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POVZETEK 

V današnjem svetu hitrega razvoja in močne konkurence moramo imeti načrt, kako bomo 

kljubovali konkurenčnemu boju na trgu. Ključnega pomena za organizacijo je kvalificiran in 

ustrezen kader. Da bi uresničili kakovost in bili konkurenčni na trgu, se moramo pripraviti na 

boj in ustrezno »oborožiti« z pravimi ljudmi. Organizacije vse bolj postavljajo v ospredje 

človeka. V dobi razvoja so v ospredju zadovoljstvo, uspeh in napredek. Ugotovili smo, da je 

samo uspešen in zadovoljen kader dober kader. Ključni uspeh podjetja je pridobiti prave ljudi 

in jih navsezadnje tudi obdržati. 

Operativni management je najštevilčnejši v organizaciji. Na njem so veliko breme in ključne 

naloge pri opravljanju delovnega procesa. Operativni management mora poznati delo, naloge, 

funkcije delovnega mesta, da bi lahko uspešno sodeloval pri pravilnemu izboru in selekciji 

kadrovske funkcije.  

Kadrovanje ni samo izbira in zaposlitev, je tudi izobraževanje, karierno svetovanje, 

premeščanje, odpuščanje itd. Enako tudi management ni samo vodenje, je tudi motiviranje, 

planiranje, organiziranje, svetovanje, ocenjevanje itd. 

Raziskava v nalogi temelji na študiji primera vloge operativnega managementa v povezavi z 

devolucijo kadrovske funkcije. Uporabili smo kvalitativno metodo raziskave, in sicer dva 

strukturirana intervjuja z osebama, ki sta visoko izobraženi na področju kadrovske dejavnosti. 

Tretji intervju z osebo z dolgoletnimi izkušnjami iz vodenja v zasebnem in javnem sektorju in 

izobrazbo doktorat iz znanosti. Raziskava je omogočila vpogled v kadrovsko dejavnost in 

njeno devolucijo, kako jo izvajajo v organizaciji in ali jo izvajajo v celoti. Prav tako smo 

raziskali sodelovanje managementa pri izboru kadra in vpletenost kadrovske dejavnosti v 

strateške odločitve managementa.  

Ugotovitve smo opisali z odgovori na raziskovalna vprašanja. Potrdile so domneve o nujnem 

skupnem sodelovanju kadrovske dejavnosti z managementom.  

KLJUČNE BESEDE:  

management, kadrovanje, operativni management, izbira kadra, organizacija. 

  



 

 

SUMMARY 

In today's world of rapid development and intense competition, we must have a plan how to 

counter the competitive struggle in the market. The key to organization is qualified and 

appropriate personnel. In order to achieve quality and competitive been on the market we 

must be prepared to fight and proper "arm" with the right people. Increasingly organizations 

are putting forward a man. In the era of development it is at the forefront of satisfaction, 

success and progress. We found that the only successful and happy staff good staff. The key 

success of the company is to get the right people and do not last all also keep them. 

Operational management is the most numerous in the organization. A lot of the burden is on 

him, and the key tasks in the course of the working process. Operational management must be 

familiar with the work tasks function or job to be able to successfully participate in the proper 

selection of the personnel function. 

Recruitment is not just a choice and employment is education, career counseling, transfer, 

dismissal, etc. As well as the management is not only the management is also motivating, 

planning, organizing, counseling, evaluation etc.The research in the task is based on a case 

study of the role of operational management in connection with the devolution of the 

personnel function. We used a qualitative method of research in two structured interviews 

with people who are highly educated in the field of human resources. One interwiew is with 

person who has a lot of experience from management in private and also public organization. 

This person has doctorate from sociology. The survey gave an insight into the personnel 

activity in its devolution. How to implement it in the organization and whether it is 

implemented in its entirety. Also, the survey enabled us to see the participation in the 

selection of staff and the involvement of human resources in strategic management decisions. 

They have confirmed the assumptions about the necessary joint participation of personnel 

management with management.   

KEY WORDS 

management, human resources, operational management, selection of human resources, 

organization 
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1 UVOD 

 

Tema magistrske naloge je vloga operativnega managementa v povezavi z devolucijo 

kadrovske funkcije na primeru podjetja iz multinacionalnega okolja v medicinski stroki. 

Naloga je razdeljena na teoretični del in študijo primera. V prvem delu smo opredelili 

osnovne pojme, kot so: management, kadrovska funkcija, operativni management, devolucija. 

Operativni management ima veliko vlogo v podjetju ne glede na to, ali je njegova dejavnost 

proizvodna ali storitvena. Kadrovska funkcija in razvoj kadrov pa danes igrata veliko vlogo v 

poslovanju in razvoju. Organizacije ji namreč posvečajo veliko pozornost, saj je le zadovoljen 

kader tudi pot k uspehu in razvoju. Prepletanje teh dveh funkcij v organizaciji je nuja in njuno 

prepletenost in odvisnosti smo poiskušali opisati v nalogi. S podporo literature smo poskusili 

opisati tudi vse dele in funkcije managementa in kadrovske dejavnosti. 

V drugem delu naloge smo se lotili študije primera. V podjetju smo izvedli dva intervjuja ter 

eden intervju znotraj drugega podjetja ter oblikovali empirični del naloge. Z opisom in 

razlago intervjujev smo prišli do zaključkov. Da bi naloga dobila še globlji pomen, smo 

oblikovali smernice in priporočila za izboljšanje procesov.  

1.1 Uporabljena metodologija  

 

Metodo raziskave, ki sem jo uporabila v nalogi sem razdelila na dva dela in sicer teoretični 

del in empirični del. Teoretičen del temelji na iskanju literature in ostalih virov medtem, ko 

empirični del zajema kvalitativno metodo raziskave. Izvedli smo strukturirane intervjuje z 

tremi osebami, ki sem jih s pomočjo razpredelnice kodirala in razložila v tabeli.   

Postavila sem raziskovalna vprašanja, ki sem jih kasneje s pomočjo literature in uporabljene 

metodologije opisala v obliki ugotovitev. Omejitve s katerimi sem se srečala so raznolikost 

odgovorov in subjektivna vpletenost v procese. Omejitve pri raziskovanju so nastopile pri 

podatkih o podjetju namreč uporabili smo samo kar je javno dostopnega je podrobnejši 

vpogled nemogoč. Prav tako je identiteta intervjuvancev ostala anonimna saj menim, da ne bi 

vplivala na kvaliteto odgovora.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Osnovna opredelitev managementa 

 

Management lahko opredelimo kot organizacijsko funkcijo, ki je svojo oblast pridobila s 

strani lastnikov organizacije ali pa je njena funkcija upravljanje organizacije v skupnem 

interesu. Da bi poslovanje ostalo enotno, je njena funkcija, da poenoti in uskladi razmerja med 

zaposlenimi in zunanjimi sodelavci. Doseganje ciljev poteka s pomočjo planiranja, 

organiziranja, kontroliranja, odločanja in tudi kadrovanja (Rozman in Kovač, 2012). 

Management lahko opredelimo kot organ, ki je specifičen za vsako organizacijo, a hkrati 

skupen za vsako organizacijo. Management lahko definiramo kot določene aktivnosti, ki 

usmerjajo k določenemu cilju. Vodijo, planirajo, organizirajo in kontrolirajo. Te dejavnosti 

vodi manager. Lahko izpeljemo, da je management vodenje drugih ljudi k enakemu 

skupnemu cilju. Veliko literature opisuje pojem management pod različnimi vsebinami. 

Nekatere definicije managementa so: 

 Management je delo, ki ga opravljajo vodilni delavci (Vila in Kovač, 2006). 

 Večina managerjev je svoje funkcije zgradila na poznavanju posla in operativnem 

modelu ter izkušnjah (Bones in Hammersely, 2015). 

 Dober manager mora biti v toku z inovacijami, tehnologijo. Mora poslušati in slišati 

(Wu, 2011). 

 Management je obvladovanje organizacij z načrtovanjem, organiziranjem, 

usmerjanjem in nadziranjem (Tavčar, 2008). 

 Če hočemo biti dobri managerji, moramo prihajajoče generacije naučiti in navdušiti o 

njem (Gallo, 2010). 

 Manager je tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni podajo zaupanje v 

obvladovanje organizacije ali njenega dela, da bi ta učinkovito in uspešno dosegala 

cilje, ki si jih je zastavila (Tavčar, 2009). 

 V slovenskem jeziku za besedo management ne obstaja enoznačna sopomenka. Pojem 

management opredeljujemo vsebinsko. Management se najpogosteje omenja kot 

ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, vedenje 

in ocenjevanje virov za doseganje ciljev, ki so podkrepljeni s poslanstvom in vizijo 

podjetja (Možina et al., 2000). 
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 Management je naloga managerjev, ki so poslovodniki in vodje hkrati. Vrhovnega 

managerja postavljajo neposredno lastniki ali organ upravljanja. Managerje na 

sredinski in izvajalni ravni v organizaciji pa postavlja vrhovni manager (Tavčar, 

1999).  

 

Podobnost definicij o managementu pomeni, da avtorji vlečejo enako nit ob pogledu na 

management. Osnovne opredelitve so si precej podobne, čeprav ni direktnega prevoda v 

slovenskem jeziku, saj ni le vodenje, ampak vrsta drugih dejavnosti.  

Management se oblikuje v vsaki organizaciji posebej. Nekje je nagnjen v ena stanja, drugje v 

druga. Management je odvisen od narave gospodarstva, v katerem deluje organizacija, in od 

vrste dela, ki jo opravlja podjetje (Tavčar, 2009).  

Čeprav se definicija managementa opisuje kot management v organizaciji, ga srečamo tudi v 

katerikoli družbi, seveda malo drugače in z drugačnimi značilnostmi (Rozman in Kovač, 

2012).  

2.1.1 Zgodovina managementa  

 

Jasno povedano in sklepno je, da se je management razvil skupaj z gospodarjenjem. Poudarek 

na managementu se je zgodil zlasti v 21. stoletju. Kar je industrializacija naredila in pomenila 

v 19. stoletju, pomeni management v našem 21. stoletju. Pomembnost je podobna. Lahko 

trdimo, da je management oblikovalec družbe. Teorije ne segajo tako daleč, pa vendar 

dejavnosti managementa, kot so planiranje, organiziranje, vodenje in nadziranje, najdemo že v 

času piramid. Veliki vojskovodje, generali in ministri so bili lahko »managerji« s svojim 

pisanjem navodil, preverjanjem, delitvijo dela in vojske; delitev dela v kakršnikoli obliki 

lahko enačimo z managementom. Oddelki, centralizacija in delegiranje sodijo že v čas 

Sokrata in Aristotela. Kasneje se pojavijo ideje o enakosti, pravicah, vladavini, svobodi v 

doseganju ciljev in osebni lastnini. Vojne so prinesle tudi krepitev območij in razvoj mest ter 

s tem gospodarstva. Misli so vodile v razvoj ekonomije in tehnična smer v razvoj 

managementa. Medtem ko so že takrat razvijali metode motivacije in spodbujanja, se je na 

drugi strani dogajalo tudi izrabljanje delavcev, še posebej otrok in žensk. S tem so se razvili 

sindikati, ki jih poznamo in imamo še danes. Z industrijsko revolucijo pa se je zgodil tudi 

veliki pok pri drugih »disciplinah« managementa. Ob koncu 19. stoletja smo že poznali 
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management, pa vendar so se interesi delavcev in managerjev takrat še zelo razlikovali od 

današnje oblike sodelovanja (Rozman in Kovač, 2012).  

2.1.2 Dejavnosti managementa 

 

Večina avtorjev svoje pero vrti okoli enakih dejavnosti in nalog managementa. Različne so le 

tehnike, novosti in načini pri opravljanju teh nalog. Pri opisu nalog nas najbolj zanimajo tiste, 

ki so značilne za managerje, ne glede na to, v kateri nivo spadajo, kasneje smo se posvetili 

tudi operativnemu managementu. Dejavnosti managementa nosijo s seboj tudi orodje, načine 

in tehnike, ki se jih poslužujejo managerji pri opravljanju dejavnosti. Okoli naslednjih 

dejavnosti se postavljajo novi okviri in načini delovanja. Teorije so si precej podobne že vrsto 

let, le pri opisu in uporabi izrazov se avtorji in njihove trditve za odtenek razlikujejo.  

Dejavnosti managementa delimo na: 

 planiranje, 

 organiziranje, 

 vodenje, 

 kadrovsko skrb, 

 kontroliranje. 

Kot najpogostejši elementi v opisu managementa nastopajo: proces, cilj, doseg cilja, resursi, 

človeški resursi. Zaključimo lahko, da je management proces, s katerim dosegamo cilje s 

pomočjo resursov. Ta definicija je splošna, saj ne opisuje procesa doseganja ciljev, to pa mora 

biti tudi jasno opredeljeno (Vila in Kovač, 2006).  

 

 

 

 

 

 



 
Sinanović, Alma, 2017. »Vloga operativnega menedžmenta v povezavi z devolucijo kadrovske funkcije : študija 

primera izbora kadra v multinacionalnem okolju s področja medicine.« Magistrska naloga, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

5 

 

2.2 Faze managementa 

Slika 3.1: Management v sliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Tahkur (2017) 

 

Slika opisuje delitev managementa. Vsaka faza v managementu ima določeno velikost 

oziroma ji je posvečen določen čas. 

 Planiranje  

Planiranje je v managementu enako načrtovanju. Zagotovo se vsak izmed nas v svojem 

vsakdanu vpraša, kaj so njegovi cilji, priložnosti, težave in kako bo prišel do točke 

zadovoljstva. Enako je pri načrtovanem oziroma planiranem managementu. Kakšno strategijo 

bomo ubrali, jo bomo spremenili, način? S pomočjo planiranja se lahko izognemo 

negotovostim, presenečenjem, nenačrtovanim stroškom in lažje sprejemamo odločitve, če si 

postavimo jasne cilje in planiramo pot do njih.  
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Janko (1998) pravi, da je planiranje tako staro, kot je staro človeštvo. Planiranje se namreč 

uporablja kot zavestna skrb o prihodnosti. Vsak posameznik ga uporablja pri načrtovanju 

aktivnosti. Družbeno planiranje je seveda drugačno kot gospodarsko, pa vendar so temelji 

enaki.  

Možina in soavtorji (2000) pravijo, da načrtovanje zajema predvidevanje razvoja organizacije. 

Vanj so vključeni vizija, strategija, taktika in opredeljevanje delovnih ciljev pri vsakem 

posameznem članu organizacije. Planiranje je proces, kako in katere cilje bomo dosegli. Je 

zamišljanje razvoja v prihodnosti. Njegovo bistvo je usklajevanje poslovnih funkcij v 

učinkovito celoto.  

Slika 3.2: Faze načrtovanja v managementu 

 

 

 

 

 

 

Vir: PPP forum (2017) 

Zgornja slika nam kaže faze načrtovanja kot dejavnosti managementa.  

Kot pravita Vila in Kovač (2006), je dobra organizacija lahko postavljena samo s strani 

dobrega managementa, ki pa svoje opravljanje in poslovanje zelo spremlja. Pri tem mora 

postaviti omejitve in kontrolo ter ne sme dopustiti zdrsa podnje. 

 Organiziranje  

Organiziranje mora biti premišljeno, dosledno, sistematično in iskanje primernih poti za 

reševanje situacij in načrtovanje dela. Manager mora organizirati lastno delo in delo v skupini. 

Osnova za uspešno organizacijo je poznavanje ciljev in prav tako celotno poznavanje skupine 

in organizacije stališč in ciljev (Možina et al., 2000).  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQidqPhPTRAhXmDpoKHXEtAt0QjRwIBw&url=http://www.pppforum.si/podrocje/vodenje-projektov/&bvm=bv.146094739,d.bGs&psig=AFQjCNEzTa-_dhkSOpR8mV9gtxIe8JDMwA&ust=1486214853857529
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Obstajajo metode in tehnike dobrega organiziranja dela za managerje. Predvsem pa mora biti 

dobro poznavanje dela v oddelkih. Ni pomembna samo formalna izobrazba, ampak tudi 

posluh za ljudi in izkušnje (Možina et al., 2000). 

Organiziranje je opisano kot kreativni del nalog managerja. Z njim lahko določimo elemente 

in podelemente organizacijske strukture. Ni dovolj, da postavimo direktive in določene ljudi 

na pozicije, ampak moramo natančno definirati in organizirati točne naloge (Vila in Kovač, 

2006). 

Dobro branje, pomnjenje, sestavljanje zapiskov in beležk so samo koraki k uspešnejšemu 

organiziranju. Pripraviti se je treba na sestanke in njihovo vodenje. Uspešnost poslovnih 

sestankov je odvisna od tega, ali ga vodimo z znanjem o vodenju. Pomembno je tudi, da 

uberemo pravo tehniko vodenja in razprave. Dobro ga je predvideti vnaprej in glede na 

razpravo tudi premisliti o morebitnih konfliktih in razpravah (Možina et al., 2000). 

Po Možini in soavtorjih (2000) je uspešnost sestanka odvisna od managerja in njegovih 

sposobnosti organiziranja ter tehničnega vidika. Vsak sestanek pa bi moral vsebovati 

naslednje dele: 

 Tema 

 Namen 

 Uvod 

 Vprašanje 

 Razprava 

 (več) razprav 

 Oblikovanje  

 Zaključek 

 Vodenje 

Vodenje štejemo za uspešno takrat, ko dosežemo rezultate, ki smo si jih zadali, ter ko so 

zaposleni zadovoljni. Pa vendar strokovno lahko opišemo, da je vodenje usmerjanje, 

motiviranje, reševanje konfliktnih situacij, komuniciranje in vplivanje na ljudi, da bi želeli 

doseči vsem enake cilje in posledično rezultat. Vodja usmerja svoje sodelavce s pomočjo 

komuniciranja. Komuniciranje obsega usmerjanje in pošiljanje informacij. Komunikacija 

mora biti stalno prisotna in aktivna s strani vsakega zaposlenega v organizaciji, še posebej 
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managerskega kadra. Uspešen manager mora znati javno nastopati, voditi sestanke, telefonske 

pogovore, razviti komunikacijsko mrežo in pravilne pristope tudi pri pisnem sporočanju 

(Možina et al., 2000). 

Vodenje udejanja cilje in strategije za doseganje prvih, postavljene s strani managementa. 

Okviri organizacije, katerih se manager pri vodenju drži, so delitev dela, delitev pristojnosti in 

odgovornosti. Potrebuje zaposlene, kapital in seveda znanje. Njegova naloga je zbuditi 

hotenje oziroma željo po delu in doseganju rezultatov (Tavčar, 2009). 

Slika 3.3: Prikaz vodenja, managementa in skupnih lastnosti 

 

Vir: prirejeno po Karolef (2014) 

 

Zgornja slika nam prikazuje lastnosti vodenja in lastnosti managementa. Pa vendar vidimo, da 

so prav tako skupni cilji le tisti, h katerim težita obe strani.  

Vila in Kovač (2006) pravita, da je med managementom in vodenjem velika razlika. Seveda s 

tem ne podcenjujeta niti enega niti drugega procesa. Prav tako ne trdita, da vodenje lahko 
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nadomesti management, niti ne dodeljujeta enemu ali drugemu večvrednosti. Management in 

vodenje sta dva ločena procesna sistema, ki se med seboj lahko odlično dopolnjujeta, ne 

moreta pa nadomestiti drug drugega. Management planira, organizira, kontrolira, medtem ko 

vodenje opredeljuje usmeritve, nabira in usmerja ljudi ter jih motivira.  

Profesor John Kotter (Vila in Kovač, 2006) vidi razlike med managementom in vodenjem kot 

naslednje: 

Management se bolj ukvarja s kompleksnostjo, zlasti če so v igri velika in večja podjetja. V 

velikih podjetjih si management prizadeva za uveljavitev reda in njegovo ohranitev. Mora se 

boriti z velikim številom zaposlenih. Posledično multinacionalke lahko dolga leta 

funkcionirajo uspešno pod določenim redom in, recimo temu, zakonom.  

Medtem profesor John Kotter pravi, da se vodenje ukvarja s spremembami. Današnji sodobni 

svet je poln konkurence in tekmovanja in prav tako se moramo proti vsem tem spremembam 

uspešno boriti, se jim prilagoditi in preživeti. Zato je vodenje eden procesov in se mu posveča 

veliko pozornosti, saj le tako lahko ohranimo uspešnost.  

 Kadrovska skrb 

Managerjeva skrb pri kadrovskemu delu je, da vzdržuje odkrite in uspešne odnose z ljudmi. 

Razvoj skupne vizije je obojestranski proces s strani managerja in prav tako kadrovske 

funkcije. Treba se je zavedati, da so ljudje pomemben dejavnik v organizaciji in da so še bolj 

pomembne človeške zmožnosti, saj so del sposobnosti in motivacije. Motivacija je skrb 

managerja. Poznamo modele, s katerimi lahko razpolagamo, pa vendar lahko sleherni model 

uporabimo pri sestavi svojega modela kot funkcije pri kadrovski skrbi. Ravnanje z ljudmi pri 

delu in kadrovska skrb pa nista odvisna samo od nas samih oziroma od managerja, ampak tudi 

od stanja podjetja, sprememb, stanja na trgu, na katerem smo prisotni. prav tako igra vlogo 

naša konkurenca, in tukaj se razvijajo potrebe in povpraševanje po kadru, trdi Lipičnik 

(1998). 

Brajša (1996) opisuje dobrega managerja kot skrbnika za trg, kapital in človeške rezerve ter 

potenciale podjetja. Mora skrbeti in se ukvarjati z ljudmi, izobraziti se mora za strokovnjaka 

človeških virov. Vsaka organizacija temelji na štirih vejah: trg, kapital, človek in okolje. 

Uspešen manager mora aktivirati lastne možgane, lastno znanje in prav tako vse enake 
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lastnosti svojih sodelavcev in zaposlenih. Mora biti strokovnjak v motiviranju in učinkovitem 

vodenju. Temeljna naloga vsakega managerja je tudi vodenje. Mora se zavedati, da podjetje 

ne obstaja in ni učinkovito brez ljudi. Kadrovski skrbi mora manager posvetiti veliko časa. Ni 

dovolj, da skrbimo za orodje, stvari in kapital. Ljudje so tisti, brez katerih se slednji dejavniki 

ne ustvarijo. Ljudje predstavljajo kulturo podjetja in podjetje, ki kulture nima, lahko ustvari 

kapital, ampak na dolgi rok ne obstane.  

 

Slika 3.4: Sestavni deli podjetja 

Vir: prirejeno po Brajša (1996, 15) 

Zgornja slika opisuje dejavnike, ki jih mora posedovati uspešen manager. Vidimo, da se 

večina njih nanaša na lastnosti, ki jih uporabljamo v medsebojnih odnosih. Manager mora biti 

oseba z instinktom in znanjem vodenja, planiranja, organiziranja in tudi kadrovske skrbi. 

