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Povzetek 

 

Socialni kapital je koncept, ki poudarja pomen socialnih stikov med in v skupinah. Koncept 

socialnega kapitala prav tako poudarja, da socialna omrežja vodijo do povečane 

produktivnosti posameznikov, skupin in organizacij. To so izsledki širše opredelitve, da lahko 

posameznik razume pomen socialnega kapitala. Pa vendar, zakaj je danes to tako 

pomembno? Ob današnjem razvoju sociologije in psihologije v ospredje prihaja človek. 

Njegove sposobnosti, znanja in pripravljenost njihove delitve med sodelavce ter zagotavljanja 

ustreznega transferja/prenosa v podjetju. Seveda je za uspešen prenos znanj treba ustvariti 

takšno okolje, ki to dovoljuje. Podjetnik je oseba, ki mora ustvariti takšno okolje, kjer se 

razvijajo in oblikujejo sestavine socialnega kapitala, ki pozitivno vplivajo na uspešnost 

organizacije. Treba je preučiti pojem podjetništva, poznati podjetnika, ki organizacijo vodi, in 

seveda poznati dejavnike uspešnosti in vključiti socialni kapital v celotno sfero. Socialni 

kapital je gospodarska ideja, ki vključuje povezave med posamezniki in gospodarskimi 

subjekti, ki so ekonomsko zelo dragocene. Odnosi vodijo v stanje, da vsak čuti odgovornost in 

dolžnost, vključujejo pa tudi socialne mreže, ki vplivajo na stopnjo zaupanja in medsebojne 

pomoči. To je glavna tema magistrskega dela, kamor poleg teoretičnega dela spada tudi 

raziskava, v kateri smo ugotavljali pomen socialnega kapitala. Izsledki raziskave nam kažejo 

pomen socialnega kapitala in njegove učinke na uspešnost podjetja. Poleg poznavanja 

pomena vključenosti in implementacije socialnega kapitala v podjetje pa je treba poznati tudi 

načine, kako ga okrepiti. 

 

  

Ključne besede: socialni kapital, podjetništvo, podjetje, merjenje socialnega kapitala, vpliv 

socialnega kapitala. 

 

  



 

 

Summary 

 

Social capital is a concept that emphasizes the importance of social contacts between and 

within groups. The concept of social capital also emphasizes that social networks lead to 

increased productivity of individuals, groups and organizations. These are the findings of a 

broader definition that an individual understands the importance of social capital. Why is this 

so important today? At today's development of sociology and psychology in the foreground 

comes the man. His skills, knowledge and willingness for sharing and ensue appropriate 

transfer within the company. Of course, for the successful transfer of knowledge, it is 

necessary to create an environment that allows this. The entrepreneur is the person who 

needs to create an environment where employees develop and formulate the ingredients of 

social capital, which has a positive impact on the performance of the organization. It is 

necessary to examine the concept of entrepreneurship, knowledge of the entrepreneur, who 

leads the organization, and of course the knowledge of success factors and the incorporation 

of social capital in the entire sphere. Social capital is an economic idea, which includes links 

between individuals and businesses that are economically very valuable. Relationships lead to 

the situation to which each feels the responsibility and obligation, but also include social 

networks that affect the level of trust and mutual aid. This is the main theme of the master's 

thesis, which in addition to the theoretical work also includes research in which we have 

established the importance of social capital. Results of the research show us the importance 

of social capital and its effects on the performance of the company. In addition to the 

knowledge of the importance of inclusion and implementation of social capital in a company, 

it is necessary to know ways how to strengthen it.  

 

Key words: social capital, entrepreneurship, business, measurement of social capital, the 

impact of social capital. 
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1 UVOD 

 

1.1 Vsebinska struktura naloge in metodološki pristop 

 

Vsebinska struktura in metodološki pristop magistrske naloge bosta razdeljena na pet 

vsebinskih delov. S tovrstno razporeditvijo bomo poskušali doseči cilje, ki smo si jih zastavili 

v podpoglavju 1.4. V začetnem delu bomo bralce seznanili s kritičnim pregledom literature 

tega področja. Teme, katere bomo obravnavali, so: podjetništvo, podjetnik, dejavniki 

uspešnosti podjetja, socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti in področje socialnega 

kapitala. Vogrinc (2008, 113) pravi, da je »kritični pregled literature natančno analiziranje 

strokovne in znanstvene literature o obravnavani temi, vključno s poročili o raziskavah, ki so 

že bile opravljene na obravnavano ali podobne teme«. V poglavju »Podjetništvo« bomo 

opredelili temeljne pojme in definicije, da bralcu predstavimo podjetništvo z glavnimi 

elementi in njihovo povezavo s socialnim kapitalom. V tem sklopu bomo obravnavali 

podjetniško kulturo, vrednote in vodenje (management) in povezanost socialnega kapitala s 

podjetništvom. Podjetništvo je način dela, nekateri celo pravijo, da je način življenja. 

