe pomembno vlogo v podjetju in glede na pozicijo 

sodeluje z vodstvom podjetja. 
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Grafikon 3.4: Kadrovski šef je: 

 

 

Ali menite, da so človeški viri ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti vašega 
podjetja? 

V šestem vprašanju (Grafikon 3.5)  smo spraševali po mnenju anketirancev o pomenu človeških 

virov pri ustvarjanju konkurenčnosti podjetja. Štiri od šestih v raziskavo vključenih podjetij je 

mnenja, da so človeški viri ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti podjetja, saj se s 

trditvijo popolnoma strinjajo. Dva od šestih v raziskavo vključenih podjetij pa menita, da 

človeški viri niso ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti podjetja. 

Vsa v raziskavo vključena velika podjetja se s trditvijo popolnoma strinjajo, srednja podjetja pa 

se s trditvijo ne strinjajo. 
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Grafikon 3.5: Ali menite, da so človeški viri ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti 
vašega podjetja? 

 

 

Imate v vašem podjetju zaposlene ustrezne kadre, da ste z njimi lahko konkurenčni na 

trgu? 

V sedmem vprašanju (Grafikon 3.6) nas je zanimalo, ali imajo v podjetju zaposlene ustrezne 

kadre, s katerimi so lahko konkurenčni na trgu. Pet od šestih v raziskavo vključenih podjetij je 

odgovorilo, da imajo strokovnjake, ki dosegajo vidne rezultate v svoji branži in hkrati jim 

primanjkujejo strokovnjaki na ključnih področjih. Eno od šestih v raziskavo vključenih podjetij 

nima strokovnjakov, ki dosegajo vidne rezultate v svoji branži in tudi ne primanjkujejo jim 

strokovnjakov na ključnih področjih. Vsi anketirani pa so odgovorili, da nimajo strokovnjakov 

ki v svoji branži ne bi dosegali vidnih rezultatov. 

Iz rezultatov je razvidno, da večino podjetij vključenih v raziskavo stremi k izbiri ustrezno 

izobraženih zaposlenih za področje na katerem delajo. 
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Grafikon 3.6: Imate v vašem podjetju zaposlene ustrezne kadre, da ste z njimi lahko 
konkurenčni na trgu? 

 

 

Kakšno pozornost namenjate načrtovanju kadrov? 

V osmem vprašanju (Grafikon 3.7) smo spraševali kakšno pozornost namenjajo načrtovanju 

kadrov. Odgovore so označili na lestvici od 1 do 5, 1 pomeni da se ne strinjajo s trditvijo, 5 

pomeni, da se strinjajo s trditvijo. Dva od šestih v raziskavo vključenih podjetij se popolnoma 

strinjata s trditvama, da sledijo načrtom in strategiji podjetja ter da analizirajo obstoječe 

kadrovske vire in na osnovi tega načrtujejo. Dva od šestih v raziskavo vključenih podjetij pa se 

popolnoma strinjata s trditvijo, da ne načrtujejo kadrov, temveč kadrujejo po dejanskih 

potrebah. 

Odgovori glede na velikost podjetij pa kažejo, da velika podjetja sledijo načrtom, analizirajo in 

nato kadrujejo in ne kadrujejo po dejanskih potrebah, srednje velika podjetja pa izključno 

kadrujejo po dejanskih potrebah. 
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Grafikon 3.7: Kakšno pozornost namenjate načrtovanju kadrov 

 

Kateremu segmentu vaša kadrovska služba namenja največ pozornosti? 

Deveto vprašanje (Grafikon 3.8) se je glasilo: Kateremu segmentu vaša kadrovska služba 

namenja največ pozornosti? Odgovore so označili na lestvici od 1 do 5, 1 pomeni da se ne 

strinjajo s trditvijo, 5 pomeni, da se strinjajo s trditvijo. Pet od šestih v  raziskavo vključenih 

podjetij se popolnoma strinja, da kadrovska služba največ pozornosti namenja sledenju 

zakonskim normativom na področju delovnih razmerij. Dve od šestih v raziskavo vključenih 

podjetij se popolnoma strinja s trditvijo, da kadrovska služba največ pozornosti nameni 

izobraževanju kadrov in enako tudi razvoju talentov in kariere, eno od šestih v raziskavo 

vključenih podjetij pa se popolnoma strinja s trditvijo, da kadrovska služba največ pozornosti 

namenja sistemu nagrajevanja in politiki plač. 
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Grafikon 3.8: Kateremu segmentu vaša kadrovska služba namenja največ pozornosti 