 Kontroliranje 
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Vsaka organizacija si postavlja cilje in strategije, h katerim stremi in jih poskuša uresničiti. S 

procesom kontrole preveri, ali so cilji uresničeni. Brez kontroliranja ne more v celoti izvajati 

poslovnega procesa, saj je nujen pri povratnih informacijah in teženju k cilju. Bistvo 

kontroliranja je, da se najde odklon od uresničenega in planiranega. Posledično lahko 

analiziramo, kje se je zataknilo, in kasneje popravljamo odklone ter delujemo na aktivnostih, 

ki jih je treba izvajati, da bi se poslovanje končalo v skladu s ciljem. Kontrola je sestra 

dvojčica planiranja. Poznamo strateško kontrolo, ki je vnaprejšnja kontrola, povratno 

kontrolo, ki meri aktivnosti, povezane z organizacijo, in pa kontrolo taktičnega plana in 

kontrolo operativnega planiranja (Možina et al., 2000). 

Slika 3.5: Pomembnost kontroliranja v managementu 

Vir: prirejeno po Samikisha ( 2017) 

2.2.1 Pristojnosti managementa 

 

Najpogosteje se pristojnosti ločijo po hierarhičnem položaju in področju delovanja 

managementa. Kako bo management v podjetju razdeljen, je v prvem planu odvisno od 

velikosti podjetja. Seveda je tukaj tudi zakonska omejitev. Za posamezno raven managementa 

je potrebno določeno znanje in izobrazba (Vila in Kovač, 2006). 



 
Sinanović, Alma, 2017. »Vloga operativnega menedžmenta v povezavi z devolucijo kadrovske funkcije : študija 

primera izbora kadra v multinacionalnem okolju s področja medicine.« Magistrska naloga, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

12 

 

Vloga managerjev zajema vlogo vodiča, svetovalca, učitelja in nepristranske osebe. Nekaterih 

vlog ni moč posedovati v eni osebi in so tudi odvisne od samih situacij. Vloge so zelo 

pomembne in odločilne pri uspešnosti vodenja organizacije (Možina et al., 2000). 

Vila in Kovač (2006) navajata, da je v praksi in literaturi najpogostejša delitev managementa 

naslednja: 

Top management ali najvišje vodstvo je sestavljeno iz skupine ali posameznika. Ima največji 

vpliv in odgovornost pri poslovanju podjetja. Najvišje vodstvo mora razmišljati o nadaljnjem 

razvoju podjetja ter sprejemati zahtevne odločitve, ki imajo dolgoročne posledice za 

poslovanje podjetja. Njegova naloga je voditi k viziji in jo oblikovati – oblikovanje poslanstva 

in strateških načrtov pri usmerjanju podjetja. Nikakor ni enostavno in zahteva veliko znanja in 

pa lastnosti managerja, ki zna usmerjati krmilo v pravo smer. 

Srednji management ali middle management je najpogosteje vodstvo poslovnih enot, divizij, 

podjetij ... Njihove pristojnosti so najpogosteje opredeljene z odgovornostjo za svojo 

poslovno enoto, ki je pod njihovim vodstvom in zanjo sprejemajo odločitve. Iz top 

managementa dobijo smernice, sprejemajo pa odločitve in odgovarjajo najvišjemu vodstvu. 

Njihovo vodenje je usmerjeno k strateškemu poslovanju podjetja.  

Prva linija managementa ali supervisory management predstavlja funkcijo, ki je neposredno 

vpletena v izvajanje nalog in je tudi sam management izvajalec operativnih del podjetja. To so 

poslovodje, oddelkovodje, delovodje ... Odvisna je od strukture managementa in velikosti 

podjetja.  

Vodilne funkcije podjetja, na katere so nameščeni direktorji, poslovodje in ostale vodstvene 

osebe, so sestavni del managementa podjetja. Strateški odloča o strategiji procesa, medtem ko 

operativni o sami izvedbi poslovnega procesa. Če je v njihovi pristojnosti, se odločajo tudi o 

naravi razvoja podjetja. Vse je zapisano v Zakonu o gospodarskih družbah, ki velja za meje 

Slovenije. V tem zakonu najdemo tudi opisano opredelitev razmerja med managementom in 

upravljavcem organizacije. Opredelitev vodilnih položajev in oseb sestavlja vodstvene 

položaje v organizaciji (Belak, 1998). 
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Slika 3.6: Hierarhični prikaz porazdelitve mnagementa 

 

 

Vir: Khattab Al-Ali (2014) 

Slika prikazuje porazdelitev managementa v organizaciji. Lahko navedemo zaključek, da se 

najvišje vodstvo ukvarja z nalogami razvoja, srednji middle management z usmeritvijo plana 

v prakso in najnižje vodstvo s samimi izvedbami naloge oziroma z operativo.  

Ne glede na raven managementa potrebuje manager določena znanja, izkušnje in lastnosti. 

Možina in soavtorji (2000) navajajo naslednje kvalitete, ki naj bi jih posredoval dober 

manager: 

 Zanesljivost  

 Razsodnost 

 Aktivnost 

 Znanje 

 Navezanost 

 Odgovornost 

 Iniciativnost 

 Domiselnost 

 Sodelovanje 

 Vedenje 
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Sinanović, Alma, 2017. »Vloga operativnega menedžmenta v povezavi z devolucijo kadrovske funkcije : študija 

primera izbora kadra v multinacionalnem okolju s področja medicine.« Magistrska naloga, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

14 

 

 Sporazumevanje 

 Objektivnost 

 Dojemljivost 

 Poznavanje samega sebe 

Kvalitete se po vrstnemu redu in nujnosti razlikujejo v vsaki organizaciji in ravni 

managementa.  

2.2.2 Organizacija in management 

 

Biloslavo (2006) opredeljuje organizacijo kot ustanovljeno s strani lastnikov ali drugih 

ustanoviteljev v želji po doseganju ciljev. Cilji so njihovi interesi, ki so navadno dobiček, 

razvoj, vpliv. Ustanovitelji so tiste osebe, ki tvegajo svoj vnos v organizacijo bodisi v obliki 

materialnih bodisi nematerialnih sredstev. Organizacija kot pojem izhaja iz starodobnega 

sveta. Ljudje smo se od nekdaj povezovali v organizacije. Vse materialne in nematerialne 

dosežke lahko povežemo z organizacijo. Znanje, ki ga človeštvo danes poseduje, je plod 

preteklosti, izobraževanj, raziskovanj in napredovanj. 

Razvrstitev oblik organizacij je veliko. Lahko jih razvrstimo po številnih merilih, kot so: 

velikost, obseg proizvodnje, število zaposlenih, po proizvodih, javne, zasebne, po sredstvih, 

po izdelkih ali storitvah in drugače (Biloslavo, 2006). 

Dimovski (2005) opisuje učečo se organizacijo kot sodobno poslovno okolje 21. stoletja, kjer 

se razvijajo in postavljajo nova pravila vodenja, organiziranja in planiranja po celotni 

hierarhični lestvici. Zaradi hitrega pretoka informacij se ga je oprijelo ime učeča se 

organizacija. Je orodje, s katerim organizacije postavljajo nov sistem znanja managementa. 

Poudarjata se vpletenost in pravnomočnost nižje hierarhične lestvice managementa in 

delavcev v poslovno okolje. Učeča se organizacija je odprta in poudarja razumevanje in 

prilagajanje okolju. 

 

Organizacija ima moč vpliva ne samo na sodelavce, ampak tudi na zunanje okolje in ljudi. Je 

obratno sorazmerna – kakor vpliva na ljudi, tudi ljudje vplivajo nanjo. Interesi se z lastnostjo 

vpliva spremenijo vanj. Pri uresničevanju potreb in vrednot pa smo si zelo različni. Tako se 
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ljudje s skupnimi interesi povežejo v enake skupine oziroma organizacije. Trg dela se oblikuje 

zunaj in znotraj organizacije. Ta trg dela sestavljajo organiziranje, usposabljanje, izbiranje itd. 

delavcev. Vse te naloge v organizaciji pripadajo nalogam kroga managementa. Dobro 

opravljene so strateška prednost in obratno (Biloslavo, 2006). 

Poslanstvo organizacije je skupek vseh programov in načinov za doseganje ciljev 

organizacije. Organizacija skrbi samo za sredstva, ki so v okviru poslanstva, za nova 

prihajajoča pa potrebuje čas, da jih preuči, ali spadajo pod okvire poslanstva (Biloslavo, 

2006). 

Elementi organizacije (Biloslavo, 2006): 

 Politika organizacije je osnovni model za doseganje ciljev organizacije. Vizija 

in želje organizacije so prvi korak k hierarhični piramidi cilja. Politika je način, 

kako se bomo lotevali poteka do cilja. 

 Strategija je skupek treh dejavnikov, in sicer dejavnosti, urejenosti in sredstev. 

Ti so potrebni za doseganje ciljev. 

 Cilji organizacije so vnaprej določeni rezultati, ki si jih je organizacija zadala 

doseči. 

 Poslanstvo organizacije je okvir organizacijskih programov, s katerim 

pokažemo obete na trgu konkurenčnosti. 

 Vizija organizacije je načrt o prihodnosti, s katerim organizacija pokaže svoje 

prihodnje in dolgoročne interese. Z vizijo organizacija pokaže, kaj in kako si 

želi doseči v prihodnosti in kakšne rezultate pričakuje.  

Organizacija je živ organizem, ki zahteva prilagajanja času, prostoru, konkurenci, napredku in 

tehnologiji. Mora se zavedati svojih moči in svojih šibkosti. Pa vendar uspešne organizacije ni 

brez ljudi in prav ti so tisti živi del, ki ji dajejo pomen in jo gradijo.  
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Slika 3.7: Model politike organizacije in njeni elementi 

 

Vir: prirejeno po Biloslavo (2006, 65) 

 

 

Slika zgoraj opisuje elemente, ki smo jih našteli kot osnovne dejavnosti organizacije. Vsi so 

med seboj povezani in se združujejo v cilju. 

2.2.3 Management in managerji 

 

Ljudje, ki se vežejo v skupino z enakimi interesi, še ne pomenijo organizacije, čeprav imajo ti 

ljudje skupne interese in verjamejo, da jih bodo samo s skupnim delovanjem dosegli. Taka 

skupina bi bila slabo učinkovita in ne preveč uspešna. Da se ljudje združijo v organizacijo, ki 

bo uspešna, potrebuje ta nekoga, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje. Ta oseba je 

manager (Biloslavo, 2006). 
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Lastniki oziroma ustanovitelji zaupajo organizacijo in njeno delovanje managerjem. 

Managerji so vodje ljudi in posla v organizaciji. Obvladovanje organizacije ni enostavno in 

predvsem ni le vodenje. Obvladovanje pomeni učinkovito in uspešno doseganje zastavljenih 

ciljev v skladu z vizijo, politiko in strategijo organizacije (Biloslavo, 2006).  

Prepričanje, ki naj bi sledilo praksi, je, da je najpomembnejša lastnost managerja zaupanje. 

Zaupanje naj bi bilo na lestvici pred znanjem in izkušnjami. Lastniki zaupajo svoje lastno 

premoženje osebi, za katero so prepričani, da ima lastnosti dobrega managerja, v zaupanju, da 

bo opravila delo v skladu s cilji organizacije. Lastnosti, kot so etičnost, določilnost, trdnost, 

poštenost, so tudi zelo pomembne. Zadnji sta strokovnost in vodstvene zmožnosti, ki so prav 

tako pomembne. Običajno so strokovnjaki nekega področja slabi managerji, pa vendar štejejo 

znanja in sposobnost opravljanja več del hkrati, iznajdljivost, hitro presojanje, odločanje in 

osredotočanje na pomembne zadeve, torej postavljanje prioritet (Biloslavo, 2006). 

Izbira in kadrovanje managerjev je posebna veja kadrovske službe. V nadaljevanju smo se 

posvetili kadrovanju, pa vendar tu opišemo izbiro managerjev v organizaciji. 

Merila za izbiro managerja so jasna. Mora biti človek zaupanja, podjeten, sposoben itd. Pa 

vendar je izbira težja od meril. Izkušnje kažejo, da imajo managerji večinoma srednješolsko in 

visokošolsko izobrazbo, torej jih lahko organizacija pridobi že v okviru podiplomskega ali 

dodiplomskega izobraževanja. Druga možnost so priporočila. Opazovanje, ki je navadno 

dolgotrajno, dobri delovni procesi, zmage in dosežki so znaki sami zase, ki govorijo v prid 

dobrega managerja. Managerji so temelj organizacije, zato njihov izbor ni lahek, predvsem pa 

ni enostaven (Biloslavo, 2006). 

Management na visokih in drugih odločilnih delovnih pozicijah je velikokrat težko 

nadomestljiv. V teoriji naj bi sicer vsaka organizacija imela za vsakega takega managerja 

rezervo, pa vendar je v praksi to zelo redek pojav. Temeljna dilema pri izbiri managerja je, ali 

ga nadomestiti z zunanjim novim sodelavcem ali pa ga poiskati v notranjem okolju 

organizacije. Oba načina imata prednosti in slabosti, ki jih prikazujemo v spodnji sliki 

(Biloslavo, 2006). 
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Slika 3.8: Prednosti in slabosti pri izboru managerjev znotraj in zunaj organizacije 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Biloslavo (2006, 23) 

 

Raziskave kažejo, da ima kadrovanje managerjev znotraj podjetja številne ugodnosti. 

Pridobivanje znotraj organizacije pa zahteva veliko mero urejenosti, premeščanje na 

premišljen in pameten način, zapolnjevanje delovnih mest in načrtno kadrovanje. Tu igrajo 

veliko vlogo kadrovska dejavnost in človeški viri v organizaciji (Biloslavo, 2006). 
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2.3 Operativni management 

 

Manager je poslovnež, ki opravlja in vodi številne posle v podjetju. Vodi ljudi, koordinira 

njihove poslovne aktivnosti, vrši kontrolo procesov, ljudi in sredstev. Zelo dobro mora 

poznati podjetje, posle podjetja, pozicijo in strukturo poslovanja. Iz teh dejavnikov izhajajo 

številne njegove naloge, odgovornosti in način poslovanja. Za dobre rezultate managerske 

aktivnosti so potrebna določena znanja in sposobnosti (Florjančič et al., 1998). 

V zapletenih procesih organiziranja se razvijata dve vrsti managementa – srednji ali mezo- ter 

mikromanagement. Ti dve obliki managementa imenujemo tudi izvršni oziroma operativni 

management (Florjančič et al., 1998).  

Aktivnosti operativnega managementa vključujejo organizacijo dela, izbor procesa dela, 

oblikovanje dela, planiranje, kontroliranje kvalitete. Operativni nivo se ukvarja z ljudmi, 

tehnologijo in roki. Lastnosti operativnih managerjev morajo biti dobre tehnične, konceptne 

in vedenjske lastnosti. Njihove aktivnosti so zelo prepletene z ostalimi aktivnostmi v 

organizaciji (Russell in Taylor, 1995).      

Danes morajo biti managerji vsestransko razgledani, razviti in se zanimati za znanost in 

napredek. Pri delitvi dela, ki jo poznamo že vrsto let, in tudi razvoju sedanjega operativnega 

mezomanagementa je uporaba različnih orodij, znanja in tehnik nepogrešljiva. Delitev posla 

je del operativnega managementa in pri tem je vpletenost v vse poslovne procese organizacije 

nepogrešljiva (Russell in Taylor, 1995).      

Slika 3.9: Operativni del najpomembnejših funkcij v podjetju 

 

 Operativa  

 

 

 

             Marketing                                         Finance 

Vir: prirejeno po Russel (1995, 6) 
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2.3.1 Zgodovina operativnega managementa  

 

Konec petdesetih let, ko je prišla na plan avtomatizacija in rojstvo računalnikov v vsakdanjem 

delu, so napovedali konec srednjemu managementu. Vse odločitve naj bi s pomočjo 

informacijskega sistema napovedal top management in sprejemal odločitve. Napovedi niso 

bile uresničene. V šestdesetih letih se je povečalo število zaposlenih na teh delovnih mestih. 

Tradicionalno delovno mesto srednjega managementa je imelo posredniško funkcijo med 

visokim in nizkim managementom. Njegovo delegiranje je seveda potekalo navzdol, pa 

vendar brez odločanja, le nadziranje, ali vse poteka pod kontrolo. V preteklosti prav tako niso 

imeli opravka z odločitvami in so opravljali predvsem rutinska dela. Njegova vloga v tistih 

časih se je popolnoma skladala z definicijo, da je manager človek, ki je odgovoren za delo 

ostalih na nižjih nivojih. Danes je njihova vloga bistveno drugačna. Nov tip managerja 

srednjega operativnega nivoja je predvsem kader, ki nosi znanje v organizacijo. Novi srednji 

managerji so organizatorji, analitiki, računalničarji, davčni strokovnjaki in drugi. Z njihovim 

inputom se razvija nadaljnje delo. Njegova komunikacija se je razvila v vse smeri, levo in 

desno in seveda gor in dol. Srednji management je oblika organiziranega znanja (Florjančič, 

1998).  

V sedemdesetih in osemdesetih letih je bil operativni del podjetja izoliran od ostalih 

oddelkov. Pa vendar nas je čas naučil, da del podjetja, v katerem se izvajajo storitve ali 

proizvajajo produkti, zahteva povezanost s financami, saj dobijo povratne informacije o 

vlaganju, zalogah in trenutnem stanju. Kadrovski funkciji pomagajo informacije o 

izobraževanjih, treningih, dodatnih zaposlitvah ali odpovedih. Prav tako je neizbežna 

povezava z marketingom, da se lahko osredotočijo na potrebe in probleme strank. Operativna 

veja je tista, ki zahteva največ vložka, pa tudi tam se neposredno povečuje ali zmanjšuje 

vrednost podjetja. Najpogosteje je tam zaposlenih največ ljudi in prav tam je potreben 

največji vložek in nadzor. V operativni dejavnosti se lahko eliminira konkurenca, poveča 

dobiček in ugled podjetja (Russell in Taylor, 1995). 

Prav tako je imel operativni management na začetku le svetovalno funkcijo, vendar to ni bilo 

dovolj. Nosilci tega naziva so želeli bolj kreativno in odločilno vlogo v organizaciji. Njihova 

funkcija je prekosila položaj mezomanagerja, saj se funkcija in odgovornost operativnega 
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managerja nista skladali s teorijo, ampak sta bili že na poti k odločilni funkciji. To nas je 

pripeljalo do sodobnega inovativnega managementa (Florjančič, 1998). 

Organizacija, katere temelj sta znanje in pravilna organizacija dela, bo lahko prevzela veliko 

večja tveganja in se prav tako lahko hitreje prilagodi novim in neznanim situacijam na trgu. 

Sprememb se ne boji in z znanjem lahko doprinese k novim napredkom. Nova oblika 

organizacij je izpodrinila rutino in je pripravljena na vsakodnevne spremembe in izzive. V 

takih organizacijah igra veliko vlogo srednji operativni management in lahko tudi pride do 

njegove popolne koristnosti (Ilc, 2007).  

2.3.2 Položaj srednjega managementa v organizaciji 

 

Skozi literaturo in temeljne pojme smo združili mezo- in mikromanagement v pojem 

srednjega managementa, ki pa ga tudi imenujemo operativni management, zato je uporaba 

sopomenk enakega pomena in vrednosti.  

O tem položaju managementa obstaja zelo malo literature. Večina literature opisuje top 

management in podrejene zaposlene. Delovne organizacije imajo še vedno hierarhično 

ureditev, kar pomeni, da so razdeljene na različne ravni, ki imajo med seboj odnos 

nadrejenosti ali pa podrejenosti. Koliko bo ravni v organizaciji, je odvisno od njene velikosti 

– spodnja meja je dve, navzgor ni omejitve. Je pa odvisna tudi od števila zaposlenih, 

geografskega položaja, tehnologije, ki se uporablja v njej, organizacijske kulture, načina 

vodenja, stila delegiranja nalog, filozofije podjetja in ostalih dejavnosti (Florjančič, 1998). 

Manager mora imeti pogum, da zagotovi sredstva, in predvsem dober kader in vrhunske ljudi, 

ki bodo omogočili, da se uresničijo cilji. Skupine ljudi morajo biti skrbno izbrane in vsi 

morajo stremeti k istemu cilju – in le kdo ve o tem več kot tisti, ki je posredno vpleten v 

proces dela (Drucker, 2004). 

Primer organizacije z dvoravenskim položajem je obrtna delavnica ali podjetje majhnega 

zasebnega tipa. Tu je mojster enaka oseba kot direktor, ki pa ima pod seboj podrejene delavce 

oziroma izvajalce. Tu so vse ravni managementa združene v eni osebi. Navadno je ta oseba 

tudi lastnik podjetja in zato se v taki organizaciji fizično ne da razporediti in ločiti ravni 

managementa. Medtem se v velikih multinacionalkah, ki zaposlujejo na tisoče ljudi, lahko 

sestavi managerska raven in je tudi nujna za dobro organizacijo. Prav tako so lahko tako 
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velike družbe geografsko porazdeljene po svetu, saj se selijo tja, kjer je cenejša delovna sila in 

nižji stroški proizvodnje. V takih družbah je hierarhična raven zelo razdeljena in natančno 

določena (Florjančič, 1998). 

V literaturi se označba nižjega managementa le redko zasledi, največkrat zato, da ne bi 

zvenela slabšalno ali podrejeno. Namesto tega naziva so poimenovani kar delovodje ali 

nadzorniki, medtem ko jih nekateri avtorji štejejo v srednji management. Kakšna bo 

porazdelitev, je odvisno od organizacije in v preteklosti že naštetih dejavnikov (Florjančič, 

1998). 

Ali, kakor pravi avtor, je osnovna naloga operativnega managementa detajlno razgraditi 

odločitve top managementa in uresničiti politiko, ki je bila določena. Glede na to, da se v 

strukturi nahajajo med top in nižjim managementom, so nadrejeni in podrejeni obenem. 

Opisno v vsakdanjem življenju so trenerji in igralci (Jovanović, 2003). 

2.3.3 Funkcije operativnega managementa v organizaciji 

 

Florjančič (1998) opredeljuje kot glavne funkcije srednjega managementa v podjetju 

naslednje: 

 Prevajanje 

 Izvajalci 

 Modeli organizacije 

 Uresničevanje 

Glede na mesto, ki ga zaseda srednji management, je ena njegovih funkcij prevod odločitev 

vrhnjega managementa direktno v operativo. Manager je posrednik med odločitvijo in njeno 

izvedbo. Je povezan z sprejemom odločitve in prav tako z njenim izvajanjem. Odločitve pri 

vrhu so pogosto sprejete splošno, ko pride do njihove izvedbe, pa se seveda podrobijo in 

postanejo konkretne. Lahko bi rekli, da je operativni srednji manager le poštar, pa vendar ni. 

Je vpleten po lestvici gor in lestvici dol. Dodaja in odvzema ter je od njega v veliki meri 

odvisno, kako predstavi oziroma kreativno izvede delegiranje in odločitve do podrejenih in se 

prav tako sam vplete v njihovo izvedbo (Florjančič, 1998).  
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Za izvajalce ali delavce, ki predstavljajo večinski del v podjetju, je operativni manager 

srednjega nivoja tisti, s katerim imajo vsakodnevni stik in komunikacijo. Za izvajalce so 

operativni managerji predstavniki vodstva, saj so prvi, kateremu odgovarjajo. Njihov odnos se 

oblikuje glede na izkušnje, ki jih imajo z delom vodilnih. Po sklepu njihovega odnosa se 

lahko vidi, kakšen je celoten odnos podjetja do njih in kakšna klima vlada med zaposlenimi 

(Florjančič, 1998). 