Razumevanje tega koncepta je pomembno, saj preučujemo okolje, v katerem se nahaja 

socialni kapital. V poglavju »Podjetnik« bralca seznanimo s temeljnimi značilnostmi in 

lastnostmi podjetnika. Tukaj se bomo osredotočili predvsem na podjetnikove osebnostne 

značilnosti, razmišljanje in obnašanje. V teoriji bomo našli različne mite in osnovne tipe 

podjetnikov, njihove razlike in njegov vpliv nasocialni kapital. V naslednjih podpoglavjih 

bomo obravnavali dejavnike uspešnosti podjetja in socio-kulturne dejavnike razvojne 

uspešnosti. Namen tega dela je predvsem definirati glavne skupine osnov konkurenčne 

prednosti in proučiti vpliv teh osnov na konkurenčno prednost in uspešnost podjetja. Socio-

kulturni dejavniki razvojne uspešnosti so pomembni, ker je kompetitivnost čedalje bolj 

odvisna od kulturnih in socialnih procesov in vključevanja na medkulturni ravni. V poglavju 

»Socialni kapital v podjetju« bomo večjo pozornost posvetili socialnemu kapitalu. Pogledali 

in preučili bomo razne opredelitve socialnega kapitala, načine merjenja socialnega kapitala, 

vire in dimenzije, kakšne vrste ravni poznamo in pogoje za krepitev socialnega kapitala. V 

drugem delu magistrske naloge bomo pozornost usmerili na metodološki pristop in metodo 

raziskovanja ter opis vzorca. Tretji del magistrske naloge bo predstavljal empirični del, v 

katerem bomo predstavili in interpretirali predstavljene rezultate in ugotovitve, v četrtem in 

hkrati zadnjem delu pa bomo predstavili naše sklepne misli. 
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1.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega (2000) jezika je »problem« opredeljen kot nekaj, »(1) kar 

je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno pojasniti ali rešiti, vprašanje;  

(2) kar je nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, rešiti; (3) kar zaradi določenega 

dejstva povzroča komu skrbi, težave«. Zato je opredelitev raziskovalnega problema pri 

pisanju magistrskega dela izredno pomembna.  

 

Škerlavaj in Dimovski (2008, 6) pravita, da »diamant in grafit, obadva sestavlja isti element – 

ogljik, vendar sta tako različna. Prvi je trden, da razi steklo, drugi tako mehak, da pušča sled 

na papirju. Razlika se skriva v strukturi povezav med atomi«. Ta stavek nam je vzbudil veliko 

zanimanja. Vsebinsko vprašanje se nanaša na ustrezno strukturo, ki daje prave rezultate. 

Raziskovali bomo povezanost elementov, ki socialni kapital soustvarjajo, in učinke socialnega 

kapitala. Glavno področje raziskovalnega problema je pomen socialnega kapitala v 

podjetništvu. Zanima nas, kje socialni kapital najdemo, kako se v podjetju kaže, zakaj je 

pomemben in kako ga okrepiti. Engbers et al. (2015) pravijo, da se študije na temo socialnega 

kapitala povečujejo. Koncept postaja vse bolj praktičen in aplikativen tudi na drugih 

področjih, zlasti za spodbujanje gospodarskega razvoja. Gospodarske spremembe v zadnjem 

desetletju so znanje in informacije postavile v sam vrh pomembnih virov konkurenčnih 

prednosti in uspešnosti podjetja. Pravi izziv torej ostaja, in to je razumevanje različnih 

dinamik in dejavnikov različnih ekonomskih zakonitosti, ki jih usmerjajo. Roos et al. (2000, 

5) pravijo, da »zemljišče, kapital in delovna sila sledijo zakonitosti zmanjšanja donosnosti, 

medtem ko znanje in informacije vodijo v povečevanje donosnosti«. Načini kako povečati 

uspešnost, se razlikujejo. Na eni strani imamo opravka z ekonomskimi zakonitostmi, na drugi 

strani pa s subjektivnimi metodami in merili. V magistrski nalogi se bomo posvetili 

izkoriščanju socialnega kapitala kot enemu izmed dejavnikov, ki lahko podjetju pomaga do 

uspeha. Qianhong Fu (2004, 33) pravi, da »Cohen in Prusak (2000) poudarjata naslednje: 

socialni kapital še zdaleč ni univerzalna rešitev za vse težave v podjetju ter en in edini vzvod 

za doseganje ciljev, saj obstajajo tudi drugi način in izvodi. Tudi številni zagovorniki 

priznavajo, da ni splošnega pravila, po katerem bi organizacija, v kateri je socialni kapital 

močno razvit, nujno bila uspešnejša od tiste organizacije, kjer socialni kapital ni tako razvit«. 