 

 

Glede na velikost podjetij (Grafikon 3.9) se 100 % v raziskavo vključenih srednjih podjetij in 

75 % velikih podjetij popolnoma strinja, da največ pozornosti namenjajo sledenju zakonskim 

normativom na področju delovnih razmerij. Z ostalimi tremi trditvami se v raziskavo vključena 

srednja podjetja ne strinjajo popolnoma. 25 % v raziskavo vključenih velikih podjetij se 

popolnoma strinja s trditvijo, da kadrovska služba nameni največ pozornosti sistemu 

nagrajevanja in plač, 50 % v raziskavo vključenih podjetij pa se popolnoma strinja s trditvama 

da podjetja namenijo največ pozornosti izobraževanju kadrov ter razvoju talentov in kariere. 
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Grafikon 3.9: Kateremu segmentu vaša kadrovska služba namenja največ pozornosti - velika in 
srednja podjetja 

 

 

Iz analize odgovorov je razvidno, da podjetja, ki imajo dobro organizirano kadrovsko službo, 

pozornost namenjajo vsem segmentom, ne samo osnovnemu, to je sledenju zakonskim 

normativom. 

Katera je najpomembnejša naloga vaše kadrovske službe? 

V desetem vprašanju (Grafikon 3.10) nas je zanimalo, katera je najpomembnejša naloga 

kadrovske službe. Pri odgovorih so kot najpomembnejšo nalogo (odgovor ocenjen s 5) nekateri 

ocenili več pozicij. Tri od šestih v raziskavo vključenih podjetij se popolnoma strinja, da je 

najpomembnejša naloga kadrovske službe urejanje kadrovskih evidenc ter motiviranost 

zaposlenih. Dve od šestih v raziskavo vključenih podjetij se popolnoma strinja, da je njihova 

najpomembnejša naloga kadrovske službe izobraževanje zaposlenih ter povečanje 

produktivnosti, eno od šestih v raziskavo vključenih podjetij pa se popolnoma strinja, da  je 

njihova najpomembnejša naloga kadrovske službe ocenjevanje uspešnosti in nagrajevanje. 
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Grafikon 3.10: Katera je najpomembnejša naloga vaše kadrovske službe 

 

 

Glede na velikost podjetij pa se 50 % v raziskavo vključenih srednjih in velikih podjetij 

popolnoma strinja, da je najpomembnejša naloga kadrovske službe urejanje kadrovskih 

evidenc. Srednja podjetja se z ostalimi tremi trditvami ne strinjata popolnoma. 75 % velikih 

podjetij so za najpomembnejšo nalogo kadrovske službe izbrali motiviranost zaposlenih, 50 % 

izobraževanje zaposlenih ter 25 % ocenjevanje uspešnosti. 

Kako podjetje spremlja aktivnosti na kadrovskem področju? 

Enajsto vprašanje (Grafikon 3.11) se je glasilo: Kako podjetje spremlja aktivnosti na 

kadrovskem področju? Štiri od šestih podjetij vključenih v raziskavo je odgovorilo, da določene 

odgovorne osebe spremljajo aktivnosti na kadrovskem področju. Dve od šestih v raziskavo 

vključenih podjetij sta odgovorili, da so aktivnosti na kadrovskem področju planirane in za 

vsako aktivnost obstaja zapis o izvedbi. Eno od šestih v raziskavo vključenih podjetij je 

odgovorilo, da se za izvajanje aktivnosti na kadrovskem področju ocenjuje učinkovitost 

zastavljenih ciljev in nalog. V enem podjetju se aktivnosti na kadrovskem področju ne 

spremljajo. To podjetje spada v skupino srednje velikih podjetjih. V velikih v raziskavo 

vključenih podjetjih, kjer je v kadrovski službi zaposlenih več ljudi, se za spremljanje izvajanja 

aktivnosti na kadrovskem področju uporabljajo vse tri aktivnosti, ki so bile navedene v 

vprašalniku. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6

O
ce

n
a 

o
d

 1
 d

o
 5

Podjetje

urejenost kadrovskih
evidenc

izobraževanje zaposlenih

motiviranost zaposlenih

povečanje produktivnosti

ocenjevanje uspešnosti in
nagrajevanju



48 
 

Grafikon 3.11: Kako podjetje spremlja aktivnosti na kadrovskem področju 

 

 

Kadrovske odločitve strateškega značaja v vašem podjetju sprejema: 

V dvanajstem vprašanju nas je zanimalo, kdo v podjetju sprejema kadrovske odločitve 

strateškega značaja. Ne glede na velikost podjetja so vsa v raziskavo vključena podjetja 

odgovorila, da kadrovske odločitve strateškega značaja v podjetju sprejema vodstvo podjetja. 