Srednji management s svojim ravnanjem in obnašanjem oblikuje organizacijsko kulturo. 

Pogosti stik operaterjev in veliko komunikacije z operativnim managementom oblikuje nivo 

pogovora, konfliktov, neformalnih in formalnih pravil in celotnega obnašanja. So vzor in ta je 

lahko dober ali slab. Srednji manager je tisti, ki ima dejansko izkušnje z uresničevanjem 

oblikovane strategije. Oni točno vedo, kaj se lahko izvede in kaj ne, katere zamisli se lahko 

uresničijo in katere ne. So vpleteni v oblikovanje in prav tako izvajanje strategije. Teorija 

pravi, da se oblikuje operativna modrost, ki se je ne da naučiti. Menim, da se oblikuje z 

izkušnjami in samo vpletenostjo v procese. So dragocen instrument in stopnička vrhnjega 

vodstva k uresničevanju ciljev (Florjančič, 1998). 

Vse zgoraj opisano navaja, kako pomemben je srednji management za podjetje. Prav tako je 

njegova pomembnost zelo ključna pri sestavi celotnega managementa podjetja. Svoje znanje 

gradijo na praksi in izkušnjah in ne le teoriji, zato so tako nepogrešljivi. Pridejo neposredno 

do informacij in jih lahko tudi najbolje uporabijo. Vrhnje vodstvo je praktično odvisno od 

njih. Pravimo, da ustvarjajo monopol s podatki. Pogosto se tudi zgodi, da je srednji 

management zaradi sprememb podvržen kritiki vrhnjega managementa, saj okleva pred 

spremembami (Florjančič, 1998). 

2.3.4 Modeli operativnega vodenja 

 

 Model vodenja kot model odnosov 

Organizacijo opisujemo kot celoten sistem, opisana je kot množica prvin, med katerimi je 

množica odnosov. Tu prikazujemo sistem odnosov, in sicer nadrejenih in podrejenih delovnih 

mest operativnega vodenja. Že velikokrat smo se srečali s piramidami, ki opisujejo 

hierarhično piramido odnosov v podjetju. Na vrhu je vodstvo organizacije, v sredini je srednje 

vodstvo in na dnu izvršilni delavci. Vsaka stopnja piramide se je oblikovala glede na 
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prenašanje nalog in navodil. Ker se po stopnjah prenašajo navodila, se prav tako hierarhično 

prenašajo tudi cilji. Vsaka skupina v piramidi ima določen cilj (Florjančič, 1998). 

 Obseg in globina vodenja 

Odgovornost vodje lahko določimo glede na področje, za katero je odgovoren, in dejanja, ki 

jih izvaja. Vodenje je odločanje o dejavnosti, delu drugih. To lahko pojasnimo tako, da srednji 

voditelj ni v celoti odgovoren za dejavnosti svojega podrejenega, ampak je lahko odgovoren 

za izbiro ustreznih izvršiteljev, njihovo kontrolo, posredovanje nalog itd. Glede na število 

zaposlenih, ki odgovarjajo enemu voditelju, označujemo z imenom obseg vodenja. Obseg 

vodenja se navadno omeji, saj preveč podrejenih onemogoča popoln pregled in nadzor nad 

delom. Izvršilci nalog bi v opciji prevelikega obsega poslovanja lahko zlorabili informacije in 

napačno poročali v kontrolo nadrejenemu. Globino vodenja pa označujemo s številom 

hierarhičnih ravni med vodenjem na vrhu in samimi izvršilci, pri čemer te nimajo izvršilnih 

nalog. Majhen obseg vodenja bi pomenil veliko globino pri vodenju in s tem tog pretok 

informacij, ki pa na koncu lahko postanejo izkrivljene in napačne (Florjančič, 1998). 

 Vodenje kot regulacijski krog 

Tako vodenje izhaja iz kibernetike, ki je veda o upravljanju sistemov. Organizacijo je mogoče 

poistovetiti s sistemom regulacijskih krogov. Vsak manager je regulator odnosov med delavci 

v oddelku, ki morajo izpolniti nalogo. Slednji sporoča in narekuje naloge ter nadzoruje potek 

in sporoča rezultate. Predvidi odstopanja s planom, da bi se kasneje lahko lotil korektivnih 

ukrepov. Uspeh je še toliko boljši, če je nadrejeni sposoben predvidevanja (Florjančič, 1998). 

 Operativno vodenje po linijskem sistemu 

Enolinijsko vodenje poistovetimo s funkcionalno organizacijo. Tam poteka prenos navodil od 

vodje k ostalim funkcijam podjetja. Vsak delavec dobi navodila le z ene strani, kar omogoča, 

da se avtoriteta ne izgubi, ker je podajanje navodil razločno in jasno. Kadar navodila ne 

potekajo le po eni liniji, se vodja pridruži štabom. Štabi se organizirajo glede na funkcijo. Do 

konfliktov pri štabih lahko prihaja na področju prakse, saj so njihove ideje dosti strokovne, 

kar pa ima v praksi čisto drug pomen (Florjančič, 1998). 

 Matrično operativno vodenje 
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Pri matričnemu vodenju se dodelijo pristojnosti vodjem projektov. Ti so pristojni za 

organizacijo, koordinacijo, načrtovanje. Vodja se ne sme opirati na svoje komunikacijske 

možnosti, ampak na informacije in motivacijo svojih sodelavcev. Skupen namen je 

uresničevanje enakega cilja. V matričnem vodenju velikokrat pride do konfliktov, ti pa so 

produktivne narave. Prinašajo nove zamisli, ideje in rešitve. S tem podjetje napreduje na 

področju inovacij in razvoja (Florjančič, 1998). 

 Model timskega vodenja 

Že raziskave v preteklosti so pokazale, da je ideja o skupinskem odločanju močno 

pozdravljena v poslovnem svetu. Vedno bo skupina uspešnejša od posameznika. Širok spekter 

razmišljanja in novih idej bo pripeljal do boljših odločitev, pri čemer pa operativni vodja 

ohrani svojo nadrejenost. Te odločitve se odvijajo pospešeno, saj se vsi člani skupinsko 

odločijo in ni prekrivanj. Manj je hierarhičnih trenj in napetosti v odnosu podrejeni – 

nadrejeni, saj so vsi deležni odločanja. Izkušnje in odločitve posameznikov so bolj 

izkoriščene in timsko vodenje je eden od dejavnikov pozitivne motivacije. Pri timskemu 

vodenju je še bolj pomembno dejstvo, da so vsi udeleženci organizacije, posebno še vodje, z 

motiviranjem in spodbujanjem zastopani v skupni nalogi (Florjančič, 1998). 

2.3.5 Motivacija 

 

Vsakodnevno počnemo stvari po ustaljenem urniku. Obnašanje se nadaljuje na vse vnaprej 

znane načine. Poredko se oziramo na stvari, ki jih ustaljeno počnemo. Zakaj jih počnemo, 

kako in podobno. Nekaj nas žene, nas motivira. Motivacija zaposlenih definitivno vpliva na 

produktivnost in proaktivnost podjetja. Del managerjevih nalog je usmerjanje in motiviranje 

zaposlenih v skupen cilj. Preučevanje, kaj ljudi motivira k cilju in boljši aktivnosti, je ena od 

pomembnejših aktivnosti (Dimovski in Penger, 2008). 

Mihalič (2010a) opisuje, da mora za to, da so zaposleni sploh pripravljeni delati, se učiti, 

ustvarjati in se razvijati, biti pogonska sila motivacija. Naloga vodje je motivirati zaposlene. 

Moramo jih motivirati, da lažje opravijo svoje delo in naloge. Motiviramo k boljšemu 

izkoristku znanj in veščin. Doseganje zastavljenih ciljev lastnega potenciala in razvoja 

posledično vodi k uspešnosti organizacije.  
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Prav tako Kralj (2001) pravi, da je vodenje ena od temeljnih nalog managerjev. Morajo jih 

usmerjati, vplivati nanje in motivirati. Njihova naloga je usmeriti zaposlene, da uspešno 

opravijo naloge ter težijo k skupnim ciljem podjetja. Motivacijo avtor opisuje kot dejanje, 

zaradi katerega ljudje delajo ob določnem znanju in sposobnostih. Korist nastane, ko se delo 

poplača in nagradi. Vse pa temelji na izidih in rezultatih. Managerji motivacijo uporabijo kot 

orodje za doseganje ciljev – ciljev organizacije in s tem tudi svojih ciljev.  

Vsebinske teorije, ki bodo v nadaljevanju opisane, poudarjajo potrebe, ki so motivacija ljudi. 

To so osnovne potrebe, pod katere štejemo potrebo po hrani, pijači, dosežkih itd. Ko človek 

občuti potrebo, ga ta vodi v določeno obnašanje, da jo zadovolji. Vsak posameznik ima skrite 

potrebe, ki jih bo želel zadovoljiti. V svoji podzavesti jih vedno poudarja tako, da se žene 

naprej in motivira. Manager mora poznati potrebe svojih zaposlenih, da jih bo lahko usmerjal 

k cilju. Dimovski in Penger pod vsebinske teorije motiviranja (2008) štejeta: 

 Maslowo teorijo hierarhije potreb, 

 Herzbergovo dvofaktorsko teorijo, 

 McClellandovo teorijo pridobljenih potreb. 

Maslowa teorija hierarhije potreb je zagotovo ena najbolj znanih teorij motivacije. Govori o 

tem, da so človeške aktivnosti usmerjene po lestvici v obliki piramide navzgor na poti k bolj 

privlačnim ciljem. Teorija trdi, da se ljudje motivirajo s strani potreb in da se ustvari njihova 

hierarhija. Človek najprej zadovolji osnovne potrebe in nato po lestvici nadaljuje k drugim. 

Managerjeva naloga je, da ugotovi, kje na lestvici se nahaja zaposleni in kaj naj bi ga v danem 

trenutku motiviralo. Potrebe si sledijo od najnižjih k najvišjim po naslednjem vrstnem redu 

(Dimovski in Penger, 2008):  

1. Fiziološke potrebe, ki so najbolj osnovne človeške potrebe. Hrana, voda, spolni 

odnosi;  te potrebe se v poslovnem svetu prelevijo v toploto – gretje, kvaliteten zrak in 

varnost plačila, s katerim si zadovoljimo preživetje. 

2. Potreba po varnosti predstavlja potrebo po varnem okolju, tako fizičnem kot 

čustvenem, in seveda brez groženj in nasilja v organizacijskem okolju. Na delovnem 

mestu se pod te potrebe šteje varno delo, dodatni bonusi in zagotovljeno delovno 

mesto. 
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3. Potreba po pripadnosti odraža željo po pripadanju, pozornosti, potrjevanju, 

samozavesti in spoštovanju s strani drugih. Znotraj organizacije pod potrebe po 

pripadnosti štejemo željo po priznanju za prispevke k organizaciji, povečanju 

odgovornosti in premaknitvi statusa v višjo stopnjo.  

4. Potreba po samouresničevanju je najvišja potreba posameznika, ki pa pomeni razvoj 

osebnega potenciala, osebne rasti in kompetenc. V organizaciji se kaže v rasti 

kreativnosti, napredovanju in soočanju z izzivi.  

Maslowa teorija pravi, da uresničevanje potreb poteka po lestvici navzgor. Se pravi, ko se 

uresničijo osnovne potrebe, preidemo na višje in tako vse navzgor (Dimovski in Penger, 

2008).  

(Dimovski in Penger, 2008) Herzbergova dvofaktorska teorija je razvita s strani Frederica 

Herzberga in je prav tako priljubljena motivacijska teorija med managerji. Trdi, da naj bi na 

motiviranost vplivali dve vrsti dejavnikov, in sicer: 

1. Higienski dejavniki vključujejo prisotne ali odsotne povzročitelje nezadovoljstva na 

določenem delovnem mestu. Ti so, na primer: plača, medsebojni odnosi, delovni 

pogoji in politika podjetja. Ko so higienski dejavniki slabi, se zgodi nezadovoljstvo. 

Dobri higienski dejavniki odstranijo nezadovoljstvo, ampak sami po sebi ne vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih in motivacijo.  

2. Drugi so motivatorji. Ti so potrebe na višji stopnji in vključujejo dosežke, 

odgovornost, priznanje in rast. Herzberg je trdil, da so zaposleni ob odsotnosti 

motivatorjev neopredeljeni, ob občutku prisotnosti pa jih visoko motivira in 

zadovoljuje.  

Managerjeva naloga je, da ugotovi, h katerim faktorjem se nagiba zaposleni in kaj 

posameznika motivira za delo. Nezadovoljstvo lahko odpravi s tem, da uporabi higienske 

dejavnike, nato pa v drugi stopnji uporabi motivatorje.  

(Dimovski in Penger, 2008) McCelellandova teorija pridobljenih potreb je zadnja vsebinska 

teorija, razvita s strani Davida McCelellanda. Teoretik trdi, da se s potrebami ne rodimo, 

ampak si jih v času življenja ustvarimo, pridobimo.  
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1. Pridobimo potrebo po dosežkih, želeli bi si ustvariti, doseči nekaj več, nadgraditi 

znanje, stanje, obvladati kompleksnejše naloge. Ustvarimo potrebo po tekmovalnosti. 

2. Potrebo po vključitvi izražamo v želji po tesnih osebnih odnosih, izogibanju sporov, 

konfliktov in vzpostavitvi prijateljstva.  

3. Želja po kontroli se kaže v vplivanju na druge, kontroliranju in biti odgovoren za 

druge. Prav tako naj bi pridobili željo za avtoriteto. 

Vse vsebinske teorije motivacije se usmerjajo k potrebam. Uporabljamo jih zato, da ljudi 

usmerimo k željenemu obnašanju. Naštete teorije so v pomoč managerjem v razumevanju 

motivacije svojih podrejenih. Njihova skrb pa je uresničevanje ciljev, ki naj bi bili skupni.  

Grubiša (2001) opisuje, da podjetja pogosto postavijo novega sodelavca pred nalogo, ki je 

pred njim ni opravil nihče, in pričakujejo od njega, da jo bo uspešno izvedel, v podjetje 

prinesel nova znanja in tako motiviral ostale sodelavce. Njihova motivacija je izziv, ki pa ga 

lahko sprejmemo z ambicijami ali pa strahom. 

2.3.6 Model motiviranja operativnega managementa 

 

Tavčar (2008) opisuje, da raziskave kažejo, da je srednji vodilni kader najbolj izpostavljen 

napetostim in stresu, in vse več in več se ugotavlja, kako motivirati ta tip managementa. V 

preteklosti je bila motivacija nasilna, s silo in grožnjo so se uresničevali učinki in cilji. 

Obnašanje je vodilo v pasivnost, ni bilo učinkovito na dolgi rok. Temu pravimo motivacija 

biča. Zavestno se niso zadovoljevale vse potrebe, da bi delavec pod strahom le poskušal 

zadovoljiti vse. Druga metoda, ki sodi k pozitivni motivaciji, je bila metoda korenčka. 

Enostavno povedano je treba ustvariti potrebo, ki jo osliček nenehno nosi pred očmi, da ne 

pozabi, kaj ga žene. Korenček ga sili, da stopa naprej sam od sebe in se ne ustavi, medtem ko 

se takrat, ko bič preneha, tudi osel ustavi. Včasih je treba uporabiti tudi negativno motivacijo, 

vendar bo prinesla tudi negativne posledice, saj kontrola in pritisk s časom popustita in takrat 

delavec ne dela več tako dobro. Ko kot operativni vodja poistovetimo svoje potrebe, potrebe 

podrejenega s potrebami podjetja, dosežemo učinek. Ta učinek je dolgotrajen in predvsem 

preidemo na samomotivacijo, ki pa je odlična za posameznika in organizacijo. Organizacija 

bo tako trajno uspešna samo tedaj, ko se bodo cilji prenesli na vsakega posameznika, vpetega 

v poslovanje.  
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Zaposleni bo s strani vodje motiviran za delo in razvoj, če se bo manager zanimal za njegove 

želje, zamisli in ambicije. Ljudje se resnično motivirajo, če imajo sopotnika na poti k 

uresničitvi ciljev. Pomembna je želja in zanimanje, da se uresničijo enake želje, pri čemer je 

toliko bolje, če so skupne posamezniku in organizaciji. Še posebej pa je pomembno 

zadovoljstvo zaposlenih, saj le tak kader omogoča rast in napredek (Mihalič, 2010a). 

 

Slika 3.10: Motivacija zaposlenega, dejavniki 

 

 

Vir: prirejeno po www.pinterest.com (2017). 

 

2.3.7 Timsko delo  

 

Več glav več ve in tim je močan, kolikor je močan njegov najšibkejši člen, so stari izreki, ki 

jih srečamo v vsakdanjem poslovnem svetu, ko delamo v timu.  

Neuspešni timi so tisti, katerih seštevki so slabši kakor znanje, sposobnost ali dosežki 

njegovih posameznih članov. Te osebe znajo delati posamezno, ekipno pa ne. Timsko delo ni 

zanje, jih omejuje in ne izrablja njihovih potencialov. Formula bi bila z matematičnega vidika 
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videti kot: 1 + 1 + 1 = –3. Za povprečni tim se šteje tisti, katerega znanja, dosežki in 

sposobnosti so enaki vsem elementom posameznika. Njihova matematična formula je 1 + 1 + 

1 = 3, medtem ko uspešni timi matematično pomenijo 1 + 1 + 1 = več kot tri. Njihovo znanje, 

sposobnost in dosežki so veliko večji v timu kot posamezno (Brajša, 1996). 

Brajša (1996) opisuje, da razlikujemo tri tipe timskega dela, in sicer: 

 Avtokratski tim »masa«: je tim, v katerem so sodelavci v položaju gama, medtem ko je 

vodja tima v položaju alfa. Njegovo vodenje je avtokratično. Sodelavci so pasivni in 

neustvarjalni, saj nimajo spodbude. Sledijo navodilom brez lastne samoiniciative in 

vršijo dane naloge. V takem timu se uporabljajo samo možgani vodje, možgani 

sodelavcev nazadujejo.  

 V liberarnem timu, v katerem prevladuje ekipa sodelavcev, je položaj vodje slab 

oziroma oslabljen. Povezani so med seboj le toliko, da se zaznavajo, saj vsak deluje na 

svojem specializiranem področju. Vsak posameznik ima svoje naloge in svoj način 

dela. Vodja je neopazen in tudi nepotreben. Skupaj niso ne boljši ne slabši. Ne 

ustvarjajo ne več ne manj. Vsak uporablja svoje znanje in možgane, kakor hoče.  

 Demokratičen tim je tim, v katerem prevladujejo sodelavci, beta tim. Imajo vodjo, s 

katerim so partnersko povezani. Vodja je enakovreden drugim sodelavcem. Ob vodji 

delajo drug z drugim, so uglašeni. Naloga vodje je, da usklajuje in ustvarja. Njegova 

naloga je razvijati dialog ter skupno in povezano razmišljanje. Komunikacija temelji 

na spodbujanju in razumevanju.  

2.4 Kadrovska dejavnost 

 

Kadrovski viri so najpomembnejše premoženje organizacije. Uspešno upravljanje s 

kadrovskimi viri je pot k uspehu organizacije. Kadrovska dejavnost mora biti tesno povezana 

z ostalimi oddelki v organizaciji. Prepletenost in komunikacija med njimi je ključ k napredku 

in uspehu. Na dogajanje in uspešnost močno vplivajo organizacijska kultura, etika in načela. 

Vrednote morajo biti skrbno in trdno začrtane, nenehno delo in vlaganje v kadre pa mora biti 

prej nuja kot izjema. Kadrovska dejavnost je bila v preteklosti nosilec personalnega dela 

podjetja, pa vendar sta se z leti ustalila in povečala njena odgovornost in pomen. Dobila je 

naloge, kot so načrtovanje, izobraževanje, osebni razvoj, mobilnost, kultura in odnosi med 

kadri. Prav tako so se naloge kadrovske dejavnosti razširile v nagrajevanje, spremljanje 
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razvoja, raziskovanje itd. Pomembnost kadrovske dejavnosti v organizaciji je visoka 

(Florjančič in Vukovič, 1998). 

Florjančič in Vukovič (1998) trdita, da je kadrovsko funkcijo moč definirati kot usklajevanje, 

usmerjanje, kontroliranje in razvijanje mreže kadrovskega procesa v celotni organizaciji. 

Glavne naloge: 

 Ocenitev potreb po kadrih 

 Odkrivanje novih kadrovskih resursov 

 Izbor ustreznih kadrov 

 Umeščanje kadrov na njihove delovne naloge 

 Ob spremenjenih pogojih premeščanje kadrov 

 Izobraževanje, tako družbeno kot delovno 

 Podajanje informacij kadrom 

 Skrb za socialna in delovna razmerja 

 Varstvo pri delu 

 Delitev osebnega dohodka 

Nov položaj, ki si ga je pridobila kadrovska dejavnost v devetdesetih letih, je ta, da ji je v 

veliko pomoč vodstvo. Kadrovske funkcije ne opravlja le kadrovik, ampak tudi vodja. 

Razlaga stoji v vpletenosti: vodja je namreč neposredno povezan z delovnim mestom, 

njegovimi nalogami in funkcijami. Skupaj sta največji uspeh k produktivnosti, znanje 

kadrovskega eksperta in vodje je namreč najboljša odločitev, trdijo Florjančič, Bernik in 

Novak (2004). 

Kadrovska dejavnost si utrjuje nov položaj v organizacijah. S tem tudi povečuje odgovornost 

in naloge operativnih managerjev, kadrovskih vodij in strokovnjakov. Vse vodi k večjih 

zahtevam, odgovornostim in strokovnosti. Da se funkcije kadrovske službe opravijo uspešno, 

lahko uveljavimo motivacijski model (Florjančič in Vukovič, 1998). 

Po Novaku (2008) je kadrovanje visoko kotirano, pomembno opravilo managerja v 

organizaciji, da jo lahko uspešno upravlja in vodi. S kadrovanjem ima manager možnost, da si 

izbere najboljše ljudi oziroma tiste, ki so najustreznejši za prosta delovna mesta. 
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Slika 3.11: Motivacijski model glede na nov položaj kadrovske funkcije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vir: Florjančič in Vukovič (1998, 24) 

 

2.4.1 Organizacija kadrovske dejavnosti 

 

Avtor omenja, da so mnogi mnenja, da bi vsa dejavnost okolja kadrovske službe morala biti 

strnjena v oddelku za vodenje kadrovskih virov, tako imenovani kadrovski službi. Avtorja so 

dosedanja razmišljanja, teze in ugotovitve pripeljale do drugačnih ugotovitev. Menimo, da je 

za oblikovanje strategije organizacije odgovorno celotno vodstvo. Enako velja za kadrovske 

vire. Za izvajanje njene politike bi morale biti odgovorne vse managerske ravni. Vsak 

manager, vsak vodja bi moral opravljati funkcijo kadrovske službe v celotnem in pravem 

smislu besede. Moral bi znati izobraziti, uvesti, usposabljati, opredeljevati naloge, zahteve 
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delovnega mesta, spremljati napredek delavca, svetovati, ga razvijati – vse v skladu s 

potrebami celotne organizacije (Možina, 1998). 