Vendar Makarovič (Adam et al. 2003, 102) pravi, »da se kljub vsemu krepi prepričanje, da je 

socialni kapital resurs, v katerega je vredno vlagati, tako zaradi kratkoročnih kot tudi 

dolgoročnih prednosti«. Adam, Rončević in Tomšič (Adam, Rončević in Tomšič n. d., 1) pa 
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pravijo, »da kljub temu, da gre pri socialnem kapitalu za fenomen, ki ga je družboslovje 

začelo podrobno proučevati šele v zadnjem obdobju, so številni avtorji opozorili na 

pomembno vlogo tega dejavnika pri razvojni uspešnosti«. Pri tem gre tako za njegov vpliv na 

dinamiko ekonomske rasti kot tudi za vpliv v bolj kompleksno pojmovano razvojno 

učinkovitost v primerjalni perspektivi. Markič (2004, 189) meni, »da konkurenčna prednost 

slovenskega podjetja – ob prehodu iz industrijskega v postindustrijsko, v primerjavi z drugimi 

razvitejšimi gospodarskimi prostori – ne obeta zadovoljivega povečanja dodane vrednosti na 

zaposlenega«. Cvetanović et al. (2015) pravijo, da socialni kapital podpira gospodarski razvoj 

predvsem z omogočanjem transakcij med posamezniki, gospodinjstvi in skupinami. Adlešič 

in Slavec (2012) pa zagovarjata osveščenost pomembnosti socialnega kapitala v poslovnem 

kontekstu, tudi na področju podjetniških inkubatorjev. Sodelovanje posameznikov v socialnih 

omrežjih povečuje razpoložljivost informacij in zmanjšuje stroške. Kot primer take 

informacije so informacije o cenah nekaterih proizvodov na trgu, pojav novih trgov, finančnih 

sredstev, novih delovnih mest itd. Sodelovanje v lokalnih omrežjih in medsebojno zaupanja 

omogočajo določene družbene skupine, ki sprejemajo odločitve in izvajajo kolektivne ukrepe.  

 

1.3 Opredelitev raziskovalnega vprašanja  

 

Glede na opisan raziskovalni problem smo si v nadaljevanju zastavili tudi glavno 

raziskovalno vprašanje. V magistrski nalogi želimo odgovoriti predvsem na naslednje 

vprašanje: Kakšen vpliv ima socialni kapital v podjetju? Specifična raziskovalna vprašanja 

pa so:  

1. Zakaj je socialni kapital v podjetju pomemben? 

2. Kateri so dejavniki socialnega kapitala v podjetju? 

3. Kakšne so posledice prisotnosti in pomanjkanja socialnega kapitala? 

4. Kako lahko podjetnik oplemeniti socialni kapital? 

 

1.4 Opredelitev raziskovalnih ciljev 

 

Lamut in Macur (2012, 59) pravita, da »sestavni del raziskovalnega problema so glavni cilji 

in podcilji, ki morajo izhajati iz raziskovalnega vprašanja«. Podcilj je opredeliti podjetniško 

okolje in glavne značilnosti podjetnika, ki deluje v okolju, kjer se ustvarja socialni kapital. 

Glavni cilj pa je ugotoviti, kakšen vpliv v podjetju ima socialni kapital. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Podjetništvo  

 

Križan (2012, 37) pravi, da »poseben pristop preučevanja socialnega kapitala predstavlja 

gospodarska organizacija, ki ima izražen podjetniški namen«. Zato bomo v tem poglavju 

predstavili bistvene pojme, ki se navezujejo na podjetništvo, saj se znotraj samega podjetja 

kreirajo odnosi in znanje, ki determinirajo uspešnost podjetja oziroma organizacije. Andrews 

(2010) ugotavlja, da so pozitivni odnosi v organizaciji temelj za prenos znanja in ustvarjanje 

učinkovitosti, kolikor je mogoče. Tako je socialni kapital del socialnih odnosov znotraj 

organizacije in lahko prestavlja kritično sredstvo pri doseganju maksimalne kompetitivne 

prednosti organizacije. Skoraj vse organizacije s spodbujanjem odnosov in sodelovanja preko 

njenih notranjih meja lahko pridobijo. 