Iz rezultatov je razvidno, da pri strateških kadrovskih odločitvah v podjetjih kadrovski 

strokovnjaki še vedno ne sodelujejo oziroma sodelujejo v najmanjši meri, končne odločitve pa 

so prepuščene vodstvom podjetja. Menimo, da bi morala podjetja pri teh odločitvah upoštevati 

tudi mnenja in nasvete kadrovskih strokovnjakov, saj imajo ti celoten pregled nad procesom in 

organizacijo kadrovske službe. 

V kolikšni meri aktivnosti na kadrovskem področju sledijo poslovni strategiji podjetja? 

V trinajstem vprašanju (Grafikon 3.12) smo spraševali, v kolikšni meri aktivnosti na 

kadrovskem področju sledijo poslovni strategiji podjetja. Tri od šestih v raziskavo vključenih 

podjetij je odgovorilo, da aktivnosti na kadrovskem področju popolnoma sledijo poslovni 

strategiji podjetja. Dve od šestih v raziskavo vključenih podjetij je odgovorilo, da aktivnosti na 

kadrovskem področju delno sledijo poslovni strategiji podjetja, eno pa je odgovorilo, da 

aktivnosti na kadrovskem področju sploh ne sledijo poslovni strategiji podjetja. 

75 % v raziskavo vključenih velikih podjetij aktivnosti na kadrovskem področju popolnoma 

sledi poslovni strategiji podjetja, 25 % pa delno. 50 % v raziskavo vključenih srednjih podjetij 
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aktivnosti na kadrovskem področju delno sledi poslovni strategiji podjetja, 50 % pa poslovni 

strategiji sploh ne sledi. 

Grafikon 3.12: V kolikšni meri aktivnosti na kadrovskem področju sledijo poslovni strategiji 
podjetja 

 

 

Kakšno vlogo ima kadrovska služba v vašem podjetju? 

Štirinajsto vprašanje (Grafikon 3.13) se je glasilo: Kakšno vlogo ima kadrovska služba v vašem 

podjetju? Tri od šestih v raziskavo vključenih podjetij je odgovorilo, da kadrovska služba sledi 

poslovni strategiji podjetja, dve od šestih v raziskavo vključenih podjetij je odgovorilo, da 

kadrovska služba nima vpliva na poslovanje podjetja, eno od šestih v raziskavo vključenih 

podjetij pa je odgovorilo, da ima kadrovska služba zgolj administrativno vlogo v podjetju 
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Grafikon 3.13: Kakšno vlogo ima kadrovska služba v vašem podjetju 

 

 

Glede na velikost podjetja pa so vsa v raziskavo vključena srednje velika podjetja odgovorila, 

da kadrovska služba nima vpliva na poslovanje podjetja. 75 % v raziskavo vključenih velikih 

podjetij je odgovorilo, da kadrovska služba sledi poslovni strategiji podjetja, 25 % pa  da ima 

kadrovska služba zgolj administrativno vlogo. 

Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi: 

V petnajstem vprašanju (Grafikon 3.14) smo spraševali, na podlagi česa se izvaja planiranje 

kadrovske službe. 33 % v raziskavo vključenih podjetij je odgovorilo, da planiranje kadrovske 

službe izvajajo na podlagi kadrovskih planov na mesečni ravni, 33 % na podlagi letnih planov, 

23 % na podlagi strategije kadrovske funkcije in 11 % na podlagi večletnih planov. 
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Grafikon 3.14: Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi 

 

 

Anketirani so za možen odgovor »da« označili več odgovorov. 75 % v raziskavo vključenih 

velikih podjetij planiranje kadrovske službe izvaja na podlagi letnih planov in na podlagi 

kadrovskih planov na mesečni ravni, 50 % velikih podjetij na podlagi strategije kadrovske 

funkcije in 25 % na podlagi večletnih planov. 

Kakšne plače imate v podjetju? 