Vedno bolj prihaja do »pozitivnega spopada pristojnosti« med vodji in kadrovskimi 

specialisti. Kadrovska služba se vedno bolj ukvarja z vodenjem, medtem ko se vodje 

ukvarjajo s kadrovskimi zadevami. Manager je odgovoren za rezultate dela v celotni 

organizaciji, medtem ko je kadrovski specialist odgovoren za procese kadrovske službe. 

Njegovo delo se nanaša na planiranje kadrov, kadrovanje, sistematizacijo opravil in nalog 

kadra, razporeditev, vodenje evidenc itd. – vse, kar vključuje strokovni del opravil. Vodja pa 

bo velik del pozornosti posvetil uspešnemu opravljanju kadrovske funkcije, saj ve, da je le 

tako lahko uspešen. Tako kadrovski strokovnjaki pozitivno vplivajo na uspešno vodenje, 

vodja pa s svojim posvečanjem uspešno vpliva na delo kadrovske službe (Florjančič in 

Vukovič, 1998). 

Številne organizacije imajo oddelke za kadrovske vire organizirane tako, da so vodje teh 

oddelkov neposredno podrejeni vodstvu oziroma direktorju podjetja. Pomembnost kadrovskih 

oddelkov v takšni porazdelitvi je dokaj visoka, saj odgovarja neposredno najvišjemu vodstvu. 

Obstajajo tudi primeri, kjer bodisi zaradi velikosti bodisi zaradi neustrezne izobrazbe te 

oddelke vodi nekdo, ki nima potrebnega ugleda. V uspešnih organizacijah je vsekakor vodja 

kadrovskega oddelka hierarhično zelo visoko in včasih tudi pomočnik direktorja, oziroma je 

njegovo delovno mesto tesno povezano z visokim managementom. Danes v kadrovskih 

oddelkih najpogosteje najdemo kadrovske specialiste in kadrovske generaliste (Možina, 

1998): 

 Kadrovski specialist: oseba na delovnem mestu v kadrovski službi, ki je naravnana na 

opravljanje posameznih nalog v povezavi z viri, izobraževanjem, delovno varnostjo, 

odnosi. Običajno so visoko izobraženi na specialističnih ustanovah. 

 

 Kadrovski generalist: oseba na delovnem mestu v kadrovskem oddelku, običajno v 

manjših organizacijah, ki pa ve o vseh področjih dela nekaj malega.  

Politiko kadrovske dejavnosti lahko opišemo kot načela in usmeritve, ki smo jih sprejeli za 

njeno delovanje in razvoj. Politika kadrovske dejavnosti oblikuje metodo in v kateri smeri bo 
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tekel razvoj znotraj okvirov. Je zelo povezana s strategijo organizacije in mora delovati po 

istih načelih in v okviru organizacijske kulture (Novak, 2008). 

Možina (1998) opisuje, da organizacijo kadrovske službe oziroma oddelka ravnanja s 

človeškimi viri lahko ločimo glede na vidik operativnega in vidik strateškega opravljanja 

nalog. Kadrovska dejavnost z operativnega vidika je mišljena kot njena logistika. To so 

klasične kadrovske naloge, kot so: zaposlovanje, umeščanje delavca, usposabljanje, odpust 

zaposlenega in druge naloge. Njeni glavni cilji so pravočasno opravljanje nalog in nujno 

razpolaganje s kadri za delovna mesta. Medtem so kadrovske dejavnosti v strateškem smislu 

osredotočene na naloge od planiranja do vodenja in spremljanja delovne sile v organizaciji. 

Namen strateške kadrovske dejavnosti je usmeritev organizacije k podjetniškemu delovanju, 

uvajanju sprememb in inovacij.  

Prav tako Mihelič (2006) opisuje organizacijo kadrovske službe kot področje oziroma 

oddelek, ki je zadolžen za človeške vire. Taktično pripravlja smernice, koncepte, direktive, 

metode, raziskave ter tudi sistemske in procesne rešitve v skladu z odredbami. Operativno pa 

skrbi za izvedbo in administrativno podporo procesom ter prav tako skrbi za analitični del 

tega področja.  

Tudi z vidika procesa je področje, ki upravlja človeške vire, vedno ključni steber analize, 

načrtovanja, organizacije in vodenja vseh procesov, povezanih z managementom človeškega 

kapitala. Je management sprememb, razvoja, izobraževanja in kompetenc v organizaciji 

(Mihelič, 2006). 

Organizacijska struktura, ki je najbolj ugodna za razvoj človeškega kapitala, je oblika ribiške 

mreže. V taki strukturi na sredino postavimo vrhnji management, z njim pa v širšem in ožjem 

smislu nivojsko povežemo ves srednji management, zaposlene in prav tako stranke. 

Organizacijo zgradimo od spodaj navzgor, kar je za človeški kapital idealno pri razvoju in 

pogojih. Celostna struktura človeškega kapitala oddelka za vire mora biti torej organizirana 

tako, da omogoči strateški, organizacijski, razvojni, znanstveni in raziskovalni funkciji prosto 

pot ter njeno proaktivnost in inovativnost. Le tako se lahko razvija, uvaja spremembe in 

zvišuje nivo odličnosti (Mihelič, 2006).  
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2.4.2 Kadrovski procesi 

 

Normativni proces 

Ob vzpostavljanju kadrovskega oddelka v organizaciji, ko začenjamo od začetka ali 

prihajamo na novo delovno mesto, smo vsi zakonsko soočeni z akti podjetja. Ti varujejo 

interese organizacije in posameznika. So temeljno delo ali, laično rečeno, biblija kadrovske 

dejavnosti. Umeščeni so med pravo, socialna razmerja, družbo in norme. So akti, ki so temelj 

vsake organizacije. Ščitijo njo in prav tako interese posameznika. Podprti so z mednarodnimi 

standardi ter razlagajo in pojasnjujejo psihološke komponente. Točno opisujejo družbena 

razmerja in tudi posamezne delovne svobode. Tukaj ima pomembno vlogo kadrovska služba, 

saj je na njenih ramenih celotna priprava normativnih aktov. Skupek strokovnjakov, ki stoji za 

akti, je zelo širok, vpletenost pravnikov, psihologov, sociologov, kadrovskih strokovnjakov je 

namreč prej pravilo kot izjema. Njihova naloga je pripraviti akte, ki bodo izraz interesa 

posameznega zaposlenega, družbe, kulture in norm ter ne le papir, ki pojasnjuje pravila in 

določene naloge delovnih mest (Florjančič in Vukovič, 1998). 

Človeški kapital ima v organizaciji ključno vlogo pri doseganju razvojne vizije, podpiranju 

politike in ciljev. Visoka stopnja učinkovitosti je ključnega pomena in njen pogon je človeški 

kapital. Zato dobri temelji kadrovske dejavnosti vodijo k razvoju in znanju človeškega 

kapitala, ker se podjetje le tako lahko razvija, dosega dobičke in nove razsežnosti (Mihelič, 

2006).  

1. Proces delitve dela 

Proces delitve dela je celota ciljev vsake organizacije skupaj z nalogami in opravili. 

Sestavljajo jo:  

 določitev organizacijskih ciljev v procesu odločanja, 

 povezovanje kadrov in nove tehnologije – ta procesa nikakor ne smeta biti nič drugega 

kot istočasna, 

 seznanitev zaposlenih s tehnološkim načinom dela, razporeditvijo delovnih nalog, 

sistematizacijo delovnih mest, analizo delovnih tokov in organiziranostjo dela, 
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 postavljanje pravil, ukrepov in celotnih postopkov ter podajanje odgovornosti pri 

izvrševanju delovnih nalog s ciljem zagotavljanja nemotenega dela celotne 

organizacije. 

 

2. Proces zaposlovanja 

Planiranje, pridobivanje in usposabljanje ljudi so sestavni del procesa zaposlovanja, s 

katerim se zadovoljijo potrebe po človeškem kapitalu. Spodnja slika opisuje celoten 

proces zaposlovanja delavca, ki bo tudi v nadaljevanju podrobno opisan. 

 

Slika 3.12: Proces zaposlovanja 

 

 

Vir: prirejeno po Lipičnik (1998, 91) 

Po Lipičniku (1998) proces zaposlovanja sestavljajo različne faze. Prva faza tega procesa je 

planiranje zaposlovanja novih ljudi, če je to usmeritev organizacije. V tej fazi procesa je 

organizacijska naloga določitev, kakšen kader potrebuje, koliko in, seveda, kdaj.  
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Ko organizacija potrdi ugotovitve, nastopi naslednja faza, ki je faza privabljanja. S kandidati 

želijo vzpostaviti stik, tako organizacija uredi postopke, kot so oglasi in razpisi, s katerimi želi 

privabiti in prepričati kandidate, naj se nanje prijavijo (Lipičnik, 1998). 

Ker razpis količinsko navadno privabi več kandidatov, kot jih organizacija potrebuje, je treba 

narediti selekcijo. Organizacija izbere najprimernejše kandidate, s katerimi bo tudi uredila 

pogodbo o zaposlitvi (Lipičnik, 1998).  

Ko so kandidati izbrani in že zaposleni na svojih delovnih mestih, organizacija prične s fazo 

orientacije ali uvajanja v delo. Seznanja jih z pravicami, odgovornostjo, obveznostmi ter jim 

poskuša nakazati svoja pričakovanja (Lipičnik, 1998). 

Zadnja faza je orientirana k razvoju. Po prejšnjih fazah je to zadnja faza kadrovske službe do 

zaposlenega. Razvoj delovnega mesta in človeka se nadaljuje vse do tistega trenutka, ko 

delavec zapusti delovno mesto in je to spet prazno. Nato se ponovijo vse faze zaposlovanja 

(Lipičnik, 1998).  

2.4.3 Faze zaposlovanja  

 

Zakonodaja pri zaposlovanju ščiti delavce in njihove pravice. Organizacije pri tem nimajo 

prav prostih rok. Vse organizacije na svetu naj bi se morale držati posebnih državnih 

predpisov. Pri nas je to določeno z Zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi 

pogodbami. Zakonodaja glede odpuščanja delavcev je stroga. Če organizacija nima trdnega 

razloga za odpustitev, je tak poseg nezakonit in ga ni mogoče izpeljati. Zakonodaja glede 

zaposlitve in odpustitve je zelo različna in se konstantno spreminja. Prilagaja se svetovnim 

trendom, zahtevam na trgu in tudi državni politiki lokalnega tipa. Odpuščanje, zaposlovanje, 

ravnanje z ljudmi pri delu in varstvo posebnih skupin mora tako biti določeno z zakonom 

države matice. Upoštevati ga morajo tako delojemalci kot delodajalci (Lipičnik, 1998). 

 Faza planiranja in napovedovanja 

 Faza privabljanja 

 Faza selekcije 

 Faza orientacije – uvajanja 

 Faza razvoja 
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Faza planiranja in napovedovanja, kot je poprej grobo opisana, je prvi korak k zaposlitvi 

novega delavca. Strateška ugotovitev potrebe po novih delavcih in načrt novega zaposlovanja 

sta posledica razvojnih načrtov v sami organizaciji, njene politike, politike zaposlovanja, 

organizacijskih ciljev, razvoja, strateškega razvoja, stopnje fluktuacije, mobilnosti, prvi pogoj 

pa je seveda stopnja uspešnosti in rasti (Mihelič, 2006). 

Načrtovanje oziroma planiranje novih kadrov naj bi bilo pri nas še vedno premalo razvito. 

Njihova razvoj in izobraževanje naj bi bila prepočasna in premalo poudarjena. Tako naj bi 

prihajalo do presežka kadrov v organizacijah, ki niso napredovale v razvoju in tehnologiji. 

Kadrovski plani se morajo prekrivati z managerskimi plani, plani proizvodnje, dela in vsemi 

deli v organizaciji. Kratkoročen razvoj, kakor tudi dolgoročen, mora biti usklajen in natančen. 

Plan kadrov mora biti prav tako usklajen s finančnimi možnostmi ter mora biti celovit. 

Planiranje kadrov je uspešno in prav izpeljano, ko se stabilizira stanje zaposlenih, ko je torej 

fluktuacija nizka in se zmanjša število odpovedi in to vodi k visoki stopnji nevarnosti 

zaposlitve. Prav tako je uspešno, če mladi kader, ki se je usposobil v organizaciji, opravil 

morebitno pripravništvo, ostane v njej. Zapustitev vodilnega položaja je lahko tudi pozitiven 

prispevek k planiranju, če se s tem zmanjša število težav. In ne nazadnje so finančna sredstva, 

dovolj in pravilno razporejena po oddelkih, seveda namenjena novo zaposlenim (Možina, 

1998). 

Za uspešno planiranje naj bi bilo ključnih pet korakov, ki jih avtor (Možina, 1998) navaja kot 

priporočljive v prvi fazi zaposlovanja. Zbiranje informacij zunanjega in notranjega značaja, 

napovedovanje in načrtovanje potreb operativno in strateško, napoved oskrbe s kadri znotraj 

in zunaj organizacije, načrtovanje in nadaljnje spremljanje kadrov ter pridobitev povratnih 

informacij so koraki k uspešnem planiranju novega zaposlovanja (Možina, 1998). 

Pri planiranju kadrov moramo upoštevati strateško usmerjenost same organizacije. S tem si 

bomo zagotovili razvoj in trdnost delovanja. Veliko vlogo igra kadrovska dejavnost, saj je 

celoten proces njeno delo, rezultat pa je zapolnitev prostega delovnega mesta in navsezadnje 

pravi kader. Pri planiranju in kasneje analizi se je treba poslužiti že zaposlenih kadrov, nato pa 

se odpravimo med eksterne potenciale (Novak, 2008). 

Prav tako se v prvi fazi sprašujemo, koliko delavcev potrebujemo. Navadno odgovor najdemo 

v številu delovnih mest, ki so prosta. Natančen odgovor na vprašanje o številu oziroma 
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napoved dobimo iz procesa organiziranja. Včasih prosto delovno mesto potrebuje več 

izvajalcev glede na normative, načine dela in drugo. Včasih pa se tudi zgodi, da je delavec 

lahko na voljo za več delovnih mest, navadno je to v manjših organizacijah, kjer se delo lahko 

opravi v krajšem času. Uporabljamo formule in izračune, velikokrat pa se naslanjamo na 

instinkt in mnenje. Pri napovedovanju tudi s točnim opisom delovnega mesta napovemo, 

kakšne lastnosti mora imeti kandidat, vseeno obstaja tudi možnost, da oseba izpolnjuje vse 

pogoje, pa vendar dela ne opravi v okvirih pričakovanja (Lipičnik, 1998). 

Naloga načrtovalcev kadrov je poiskati tiste parametre, ki v največji meri povezujejo stopnjo 

gospodarskega razvoja in gibanja iz treh delovnih stopenj načrtovanja. (Možina, 1998 

str. 37) 

Faza privabljanja je druga faza zaposlitvenega procesa. Poznamo dve metodi privabljanja, in 

sicer interno in eksterno. 

Metoda internega privabljanja kadrov se vrši znotraj same organizacije s pomočjo kadrovske 

evidence, objavami na vidnih mestih znotraj podjetja, internih glasilih ali časopisih, s 

pomočjo priporočil notranjih sodelavcev in internimi objavami (Novak, 2008):  

 Kadrovska evidenca se šteje pod vir, ki je zelo zanesljiv, z njeno pomočjo lahko 

uporabimo nadomeščanje kot obliko zaposlitve, napredovanje ali premeščanje. Kader 

lahko tudi dodatno izobrazimo in nato regeneriramo. 

 Interne objave so zelo enostavne in poceni. Njihova slabost je v tem, da niso dostopne 

vsem zaposlenim, pa tudi večina jih redko bere. 

 Tudi priporočila sodelavcev spadajo med finančno ugoden način pridobivanja kadra. 

So dober vir informacij, vendar je njihova slabost v nepristranskosti in subjektivnem 

mnenju.  

Metode privabljanja eksternega interesa ljudi so naslednje (Lipičnik, 1998):  

 oglasi, ki se poslužujejo sredstev za javno obveščanje, 

 zaposlitvene agencije, zavod za zaposlovanje, 

 akcije zaposlovanja po šolah, 

 štipendiranje, vajeništvo, 

 priporočila, 
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 internet, 

 zaposlitvene svetovalnice. 

 

Slika 3.13: Primer internetnega oglasa za prosto delovno mesto 

 

Vir: www.mojedelo.com (2017) 
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Zgoraj naštete metode so znane vsem, ki smo se vsaj enkrat srečali z iskanjem zaposlitve.  

Lipičnik (1998) pravi, da se moramo pri objavljanju prostih delovnih mest in privabljanju 

kandidatov obvezno držati načela javnosti. To omogoča, da je delovno mesto javno dostopno 

vsakomur. Načelo javnosti bi, gledano z vidika trga delovne sile, lahko poimenovali tudi 

načelo konkurenčnosti. Pri tem načelu bi organizacije lahko izbirale med najboljšimi in 

najustreznejšimi kandidati, s tem pa bi bilo načelo v korist tako delodajalcem kot 

delojemalcem. Najpogostejša izbira privabljanja je oglas v sredstvih za javno obveščanje. 

Zgornja slika kaže primer oglasa, pri katerem se upoštevajo tudi naslednji uporabljeni vidiki: 

 Vsebinsko moramo upoštevati vse podatke, ki so potrebni za točen opis. 

 Pravni vidik skrbi za upoštevanje zakonov in predpisov. 

 Psihološki vidik je zadolžen za navduševanje kandidata. 

 Grafična in vizualna podoba igra vlogo estetskega privabljanja. 

 Jezikovno popolno besedilo izkaže natančnost. 

 Prav tako je poudarek na ustrezni velikosti, lokaciji objave in nenavadni grafiki. 

Ko privabimo kandidata k branju, je naša naslednja naloga, da ga privabimo k prijavi. To pa 

dosežemo z iskrenostjo in simpatičnostjo. Besede in vsebina morajo biti jasne, dosledne in 

preproste. Obljube morajo biti uresničljive in pozitivne. Internet pa je zadnja desetletja prišel 

do razsežnosti, ki jih nihče ni dosegel. Večina oglasov se objavlja le tam in skorajda vse 

korporacije razvitega sveta uporabljajo to možnost privabljanja (Lipičnik 1998). 

Faza selekcije je skoraj ključna faza pri zaposlovanju. Ko izbiramo nove ljudi, delavce ali 

sodelavce, si želimo izbrati pravilno. Želimo si izpolniti svoja pričakovanja, jim zaupati in 

ustvariti uspešno in učinkovito osebje. Najlažje je med vsemi kandidati, če jih je veliko, 

izbrati najboljšega, pa vendar ni vedno ta najboljši za delo. Najtežje je, ko selekcijo 

opravljamo za več delovnih mest hkrati (Lipičnik 1998). 

Enostaven je izbor pri razmerju 1 : 1. Stvar postane težka za odločanje pri razmerju, na 

primer, 1 : 144. Postaviti moramo kriterije izbora, ti pa so lahko: izobrazba, nivo strokovne 

usposobljenosti, pretekle delovne izkušnje, osebne lastnosti, razne druge veščine in specifično 

znanje. Kriterije za odločanje moramo sestaviti na podlagi že zapolnjenega delovnega mesta 

oziroma glede na osebo, ki je na tem delovnem mestu uspešna. Kadrovska služba mora v 
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selekcijo vključiti odločilne kriterije, to pa opravi tako, da analizira opravila in naloge. Določi 

se minimalni nivo kvalitete, kvantitete, točnosti in stanovitnosti (Mihalič, 2006). 

Belčič (2002) opisuje, da delodajalec z izborom kadra prevzame nase posledice odločitve – 

dobre, če bo odločitev pravilna, in, obratno, tudi slabe ob napačni odločitvi. Mora pa 

upoštevati prepovedi in omejitve delovnega mesta, da bi imel svobodo izbire. Te pogoje si pa 

postavi sam ob oblikovanju delovnega mesta, njegovih nalog in procesov. Ob končani 

selekciji ga čakajo še formalni postopki ob zaposlitvi. Prav tako mora upoštevati presojo o 

odločitvi o kandidatu in njegovi »umeščenosti« v sredino organizacije. Ne pozabimo pa, da se 

morajo tudi organizacija in novi sodelavci »umestiti« v sredino novega zaposlenega. Pot je 

obojestranska, saj na dolgi rok zahteva premo sorazmerje. 

 

Slika 3.14: Faze odločitve pri zaposlovanju 

 

 

Vir: prirejeno po Florjančič in Vukovič (1998, 61) 
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Selekcijski razgovor predstavlja temeljni postopek pri izboru kadra. Je zelo pomemben 

element in je skorajda nujen. Navadno se selekcijski postopki opravljajo med vodjo 

kadrovskega oddelka, neposrednim vodjo kadra, ki se ga išče, in samim kandidatom (Mihelič, 

2006). 

Med vsemi pogovori je najpogosteje v uporabi intervju. Z njim lahko pridobimo veliko 

podatkov, vendar spet ne vseh. Ker se ti podatki uporabljajo pri zaposlitvi, ga tudi imenujemo 

zaposlitveni razgovor. Je zelo pomemben, saj je to prvi osebni stik s kandidatom. Moramo 

pripraviti vprašanja, teme, podvprašanja. Imeti moramo tudi jasno zastavljene cilje. Najboljši 

intervjuji so sproščeni, odkriti in jasni (Lipičnik, 1998). 

Poznamo več vrst pogovorov, katerega bomo izbrali, je odvisno od naših ciljev. Avtor 

(Lipičnik, 1998) opisuje naslednje: 

 Direktni intervju: z njim povprašamo direktno po vseh informacijah, ki jih ni bilo moč 

dobiti ali razbrati iz prijave. Ne sprašujemo očitnih vprašanj, kot je spol, pa vendar jih 

pripravimo vnaprej in so lahko ista za vse vrste razgovorov. Sprašujemo vprašanja, 

katerih odgovori so lahko spreminjajoči (naslov, stan ...). 

 Podrobni intervju: tudi ta vprašanja morajo biti pripravljena vnaprej, odgovori morajo 

biti evidentirani. Od intervjuvanca se pričakuje komentar določenih pojavov in 

podroben opis odgovora. 

 Panelni intervju pomeni povabilo tudi drugim sodelavcem (približno od 3 do 5 oseb), 

ki kandidatu postavljajo vprašanja in imajo možnost izvedeti, kar jih zanima. Naša 

naloga je skrbno opazovanje in zapisovanje odgovorov.  

 Nestrukturirani intervju je intervju, ki se navadno uporablja pri izboru vodij. 

Kandidatu opišemo določeno situacijo in pričakujemo od njega komentiranje. 

Spodbudimo določeno temo ali vsebino in ga prosimo za igro vlog oziroma, da opiše, 

kako bi on reagiral v določeni situaciji. 

 Globinski intervju se običajno uporablja za ugotovitev nagnjenj, mnenj in namenov. 

Uporablja se predvsem pri izbiri strokovnih delavcev in vodij. Pričakujemo tudi 

odgovore na temo prihodnosti. 

 Stresni intervju uporabljamo v situacijah, ko izbiramo kandidata za delovno mesto, 

kjer bo pod stresom. Ponudimo mu določeno situacijo in opazujemo njegovo vedenje. 
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Kandidate spodbudimo, da prinesejo s seboj življenjepis oziroma je ta podlaga za pogovor. 