 

Podjetništvo je svetovni proces in fenomen zadnjih desetletij 20. stoletja in tako kažejo tudi 

trendi v prihodnosti. Pojem organizacija nekateri avtorji opredeljujejo kot proces 

vzpostavljanja organizacije in tudi delovanje organizacije. »Opredeljujejo jo kot socialno 

enoto, ki deluje zaradi uresničevanja skupnega cilja. Tako posamezniki kot podjetje kot 

organizacija vstopajo v odnose s partnerji in s tem ustvarjajo socialni kapital, ne da bi se tega 

posebej zavedali« (Križan 2012, 24).  

 

Cmiljanič (2013) opozarja, da obstaja mnogo dejavnikov, ki vplivajo na to, kako dobro 

kotiramo kot posamezniki ali kot podjetja. Dejavnike načeloma poznamo, velikokrat pa 

pozabljamo, da obstaja ključna determinanta uspešnosti – socialni kapital. Machado (2013) 

pravi, da zlasti za mala podjetja, ki imajo omejene resurse, je socialni kapital pomemben 

element in se uporablja kot marketinška inteligenca. Milijoni podjetniško usmerjenih 

posameznikov spreminjajo naše življenje s ponudbo različnih izdelkov in storitev. Lahko bi 

rekli, da izboljšujejo kvaliteto našega življenja in na trg prinašajo izbiro raznolikosti. Vendar 

pa je v tej poplavi in hudi konkurenci na trgu vsaka enota pomemben akter, ki se mora za svoj 

obstoj in preživetje boriti in iz dneva v dan dokazovati. Glas in Pšeničny (2000, 34) pravita, 

da »podjetništvo zajema vse aktivnosti, ki so povezane s prepoznavanjem podjetniških 

priložnosti in vzpostavljanjem organizacije za njihovo uresničitev«. Različni avtorji po svoje 

definirajo pojem podjetništva in o tem najdemo različno literaturo. Timmons (1989, 1) 
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opredeljuje podjetništvo »kot sposobnost ustvariti in zgraditi nekaj iz praktično ničesar. V 

nasprotju z analiziranjem in opazovanjem podjetja podjetništvo pomeni samoiniciativnost, 

trdo delo, doseganje ciljev in ustvarjalnost. Temu bi lahko rekli spretnost zaznavanja 

priložnosti tam, kjer drugi vidijo le kaos«. Podjetje ima možnost ustvariti skupino ljudi, kjer 

se lahko izrazijo posameznikove spretnosti in talenti. V tem procesu pa je treba imeti znanje 

za razpolaganje z viri podjetja. Pšeničny et al. (2000, 6) pravijo, »da je podjetništvo skupek 

aktivnosti posameznikov, ki se izvajajo z namenom zadovoljevanja tržnih potreb in ob 

prevzemanju osebnega tveganja, doseganja finančnih uspehov«. V 80. letih se je v strokovnih 

krogih izoblikovala naslednja definicija podjetništva. Vahčič (1998) pravi, »da je podjetništvo 

poskus ustvariti dodano vrednost s pomočjo odkrivanja poslovnih priložnosti, obvladovanja 

tveganja, ki ustreza tej priložnosti, in s pomočjo komunikacijskih in poslovnih (managerskih) 

sposobnosti in znanja mobilizirati človeške, finančne in materialne vire, potrebne za uspeh 

podjetja« (citirano v Lah 2009, 7). Gomezelj Omerzel (2008, 32) pravi, da je »znanje v 

organizacijah vedno omejen vir, kar pomeni, da bi ga vedno potrebovali več. Po drugi strani 

pa ga je v naši okolici več, kot se ga zavedamo, in lahko rečemo, da je neomejen vir«. Križan 

(2012, 39) k temu še dodaja, »da človeški in intelektualni kapital ne zagotavljata uspešnosti 

podjetju in učinkovito izrabo resursov. Le diseminacija človeškega in intelektualnega kapitala 

s pomočjo socialnega kapitala in ustvarjenih socialnih mrež kot infrastrukture omogoča 

podjetju učinkovito izrabo obstoječih zmogljivosti«. Podjetništvo zavzema svoj prostor na 

svetu, v veliki razpršenosti socializacije. Halloran (1992, 1) pa pravi, »da mora poslovno 

okolje biti kompleksno, z možnostjo razširitve in poglobitve vezi med subjekti«. 

 

»Podjetništvo predstavlja ameriške sanje« (Lah 2009, 8). Ameriške sanje so, da smo lastniki 

svojega podjetja, imamo visok dobiček, nimamo šefa in si sami določamo svoj delovni čas. 