V šestnajstem vprašanju (Grafikon 3.15) nas je zanimala višina plač v podjetju. 83 % v 

raziskavo vključenih podjetij je odgovorilo, da imajo v njihovem podjetju povprečno plačo, 17 

% pa, da imajo nadpovprečno plačo. Pod minimalno plačo in zagotovljene minimalne plače 

nimajo v nobenem podjetju. V raziskavo vključena srednje velika podjetja so odgovorila, da 

imajo vsa povprečno plačo. Velika podjetja pa so podala odgovore, da imajo v 25 % 

nadpovprečno plačo glede na njivo branžo in 75 % povprečno plačo. 
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Grafikon 3.15: Višina plač v podjetju 

 

 

4 POTRDITEV RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA IN PREDLOGI 
 

Diplomsko nalogo smo zastavili na osnovi štirih tez oziroma predpostavk.  

Prva naša predpostavka je bila, da so človeški viri podjetja ključnega pomena za 

ustvarjanje konkurenčnosti. Velika podjetja iz naše raziskave se zavedajo, da so človeški viri 

ključnega pomena za ustvarjanje konkurenčnosti. Kadrovsko službo imajo okrepljeno na 

področju izobraževanja in razvoja in ne samo na področju kadrovske administracije. V srednje 

velikih podjetjih vključenih v našo raziskavo je kadrovska služba še vedno zapostavljena, saj 

deluje bolj administrativno, planira pa se zgolj po trenutnih potrebah. Z načrtovanjem in 

planiranjem, vsaj za tekoče leto, bi lahko izboljšali tudi konkurenčnost podjetja, saj bi se 

vnaprej pripravili na iskanje strokovnjakov na ključnih področjih. Čas pri izbiri ključnih oseb 

je zelo pomemben, saj kadroviku omogoča, da izbere najprimernejšega kandidata za določeno 

delovno mesto, za katero je ustrezno strokovno podkovan in bo tudi karakterno odgovarjal 

skupini za katero je izbran. 

Druga predpostavka je bila, da je organizacija kadrovske službe temelj za uspešno 

delovanje podjetja. Organizacija kadrovske službe je pomemben dejavnik pri uspešnosti 

podjetja, saj se ukvarja s človeškimi viri, ki predstavljajo kapital podjetja. Tega se zavedajo tudi 

v raziskavo vključena podjetja, saj imajo na čelu kadrovske funkcije v večini primerov ustrezno 
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izobražen kader. V srednje velikih podjetjih vodilni kadrovski strokovnjaki izobrazbeno ne 

ustrezajo povsem. Imajo pa glede na število zaposlenih tudi manj obveznosti, tako da je tudi 

obseg dela manjši. Pomemben del organizacije kadrovske službe je tudi določanje prihodnjih 

potreb po kadrih, organizacija in načrtovanje kadrovske službe, da se te potrebe ustrezno 

zapolnijo. Raziskava je pokazala, da 75 % večjih podjetij iz naše raziskave planiranje kadrovske 

službe izvaja na podlagi letnih planov in na podlagi kadrovskih planov na mesečni ravni, kar 

kaže na dobro organiziranost kadrovskih služb. Menimo, da vodstva podjetij premalo 

pozornosti posvečajo kadrovski službi, njeni organiziranosti in njenemu delu. Z ustreznimi 

analizami podatkov, katere poseduje kadrovska služba, se lahko pripravi podroben plan bodočih 

aktivnosti in lahko se poiščejo rešitve znotraj podjetja. 

Tretja predpostavka je bila, da morata biti planiranje in organizacija kadrovske službe 

povezana s strategijo razvoja podjetja. Kadrovski strokovnjaki in vodje kadrovskih služb bi 

se morali bolj vpletati v razvoj strategije podjetja. Sicer rezultati raziskave kažejo, da v 50 % 

vseh v raziskavo vključenih podjetij aktivnosti na kadrovskem področju popolnoma sledijo 

poslovni strategiji podjetja. V vseh podjetjih vključenih v raziskavo pa kadrovske odločitve 

strateškega značaja še vedno sprejema vodstvo podjetja. Kadrovski strokovnjaki bi morali imeti 

vlogo svetovanja vodstvu podjetja pri oblikovanju strategije podjetja, saj bodo le s skupnimi 

močmi ustvarili konkurenčno podjetje, ki bo pripravljeno na spremembe na trgu. 