Omogočimo mu sproščeno okolje in prav tako postavljanje vprašanj z njegove strani. Ne 

pozabimo, da kandidat prav tako izbira organizacijo, ki mu bo odgovarjala, ter da so pogovori 

dvosmerna in ne enosmerna cesta. Izogibamo se občutku zasliševanja in občutku 

manjvrednosti ter tega, da je kandidat pri nas »pod lupo«. Spodbudimo tudi pogovor o 

neformalnih znanjih, dodatnih znanjih, in če kandidat skozi pogovor omeni delčke osebnega 

življenja, jih pozorno poslušamo in prijazno pokomentiramo (Mihelič, 2006). 

»Zaposlitveni intervju je sistematična in nadzirana ustna izmenjava informacij med 

delodajalcem in kandidatom za zaposlitev z namenom, da delodajalec na podlagi vnaprej 

določenih meril ugotovi usposobljenost kandidata za uspešno opravljanje dela in da kandidat 

dobi podrobne informacije o organizaciji in delu, za katero se zanima. Z njim naj bi ustrezne 

kandidate spodbudili k odločitvi za zaposlitev, vsem kandidatom pa naj bi organizacijo 

predstavili v dobri luči,« definira Možina (1998, str. 127). 

 

Florjančič in Vukovič (1998) opisujeta nasvete, ki naj bi se jih držal in upošteval vsak, ki 

uporablja intervjuje, in sicer: kandidate je treba skrbno poslušati, brez prekinjanja med 

pogovorom, prav tako se med pogovorom v mislih ne smemo pripravljati na naslednje 

vprašanje. Opazovanje mimike, gibanja telesa, izrazov obraza in načina govora nam lahko 

mnogo pove. Ves čas je treba misliti na cilje in opravila, ki jih iščemo pri kandidatu. Kandidat 

ima lahko neko lastnost, ki nas privlači ali pa odbija, in tukaj moramo ostati nepristranski. Ne 

smemo spreminjati intervjuja ali zaiti iz teme. Prvi vtis je slab pri ocenjevanju. Vsakdo si 

zasluži temeljit pogovor in priložnost.  

Kandidatu moramo prav tako povedati, kakšni bodo nadaljnji postopki izbora – koliko krogov 

oziroma intervjujev načrtujemo, kdaj ga bom obvestili o izboru oziroma neizboru, morebitnih 

preizkusih in testih. Kasnejši sklepni del pogovora pa naj bo tudi samemu kandidatu 

priložnost za morebitna njegova vprašanja (Možina, 1998). 

Testi (Florjančič in Vukovič, 1998) so v fazi selekcije pogosti. Niso vedno zanesljivi, pa 

vendar jih lahko uporabljamo kot dodatno merilo pri selekciji kandidata. Poznamo naslednje 

teste: 
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 test uspešnosti, pri katerem kandidat opravlja nalogo, ki bi jo sicer opravljal pri delu – 

ti so najzanesljivejši; 

 simulacijski testi, pri katerih se simulira pravo delo, kot na primer vožnja letala, 

avtomobila ..., 

 inteligenčni testi, ti se malo uporabljajo, obstaja pa jih zelo veliko; niso 

najzanesljivejši, zato se uporabljajo le kot dopolnilni testi; 

 testi osebnosti in temperamenta, ki so najmanj zanesljivi; razviti so s strani psihiatrov 

in so najprimernejši za ugotavljanje človekove podzavesti in mentalnega zdravja, 

najmanj pa za izbor kandidatov. 

Ocene testiranja je treba analizirati skupaj z biografijo in ostalimi podatki, pridobljenimi na 

razgovoru. Prilagojeni morajo biti situaciji in opravilom delovnega mesta. Poznati moramo 

razlike med posameznimi testi in kaj želimo pridobiti z njimi. Idealno je, če so testi že 

preizkušeni na uspešnih in prav tako neuspešnih delavcih. Pomoč in mnenje psihologa 

uporabimo vedno, ko imamo to možnost (Florjančič in Vukovič, 1998). 

Testi imajo tudi številne nasprotnike. Deloma zato, ker se ne uporabljajo pravilno, deloma pa 

zaradi še bolj obrobnega položaja posameznikov. Kandidati se pri testih redko postavijo v 

točno situacijo, ki bi se zgodila pri samem opravljanju dela, zato se pod vprašanje postavijo 

rezultati in primernost kandidata. Do odstopanj prihaja tudi pri vsebini dela, ki se spreminja, 

in rezultati niso več uporabni (Možina, 1998).  

Zaključujemo, da končna izbira kandidata pomeni konec vseh postopkov selekcije. Uspešno 

smo prešli vse faze in glede na informacije o želenih in neželenih lastnostih delavca analizno 

ugotovili, kateri je najustreznejši kandidat. Pri končni izbiri se navadno odločamo med 

kandidati, ki nimajo nezaželenih lastnosti. Eno od pomembnejših meril za izbiro kandidata je 

tudi, kaj bi lahko od njega pričakovali dolgoročno (Možina, 1998). 

Faza orientacije ali uvajanja novega sodelavca je nov proces v celotni fazi zaposlovanja. 

Orientacija je formalne ali neformalne narave. V tem procesu novemu sodelavcu predstavimo 

njegove delovne obveznosti, sodelavce, organizacijsko politiko in drugo. Glede na 

odgovornost dela je tudi uvajalni del določen. Težje delo zahteva daljši del uvajanja in 

obratno. V določenih primerih je treba novemu sodelavcu opisati in pokazati le, kje je 

njegovo delovno mesto, parkirišče, včasih pa ga je treba uvesti v tehnologijo ali določene 
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postopke. Dobro je tudi navesti napake delovnega mesta, da se jim že v začetku izognemo v 

velikemu loku, je opisal Možina (1998). 

Možina (1998) navaja tri faze uvajanja delavca v delo: 

 Faza ob vstopu, pri kateri si tako organizacija kot delojemalec želita pridobiti točne 

informacije drug o drugem. 

 Faza socializacije nastopi, ko se mora kandidat prilagoditi organizacijskem okolju. 

Privaditi se mora na sistem nagrajevanja, samo delo in svojega morebitnega 

nadrejenega. Skuša si utreti pot med novimi sodelavci in se predstaviti v najboljši luči, 

prav tako pa je v tej fazi nekaj negotovosti s strani organizacije, saj se ne ve, ali bo 

nov kandidat dobro opravil uvajanje in prinesel pozitivne novosti v organizacijo. 

 Zadnja faza sprejema pa se zgodi, ko kandidat ni več novinec, ampak enakovreden in 

polnovreden sodelavec v organizaciji. Dobi pozitivno oceno pri uspehu, višanje plače, 

dodeljevanje nove odgovornosti in nalog. Prav tako kandidat z obstojem in ne-

zapustitvijo organizacije potrdi svoj sprejem. 

Z dobrim uvajanjem novih sodelavcev bi organizacije želele povečati produktivnost, 

zmanjšati fluktuacijo in ustvariti dobre medsebojne odnose. Organizacije imajo za splošno 

uvajanje v delo navadno zaposlene ljudi v kadrovski službi, ki v ta del zaposlitve uvajajo nove 

sodelavce. Uvesti v samo delo je naloga managerja. Veliko lahko doprinesejo tudi starejši 

sodelavci, ki so nekakšni neformalni vodje. Uvajanje mora bi uspešno izpeljano, da bi lahko 

želi točno take sadove dela, kakršna so pričakovanja. Težko se je odvaditi oziroma jih je treba 

podučiti o napačnih fazah dela, ki pa lahko nehote povzročijo veliko škode, zato je temeljito 

in uspešno uvajanje velik korak pri zaposlitvenem procesu, trdi Lipičnik (1998). 

Florjančič in Vukovič (1998) priporočata, da uvajanju posvetimo čas, saj je nehvaležen 

proces, pri katerem izgubimo čas. Trdita, da stabilnost organizacije pozitivno vpliva na odnos 

do uvajanja novih delavcev, saj so pri tem točno določena pravila, odgovornost in pristojnosti. 

Prav tako naj se večje organizacije poslužujejo formalnega uvajanja bolj kot neformalnega. 

Vsakega posameznika do potankosti seznanimo z vsemi pravili, saj bo le tako lahko 

produktiven in motiviran. Prav tako ne smemo skopariti s tehničnimi informacijami, saj so 

nujno potrebne pri uspešnem uvajanju v delo.  
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Nujno potrebno je novemu delavcu olajšati nov začetek. Če se bomo držali postopkov in 

opravil, nam tudi uvajanje ne sme delati težav. Vodje ne smejo uveljavljati avtoritete ali 

nekorektno pristopiti k temu delu faze zaposlovanja. Dejansko bi s takim ravnanjem samo 

škodili sebi in organizaciji. Včasih se tudi zgodi, da je delavec prepuščen samemu sebi in se 

ga samo opazuje, »kako bo plaval«. Takega početja naj si nobena organizacija ne bi privoščila 

(Mihelič, 2006). 

Urejen naj bi bil terminski načrt uvajanja. Od organizacije do organizacije seveda prihaja do 

odstopanj, pa vendar je v večini okvirno podobno. Določa razporejenost nalog in njihovo 

osvojitev v točno določenem terminskem načrtu. Priporoča se, da se pri delovnih mestih z 

zahtevo po visoki ali univerzitetni izobrazbi uvajanje v delo terminsko določi v okviru 6 

mesecev. Pri srednji izobrazbi, zahtevani za delovno mesto, naj bi uvajanje trajalo tri mesece 

ter pri izobrazbi, nižji od srednje, en mesec. Kot organizacija, ki uvaja, ne smemo skopariti s 

časom, prav tako moramo v ta proces vložiti energijo in trud. Veliko poškodb, napak in 

napačno naučenih stvari izhaja iz naslova, da smo premalo časa posvetili uvajalnemu 

postopku. Prav tako pa mora biti uvajanje kvalitetno (Belčič, 2002). 

Faza razvoja je zadnja faza zaposlitvenega procesa. Zanimivo je, da je pri nas in v svetu 

pristop k razvoju kariere in zaposlenih dvodimenzionalen. Na eni strani organizacije iščejo 

kader določene izobrazbe brez izkušenj in s talenti, ki jih nato v organizacijskem sistemu 

razvijejo po svoji meri. Po drugi strani organizacije iščejo izkušene delavce z ustrezno 

izobrazbo in jim v okviru organizacije omogočajo razvoj kariere, ki jim v preteklosti ni bil 

omogočen. Za uspešen razvoj in karierni management je pomembno, da podjetje sistematično 

omogoča razvoj zaposlenih ne glede na njihove naloge, delovno mesto in zahtevnost. Razvoj 

zaposlenih pomeni konstanten razvoj, izobraževanja, izpopolnjevanje in usposabljanje vseh 

delavcev, motiviranje, razvoj kompetenc, nagrajevanje, upravljanje in spodbujanje kariere, 

svetovanje, usmerjanje, ocenjevanje, razvoj potenciala, informiranje in druge aktivnosti. 

Idealno je, če se proces razvoja zaposlenih kombinira z vodenjem, usmerjenim k ciljem. 

Takrat je uspeh dolgoročen in zagotovljen (Mihelič, 2006). 

Razvoj kariere je najprej odvisen od vsakega posameznika, v veliki meri mu pomaga okolje, v 

katerem je zaposlen. Neposreden vpliv imajo nadrejeni, sodelavci in zunanji sodelavci. Cilji, 

ki morajo biti upoštevani pri razvoju kariere (Lipičnik, 1998): 
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 pomoč zaposlenemu, da ugotovi pri sedanjem in prav tako pri prihodnjem delu svoje 

odlike, 

 združiti in poenotiti cilje osebne ravni in ravni organizacije, 

 razvoj napredovanja v vseh smereh in načrt novih kariernih možnosti, 

 nuditi možnost osebnega in kariernega razvoja posamezniku, 

 vzajemna korist organizaciji in posamezniku. 

Trajno izobraževanje v organizaciji je definirano kot dogodki in aktivnosti, ki vodijo v razvoj 

posameznikovih sposobnosti. Gre za usposabljanje za bodoče aktivnosti razvoja in reševanje 

problematike, povezane s cilji organizacije. Razvojni proces kadrovske politike je veliko bolj 

ključen pri hitrosti razvoja organizacije kot razvoj na tehnološkem področju (Florjančič in 

Vukovič, 1998). 

Strokovno ali poklicno izobraževanje je načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, 

spretnosti, sposobnosti in navad ter pridobivanje delovnih izkušenj za strokovno opravljanje 

poklica. (Možina, 1998 str. 177) 

Razvoj kadrov temelji na teoretičnih in praktičnih izhodiščih. Organizacijsko doseganje ciljev 

je temeljna vrednota in njena moč temelji na znanju, odgovornosti in veščinah. Poudarek je na 

občutku pripadnosti enakim ciljem in organizaciji (Možina, 1998). 
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Slika 3.15: Medsebojna povezanost dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kadrov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Možina (1998, 46) 

Podroben opis razvoja kadrov (Možina, 1998): 

1. Trg je eden najpomembnejših dejavnikov razvoja in pogon, ki organizacije žene k 

uvajanju novih tehnologij in novih znanj. Prilagajanje novim tržnim razmeram 

omogoča preoblikovanje in organiziranje novih delovnih mest, prilagoditev kadrov, 

pridobivanje novih znanj in učenje novih veščin. Organizacija mora na nove potrebe 

odgovoriti z novim kadrom in ga zunanje poiskati oziroma izkoristiti notranji 

kadrovski kapital in ga prilagoditi novim izzivom. Kako se bo organizacija odločila, je 

stvar sistema znotraj nje, in sicer sistema razvoja kadrov. 

2. Dejavniki gospodarjenja so odvisnik pri poslovni uspešnosti organizacije. 

Organizacija se mora prilagoditi dejavnikom predvsem z ekonomskega področja. 

Gledano s stališča razvoja kadrov so najpomembnejši dejavniki okolja socialna 

politika, zaposlovalna politika in delovnopravna zakonodaja. Organizacija svoj sistem 
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razvoja kadrov oblikuje glede na razvitost navedenih zakonodaj. Glede na to, da 

razvoj kadrov temelji na izobraževanju, je razvejanost sistema pomembna, saj že 

poklicna in strokovna izobraževanja mladine pozitivno vplivajo na nadaljnji razvoj.  

3. Razvojna strategija, cilji in načini organizacije temeljijo na poznavanju trga in 

dejavnikov gospodarjenja. Kako bo potekal razvoj, mora biti funkcijsko del strategije. 

Od strategije je odvisno, kako bo organizacija v prihodnosti zadovoljevala kadrovske 

potrebe, kako bodo planirali zamenjave, napredovanja. Z enako strategijo se v 

organizaciji opredelijo proces izbora kadrov za razvoj, uskladitev interesa vsakega 

posameznika z enotnim interesom organizacije, ocena kandidata, motivacija in 

razvojni načrti. Da bi bil razvoj uspešen, mora biti povezan in usklajen.  

4. Dejavnost in programi organizacije so za razvoj sistema razvoja kadrov odvisna od 

organizacijske temeljne dejavnosti in programa. 

5. Tehnologija je odvisna od dejavnosti, s katero dejavnostjo se ukvarja organizacija, in 

prav tako, koliko je finančno zmožna ter kakšno tehnologijo potrebuje za uspešno 

opravljanje dejavnosti. Prav tako organizacija potrebuje delavce, ki bodo obvladali 

tehnologijo, tako sedanjo kot prihodnjo. 

6. Organizacija sprejema odločitve ob upoštevanju pogojev trga in tehnoloških 

sprememb. Pri tehnologiji gre predvsem za pojem, kako povezati delo s sredstvi. 

Razvoj organizacije temelji tako na mikro-, kakor tudi na makroorganizaciji. 

7. Kadri so glavni in temeljni vir organizacije. Drugi so trg delovne sile, druge 

organizacije in šole. Z zagotavljanjem dostopnosti do kadrov organizaciji omogočamo 

konkurenčno prednost, predvsem ko govorimo o velikem povpraševanju po 

določenem kadru.  

8. Mikroorganizacija dela je urejena s sistematizacijo delovnih mest. Ta opisuje naloge, 

delitev dela in delovnega področja, odgovornosti in pristojnosti. Sistematizacija je 

pomembna z dveh vidikov; prvi je ta, da s podrobnim opisom delovnih mest lažje 

opredelimo pogoje, ki jih delavec mora izpolnjevati, prav tako pa s primerjalno 

analizo sedanjih in zahtev v prihodnje opredelimo zahteve za izpopolnjevanje 

delavcev s namenom, da bodo tudi v novih razmerah enaki. 

9. Poslovna uspešnost organizacije je odvisna od trga, dejavnosti, tehnologije, kadrovske 

dejavnosti in organizacijskega načina. Prilagodljivost vseh teh dejavnikov je izredno 

pomembna – hitreje kot se prilagodijo inovacijam, hitreje bo poslovna uspešnost rasla. 
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Vsi dejavniki se morajo primerjati med seboj in biti enakovredni. Organizacija pa 

mora zagotoviti, da nobeden od dejavnikov ni manj niti bolj pomemben in da njihova 

enakovrednost zagotavlja poslovno uspešnost organizacije.  

10. Motivacija za delo je širok in zelo pomemben pojem. Na njej se dela v vsaki 

organizaciji, poseduje jo vsak zaposleni. Vsak posameznik poseduje svojo 

motivacijsko strukturo in prav ta ima pomemben vpliv na njegovo storilnost in 

delovno učinkovitost. Struktura je sestavljena iz primarnih in sekundarnih potreb.  

11. Usposobljenost delavca je odvisna od njegovih znanj in motivacije za delo, torej ali bo 

delavec imel zadostna znanja in ali se bo znal zunanje in notranje motivirati, da opravi 

delo. Oba dejavnika je moč povečati. 

12. Osebnostne lastnosti delavca so tiste, ki prav tako lahko vplivajo na uspešnost 

posameznika. So pomemben člen poleg motivacije in znanja. Pod to se štejejo čut za 

ustvarjalnost, inteligenca, vrednote, fizične lastnosti in druge. Te lastnosti so 

pomembne, ko prvič zaposlujemo osebo na delovnem mestu oziroma ko pride do 

premestitve ali napredovanja. Za vsako osebo se najde točno določeno delovno mesto.  

13. Delovna situacija je v veliki meri odvisna od zasebnega življenja in situacije v službi. 

Razvite in velike organizacije, ki poudarjajo delavčevo uspešnost tudi skozi zasebno 

življenje, veliko postorijo tudi na to temo. Zasebne težave poskušajo omiliti tako, da 

ponujajo veliko rešitev na področju njihovega reševanja. Primer so počitniška 

stanovanja, skrb za otroke ali starejše, reševanje stanovanjske situacije itd. Na delovno 

situacijo pa seveda vplivajo tudi drugi dejavniki, kot na primer višina plače, stil 

vodenja, ugled organizacije, zahtevnost dela, zagotovljeno delo, varnost, prihodnost, 

medsebojni odnosi in drugi. 

14. Delovna uspešnost posameznika je odvisna od znanja in motivacije, ki jo ima vsak 

posamezni delavec. Rezultati, ki jih žanje, so lahko pozitivni ali negativni, ampak 

imajo vpliv na njegov uspeh. Obstajajo ljudje, ki stvari delajo pravilno, ampak ne 

delajo pravih stvari. Merilo je torej konec procesa in delavčev output in ne input. 

Delovna uspešnost mora biti ocenjena in prav tako pravično nagrajena. Na ta način 

povečamo motivacijo in tudi uspešnost delavca ter sklenemo motivacijski regulacijski 

krog. 

15. Ocenjevanju delovne uspešnosti bomo posvetili naslednje podpoglavje. Pomembno je 

za razumevanje delavca. Sistematično opazovanje zaposlenega nam poda vrsto 
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podatkov, ki nam lahko koristijo pri določenih potezah in ukrepih. Motivacijski 

regulacijski krog lahko sklenemo le z nagrajevanjem, ki mora biti pravično 

nematerialno in materialno. Tako povečujemo motivacijo in zadovoljstvo zaposlenega. 

Z natančnim ocenjevanjem lahko ugotovimo, kje je delavec pomanjkljiv, in prav tako 

te pomanjkljivosti odpravimo. Če ugotovimo, da je delavec ocenjen v skladu s 

pričakovanji, je to znak, da lahko uvedemo novost in stremimo k napredku. Potencial 

in ambicioznost posameznikov morata biti podprta z nadpovprečno uspešnostjo in 

prav tako pravično nagrajena, pod to se šteje napredovanje. Podpovprečno ocenjen 

delavec mora biti vzrok za alarm. Če ugotovimo, da je njegova ocena stvar 

neustreznega odnosa do dela, načrtujemo vzgojne ukrepe. Prav tako moramo vplivati 

na kritične dejavnike, če je ocenitev neuspešnosti dela pogojena s neustrezno situacijo 

na delu.  

16. Zadovoljstvo delavca z delom je največkrat pogojeno z dobro plačo, dobrimi odnosi 

na delovnem mestu, zadovoljstvom z zasebnim življenjem, dobrimi odnosi z 

nadrejenimi in prav tako sodelavci. Višje kot je zadovoljstvo, več je dejavnikov 

pozitivnega vidika, in obratno – več kot je negativnih stvari, manjše je zadovoljstvo na 

delovnem mestu.  

Razvoj kadrov je dolgoročna naložba organizacije. Napredovanje, načrtovanje kariere, 

izobraževanje in skupinski razvojni načrt so deli razvoja kadrov. Lahko rečemo, da je 

najdaljši proces pri zaposlitvenem procesu.  

2.4.4 Ugotovitev in ocenjevanje uspešnosti  

 

Z novimi pristojnostmi kadrovska dejavnost prevzema nove odgovornosti. Ko danes 

investiramo v kadre, pričakujemo, da bomo povečali produktivnost, zmanjšali izostanke z 

dela in povečali vsesplošno zadovoljstvo, kar je tudi pozitiven vpliv na finančno stanje 

organizacije. Spremljanje učinkovitosti in uspešnosti na prvi stopnici kadrovske dejavnosti 

nam pove veliko o sami uspešnosti zaposlenih. S tem dobimo informacijo o novih projektih, 

ali bo pametno vanje vlagati, in pa o starih vlaganjih – ali smo zadovoljili njihove zahteve 

(Možina, 2002).  

Bistvena razlika med ocenjevanjem delavcev, ki bodo ostali na domačih tleh, in delavcev, ki 

smo jih napotili v tujino, je v dejavnikih, ki vplivajo na potek njihovega dela. Kriteriji in 
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informacije pri ocenjevanju so drugačni, prav tako pa do podatkov in presoje pri delavcih v 

tujini pridemo težje, opisuje Kohont (2011). Pa vendar ostajamo pri ugotovitvi in ocenjevanju 

uspešnosti zaposlenih v okvirju domačih meja.  

Dessler (2001) pojasnjuje, da naj bi vsak manager vsekakor moral ocenjevati zaposlene. Če 

bo delo zaposlenega dobro, bo tudi nagrajeno, in obratno, če ne bo izpolnil pričakovanj, bodo 

postavljene nove zahteve in pojasnila. Vsekakor pa so potrebni postavljanje standardov, 

ocenitev dejanskega dela in cilja ter seveda pojasnilo zaposlenemu o odločitvi in oceni, saj s 

tem zaposlenega motiviramo oziroma grajamo na način, da popravi svoje delo. Ocenjevanje 

se najpogosteje dogaja s pomočjo formularja, ampak to ni vse in ni edina in najboljša metoda.  