»Podjetništvo je način življenja, poln tveganja in navdušenja. Vredno je poskusiti, ne glede na 

težavnost potovanja v svet uspešnega podjetništva. Podjetništvo je namenjeno tistim, ki 

vzamejo usodo v svoje roke« (Lah 2009, 8). Podjetništvo in podjetniško ravnanje bomo našli 

vsepovsod, kjer je gospodarstvo uspešno in kjer podjetja rastejo in se razvijajo. Številne 

raziskave so pokazale, da so prav prijazno okolje, podjetniška kultura podjetij, kultura 

inoviranja in ustvarjalnost zaposlenih ter spreminjanje in prilagajanje organizacije tisti 

faktorji, ki dajejo podjetjem, panogam in celotnim gospodarstvom pomembno konkurenčno 

prednost pred tistimi, ki se ne obnašajo podjetniško. To pa pomeni, da se ne prilagajajo 

spremembam, ne sprejemajo tveganj in ne nagrajujejo dovolj nosilcev novih oblik. Podjetja 

torej igrajo pomembno vlogo in potrebujejo konstantne izboljšave na različnih področjih, da 
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dosežejo svoje cilje (Glas in Pšeničny, 2000). Glas (2001) meni, da podjetništvo (citirano v 

Gomezelj Omerzel 2008, 21): 

 prispeva k ustvarjanju delovnih mest, saj sta ravno zaposlovanje in ustvarjanje 

delovnih mest ključna razloga za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij; 

 prispeva k gospodarski rast in povečevanju produktivnosti; 

 pozitivno vpliva na kontinuirane spremembe v gospodarstvu in družbi na področju 

inovacij; 

 prispeva k povečanju dohodka v regiji; 

 je del širše regionalne gospodarske skupnosti; 

 je gojišče novih in srednjih podjetij; 

 vpliva na nastanek nekega sloja ljudi, ki cenijo spodbude za razvoj, urejeno pravno 

državo in gospodarsko stabilnost.  

 

Kot vidimo, je podjetništvo v gospodarskem prostoru izredno pomembno. Z našega vidika pa 

je podjetništvo zelo pomemben faktor pri zadovoljstvu in uspešnosti zaposlenih. V praksi 

pogosto zasledimo poklicno izgorelost, »mobing« in prekomerno izpostavljanje stresu. 

Podjetništvo je okolje, kjer se slabe lastnosti lahko eliminirajo in posledično pripomorejo k 

boljši stabilnosti zaposlenih. Rocco in Suhrcke (2012) pravijo, splošne ugotovitve kažejo, da 

je individualni socialni kapital pomemben za zdravje posameznikov, če ti živijo v skupnosti, 

kjer vlada visoka stopnja zaupanja. Zato je pomembno, da se zavedamo, da ima podjetništvo 

veliko vlogo, saj ustvarja skupnost za svoje zaposlene. Gomezelj Omerzel (2008, 25) 

povzema ugotovitve avtorjev, ki so se ukvarjali s podjetništvom in uspešnostjo. Pravi, da 

raziskave kažejo, da lahko poslovno uspešnost podjetja ocenimo z nekaterimi subjektivnimi 

merami; »tržni delež (Ford in Schellenberg 1982, Subramanian in Nilakanta 1996), rast plač 

(Lee in Choi 2003), učinkovitost poslovanja (Drew 1997, Gopalakrishnan 2000) in kakovost 

storitve (Drew 1997, Gopalakrishnan 2000). Med merami poslovne uspešnosti pa rast 

prihodkov (Daviddson 1991, Singh et al. 1999)«. Rast prihodkov sodi med splošne kazalnike 

uspeha, ki so zaradi svoje zanesljivosti merjenja, veljavnosti in dostopnosti podatkov 

najzahtevnejša mera uspeha. Sem spadajo tudi rast prihodkov, dobička in tržnega deleža. 

Sodobna podjetja so v 21. stoletju postavljena pred dejstvo, da morajo težišče upravljanja 

premoženja preusmeriti na svoje zaposlene. V takšnem okolju se tudi oblikujejo svoja pravila, 

vrednote, hierarhični sistem ipd. (Gomezelj Omerzel, 2008). 
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2.1.1 Podjetniška kultura 

 

Beseda kultura izhaja iz latinščine, v kateri cultura, culturea pomeni obdelovanje, vzgojo, 

izobrazbo. V prenesenem pomenu besede pa je kultura gospodarski, moralni in znanstveni 

razvoj človeka v njegovi ustvarjalni dejavnosti in iz nje izhajajoče pridobitve, vzorci 

obnašanja, vrednote in navade. Majcen (2009) pravi, »da je kultura vpeta v pomembnost 

razumevanja socialnega kapitala, pripadnost in lojalnost podjetju, skupne vrednote in 

povezanost na osnovi zaupanja – zaupanja med sodelavci in vodstvom)« (citirano v Menčak 

2013, 4). Jelovac (2000, 9) govori, »da je kultura večplastni, večpomenski in 

multidimenzionalni fenomen«. Kultura je vezana na človekov način sobivanja v svetu kot 

skupek vrednot in dosežkov in je vedno rezultat ustvarjalnega delovanja človeškega bitja. 