Četrta predpostavka je bila, da so nosilci kadrovskih odločitev strateškega značaja 

vodstva podjetja in ne kadrovski strokovnjaki. Ta predpostavka se je potrdila v celoti, saj so 

vsi anketirani odgovorili, da so vodstva podjetja nosilci kadrovskih odločitev strateškega 

značaja. Kadrovska služba v vseh anketiranih podjetij na te odločitve nima vpliva, kar kaže, da 

se podjetja še vedno povsem ne zavedajo pomena kadrovske službe, da ne izkoriščajo znanja 

kadrovskih strokovnjakov ter da jih ne vpletajo dovolj v svoje poslovne odločitve. Kadrovski 

strokovnjaki imajo pregled nad celotno populacijo zaposlenih, vodilni delavci pa se ne 

zavedajo, da so zaposleni nosilci vseh sprememb v podjetju. 

 

Priporočilo za zakonodajalce 

Zakonodajalci bi morali razmišljati v smeri, kako razbremeniti obremenitve dela. Zaradi 

visokih dajatev na osnovno plačo je najbolj prikrajšan delavec, saj četudi ga delodajalec želi 

nagraditi, nagrada nima takega učinka, ker višja kot je nagrada, višje so tudi dajatve. 
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Priporočilo za podjetja 

Nekatera podjetja se še vedno ne zavedajo pomena človeških virov, da je konkurenčnost 

podjetij odvisna od njihovega izkoristka. Več pozornosti morajo posvetiti izobraževanju in 

primernemu ter učinkovitemu sistemu nagrajevanja in motiviranja delavcev. 

Vodstva podjetij morajo pri načrtovanju strategij in pri sprejemanju ključnih kadrovskih 

odločitev vključiti tudi kadrovske strokovnjake, ki naj imajo svetovalno vlogo vodstvu podjetij. 

Tako bodo povečevali konkurenčnost podjetja. Pomemben dejavnik je tudi analiza obstoječih 

kadrovskih virov in izdelava planov na osnovi le teh. Izogibati pa se morajo kadrovanju po 

trenutnih potrebah, saj tak način ne prinaša želenih rezultatov in ne povečuje konkurenčnosti 

podjetja na trgu. 

Podjetja naj pridobijo certifikat družinam prijazno podjetje in jim, v kolikor proces dela to 

dopušča, omogočijo delo od doma. S tem pridobijo večjo fleksibilnost, posledično se zmanjša 

bolniška odsotnost. 

Priporočilo za predstavnike delodajalcev 

Predstavniki delodajalcev naj pripravljajo izobraževanja za njihove člane, na katerih bi jih 

podučili o pravilnem ravnanju s človeškimi viri, s katerim povečajo konkurenčnost podjetja. 

Potrebno je prevetriti kolektivne pogodbe, da bodo skladne z zakoni, predvsem pa poskrbeti, 

da se sklenjene kolektivne pogodbe dosledno upoštevajo. 

Predstavniki delodajalcev naj spodbujajo podjetja, da bodo poskušala zmanjševati stres na 

delovnem mestu, saj se tako poveča produktivnost.  

Priporočilo za delavce 

Današnji trg dela je trd in neizprosen. Za doseganje vidnejših rezultatov in ustvarjanje karier je 

potrebno veliko dela, truda in znanja. Delavci moja biti pripravljeni sprejemati izzive in se 

prilagajati potrebam delodajalca. S tem pridobijo dodatna znanja, možnost nagrajevanja in 

napredovanja. Ustvarja se pozitivna delovna klima in posledično se krepi lastno zadovoljstvo 

delavcev. 

Priporočilo za sindikate 

Sindikati različnih panog bi se morali bolj povezovati med seboj, saj bi tako imeli boljše 

izhodišče pri pogajanjih z delodajalci. Tudi sindikati in njihovi vodilni predstavniki bi se morali 

bolj zavzemati za boljšo izkoriščenost človeških virov v podjetjih. Predvsem pa bi sindikati 
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morali ohranjati svoje osnovno poslanstvo in se bolj zavzemati za delavce in njihovo dobrobit, 

ne pa da vodilni predstavniki mislijo predvsem na svoje koristi. 

5 ZAKLJUČEK 

 

Moje mnenje je, da so človeški viri so ključnega pomena za ustvarjanje konkurenčnosti, zato bi 

morala podjetja več pozornosti usmeriti na načrtovanje karier ključnih strokovnjakov in 

vodilnih delavcev, večji poudarek bi morali dati znanju zaposlenih, ustreznemu izobraževanju, 

pozitivni motivaciji ter kakovosti dela, na kateri bi temeljilo tudi nagrajevanje zaposlenih. 