Treven (1998) opisuje ocenjevanje uspešnosti dela kot sistematičen proces. Z njim 

oblikujemo določeno relativno vrednost, katere namen pa je naslednje: 

 omogoča obliko in vzdrževanje strukture plačil, 

 je v pomoč pri ureditvi razmer med deli v organizaciji, 

 pomaga pri oblikovanju in sprejemanju odločitev o plačilih in razvrstitvi del, 

 je v pomoč pri stopnjah del, kar pomeni, da so enaka dela vrednotena z enakim 

plačilom. 

Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost organizacije, so predvsem njeni sami organizacijski 

dejavniki, dejavniki okolja ter usmerjenost organizacije. Priključimo tudi usmerjenost, 

strategijo, osebne značilnosti managerjev, strukturo. Prav tako mednje štejemo dinamiko 

poslovanja, značilnost panoge delovanja, riziko itd. 
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Slika 3.16: Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost organizacije 

 

 

Vir: prirejeno po Možina (1998, 258) 

 

Če organizacija doseže zastavljene cilje, naj bi bila tudi uspešna. Odgovor se razlikuje glede 

na to, koga bi povprašali o tem. Drugačen odgovor lahko pričakujemo od zaposlenega, 

managerja, kupca, lastnika, dobavitelja. Vsaka funkcija v podjetju ima določene svoje cilje, 

svoj sistem informacij in kontrole. Organizacije, ki želijo dolgoročno uspešnost, bodo 

poudarjale zadovoljstvo zaposlenih. Kot managerji in zaposleni morajo biti pripravljeni na 

nenehne spremembe, njihova merjenja in prilagajanja. Dosežek organizacije je določen kot 

dosežek, ki se nanaša na celotno organizacijo, in delovni dosežek pojmujemo kot dosežek, ki 

se nanaša na določeno osebo ali ekipo, ki ga je ustvarila (Možina, 1998). 

(Možina, 1998) Dosežek organizacije ali delovni dosežek sestavljajo: 

uspešnost – do katere meje so zadovoljene potrebe; 
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učinkovitost – ekonomičnost uporabljenih virov, ki jih organizacija posreduje; 

spremenljivost – v kolikšni meri je organizacija in posameznik pripravljen na spremembe 

»Ocenjevanje delovnih dosežkov ima glavni namen zagotoviti povratno informacijo o 

izvajanju dela in o rezultatih dela. S to povratno informacijo poizkuša management 

organizacije vplivati na vedenje zaposlenega in s tem na njegove prihodnje delovne dosežke.« 

(Možina, 1998, str. 261) 

Mihalič (2009) trdi, da je človeški kapital vir znanja, zmožnosti in izkušenj. Ti ustvarjajo 

dodano vrednost podjetja. Seveda je to mogoče le z aplikacijo kapitala v procese, sisteme itd., 

vendar igra ključno vlogo pri doseganju ciljev. Skupaj s procesnim in inovacijskim kapitalom 

ustvarja sklenjen krog, v katerem pa ima človeški kapital vseeno najvišje mesto in zato mu 

moramo posvetiti največ pozornosti. 

Ocenjevanje delovnih dosežkov najpogosteje izvaja nadrejeni manager. Od managerja se 

pričakuje, da je dobro seznanjen z delom osebe, ki jo ocenjuje, in njegovimi dosežki.  

V določenih primerih, kjer je organizacijska struktura podjetja matrična ali oblike timskega 

dela, manager ne more dati objektivne ocene oziroma ne more sam oceniti zaposlenega. V 

tem primeru se v ocenjevanje vključijo drugi managerji, odbor in ostali strokovnjaki. 

Poznamo naslednje načine ocenjevanja (Možina, 1998): 

 Pri tradicionalni metodi ocenjevanja manager ocenjuje delo zaposlenih. Njihove 

naloge in delo samo mora poznati zelo dobro. 

 Metoda od spodaj navzgor je v slovenskih organizacijah dala zelo dobre rezultate. 

Poteka v obliki vprašalnikov, ki so anonimni, in sicer podrejeni ocenjujejo nadrejene. 

 Metoda 360 stopinj se zadnja leta najpogosteje uporablja. Ocenjeni je ocenjen s strani 

sodelavcev, podrejenih in managerja.  

 Metoda timskega ocenjevanja se uporablja predvsem, ko želimo višje dosežke in dvig 

ravni tima.  

 Metoda letnega ali polletnega ocenjevanja nam pove, da se ocenjuje enkrat ali dvakrat 

letno. Kolikokrat se bo izvajala, je odvisno od stroškov, povezanih z njo.  

 Ocenjevalni intervju je za nekatere avtorje slab način ocenjevanja, saj so mnenja, da se 

ni dobro pogovarjati o karieri in plačah ter bonitetah hkrati.  
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 Letni razgovori so vse pogostejši tudi v naših organizacijah. So dobro pozdravljeni pri 

avtorjih in tudi v praksi so se izkazali za zelo uspešne. 

Letni razgovor Mihalič (2010) opisuje kot najboljše in najbolj uporabno orodje novodobnega 

vodenja. Danes naj bi jih uporabljale vse uspešne organizacije. Odlikuje jih praktičnost in 

učinkovitost. Letni razgovor je poglobljen pogovor enkrat letno med podrejenim in 

nadrejenim. Tema pogovora je o posrednih in neposrednih dejavnikih, ki so povezani z 

delovnim mestom, delom in samo organizacijo. Pri letnih razgovor iščemo način, s katerim 

izboljšati rezultate, motivacijo in produktivnost. Prav tako s strani nadrejenega iščemo 

odgovore, kako izboljšati vodenje ter organizacijo kor celoto. Ob razgovoru podrejeni dobijo 

informacijo o preteklem delu, dosežkih, so deležni spodbude in spoznajo možnosti 

nadaljnjega razvoja. Letni razgovori so vnaprej strukturirani, skrbno načrtovani in usmerjeni. 

Kljub formalnosti se letni razgovori opravljajo v sproščenem polformalnem okolju. Letni 

razgovori se morajo v organizaciji izvajati v celoti, kar pomeni, da ga morajo biti deležni vsi 

zaposleni. 

 

Slika 3.17: Vzroki za uvedbo letnega razgovora v organizacijo 

 

Vir: prirejeno po Mihalič (2010, 11) 
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Zgornja slika opisuje vzroke, zaradi katerih naj bi organizacije izvajale letne razgovore. Kot 

vidimo, so ob pravilni uporabi te metode same pozitivne strani uvedbe tega načina 

ocenjevanja uspešnosti. 

Temeljni cilji letnih razgovorov so obojestransko izboljšanje tako podrejenega kakor 

managerja nadrejenega in na koncu seveda organizacije same. Z letnimi razgovori želimo 

poiskati načine, kako bomo uspešnejši in učinkovitejši. V strateškem smislu pa z njimi iščemo 

nove možnosti za povečanje dodane vrednosti organizacije (Mihalič, 2010). 

2.4.5 Devolucija kadrovske funkcije 

 

devolúcija -e ž (ú) jur. pravica višjega organa, da prevzame kako zadevo iz pristojnosti 

nižjega organa. 

Žezlina (2010) opisuje, da je kadrovska funkcija z leti pridobila strateško vlogo v 

organizacijah. Njena funkcija se je premaknila v najvišje organe v podjetjih. Značilna 

devolucija se je zgodila, ko je kadrovska funkcija odločitve predala neposredno vodjem. 

Strukturno to pomeni, da se je kadrovska funkcija v določeni stopnji centralizirala. Devolucija 

se je zgodila s prenosom odločitev na vodje in strateškega poslovnega odločanja na njo samo. 

Premik odgovornosti pomeni spremembo razmišljanja in filozofije organizacije. Če sklenemo 

celotno dogajanje, to pomeni, da management ni izgubil na svojem obstoju, le »vrinila« se je 

kadrovska funkcija, in zdaj sta dve zvezdi na »igrišču«. Več glav pa vedno več ve. 

Sherman in Bohlander (1998) opisujeta, da če je naš cilj, da se v organizaciji kader razvija in 

žanje uspehe, mora kadrovska funkcija imeti podporo višjega managementa. Managerji linije 

in operativni managerji morajo tesno sodelovati s kadrovskim oddelkom. Le skupaj z 

njihovimi informacijami lahko organizacija oblikuje uspešen sistem razvoja zaposlenih in 

njihove kariere. Prav tako se morajo managerji izobraziti in usposobiti o ocenjevanju, 

načrtovanju, svetovanju in oblikovanju kariere zaposlenih. Le tako se lahko del odgovornosti 

in nalog prenese na managerje.  

3 ŠTUDIJA PRIMERA 
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Študijo primera smo naredili v podjetju, ki je eno od vodilnih na svetovnem trgu pri prodaji 

medicinskih izdelkov in zdravil. Zaradi anonimnosti ga nismo poimenovali, smo pa dosledno 

in natančno upoštevali odgovore na naša vprašanja pri intervjujih.  

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1943 s strani zdravnika Jennsena v Belgiji. Kasneje se je 

preoblikovalo v delniško družbo in tako deluje še danes. Sedež družbe je v New Brunswicku 

v ZDA. Ima preko 40.000 zaposlenih, kar je ogromna in pohvale vredna številka. Je peto 

vodilno podjetje v prodaji medicinskih pripomočkov in zdravil (2015). Aktivno je v več kot 

100 državah v svetu, medtem ko ima predstavništva v 30 državah sveta. Eno od 

predstavništev je locirano tudi v Ljubljani. Trenutno poseduje 5 razvojnih središč v svetu in 

več kot 7 obratov z zdravili in cepivi na svetu. Deluje lokalno, globalno, mednarodno, 

multinacionalno. 

Prizadevanja, da bi bil svet lepši in bolj zdrav, so del poslanstva podjetja. Zaupanje navajajo 

kot strateško prednost in svoje mnenje zagovarjajo pred javnostjo, bolniki in zdravniki. 

Spoprijemajo se z gospodarskimi, družbenimi in ekološkimi izzivi ter skupaj iščejo strateške 

rešitve za prihodnost.  

Pristop podjetja je zelo prijazen. Če ste zaposleni v zdravstvu, bolnik, zdravnik, farmacevt ali 

pa tehnološki raziskovalec, je mreženje vsekakor dobrodošlo. So zelo prijazni in ustrežljivi. 

Politika podjetja podpira visoko integriteto in je visoko odgovorno do širše javnosti – 

zdravnikov, ki uporabljajo izdelke, in ne nazadnje tudi bolnikov. Prav tako jih veže 

odgovornost do delničarjev, torej lastnikov podjetja. Da bi zadovoljili potrebe, morajo biti 

izdelki visokokakovostni. Nenehen boj za znižanje stroškov in ohranitev cen za distributerje 

bojujejo znotraj organizacije. Organizacija čuti visoko odgovornost do svojih zaposlenih po 

vsem svetu, ki delajo zanje. V svojem poslanstvu navajajo, da mora biti plačilo pošteno, 

delovno mesto pa varno. Razumejo, da so družinske obveznosti in zdravje zelo pomembni in 

vplivajo tudi na zadovoljstvo zaposlenih. Omogočajo izražanje predlogov in pripomb ter 

svojim zaposlenim zagotavljajo ustrezno vodstvo, ki bo etično in pravično.  

Zaupanje delničarjev mora biti ustrezno poplačano, čutijo odgovornost do celega sveta in 

vsake osebe, do katere pride njihov pripomoček ali zdravilo. Vodijo jih inovacija, nove 

zamisli in poplačilo za trud. So organizacija ljudi in sveta.  
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3.1 Predmet raziskovanja 

 

Predmet raziskave v magistrski nalogi se nanaša na stališče operativnega managementa v 

povezavi s kadrovsko dejavnostjo pri izboru kadra. 

Florjančič (1998) opisuje operativni management kot dejavnost, ki ima dvojno vlogo v 

organizaciji. Je izvajalec in tudi vodja. Vloga ni lahka, je zahtevna in zanimiva. Zanimala me 

je vloga operativnih managerjev pri izboru novih kadrov v organizaciji. 

Kot je ugotovil Možina (1998), je vloga kadrovske dejavnosti pri izboru kandidatov največja. 

Vseeno pa mora upoštevati tudi mnenje ostalih funkcij v podjetju in vpletenost operativnega 

managementa pri tem. 

Florjančič in Vukovič (1998) pravita, da problem napačnega izbora kandidata organizacijo 

pelje v dodatne stroške in obratno. Pri pravilnem izboru je organizacija deležna olajšanja, 

znižanja stroškov in prav tako časa, namenjenega temu procesu. 

Izhodišče se nanaša na opis managementa na splošno, operativnega managementa in 

kadrovske dejavnosti. S pomočjo strukturiranega intervjuja se predmet raziskave vrti okrog 

vprašanja, kako in v kolikšni meri vključiti operativni management v izbor kandidatov v 

organizaciji. 

3.2 Cilj in namen raziskave 

 

Cilj, ki sem si ga zastavila, je ugotoviti, kakšen vpliv in vlogo ima operativni manager pri 

izboru kadra v organizaciji. Uporabila sem kvalitativno metodo raziskovanja. S pomočjo 

strukturiranega intervjuja sem skušala ugotoviti, kako v multinacionalnem okolju vključujejo 

managerje v kadrovsko dejavnost, v kolikšni meri imajo vpliv in pomembnost pri izboru 

kadrov, kako točno pri njih poteka celoten zaposlitveni proces od začetka do konca in kakšna 

je vloga operativnega managerja pri selekciji. Z odgovori sem si odgovorila na vprašanja o 

problematiki premajhnega vključevanja operativnega managementa v selekcijski proces 

kadrovske dejavnosti. 
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Razumevanje operativnega managementa in opis njegovih nalog, povezanih s kadrovsko 

dejavnostjo, ter pomen prepletenosti teh dveh dejavnosti v podjetju so ključen cilj magistrske 

naloge.  

3.3 Raziskovalna vprašanja   

 

Da bi uspešno povezala operativni management in kadrovsko dejavnost in dejavnike, ki 

vplivajo na njuno povezanost pri uspešnem delovanju dejavnosti v organizaciji je bila moja 

naloga sprva ugotoviti odgovore na spodaj zastavljena raziskovalna vprašanja.  Uvodno 

raziskovalno vprašanje se glasi: »ali je, pri izboru novega kadra v organizaciji je nujno 

sodelovanje operativnega managementa v sam proces izbora«. Zastavljeno je iz mojega 

splošnega prepričanja in predhodnih izkušnjah iz dela v kadrovski dejavnosti. Prav tako 

teorija nakazuje in spodbuja sodelovanje managementa in kadrovske saj z sodelovanjem z več 

področji pridemo, do ozkega in najboljšega rezultata. V le tem primeru do najprimernejšega 

kandidata.  

Vzroke, da so operativni managerji premalo vključeni v sam proces zaposlitve sem iskala s 

pomočjo drugega raziskovalnega vprašanja. Drugo raziskovalno vprašanje sem formirala na 

predpostavki: »Ali so operativni managerji premalo vključeni v postopek selekcije«. Z svojim 

zadnjim raziskovalnim vprašanjem sem želela predstaviti kadrovsko dejavnost kot celoto in s 

pomočjo primera iz multinacionalnega okolja, kjer imajo na razpolago vsa sredstva prikazati 

kaj je kadrovska dejavnost v celoti in kako pripomore k uspešnosti zaposlenih in posledično 

celotne organizacije. Zadnje raziskovalno vprašanje je: »Ali se kadrovska dejavnost v celoti 

izvaja le v večjih organizacijah«. 

Raziskovalna vprašanja so: 

 Ali je pri izboru kadra vpletenost operativnega managementa v sam proces zaposlitve 

nujna?  

Kot trdita Russel in Taylor (1995) je manager oseba, ki mora poznati in biti vpletena v 

vse procese podjetja 

 Ali so operativni managerji so premalo vključeni v postopek selekcije? 



 
Sinanović, Alma, 2017. »Vloga operativnega menedžmenta v povezavi z devolucijo kadrovske funkcije : študija 

primera izbora kadra v multinacionalnem okolju s področja medicine.« Magistrska naloga, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

61 

 

Drucker (2004) je mnenja, da manager mora prepustiti določene naloge ljudem, ki so 

bolje izobraženi za to področje pa vendar ne sme izgubiti nadzora nad nalogo in mora 

ohraniti sodelovanje pri njej. 

 Ali se kadrovska dejavnost se v celoti izvaja le v večjih organizacijah? 

Kakor že avtor Novak (2008) ugotavlja je kadrovska dejavnost veja zase. Je živ in 

zahteven model dela v kolikor želimo, da je v celot opravljena in uspešno izvedena. 

Saj je temelj dobrega sodelovanja in uspešnih odločitev o novih zaposlenih.  

3.4 Metodologija raziskave 

 

Metodo raziskave, ki sem jo v nalogi uporabila, sem razdelila po naslednjemu ključu: 

 Deskriptivna (opisna) metoda je bila uporabljena pri opisu teorije, pri pregledu 

domače in tuje literature s področja managementa, podrobneje operativnega 

managementa in kadrovske dejavnosti ter človeških virov. 

 Kvalitativno metodo raziskovanja sem uporabila za ugotovitev raziskovalnih vprašanj. 

Strukturiran intervju, sem izvedla z tremi osebami, in mi je prinesel odgovore, ki sem 

jih s pomočjo analize tudi obdelala in interpretirala. Podatke sem s pomočjo kodiranja 

kasneje uredila v razpredelnico ter jih interpretirala in opisala. 

 V nalogi sem uporabila študijo primera v izbrani multinacionalki in ugotovitve 

primerjala z stanjem v podjetju, ki ni neposredno povezano s prej navedeno 

multinacionalko, saj želim pridobiti razumevanje situacije v mednarodnem in 

lokalnem podjetju, in razsvetliti družbeni pojav.  

Dva intervjuja sem izvedla z osebama, ki sta visoko specializirani na področju kadrovske 

dejavnosti v multinacionalki. Tretji intervju pa z managerko, vodjo in predhodno direktorico z 

bogatimi managerskimi izkušnjami, ki deluje v podejtju, ki ni neposredno povezano z 

multinacionalko. Za to sem se odločila, ker sem želela pridobiti podatke iz obeh zornih kotov 

ter sem mnenja, da sem z izbranimi intervjujanci dobila najbolj podrobne in strokovne 

odgovore saj je takšne strokovnjake na svojem področju težko najti da bi delili svoje znanje in 

izkušnje z drugimi.  

Načelo kvalitativne metodologije je, da je potrebno prisluhniti ljudem. Ne raziskuje se le to 

kar nas zanima temveč kar tudi poveča zanimanje pri raziskovanih  trdi Mesec (1998). 
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Avtorji Esterby-Smith, Thorpe in Lowe (2002) pravijo, da je management kljub zrelosti še 

vedno področje študija, kjer knjige in napotki o raziskovanju izvirajo iz psihologije, 

sociologije in izobraževanja. Ocenjujemo, da je temu tako, ker je management relativno 

mlada veja znanja in še vedno ni poglobljenih razmišljanj in dovolj velikih dokazov o 

raziskovanju. Raziskovanje v managementu poraja dodatna vprašanja in probleme, ki jih ni 

mogoče pogosto srečati v današnji družbi, in tako je tudi raziskovanje v managementu 

specifično.  

Ker so managerji navadno zelo izobraženi, sposobni in razgledani ljudje, svoje znanje črpajo 

tudi z drugih področij, zato se raziskovalec ustavi pri problemu, ali naj preučuje management 

z določene perspektive ali pač druge. Raziskovanje v managementu je težko tudi z vidika 

časa. Managerji so namreč navadno zelo zasedene osebe in prav tako ne dovolijo vpogleda in 

vstopa v svoje organizacije, če pri tem ne vidijo določene koristi. Razprave in opazovanja, 

intervjuji in druge metode vzamejo veliko časa. Managerji so tisti, ki morajo svoj urnik 

skrbno načrtovati, zato jim tudi tako raziskovanje povzroča preglavice (Esterby-Smith, 

Thorpe in Lowe, 2002). 

Mesec (1998) pravi, da je pri kvalitativni metodi raziskovanja, ki je podlaga za študijo 

primera, treba upoštevati načelo objektivnosti, sistematičnosti, preciznosti in preverljivosti. 

Prav tako sem pridobila kvalitativne podatke, za katere je značilna vrednost spremenljivk 

navedena z besedami, atributivno. 

Estreby-Smith, Thorpe in Lowe (2002) pravijo, da je kvalitativna metoda način, kako 

raziskovalec lahko pride blizu članom organizacije. S tem lahko pridobi pogled in vidi 

okoliščine, ki jih potrebuje za svojo raziskavo.  

Cilj, ki sem si ga zastavila, je ugotoviti, kakšen vpliv in vlogo ima operativni manager pri 

izboru kadra v organizaciji. V podjetju, ki ima svoj sistem delovanja in je uspešen, saj 

združuje več kot 40.000 zaposlenih, je utečen postopek dela. Moj namen je bil tudi vpogled v 

tako organizacijo, njene zaposlene, način dela, prednosti in slabosti. Podjetje poseduje 

certifikat družini prijaznega podjetja. 

Uporabila sem kvalitativno metodo raziskovanja. S pomočjo strukturiranega intervjuja sem 

skušala ugotoviti, kako v multinacionalnem okolju vključujejo managerje v kadrovsko 

dejavnost, v kolikšni meri imajo vpliv in pomembnost pri izboru kadrov, kako točno pri njih 
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poteka celoten zaposlitveni proces od začetka do konca in kakšna je vloga operativnega 

managerja pri selekciji. Zanimalo me je, kako vse to doživlja HR-strokovnjak iz prve roke. 

Prav tako je bil moj namen spoznati kadrovsko dejavnost v tako velikem, razvejanem in 

multinacionalnem podjetju. Če podjetje opravlja v celoti in vse postopke kadrovske 

dejavnosti, mora biti dobro organizirano in imeti zaposlenih dovolj in tudi prave ljudi. Prav 

tako me je zanimala vpletenost HR-strokovnjakov v strateške odločitve vodstva in njihovo 

upoštevanje pri odločitvah.  

Tretji intervju sem izvedla z dr. znanosti ki je predavateljica na univerzi. Njene več kot 20 

letne izkušnje z vodenjem v zasebnem in kasneje tudi javnem sektorju. Poznavanje področja 

kadrovske dejavnosi in prav tako vodenja. Bogata izobrazba in predvsem izkušnje pri delu ter 

posluh za sočloveka so bile moj motiv do pridobitve njenega časa za intervju. Prav njena 

stališča, ki izhajajo iz lastnih izkušenj, lahko pomagajo k razumevanju devolucije kadrovske 

funcije v obravnavanem podjetju. 

Z odgovori sem si pojasnila vprašanja o problematiki premajhnega vključevanja operativnega 

managementa v selekcijski proces kadrovske dejavnosti.  

Raziskovalna vprašanja, ki sem jih v nalogi skušala ugotoviti so: 

 Ali je pri izboru kadra vpletenost operativnega managementa v sam proces zaposlitve 

nujna?  

 Ali so operativni managerji so premalo vključeni v postopek selekcije? 