Običajno razlikujemo dve osnovni vrsti kulture, in sicer; duhovna, ki zajema področje 

miselnega in umetniškega delovanja, in materialna, ki pokriva praktično, tehnično-tehnološko 

in delovno polje človeškega ustvarjanja. Stare (2011) pravi, da se je pomembno zavedati, da 

poleg formalne kulture v podjetju obstaja tudi neformalna organizacija, ki običajno sloni na 

prijateljstvu in izvenslužbenih interesnih dejavnostih in se navezuje tudi na povezave iz 

preteklosti.  

 

»Kulturo v ožjem smislu gledamo kot na lastnost človeka glede na obvladovanje, uporabljanje 

splošno uveljavljenih norm, veljavnih načel in pravil pri vedenju in ravnanju v nekem 

družbenem okolju. V ta kontekst sodi tudi razumevanje kulture kot lastnosti, ki se kaže v 

splošni razgledanosti človeka ali njenem pomanjkanju« (Jelovac 2000, 10). Poznavanje 

elementov kulture se morda sliši kot fenomen ali kot nekaj, čemur se poslovni svet posebej ne 

posveča. V praksi, res ne zasledimo delovnega mesta »kulturnik« v podjetju. Pojem poslovne 

kulture je še vedno v ozračju, saj vemo, da obstaja, nima pa otipljive vloge. Zato menimo, da 

se je treba posvetiti tej temi, saj lahko na tak način razložimo določene pojave ali pa damo 

odgovore na nekatera vprašanja.  

 

Jelovac (2000, 13) odgovarja na vprašanje, kaj kultura je. Pravi, da kulturo lahko definiramo 

kot; Zavest o sebi in prostoru in času, v katerem bivamo; zavest, ki zajema vse, kamor sežeta 

naša misel in delovanje; zavest o skupnem razumevanju preteklosti, oblikovanju sedanjosti in 

načrtovanju prihodnosti; instrumente, s katerimi vzdržujemo to zavest (jezik, vrednote, vera, 

tradicija, ideologija, umetnost, znanost …); prostor, na katerem se vzdržuje ta zavest 
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(domovina, država, Evropa, Zahodna civilizacija, svet). V smislu zavesti je kultura torej 

identiteta (osebnostna, lokalna, nacionalna, civilizacijska).  

 

Vsi ti pojmi so nujna podlaga vsakršnega govora o simbolni razsežnosti kulture podjetništva, 

osrednji del vsake kulture je kult gospodarjenja in gospodarne skrbi za uspeh in napredek 

poslovnega življenja kot nujni pogoj za človekovo preživetje. Moramo se zavedati, da je 

kultura del ljudi in na njeno spreminjanje deluje več dejavnikov. Zrelo poslovno kulturo še 

vedno pogojuje in sooblikuje arhaična družbena nedozorelost. Zato lahko sklepamo, da 

sprememba kulture deluje skoraj preveč optimistično in je za to potreben čas (Jelovac, 2000). 

Mesner in Andolšek (citirano v Jelovac 2000, 17) ugotavljata, da lahko kultura deluje kot 

»pospeševalec ali zaviralec novih strategij«. V kolikor manager/podjetnik ugotovi, da mora z 

namenom doseganja ciljev organizacije spremeniti kulturo v organizaciji, pa se kot 

najučinkovitejše metode in tehnike uporablja oziroma priporoča (Jelovec, 2000): 

 kadrovske spremembe, predvsem v managementu, 

 premeščanje zaposlenih na druga delovna mesta, 

 spremembe sistema, strukture in tehnologije v organizaciji, 

 preoblikovanje imidža podjetja, 

 poskus neposrednega vpliva na vrednostna stališča, ocene in hierarhijo vrednot 

zaposlenih,  

 spremembe obnašanja in načina upravljanja, 

 spremembe delovnega ozračja v organizaciji.  