Večje ko je podjetje, bolj je pomembna kontrola, da je poslovanje še obvladljivo. Pri velikem 

številu ljudi mora podjetje imeti različne službe, s katerimi obvladuje in nadzoruje poslovanje, 

meri učinkovitost, pripravlja analize in na podlagi le teh postavlja kratkoročne in dolgoročne 

plane. Pri manjših podjetjih pa je zelo pomembna fleksibilnost, saj jim ta omogoča preživetje v 

spreminjajočih se okoliščinah.  

V nalogi smo ugotovili, da se podjetja vključena v raziskavo zavedajo, da so človeški viri 

ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti in da je organizacija kadrovske službe temelj 

za uspešno delovanje podjetja. Ugotovili smo tudi, da v polovici v raziskavo vključenih podjetij 

aktivnosti na kadrovskem področju popolnoma sledijo poslovni strategiji podjetja ter da v vseh 

v raziskavo vključenih podjetjih kadrovske odločitve strateškega značaja sprejemajo vodstva 

podjetij in ne kadrovski strokovnjaki. 

Zaposleni so največji potencial podjetja. Hkrati pa ja največja težava podjetij motivacija 

zaposlenih, da ta potencial izkoristijo. Določena podjetja se načrtno ukvarjajo z razvojem 

kadrov, kar se kaže tudi v poslovni uspešnosti. Druga podjetja pa nimajo niti sredstev, niti tako 

dobre organiziranosti, zato razvoj kadrov prepuščajo naključju. Vsi pa imajo še veliko možnosti 

za izboljšave, da dosežejo čim bolj optimalno produktivnost zaposlenih. 

Žal pa kadrovske službe v podjetjih še vedno največ pozornosti namenjajo sledenju zakonskih 

regulativ s področja delovnih razmerij. Premalo se posvečajo svojemu največjemu potencialu, 

človeškim virom. Z ustreznim delom na področju izobraževanja, motivacije in razvoju kadrov 

lahko povečajo svojo produktivnost in konkurenčnost na trgu. Ne zavedajo se, da ni dovolj, da 

ustreznega kandidata pridobiš za delo, temveč da morajo poskrbeti, da bo zaposleni motiviran 

za pridobivanje novih znanj, da bo to znanje uporabil v korist podjetja, s tem zadovoljil svoje 
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potrebe in interese, kar pa bo imelo tudi pozitiven vpliv na delovno uspešnost in učinkovitost. 

Zaposleni mora biti ustrezno motiviran in čutiti mora pripadnost podjetju, saj bomo le tako 

izkoristili njegove delovne zmožnosti. 

 

6 LITERATURA IN VIRI 

 

BAHUN, DRAGO in ROJC, EMIL (2006): Človeški viri – kapital podjetja. Velenje, Pozoj 

BRATTON, JOHN in GOLD, JEFFREY (2003): Human resourcemanagement: 

theoryandpractice. New York, PalgraveMacmillan 

BREČKO, DANIJELA (2006): Načrtovanje kariere kot dialog med organizacijo in 

posameznikom. Ljubljana, Planet GV 

FLORJANČIČ, JOŽE (1982): Kadrovska politika. Kranj, Moderna organizacija  

FLORJANČIČ, JOŽE (1984): Planiranje in razvoj kadrov. Kranj, Založba Moderna 

organizacija  

FLORJANČIČ, JOŽE (1994a): Globalni in kadrovski management. Kranj, Založba Moderna 

organizacija  

FLORJANČIČ, JOŽE (1994b): Kadrovska funkcija. Kranj, Založba Moderna organizacija  

FLORJANČIČ, JOŽE in VUKOVIČ, GORAN (1998): Kadrovska funkcija – management. 