 Ali se kadrovska dejavnost se v celoti izvaja le v večjih organizacijah? 

3.5 Ugotovitve strukturiranih intervjujev 

 

Intervjuja sta mi dala vpogled v kadrovsko službo multinacionalnega podjetja. Moja analiza 

intervjujev se veže na prilogo A, B in C: 

1. V slovenski podružnici je zaposlenih več HR-strokovnjakov, ki skupaj z vodilnimi 

pozicijami upravljajo podružnice, medtem ko je v romunski podružnici zaposlen en 

koordinator, kar se odraža v pomanjkanju časa. Vodilni management je namreč tesno 

povezan s HR-strokovnjaki in večina jih je fizično na delovnem mestu v Ljubljani. V 
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drugi organizaciji je za kadrovsko skrb zadolžen pravnik in sicer dve osebi na mestu 

kadrovske službe z znanjem iz pravnega področja.  

 

2. Razvoj talentov in zaposlenih je ključnega pomena v organizaciji. Dobro kadrovsko 

zaledje pomeni razvoj. Skrb, da so vizija in cilji podjetja tesno povezani z zaposlenimi 

ter motivacijo, je na prvem mestu pri pomenu dobrega kadra. Iskanje in razvoj 

talentov znotraj in zunaj organizacije je na vrhu prioritet, prav tako usklajevanje ciljev 

in strategij organizacije in HR-oddelka.  

V drugi organizaciji oziroma intervjuju z področja, ki je bolj poglobljeno na vodenje 

je mnenje o ključnemu pomenu razvoja zaposlenih drugače in sicer, da je potrebno 

poznavanje delovnega procesa, psihologije osebnosti in dobro plačilo. Pomembno naj 

bi bilo tudi izobraževanje in napredovanje. 

 

3. Imeti prave ljudi na pravem mestu in predvsem posvečanje izobraževanju in zdravju 

ter dobremu počutju zaposlenih. Seznanjanje z novimi produkti in politiko 

organizacije pripišemo dobri kadrovski dejavnosti. 

Predvsem dobro plačilo, dobre možnosti napredovanja so s strani druge intervjuvanke 

ključni za vodenje uspešne kadrovske funkcije. 

 

4. Nadrejeni in manager je neposredno vpleten v izbor kandidatov, je nosilec celotnega 

procesa. HR-funkcija so svetovanje okoli izbora in ostali operativni postopki. Večino 

odločitve in procesa pa vodi manager. Nestrinjanje pri izboru, da je skoraj vsa 

odločitev prenesena na managerja, saj so mnenja, da bo HR-strokovnjak vedno krmar 

procesa. 

V drugi opciji oziroma tretjem intervjuju, ki je opravljen z osebo iz managerskih klopi 

smo ugotovili, da operativni management ne vpliva na izbor kadra, vpletenost je šele 

če nastopijo težave. 

 

5. Pri izboru kadra neposredno sodelujeta manager in HR-strokovnjak. Kakor smo 

navedli v organizaciji, je operativni proces prepuščen HR-strokovnjaku, medtem ko 

izbor kandidata in celotno oblikovanje delovnega mesta, nalog in odgovornosti 

prevzame manager, kakor tudi uvajanje v delo. HR-strokovnjak in manager skozi ves 
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postopek sodelujeta in razvijeta delovno mesto. HR-oseba ima bolj svetovalno in 

administrativno funkcijo v izboru. 

V drugem podjetju je vloga kadrovske službe le izvedbena. Ključno odločitev o izboru 

kandidata poda lastnik podjetja.  

6. V organizaciji na slovenskih tleh pozdravljajo način prenosa izbora kandidata na 

managerja in upravljavca HR-strokovnjaka, medtem ko bi pooblastila in večino dela 

pri izboru prepustili HR-strokovnjaku v Romuniji. 

Slaba vpletenost ostalih delov podjetja v izbor nobega kadra se kaže v visoki 

fuluktaciji, nezadovoljstvu in slabem ugledu za organizacijo. Iz managerskih oči nam 

tretji intervju, da mnenje o strategiji izbora.  

 

7. Kadrovska dejavnost je tesno povezana s strategijo podjetja. Sodelujejo v strateških 

odločitvah, povezanih s kadrovsko politiko podjetja. V Romuniji ocenjujejo vpletenost 

v odločitve kot premalo. 

Pri tretjem intervjuju nam pove managerka, da je izvedba strateških odločitev na 

kadrovski dejavnosti le izvedbene naloge ostalo je vse prepuščeno lastniku podjetja.  

 

8. V preteklosti je organizacija ločila strateški in operativni del kadrovske dejavnosti. 

Izkazala se je preobremenjenost zaposlenih in ne toliko poglobljeno delo, kot ga 

zahteva organizacija. Prešli so na model Urlich. 

V preteklosti je bila kadrovska dejavnost veliko bolj odločilna in ni imela le 

operativne vloge. Medtem, ko se danes o vsem odloča lastnik. Kapital je na prvem 

mestu pri tretjem intervjuju. 

 

9. V Sloveniji kadrovska služba razvoju zaposlenih posveča veliko časa. Prav tako skrbi 

za zdravje svojih zaposlenih. Vendar v drugih organizacijah menijo, da je 

izobraževalni program tog.  

Razvoju se v podjetju v tretjem intervjuju posveča zelo malo pozornosti. Niso 

usmerjenu k razvoju kadra saj bodisi zaradi financ ali pa politike podjetja niso tako 

usmerjeni. Pri njih pomeni razvoj tudi napredovanje kar pa predstavlja strošek 

podjetju.  
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10. Medtem podružnica v Romuniji posveča največ časa oddelku prodaje in njihovemu 

izobraževanju. Moram poudariti, da so v Sloveniji medicinsko naravnani, v Romuniji 

pa farmacevtsko, in od tu prihaja ločeno poudarjanje izobraževanja zaposlenih. V 

Sloveniji je razvoj kadra prav na vseh področjih delovanja organizacije. 

Pri pogovoru z managerko smo prišli do ugotovitve, da je izobraževanje odvisno od 

posameznikov se pravi kolikor bodo na zasebnem področju dali temu poudarka bodo 

tudi odnesli. Podjetje ne skrbi za to.  

 

11. V obeh vejah organizacije je povprečna stopnja izobrazbe VII. in višja. 

V tretjem podjetju je povprečna stopnja izobrazbe znanstveni magisterij ali doktorat. 

 

12. Obe strani spodbujata in ocenjujeta za uspešne letne razgovore. 

Zadnja ugotovitev tretjega intervjuja je, da se letni razgovori izvajajo vendar le zaradi 

delovne zakonodaje.  

3.6 Razprava in ugotovitve raziskovalnih vprašanj 

 

Magistrsko nalogo sem zasnovala na treh raziskovalnih vprašanjih. Prva predpostavka je 

bila, ali je pri izboru nujna vpletenost operativnega managementa v sam proces 

zaposlitve, in jo zato za izbrano podjetje potrjujem. Podjetje izvaja kadrovsko funkcijo skupaj 

z managerjem. Managerji so nosilci samega procesa, saj posedujejo dovolj znanja, da se lahko 

odločijo, kakšno osebo potrebujejo za izbrano delovno mesto. Kadrovska dejavnost nosi 

funkcijo svetovanja in administrativnega dela. Da lahko ugotovitev potrdim sem poiskala 

odgovor na to vprašanje v samih intervjujih in sicer intervju v prilogi A oziroma v tabeli 

kodiranja potrjuje tezo o predpostavki. Prav tako, Brajša (1996) trdi, da je manager tudi 

kadrovski delavec ter mora biti podkovan na področju upravljanja človeških virov.  

Druga predpostavka je bila, da so operativni managerji premalo vključeni v postopek 

selekcije, in jo za izbrano podjetje zavračam. Managerji so nosilci celotnega postopka. 

Kvečjemu je kadrovska funkcija zaznala premajhno vpletenost oziroma vpletenost v manjši 

meri, kot bi jo želela. Managerji postavljajo okvire in naloge delovnega mesta in so odgovorni 

za uvajanje delavca, medtem ko je naloga kadrovske službe bolj operativne in svetovalne 

narave. Sodelovanje je nujno in ključno v celotnem procesu. Kot tudi Florjančič (1998) 
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ugotavlja, da je operativni manager oseba, ki je vpeta v izvedbo in nadzor procesa. Je tisti, ki 

izvaja, svetuje in upravlja s procesom v našem primeru delovnim mestom in selekcijo.  

Tretje raziskovalno vprašanje je bilo, ali se celotna kadrovska dejavnost izvaja le v večjih 

organizacijah in ga ne morem niti potrditi niti zanikati saj mi raziskava ne poda 

ugotovitve na določeno vprašanje. Teorija sicer potrjuje tezo, da se kadrovska dejavnost 

izvaja v vsej svoji širini lahko le v organizacijah, ki posedujejo točno določene osebe, oddelke 

in znanje z kadrovskega področja in so navadno to organizacije z visokim dobičkom in 

velikostjo, ki spada pod velika podjetja, kar ugotavlja tudi Možina (1998). Običajno manjša 

podjetja delujejo kot generalisti, da ena oseba deluje na področju kadrovske in ureja nujne in 

najbolj potrebne zadeve. Žal pa iz raziskave v našem primeru intervjujev v prilogah ne morem 

razbrati ali ugotoviti. V izbranem podjetju je situacija urejena in v celoti opravljajo kadrovsko 

funkcijo (zaposlitev, izbira, izobraževanje in nadaljnje usmerjanje...), medtem ko je na 

primeru drugega podjetaja situacija slabša. Zaradi velikosti in pomanjkljivosti na področju 

časa in sredstev je ta funkcija okrnjena in strjena na osnovne naloge. 

Vodstva podjetja in kadrovske dejavnosti morajo sodelovati. Za konkurenčnost organizacije je 

ključnega pomena dober kader. Zavedanje človeških virov in njihov razvoj je visoko v 

piramidi uspeha. Dober kader je več vreden od tehnologije in teži k napredku in uspehu. 

Sodelovanje med managementom in HR-strokovnjaki je nujno, saj le eden na drugega lahko 

skozi delovni proces prenašata znanje, kompetence, izkušnje in skupaj dosežeta še boljše 

rezultate. Organizacije 21. stoletja ogromno delajo na razvoju kadra, prav tako je zdravje in 

zasebni čas zelo poudarjen, saj zavedanje o srečnem kadru preplavlja prepričanja organizacij 

o uspehu. Še vedno je človek največji kapital, pa vendar, če ga ne znamo upravljati, ga tudi ne 

bomo znali razvijati.  

3.7 Priporočila za izboljšanje procesov 

 

 Vodstvena priporočila 

Vodstvo podjetja je v svoje odločitve vključilo visoke HR-strokovnjake. Menim, da bi tudi 

operativni del kadrovske dejavnosti in HR-strokovnjaki, ki prenašajo informacije na 

vodstvene HR-strokovnjake, morali biti vsaj neposredno vključeni v vodstvene odločitve. 

Prav tako bi organizacija morala načrtovati potrebe po kadrovskih virih in ne le takrat, ko se 
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oglasi potreba, saj tako ustvarjajo konkurenčno prednost. Pool talent, ki so ga uvedli, se bo v 

prihodnosti izkazal za uspešnega ali neuspešnega, od tega bo tudi odvisnih veliko delovnih 

mest. Prav tako je naše priporočilo romunski podružnici na področju izobraževanja 

zaposlenih. Morali bi posvetiti več pozornosti celotnemu kadru in ne samo tistemu, ki je 

zadolžen za prodajo. Lastnik podjetja bi moral svoje kapitalsko razmišljanje preusmeriti malo 

na ljudi vsaj na dolgi rok, saj bi tako zmanjšal pomanjkljivosti pri nezadovoljstvu kadra in 

fuluktacijo. Slab ugled bo podjetju le škodil. Visoko izobražen kader mogoče nima več želje 

po formalni niti potrebe po takšni izobrazbi pa vendar je delovno mesto tisto za katerega se za 

čas zaposlitve je potrebno razvijati in izobraževati ter dopolnjevati nenehoma. To 

utemeljujem s tem, ker tudi avtoriji kot so: Drucker (2004), Mihelič (2010) in ostali pravijo, 

da je kapital in dobiček odvisen od človeka in da samo dober in zadovoljen kader lahko 

ustvarja dodano vrednost v organizaciji. 

 Priporočila za kadrovsko službo 

Kadrovska služba v Romuniji je manj razvejana. Priporočilo z naše strani je v številu 

sodelavcev. Zaposlitev še kakšnega HR-strokovnjaka bi omogočila razbremenitev na 

delovnem mestu ter možnost boljše in temeljitejše kadrovske dejavnosti. Prav tako v 

Romuniji še nimajo certifikata družinam prijaznega podjetja, ki pa ga pridobijo s tem, da 

zmanjšajo obremenitev, fluktuacijo in s tem omogočijo delo od doma ter zmanjšajo bolniško 

odsotnost. Prav tako bi HR-strokovnjak več omogočil razbremenitev v Ljubljani, saj s tem 

HR-partner ne bi pokrival te regije, ampak bi se lahko bolj posvetil svoji. Priporočilo, ki se 

veže na intervju pod črko C je, da se pravnik izobrazi za področje kadrovskega strokovnjaka. 

Prav tako sem mnenja, da pravnik lahko le na svojem področju opravi delo, ki spada pod 

kadrovsko dejavnost saj nima znanja iz human resourca in ostalih področji, ki sodelujejo pri 

izboru kadra. Prav tako ugotavlja Kohont (2011), da bi kadrovska skrb morala biti deljena in 

vsakdo bi moral delovati najbolje na področju za katerega je usposobljen formalno ali bodisi 

neformalno.   

 Priporočila za zaposlene 

Podjetje ponuja odlične možnosti razvoja in izobraževanja. Prav tako organizacija ponuja 

notranja napredovanja in selitve po celem svetu. Priporočila za zaposlene temeljijo na 

izkoristku dobrin, ki jih ne ponuja vsako podjetje. Trg dela je nepredvidljiv in neizprosen in 
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podjetje je lahko odskočna deska v novih znanjih in izobraževanju. Prav tako ponuja nova 

znanja na področju medicine in znanja, kar je nevsakdanje in zelo dobro ter vsakemu 

potrebno. S tem se ustvarjajo pozitivna delovna klima in zadovoljni zaposleni.  

 Organizacijska priporočila 

V Ljubljani je organizacija pred kratkim izvedla prevetritev, kar je omogočilo optimizacijo in 

nov zagon v nadaljnjih 5 letih. V Romuniji imajo matrično organizacijsko strukturo. 

Priporočilo je, da naj v primeru, da se izkaže za neoptimalno, sledijo potem Ljubljane oziroma 

Slovenije. 

 Priporočila za zakonodajalce 

Zakonodajalci bi morali razmišljati v smeri, kako razbremeniti obremenjena dela. Ni le 

fizično, ampak tudi psihično delo tisto, ki je težko. Dajatve na plače in prav tako nagrade so 

zelo visoke. Bolj kot je delavec nagrajen, večjo dajatev plačuje. V današnjem svetu zna biti 

zelo veliko breme in deluje proti motivacijsko.  

4 ZAKLJUČEK 

 

V nalogi sem obravnavala tri raziskovalna vprašanja, na katere sem našla odgovore tokom 

raziskave in graditve le te same. Moje mnenje je, da je človek vir uspeha. Človeški viri so 

velikega pomena, saj z njimi ustvarjamo konkurenčnost. Podjetja in organizacije bi se morali 

več ukvarjati z njihovim razvojem, izobraževanjem in kariernim svetovanjem. Ne glede na 

velikost podjetja bi se kadrovska dejavnost morala izvajati v celoti.  

Večje kot je podjetje, težje je sistem obvladljiv in morajo službe, ki skrbijo za to, imeti 

razdelan in utečen način dela, medtem ko manjša podjetja bijejo boj na neusmiljenem trgu. 

Oni se morajo prilagajati okolju in biti bolj fleksibilni. Postavljanje kratkoročnih in 

dolgoročnih ciljev bi moralo priti v redno prakso dela, saj bi s tem zmanjšali stroške in se 

pripravili na nepredvidljive izpade kadra.  

Raziskovala sem povezanost kadrovske funkcije z operativnim managementom, prenos 

pristojnosti, nalog in sodelovanje. V nalogi sem ugotovila, da se organizacija, na kateri sem 

izvedla študijo primera, zaveda pomembnosti človeških virov. Zavedajo se dejstva, da bodo z 
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dobrimi človeškimi viri še naprej konkurenčni na trgu. Dobra organizacija HR-službe in 

razvijanje ter izobraževanje kadra so pri njih visoko kotirani. Ugotovila sem, da se strateške 

odločitve tičejo tudi kadrovske dejavnosti in da je sodelovanje vzajemno.  

V organizaciji dobro izkoriščajo potencial podjetja in prav tako skrbijo za motivacijo in 

zdravje. Res je, da imajo v analizirani organizaciji odlične pogoje dela in sredstva, s katerimi 

lahko izvajajo kadrovsko politiko. Prav tako je skrb, da so vsi zaposleni seznanjeni z 

strategijo in vizijo podjetja ter izobraženi na področju produktov in novosti, pohvale vredna. 

Menim, da so v tem podjetju pogoji dela odlični. Prav tako sem želela vpogled v situacijo tudi 

skozi oči nekoga, ki ne opravlja kadrovske dejavnosti vendar je na drugem bregu tam kjer 

management pomeni ostale dejavnosti to je bil tudi razlog odločitve za tretje podjetje oziroma 

tretji intervju v prilogi C. Menim, da je prav vključitev dodatnega anketiranca, dalo dodatno 

možnost za razpravo in neodvisen vpogled v razvoj kadrovske funkcije. V prihodnje bo 

namreč vedno bolj pomebno, da bodo vodje sami znali oblikovati potrebe po kadru in jih znali 

tudi rekrutirati. Kadrovska funcija pa bo nudila strokovni suport in jih usposabljala.  

Žal pa ni v vseh organizacijah tako rožnato. Podjetja pridobijo ustrezen kader, ga zaposlijo in 

pozabijo nanj. Človeški viri so živ organizem, ki ga je treba voditi in razvijati. Zaposleni 

morajo biti ustrezno motivirani, saj le tako lahko čutijo pripadnost podjetju in ustvarjajo 

dodano vrednost. 
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PRILOGE 

Priloga 1 

Priloga A, intervju z HR bussiness partner for South East Europe and Css Eastern Europe 

 

1. Kdo v vaši organizaciji opravlja kadrovsko dejavnost? Koliko kadrovskih 

strokovnjakov imate zaposlenih? 

Za upravljanje s človeškimi viri je v našem podjetju primarno zadolžena kadrovska 

služba, skupaj z vodilnim managementom podjetja. V regiji Jugovzhodne Evrope 

(Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Madžarska, Bolgarija in Romunija) imamo skupno 

zaposlenih osem kadrovskih strokovnjakov. 

2. Kaj menite, da je ključnega pomena, da organizacija razpolaga z dobrim kadrom?  

Strateško upravljanje talentov. V našem podjetju je talent management generalno 

razdeljen na tri področja – attracting talents (employer branding), developing talents 

ter engaging & retaining talents. Verjamemo, da je za učinkovito upravljanje talentov 

pomemben vsak vidik zaposlovanja (vseh funkcij podjetja), razvoja kadrov v skladu s 

potrebami delovnih mest in osebnega razvoja vsakega zaposlenega ter postopki 

motiviranja zaposlenih. Skrbimo, da je upravljanje s človeškimi viri neposredno 

povezano z vizijo, poslanstvom, vrednotami in poslovnimi cilji podjetja.  

3. Kaj je ključno za vodenje uspešne kadrovske funkcije?  

Ključnega pomena je, da je kadrovska strategija vedno neposredno povezana s 

poslovno strategijo podjetja in so kadroviki poslovni partnerji vodstvu podjetja. 

Trudimo se, da stalno krepimo organizacijsko kulturo podjetja na način, da skrbimo, 

da so vsi zaposleni v podjetju vedno seznanjeni s trenutno poslovno usmeritvijo 

podjetja, da poznajo produkte podjetja in se zavedajo, da so del večjega sistema in 

kulture, katerega namen je izboljšati zdravstveni sektor tako lokalno kot globalno. 

Ugotovili smo, da je to eden izmed najbolj učinkovitih načinov krepitve kulture 

podjetja in motivacije zaposlenih.  

4. Ali je operativni management vpleten v izbor kadrov? Če je, v kolikšni meri?  
Neposredno nadrejeni je vedno vpleten v izbor kadra in je primarno odgovoren za 

izbiro kandidatov, za razvoj jasnih opisov delovnih mest in postavljanje zahtev in 

standardov delovnega mesta; naloga HR-poslovnega partnerja je, da v postopkih 
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izbire in selekcije kadra svetuje managementu in predhodno z managerji razvije vizijo 

tima (job & team design). 

5. Kakšna je vloga vodij pri načrtovanju, selekciji in izvajanju zaposlitve kadra?  
HR business partner in poslovni vodja skupaj razvijeta strategijo zaposlovanja za eno 

leto vnaprej, ki je odvisna od poslovnih potreb divizije, planiranih investicij in 

predvidene prodaje/market share movement. Pri postopkih selekcije kadrov 

neposredno nadrejeni in HR sodelujeta skozi celoten postopek, operativna izvedba 

zaposlitve je prepuščena operativnem delu HR-ja, manager pa je tudi zadolžen za 

onboarding novozaposlenega. 

6. Ali je taka strategija (sodelovanja) uspešna?  

Ocenjujemo, da je taka strategija sodelovanja optimalna, saj nimamo težav pri 

privabljanju kadra v nobeni diviziji podjetja in vsako leto v talent pool lokalno 

pridobimo več kot zadostno število novih talentov z visokim koeficientom upward 

potenciala.  

7. Ali kadrovska dejavnost sodeluje pri odločitvah managementa? V kolikšni meri so 

kadrovski strokovnjaki vpleteni v strateške odločitve v organizaciji? 

Kadrovska služba v naši organizaciji sledi modelu Ulirch in je razdeljena na tri 

področja:  

A) operativni del HR (transactional HR) – zaposleni v kadrovski službi, ki so lokalno 

zadolženi za vodenje operativnih postopkov; 

B) strateški del HR – HR business partners, ki tesno sodelujejo z managementom 

podjetja z namenom, da razvijejo HR-strategijo, ki je tesno povezana s splošnimi 

cilji organizacije; HR-poslovni partnerji so regijski in sedijo tudi v upravnem 

odboru podjetja (board members); 

C) »centers of expertise« – skupine HR-strokovnjakov, ki se ukvarjajo s specifičnimi 

HR-procesi in so zadolženi za te procese na regijski ravni (npr. Talent Acquisition 

team, ki je zadolžen za 1st level recruitment – objavo oglasov in analizo prijav, ki 

jih nato posredujejo hiring managerju in HR Business partnerju)   

HR Business partnerji imajo regijske funkcije in sedijo v upravnih odborih. HR 

Business partnerji sodelujejo pri strateških odločitvah v podjetju. 
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8. Kakšna je razlika delovanja kadrovske dejavnosti v preteklosti in danes? 

Bistvena razlika je, da je naša organizacija v letu 2016 začela delati po modelu Ulrich. 