 

Zheng, Qu in Yang (2009, 151–153) pravijo, da organizacijska kultura temelji na sodelovanju 

in obvezi pridobivanja višjega statusa kot materialnih virov klasičnih organizacij. Kultura 

predvideva široko razumevanje vrednot in prepričanj vseh članov v organizaciji, 

organizacijska kultura pa predvideva, da člani organizacije delijo in razumejo organizacijske 

vrednote in prepričanja, zlasti takrat, ko pride do nespoštovanja pravil pri koordiniranem 

vedenju (citirano v Peršič 2013, 24).  

 

2.1.2 Vrednote 

 

Vrednote so pomemben del obravnave, saj so temeljni del socialnega kapitala. Ostrom (2008) 

pravi, »da različnih ekonomskih in političnih uspešnosti posameznih družb in organizacij ne 
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moremo zadovoljivo pojasniti brez poglobitve v posamezne značilnosti, kot so zaupanje in 

vrednote, omrežja in družbena akcija ter vključenost v formalne in neformalne institucije« 

(citirano v Križman 2012, 6). Vrednote so del vsakega posameznika, lahko rečemo, da so 

vrednote tista pravila, po katerih posameznik živi in se obnaša. Blažinšek in drugi (Blažinšek 

et al. 2011, 5) še dodajajo: »kompetence posameznika, ki zajemajo znanja, veščine, vrednote, 

stališča in izkušnje, njegova vrednost je določena tudi s tem, kako ima razvejano socialno 

mrežo«. Taka mreža je sestavljena iz osebnih, ekonomskih in profesionalnih odnosov ter 

predstavlja del socialne strukture. Vrednote so pomemben del raziskovanj in preučevanj. 

Jelovac (2000, 20) opredeljuje vrednote kot: 

 temeljna prepričanja ljudi, ki usmerjajo ukrepe in presoje v različnih razmerah, 

 temeljna pozitivna življenjska načela posameznikov in skupin, 

 uresničljive (cilji, ideali, vodila, drža), 

 človekov odnos do nečesa, kar ima zanj večjo pomembnost, ceno, veljavnost v 

primerjavi z nečim drugim. 

 

Obravnavali bomo izsledke obsežne javnomnenjske raziskave Inštituta za družbene vede pod 

vodstvom dr. Veljka Rusa in dr. Zdenka Roterja iz leta 1993 (Jelovac 2000). Obravnavali 

bomo zastavljeno vprašanje, »zakaj ljudje delajo«. V omenjeni raziskavi so dobili štiri 

skupine odgovorov. Tradicionalisti – največ (41,4 odstotka) vprašanih je odgovorilo, da 

delajo iz notranjih nagibov. Ti ljudje so iz nižje izobraženih slojev, starejše osebe, pretežno 

ženske. Delo doživljajo tradicionalistično, kar pomeni, da je to zanje osrednja življenjska 

vrednota. Instrumentalisti – odnos do dela je predvsem instrumentalističen, saj delajo za 

plačo in preživetje oziroma zato, da si pokrijejo nujne življenjske stroške. Ocenjujejo, da se ta 

skupina z leti počasi zmanjšuje. Ne vem – tudi ta skupina se z leti zmanjšuje. Protestanti – v 

tej skupini so ljudje, ki jim delo ni pravi cilj. Gre za pripadnike višjega sloja in moške. Ti 

ljudje se borijo, da svoje delo izvedejo kvalitetno in po najboljših močeh, vendar zanje to ne 

bo nikoli življenjska vrednota. Kakovost dela je za njih bolj pomembna od pridnosti. Njihov 

način dela se približuje protestantski etiki. Kot podjetniki, obrtniki, trgovci in managerji 

najbolj upoštevajo vrednote postindustrijske družbe (kreativnost, podjetnost, uspešnost in 

imidž), ki so daleč od fetišizma dela in gospodarstva, zasnovanega na delovni teoriji vrednot. 

Nujno je izpostaviti dejstvo, da se morajo podjetniki in managerji zavedati, da ob vsej 

raznolikosti in množičnosti potreb in predvsem vrednot svojih zaposlenih plača ni edino 

sredstvo, ki motivira zaposlene. Poznavanje vrednot svojih zaposlenih je izredno pomembno 
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pri oblikovanju timov in izbiri zaposlenih. Vrednote so različne, nekomu več pomeni družina, 

drugemu denar, tretjemu varnost itd. Če podjetnik prepozna vrednote zaposlenih, lahko 

pričakuje višjo stopnjo identifikacije z zaposlenimi v podjetju na osnovi prave mere zaupanja, 

odgovornosti in zvestobe. To so moralne vrednote, brez katerih v poslovnem svetu ni 

možnosti za poslovni uspeh. »Ključ je prepoznavanje vrednot zaposlenih in nudenje takšnega 

okolja, kjer se zaposleni počutijo kot človeško bitje, ki uresničuje svoje sposobnosti in 

znanja« (Jelovac 2000, 31).  