Kranj, Moderna organizacija 

FLORJANČIČ, JOŽE, FERJAN, MARKO in BERNIK, MOJCA (1999): Planiranje in razvoj 

kadrov. Kranj, Založba Moderna organizacija  

FLORJANČIČ, JOŽE, JESENKO, JOŽE in PAGON, MILAN (1999): Izgradnja 

organizacijskega modela kadrovske dejavnosti v podjetju. Kranj, Moderna organizacija 

FLORJANČIČ, JOŽE, BERNIK, MOJCA in NOVAK VESNA (2004): Kadrovski 

management. Kranj, Založba Moderna organizacija 

FLORJANČIČ, JOŽE, PAAPE, BJORN (2004): Kadri in management. Kranj, Moderna 

organizacija 



57 
 

GEORGE, JENNIFER M. in JONES, GARETH R. (1999): Organizationalbehaviour. Reading, 

Addison - Wesley 

GLAVAN, FRANC (1999): Pravna ureditev kadrovske dejavnosti. Kranj, Moderna 

organizacija 

GLAVAN, FRANC in OMAN, IVAN (1988): Kadri in pravna ureditev kadrovske dejavnosti. 

Ljubljana, Gospodarski vestnik 

JELENC KRAŠOVEC, SABINA in JELENC, ZORAN (2009): Andragoško svetovalno delo. 

Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete 

KEENAN, KATE (1996): Kako motiviramo. Ljubljana, Mladinska knjiga 

LIPIČNIK, BOGDAN (2005): Organizacija podjetja. Ljubljana, Ekonomska fakulteta 

MELLO, JEFFREY A. (2002): Strategic Human Resource Management. Združene države 

Amerike, South-Western 

MERKAČ SKOK, MARJANA (2005): Osnove managementa zaposlenih. Koper, Fakulteta za 

management Koper 

MIHALIČ, RENATA (2006): Management človeškega kapitala. Škofja loka, Mihalič in 

Partner 

MILKOVICH T., GEORGE in BOUDREAU W., JOHN (1997): Human Resource 

Management. Združene države Amerike, Irwin 

MOŽINA, STANE, SVETLIK, IVAN, JAMŠEK, FRANC, ZUPAN, NADA in VODOVNIK, 

ZVONE (2002): Management kadrovskih virov. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede 

NOVAK, VESNA (2008): Kadrovanje. Kranj, Moderna organizacija v okviru FOV 

SEDEJ, MARJAN (1997): Metode in tehnike kadrovanja. Kranj, Založba Moderna organizacija 

TREVEN, SONJA (1998): Management človeških virov. Ljubljana, Gospodarski vestnik 

VUKOVIČ, GORAN in MIGLIČ, GOZDANA (2006): Zagotavljanje kadrovskih virov. Kranj, 

Moderna organizacija 

 

Viri 

CASCIO, WAYNE F. (1995): Managing Human Resources. New York, McGraw-Hill 



58 
 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Uradni list Republike Slovenije 21/2013. 

http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zdr_1/ (07.03.2015) 

Splošna deklaracija človekovih pravic. http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-

pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-

narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/ (28.4.2015) 

Statistični urad RS –podjetja po pravnoorganizacijski obliki . 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1418803S&ti=&path=../Database/Ekonoms

ko/14_poslovni_subjekti/01_14188_podjetja/&lang=2 (16.09.2015) 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 – UPB1). Uradni list Republike Slovenije 94/2007. 

https://www.uradni-list.si/1/content?id=82668 (28.4.2015) 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Uradni list Republike 

Slovenije 40/2006. https://www.uradni-list.si/1/content?id=72976 (28.4.2015) 

Ustava Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 

in 47/13. http://www.us-rs.si/o-sodiscu/pravna-podlaga/ustava/ (28.4.2015) 

 



 

Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Andreja Savić, absolventka Fakultete za uporabne družbene študije Nova Gorica. V 
diplomski nalogi obravnavam področje organizacije kadrovske službe z poudarkom na pomenu 
človeških virov v podjetju in njihovi vlogi pri ustvarjanju konkurenčnosti. Z anketo želim 
pridobiti mnenja vodij kadrovskih služb večjih podjetij. 

Naprošam vas, da mi izpolnite in vrnete poslano anketo. Anketa je anonimna, imena podjetij in 
vodij kadrovskih služb v diplomskem delu ne bodo objavljena. 

Za izpolnjeno in poslano anketo se vam najlepše zahvaljujem. 