Pred tem je bila HR-operativna funkcija združena s strateško funkcijo (npr. funkcija 

HR-managerja je bila enaka današnji funkciji HR Business partnerja, hkrati pa je HR-

manager pokrival tudi operativni del).  

9. Kolikšen pomen organizacija posveča razvoju kadrov?  

Razvoj kadrov je ena od bistvenih prioritet naše organizacije. Vsak zaposleni v naši 

organizaciji ima svoj »development plan«, ne glede na fukcijo, ki jo opravlja v 

podjetju. Vodja in zaposleni se na letni ravni usklajujeta glede kompetenc, ki jih mora 

zaposleni dodatno razviti/pridobiti za uspešno opravljanje svojega dela. Hkrati v 

kadrovski službi skrbimo za številne druge dejavnosti za razvoj kadrov: »talent talks« 

– okrogle mize, na katerih sodelujejo talenti iz različnih sektorjev podjetja (veliko 

delamo na cross-sector talent moves), izobraževanja na številnih aktualnih področjih, 

vezanih na »soft skills«, ne samo »hard skills« (work life balance, time management, 

stress managementitd.), v sklopu iniciative Health & Welness skrbimo za zdravje 

zaposlenih (v letu 2016 smo prejeli tudi nagrado na državni ravni kot najboljši 

delodajalec za promocijo zdravja na delovnem mestu) in še številne druge dejavnosti. 

10. Kateremu kadru organizacija posveča največ pozornosti pri izobraževanjih?  

Ne bi mogla reči, da se podjetje bolj ukvarja z razvojem določenega kadra, naša 

strategija izobraževanja je usmerjena na vse funkcije. Morda bi lahko rekli, da se 

malenkost več pozornosti posveti business funkcijam v odnosu do podpornih funkcij, 

vendar ta razlika ni velika.  

11. Katera stopnja izobrazbe je najpogostejša v vaši organizaciji?  

VII. stopnja. 

12. Ali izvajate letne razgovore? So uspešni?  

Naš kompetentni model je sestavljen iz najmanj 5 letnih pogovorov med nadrejenim in 

zaposlenim. Vsak zaposleni dobi letne cilje, ki se nato merijo s strani nadrejenega in 

kadrovske službe glede na dosego ciljev in način, na katerega so bili doseženi (ker ni 

pomembno samo, kaj smo dosegli, ampak tudi, kako smo do tega prišli – skozi 

leadership komponente, etično obnašanje itd.). Na podlagi tega modela vsak zaposleni 

dobi letno oceno, ki pogojuje letni bonus.  
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Priloga B, intervju s Coordinator HR bussiness partner 

 

1. Who in your organization performing HR function? How many personnel experts 

like this associate in? 

The HR Business Partner and the HR Coordinator. 2 persons. 

2. What do you think it is vital that the organization possesses good staff? 

Absolutely, this is one of the key elements. You need to find the right people for the 

right position. Successful management of HR function is more complex. It depends on 

the company and its strategy. Not every company thinks that HR is an important 

function. My opinion is that HR strategy should be the part of company’s business 

strategy.  

3. What is the key to successful management of the HR function? 

HR is pretty important department to find and keep the best people for the company 

who are bringing success for the business. Also important to invest to these people and 

develop them, focus on succession planning. HR should be respected by the company 

and by the business, key decision makers, stakeholders. Also important to have the 

right persons on place in HR department who are able to influence things and people 

on a good way. 

4. Is the operational management involved in the selection of personnel? If it is what 

extent? 

It has been recently changed. In the past HR and hiring manager was doing the 

selection process together and it worked the best way. Now this is done by Talent 

Acquisition and the hiring manager and the responsibility is more on the managers. I 

do not agree with this approach as managers are not recruiters or HR professionals. 

They will always need some help or guidance. 

5. What is the role of leader in the design, selection of personnel in the implementation 

of a job? 

He is a leader of the process. 

6. Is such a strategy (cooperation) successful? 

            If we would keep the old way - HR & manager then definitely YES. HR knows how to 

            do interviews and check skills; manager knows the content, the profile specifics. 
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7. Are personnel activities involved in management decisions? To what extent, to 

personnel experts involved in strategic decisions towards the organization? 

Only regional HR Business Partner. Like I said above, this is not the right way. But in 

matrix organizations it can happen unfortunately. 

8. What is the difference in HR department ?in the past and now? 

I do not see big difference in general. 

9. What organization dedicated to the importance of human resource development? 

Company is really going for development program and finding key talents but I can 

see at the other hand that we have no real program for it, we do not have opportunities 

as our organization is quiet lean.  

10. What staff organization devotes the most attention in education? 

Yes, sales departement. 

11. What is the most common level of education in your organization? 

University or College degree is a must. Many people have more degrees, diplomas on 

that level, not only one.  

12. Do you perform annual interviews? So Successful? 

Yes, yes 

Priloga C, intervju z dr. znanosti, višja predavateljica v zasebnemu sektorju, predhodna 

direktorica javnega zavoda. 

 

1. Kdo v vaši organizaciji opravlja kadrovsko dejavnost? Koliko kadrovskih 

strokovnjakov imate zaposlenih? 

V naši organizaciji je kadrovska dejavnost dodeljena diplomiranem pravniku. To 

delovno mesto opravljate dve osebi, dva pravnika. 

2. Kaj menite, da je ključnega pomena, da organizacija razpolaga z dobrim kadrom?  

Moje mnenje je, da je ključnega pomena poznavanje delovnega procesa, dobro 

poznavanje psihologje osebnosti, dobro plačilo dela, potitivni medsebojni odnosi, 

odprte možnosti napredovanja in izobraževanja... 

3. Kaj je ključno za vodenje uspešne kadrovske funkcije?  
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Prav tako sem enakega mnenja kot pri prejšnjem vprašanju. Dobro nplačilo za 

opravljeno delo, dobri medsebojni odnosi, odprte možnosti za napredovanje, 

izobraževanje... 

4. Ali je operativni management vpleten v izbor kadrov? Če je, v kolikšni meri? 

Operativni management pri nas ni vpleten v izbor kadra. Vmeša se, ko in če nastopijo 

težave z izbranim kandidatom.   

5. Kakšna je vloga vodij pri načrtovanju, selekciji in izvajanju zaposlitve kadra?  

Vloga vodji je izključno izvedbena. Skrb za izvedbo razpisa za prosto delovno mesto, 

oblikovanje in izvedba vabil na razgovore, zaposlitveni razgovori. Odločitev o 

sprjemu kandidata sprejema ključno lastnik. 

6. Ali je taka strategija (sodelovanja) uspešna?  

Na dolgi rok ni uspešna strategija. Večja fuluktacija, slab ugled in sloves za 

organizacijo, nezadovoljstvo in preobremenjenost zaposlenih.  

7. Ali kadrovska dejavnost sodeluje pri odločitvah managementa? V kolikšni meri so 

kadrovski strokovnjaki vpleteni v strateške odločitve v organizaciji? 

Da in ne. Vpleteni so le v izvedbo o stateških odločitvah se vse prepusti lastniku 

8. Kakšna je razlika delovanja kadrovske dejavnosti v preteklosti in danes? 

Danes odloča lastnik medtem, ko je bil v preteklosti poudarek na kadrovski dejavnosti, 

ki je bila usmerjena v zaposlenegea in ne v kapital.  

9. Kolikšen pomen organizacija posveča razvoju kadrov?  

Posveča zelo malo pozornosti. Razvoj zaposlenega pomeni napredovanje v višji 

plačilni razred, kar za lastnika pomeni večji strošek.  

10. Kateremu kadru organizacija posveča največ pozornosti pri izobraževanjih?  

Izobraževanje je odvisno samo od smega posameznika in njegove pripravljenosti.  

11. Katera stopnja izobrazbe je najpogostejša v vaši organizaciji?  

Znanstveni magisterij in doktorat. 

12.  Ali izvajate letne razgovore? So uspešni?  

Izvajamo. Uspeh je na papirju, da zadovoljimo delovno zakonodajo.  
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Priloga 2 

Enota Kategorija Pojem 

1. Kdo v vaši organizaciji opravlja 

kadrovsko dejavnost? Koliko kadrovskih 

strokovnjakov imate zaposlenih? 
    

A: Za upravljanje s človeškimi viri je v 

našem podjetju primarno zadolžena 

kadrovska služba, skupaj z vodilnim 

managementom podjetja. V regiji 

Jugovzhodne Evrope (Slovenija, 

Hrvaška, Srbija, Bosna, Madžarska, 

Bolgarija in Romunija) imamo skupno 

zaposlenih osem kadrovskih 

strokovnjakov. 

KADROVSKA 

DEJAVNOST 
Kadrovska služba, kadrovski 

strokovnjaki                                    

Koordinator in HR partner                    

Pravnika 

B: The HR Business Partner and the HR 

Coordinator. 2 persons.     

C: V naši organizaciji je kadrovska 

dejavnost dodeljena diplomiranem 

pravniku. To delovno mesto opravljate 

dve osebi, dva pravnika. 
    

2. Kaj menite, da je ključnega pomena, 

da organizacija razpolaga z dobrim 

kadrom?  
    

A: Strateško upravljanje talentov. V 

našem podjetju je talent management 

generalno razdeljen na tri področja – 

attracting talents (employer branding), 

developing talents ter engaging & 

retaining talents. Verjamemo, da je za 

učinkovito upravljanje talentov 

pomemben vsak vidik zaposlovanja (vseh 

funkcij podjetja), razvoja kadrov v skladu 

s potrebami delovnih mest in osebnega 

razvoja vsakega zaposlenega ter postopki 

motiviranja zaposlenih. Skrbimo, da je 

upravljanje s človeškimi viri neposredno 

povezano z vizijo, poslanstvom, 

vrednotami in poslovnimi cilji podjetja.  

KLJUČNI 

POMEN 

Povezanost s cilji, poslanstvom in 

vizijo                                             

Dobra HR strategija                                 

Dobri odnosi, poznavanje 

psihologije človeka, dobro 

plačilo....    

B: Absolutely, this is one of the key 

elements. You need to find the right 

people for the right position. Successful 

management of HR function is more 

complex. It depends on the company and 

its strategy. Not every company thinks 

that HR is an important function. My 

opinion is that HR strategy should be the 

part of company’s business strategy.  
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C: Moje mnenje je, da je ključnega 

pomena poznavanje delovnega procesa, 

dobro poznavanje psihologje osebnosti, 

dobro plačilo dela, pozitivni medsebojni 

odnosi, odprte možnosti napredovanja in 

izobraževanja... 
    

3. Kaj je ključno za vodenje uspešne 

kadrovske funkcije?      

A: Ključnega pomena je, da je kadrovska 

strategija vedno neposredno povezana s 

poslovno strategijo podjetja in so 

kadroviki poslovni partnerji vodstvu 

podjetja. Trudimo se, da stalno krepimo 

organizacijsko kulturo podjetja na način, 

da skrbimo, da so vsi zaposleni v 

podjetju vedno seznanjeni s trenutno 

poslovno usmeritvijo podjetja, da 

poznajo produkte podjetja in se zavedajo, 

da so del večjega sistema in kulture, 

katerega namen je izboljšati zdravstveni 

sektor tako lokalno kot globalno. 

Ugotovili smo, da je to eden izmed 

najbolj učinkovitih načinov krepitve 

kulture podjetja in motivacije zaposlenih.  

VODENJE 

Povezanost strategij podjetja, 

Seznanjenost Investiranje v ljudi, 

izbor pravih ljudi                                                

Dobro plačilo in odnosi, odprte 

možnosti 

B: HR is pretty important department to 

find and keep the best people for the 

company who are bringing success for 

the business. Also important to invest to 

these people and develop them, focus on 

succession planning. HR should be 

respected by the company and by the 

business, key decision makers, 

stakeholders. Also important to have the 

right persons on place in HR department 

who are able to influence things and 

people on a good way.     

C: Prav tako sem enakega mnenja kot pri 

prejšnjem vprašanju. Dobro plačilo za 

opravljeno delo, dobri medsebojni 

odnosi, odprte možnosti za napredovanje, 

izobraževanje... 
    

4. Ali je operativni management vpleten 

v izbor kadrov? Če je, v kolikšni meri?      

A: Neposredno nadrejeni je vedno 

vpleten v izbor kadra in je primarno 

odgovoren za izbiro kandidatov, za 

razvoj jasnih opisov delovnih mest in 

postavljanje zahtev in standardov 

delovnega mesta; naloga HR-poslovnega 

partnerja je, da v postopkih izbire  in 

selekcije kadra svetuje managementu in 

predhodno z managerji razvije vizijo tima 

(job & team design).   

SODELOVANJE 

PRI IZBORU 

Neposredna vpletenost vodje                  

Slabo sodelovanje danes                               

Ni sodelovanja 
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B: It has been recently changed. In the 

past HR and hiring manager was doing 

the selection process together and it 

worked the best way. Now this is done by 

Talent Acquisition and the hiring 

manager and the responsibility is more on 

the managers. I do not agree with this 

approach as managers are not recruiters 

or HR professionals. They will always 

need some help or guidance.     

C: Operativni management pri nas ni 

vpleten v izbor kadra. Vmeša se, ko in če 

nastopijo težave z izbranim kandidatom.       

5. Kakšna je vloga vodij pri načrtovanju, 

selekciji in izvajanju zaposlitve kadra?      

A: HR business partner in poslovni vodja 

skupaj razvijeta strategijo zaposlovanja 

za eno leto vnaprej, ki je odvisna od 

poslovnih potreb divizije, planiranih 

investicij in predvidene prodaje/market 

share movement. Pri postopkih selekcije 

kadrov neposredno nadrejeni in HR 

sodelujeta skozi celoten postopek, 

operativna izvedba zaposlitve je 

prepuščena operativnem delu HR-ja, 

manager pa je tudi zadolžen za 

onboarding novozaposlenega. 

VLOGA PRI 

PROCESU 

Velika vloga kadrovskega 

strokovnjaka    Vodja procesa                                                  

Le operativni sodelavec 

B: He is a leader of the process.     

C: Vloga vodji je izključno izvedbena. 

Skrb za izvedbo razpisa za prosto 

delovno mesto, oblikovanje in izvedba 

vabil na razgovore, zaposlitveni 

razgovori. Odločitev o sprjemu kandidata 

sprejema ključno lastnik.     

6. Ali je taka strategija (sodelovanja) 

uspešna?     

A: Ocenjujemo, da je taka strategija 

sodelovanja optimalna, saj nimamo težav 

pri privabljanju kadra v nobeni diviziji 

podjetja in vsako leto v talent pool 

lokalno pridobimo več kot zadostno 

število novih talentov z visokim 

koeficientom upward potenciala.  

USPŠNOST 

SODELOVANJA Optimalen uspeh pri sodelovanju         

Raje bi imeli še naprej stari način        

Neuspešnost sodelovnja na dolgi 

rok 

B: If we would keep the old way - HR & 

manager then definitely YES. HR knows 

how to do interviews and check skills; 

manager knows the content, the profile 

specifics. Best mix.  
    

C: Na dolgi rok ni uspešna strategija. 

Večja fuluktacija, slab ugled in sloves za 

organizacijo, nezadovoljstvo in 

preobremenjenost zaposlenih.  
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7. Ali kadrovska dejavnost sodeluje pri 

odločitvah managementa? V kolikšni 

meri so kadrovski strokovnjaki vpleteni 

v strateške odločitve v organizaciji? 
    

A: Kadrovska služba v naši organizaciji 

sledi modelu Ulirch in je razdeljena na tri 

področja:  

a) operativni del HR (transactional HR) – 

zaposleni v kadrovski službi, ki so 

lokalno zadolženi za vodenje operativnih 

postopkov; 

b) strateški del HR – HR business 

partners, ki tesno sodelujejo z 

managementom podjetja z namenom, da 

razvijejo HR-strategijo, ki je tesno 

povezana s splošnimi cilji organizacije; 

HR-poslovni partnerji so regijski in 

sedijo tudi v upravnem odboru podjetja 

(board members); 

c) »centers of expertise« – skupine HR-

strokovnjakov, ki se ukvarjajo s 

specifičnimi HR-procesi in so zadolženi 

za te procese na regijski ravni (npr. 

Talent Acquisition team, ki je zadolžen 

za 1st level recruitment – objavo oglasov 

in analizo prijav, ki jih nato posredujejo 

hiring managerju in HR Business 

partnerju)   

HR Business partnerji imajo regijske 

funkcije in sedijo v upravnih odborih. HR 

Business partnerji sodelujejo pri 

strateških odločitvah v podjetju. 

SODELOVANJE 

PRI 

STRATEGIJI 

Veliko sodelovanja                                   

Samo določeni sodelujejo pri 

odločitvah                                               

Premalo sodelovanja, na koncu 

obvelja beseda lastnika 

B: Only regional HR Business Partner. 

Like I said above, this is not the right 

way. But in matrix organizations it can 

happen unfortunately. 
    

C: Da in ne. Vpleteni so le v izvedbo o 

stateških odločitvah se vse prepusti 

lastniku     

8. Kakšna je razlika delovanja 

kadrovske dejavnosti v preteklosti in 

danes?     

A: Bistvena razlika je, da je naša 

organizacija v letu 2016 začela delati po 

modelu Ulrich. Pred tem je bila HR-

operativna funkcija združena s strateško 

funkcijo (npr. funkcija HR-managerja je 

bila enaka današnji funkciji HR Business 

partnerja, hkrati pa je HR-manager 

pokrival tudi operativni del).  

PRETEKLOST 

IN DANES 

Spremembe                                                      

Ni večjih sprememb                           

Sprememba iz poudarka na 

človeku na kapitalsko razmišljanje 

B: I do not see big difference in general.     
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C: Danes odloča lastnik medtem, ko je bil 

v preteklosti poudarek na kadrovski 

dejavnosti, ki je bila usmerjena v 

zaposlenegea in ne v kapital.  
    

9. Kolikšen pomen organizacija posveča 

razvoju kadrov?    
  

A: Razvoj kadrov je ena od bistvenih 

prioritet naše organizacije. Vsak 

zaposleni v naši organizaciji ima svoj 

»development plan«, ne glede na fukcijo, 

ki jo opravlja v podjetju. Vodja in 

zaposleni se na letni ravni usklajujeta 

glede kompetenc, ki jih mora zaposleni 

dodatno razviti/pridobiti za uspešno 

opravljanje svojega dela. Hkrati v 

kadrovski službi skrbimo za številne 

druge dejavnosti za razvoj kadrov: 

»talent talks« – okrogle mize, na katerih 

sodelujejo talenti iz različnih sektorjev 

podjetja (veliko delamo na cross-sector 

talent moves), izobraževanja na številnih 

aktualnih področjih, vezanih na »soft 

skills«, ne samo »hard skills« (work life 

balance, time management, stress 

managementitd.), v sklopu iniciative 

Health & Welness skrbimo za zdravje 

zaposlenih (v letu 2016 smo prejeli tudi 

nagrado na državni ravni kot najboljši 

delodajalec za promocijo zdravja na 

delovnem mestu) in še številne druge 

dejavnosti. 

RAZVOJ 

Posvečeno veliiko pozornosti 

razvoju in drugim dejavnostim                           

Premalo                                                      

Skoraj nič 

B: Company is really going for 

development program and finding key 

talents but I can see at the other hand that 

we have no real program for it, we do not 

have opportunities as our organization is 

quiet lean.  

  

  

C: Posveča zelo malo pozornosti. Razvoj 

zaposlenega pomeni napredovanje v višji 

plačilni razred, kar za lastnika pomeni 

večji strošek.  

  

  

10. Kateremu kadru organizacija 

posveča največ pozornosti pri 

izobraževanjih?      

A: Ne bi mogla reči, da se podjetje bolj 

ukvarja z razvojem določenega kadra, 

naša strategija izobraževanja je 

usmerjena na vse funkcije. Morda bi 

lahko rekli, da se malenkost več 

pozornosti posveti business funkcijam v 

odnosu do podpornih funkcij, vendar ta 

razlika ni velika.  POZORNOST 

Vsem posvečena pozornst                     

Najbolj prodajnemu oddelku            

Nikomur 

B: Yes, sales departement.     

C: Izobraževanje je odvisno samo od 

smega posameznika in njegove     
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pripravljenosti.  

11. Katera stopnja izobrazbe je 

najpogostejša v vaši organizaciji?      

A: VII. stopnja.   7. stopnja  

B: University or College degree is a 

must. Many people have more degrees, 

diplomas on that level, not only one.  
IZOBRAZBA 

7. stopnja                                                           

Magisterij in doktorat 

C: Znanstveni magisterij in doktorat.     

12. Ali izvajate letne razgovore? So 

uspešni?      

A: Naš kompetentni model je sestavljen 

iz najmanj 5 letnih pogovorov med 

nadrejenim in zaposlenim. Vsak 

zaposleni dobi letne cilje, ki se nato 

merijo s strani nadrejenega in kadrovske 

službe glede na dosego ciljev in način, na 

katerega so bili doseženi (ker ni 

pomembno samo, kaj smo dosegli, 

ampak tudi, kako smo do tega prišli – 

skozi leadership komponente, etično 

obnašanje itd.). Na podlagi tega modela 

vsak zaposleni dobi letno oceno, ki 

pogojuje letni bonus.  

RAZGOVORI 

5 letnih pogovorov                                               

1 letni pogovor                                                  

1 letni pogovor zaradi formalnosti 

B: Yes, yes     

C: Izvajamo. Uspeh je na papirju, da 

zadovoljimo delovno zakonodajo.    
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Priloga 3 

Tabela analize kodiranja 

 

Kategorija Oseba A Oseba B Oseba C

KADROVSKA DEJAVNOST

Kadrovska služba, kadrovski 

strokovnjaki                                                       Koordinator in HR partner Pravnika

KLJUČNI POMEN

Povezanost s cilji, 

poslanstvom in vizijo                                    Dobra HR strategija 

Dobri odnosi, poznavanje psihologije 

človeka, dobro plačilo....   

VODENJE Povezanost strategij podjetja,                                                

Seznanjenost Investiranje v 

ljudi, izbor pravih ljudi Dobro plačilo in odnosi, odprte možnosti

SODELOVANJE PRI IZBORU Neposredna vpletenost vodje                                               Slabo sodelovanje danes Ni sodelovanja

VLOGA PRI PROCESU

Velika vloga kadrovskega 

strokovnjaka                                                    Vodja procesa Le operativni sodelavec

USPEŠNOST SODELOVANJA

Optimalen uspeh pri 

sodelovanju               

 Raje bi imeli še naprej stari 

način Neuspešnost sodelovnja na dolgi rok

SODELOVANJE PRI STRATEGIJI Veliko sodelovanja                                                                           

Samo določeni sodelujejo pri 

odločitvah    

Premalo sodelovanja, na koncu obvelja 

beseda lastnika

PRETEKLOST IN DANES Spremembe                                                                            Ni večjih sprememb   

Sprememba iz poudarka na človeku na 

kapitalsko razmišljanje

RAZVOJ

Posvečeno veliiko pozornosti 

razvoju in drugim dejavnostim                                                                               Premalo Skoraj nič

POZORNOST Vsem posvečena pozornst                             Najbolj prodajnemu oddelku Nikomur

IZOBRAZBA 7. stopnja 7. stopnja     Magisterij in doktorat

RAZGOVORI 5 letnih pogovorov                                                                                               1 letni pogovor  1 letni pogovor zaradi formalnosti