 

1. Število zaposlenih v podjetju 
a) do 100 
b) 100 – 500 
c) 500 – 1.000 
d) 1.000 – 2.000 
e) več kot 2.000 

 
2. Obseg letnih prihodkov iz poslovanja v letu 2014 

a) do 100.000  € 
b) 100.000 € do 300.000 € 
c) 300.000 € do 1.000.000 € 
d) 1.000.000 € do 5.000.000 € 
e) 5.000.000 € in več 

 

3. Število zaposlenih v kadrovski službi 
Kadrovanje - kadrovska administracija ……. ______ 
Izobraževanje ……………………………… ______ 
Razvoj ……………………………………… ______ 
Evidenca delovnega časa ………………….. ______ 
Obračun plač ……………………………….  ______  
 

4. Kakšen profil oz. kakšno izobrazbo ima vodja kadrovske službe 
a) Pravnik 
b) Kadrovnik 
c) Drugo _____________________________________ 

 
 



 

5. Kadrovski šef je: 
a) Član uprave podjetja 
b) Podrejen izključno upravi podjetja 
c) Podrejen članom uprave podjetja 

 
6. Ali menite, da so človeški viri ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti 

vašega podjetja? (označi na lestvici od 1 do 5 – 1 ne strinjam se z trditvijo, 5 
popolnoma se strinjam s trditvijo) 

 1  2 3 4 5  
a) Da � � � � � 
b) Ne � � � � � 

 
7. Imate v vašem podjetju zaposlene ustrezne kadre, da ste z njimi lahko konkurenčni 

na trgu? (Da – strinjam se, Ne – ne strinjam se) 
   Da Ne 

a) Imamo strokovnjake, ki dosegajo vidne rezultate v svoji branži � � 
b) Primanjkujejo nam strokovnjaki na ključnih področjih   � � 
c) Imamo strokovnjake, ki ne dosegajo vidnih rezultatov v svoji branži � � 

 
 

8. Kakšno pozornost namenjate načrtovanju kadrov? (1 ne strinjam se s trditvijo, 5 
popolnoma se strinjam s trditvijo) 

 1  2 3 4 5  
a) sledimo načrtom in strategiji podjetja  � � � � � 
b) analiziramo obstoječe kadrovske vire in na  � � � � � 

osnovi tega načrtujemo 
c) ne načrtujemo, kadrujemo po dejanskih potrebah  � � � � � 

 
 

9. Kateremu segmentu vaša kadrovska služba namenja največ pozornosti? (1 ne 
strinjam se s trditvijo, 5 popolnoma se strinjam s trditvijo) 

 1  2 3 4 5  
a) sledenju zakonskim normativom na področju delovnih � � � � � 

razmerij 
b) sistemu nagrajevanja in politiki plač � � � � � 
c) izobraževanju kadrov � � � � � 
d) razvoju talentov in kariere � � � � � 

 
 

10. Katera je najpomembnejša naloga vaše kadrovske službe? ? (1 ne strinjam se s 
trditvijo, 5 popolnoma se strinjam s trditvijo) 

 1  2 3 4 5  
a) urejenost kadrovskih evidenc   � � � � � 



 

b) izobraževanje zaposlenih � � � � � 
c) motiviranost zaposlenih  � � � � � 
d) povečanje produktivnosti  � � � � � 
e) ocenjevanju uspešnosti in nagrajevanju � � � � � 

 

 
11. Kako podjetje spremlja izvajanje aktivnosti na kadrovskem področju? 

a) spremljajo jih določene odgovorne osebe 
b) so planirane in za vsako aktivnost obstaja zapis o izvedbi 
c) ocenjuje se učinkovitost zastavljenih ciljev in nalog 
d) drugo ______________________________________________ 

 
12. Kadrovske odločitve strateškega značaja v vašem podjetju sprejema: 

a) vodstvo 
b) kadrovski strokovnjaki 
c) kadrovski strokovnjaki in vodje oddelkov 

 

13. V kolikšni meri aktivnosti na kadrovskem področju sledijo poslovni strategiji 
vašega podjetja? 
a) popolnoma 
b) delno 
c) sploh ne sledijo 

 
14. Kakšno vlogo ima kadrovska služba v vašem podjetju? 

a) administrativno 
b) kadrovska služba sledi poslovni strategiji podjetja 
c) nima vpliva na poslovanje podjetja 

 
15. Planiranje kadrovske službe izvajamo na podlagi:  

a) Strategije kadrovske funkcije     DA      NE 
b) Večletnih planov   DA      NE 
c) Letnih planov      DA      NE 
d) Kadrovskih planov na mesečni ravni       DA      NE 

 
16. Kakšne plače imate v vašem podjetju? 

a) Zagotovljena minimalna 
b) Pod minimalno 
c) Povprečna 
d) Nadpovprečna 

 