 

2.1.3 Vodenje (management) 

 

Vodenje je eno izmed področij v podjetju. To področje je srce celotne organizacije in njegova 

efektivnost se kaže v rezultatih. Opredelili bomo bistvene značilnosti in elemente, ki so 

pomembni za razumevanje. V vsakdanji praksi vodenje opredeljujemo kot »management«. 

Managerji so osebe, ki planirajo, organizirajo, vodijo in kontrolirajo aktivnosti. Osnovno delo 

vodij (managerjev) je, da vplivajo na sodelavce, da dosežejo svoje cilje oziroma cilje podjetja. 

V literaturi najdemo veliko definicij, ki se nanašajo na vodenje, povzeli bomo nekatere izmed 

njih. Cmiljanič (2013) pravi, da so vodje tisti, ki socialni kapital povečujejo ali zmanjšujejo. 

Vodje oblikujejo način vodenja svojih zaposlenih. Kompetitivna prednost organizacij se 

skriva v vodenju zaposlenih, mobilizaciji njihove želje po sodelovanju in aktiviranju 

njihovega eksplicitnega in znanja. Lipovec (1987, 302) pravi, da »je vodenje proces, skozi 

katerega skuša nekdo svoje sodelavce prepričati, da opravijo tisto nalogo, ki si jo je zažel«. 

Rozman in soavtorja (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 201) opredeljujejo vodenje kot 

»vplivanje na obnašanje in delovanje posameznika in tudi skupin v podjetju in usmerjanja 

njihovega delovanja k zastavljenim ciljem podjetja«. Bistvo sociološkega preučevanja, kot 

pravi tudi Križan (2012, 26), je torej »poiskati ukrepe, ki bodo preko socialnega kapitala 

omogočali izvajanje strategije razvoja organizacije in ji omogočali identifikacijo in 

izkoriščanje kompetitivnih prednosti, ki nastanejo pri medsebojnih odnosih znotraj 

organizacije«. To lahko dosežemo z vodenjem, ki pa je usmerjanje, motiviranje, vplivanje na 

ljudi, da bi zadane naloge čim boljše in s čim večjim zadovoljstvom opravili. Vodenje se 

nanaša na usmerjanje, motiviranje in vplivanje na ljudi, da bi zadane naloge ob čim manjši 

vloženi energiji čim bolj izvrševali. Namen vodenja je oblikovanje vedenja posameznika, 

skupine pri doseganju ciljev. Pri tem pa je pomembno tudi vzdušje, medsebojni odnosi in 

vedenje v organizaciji (Možina, 1992). Po koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja je 

najprej nastala klasična organizacijska teorija, ki je ustrezala takratni stopnji razvoja in 
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ideologijam. Prelomnica masovne proizvodnje in glavna naloga, povečanje stopnje 

produktivnosti, sta bili osnovno vodilo managementa. Zaposleni so bili popolnoma podrejeni 

potrebam strojev. Vodenje je bilo izključno avtokratsko, saj so imeli strogo hierarhijo. Nato 

pa se je v sredini 20. stoletja razvila teorija medčloveških odnosov in prevladovalo je mnenje, 

da je edini pravi način vodenja demokratično vodenje, ki je v svoj proces vključevalo 

zaposlene. Takrat se je prvič pričelo omenjati poistovetenje ciljev zaposlenih s cilji podjetja. 

Organizacije so se začele prilagajati zaposlenim. V 60. letih 20. stoletja pa se je vodenje 

bistveno spremenilo. Prišlo je do razvoja situacijskega modela vodenja, ki se opira na dejstvo, 

da je »situacija« tisti dejavnik, ki je najpomembnejši pri določanju najboljšega načina 

vodenja. V 80. letih 20. stoletja je prišlo do raziskav s področja čustvenih in simboličnih 

vplivov na vodenje. Prihaja do opredelitve neokarizmatičnega vodenja, ki je opremljeno z 

vizijo, transformacijskim in transakcijskim vodenjem. Raziskave nam kažejo, da 

karizmatičnega vodjo zaznamuje dejstvo, da ima vizijo, je pripravljen tvegati in občutljiv na 

pritiske iz okolja. Ljudje, ki jih zaposluje tak vodja, imajo visoko stopnjo motivacije in 

pripravljenosti za trdo delo. Karizma se je izkazala za najprimernejšo, ko je pri delu prisotna 

visoka stopnja stresa in negotovosti (Možina et al., 1994). DuBrin (2000) povzema ključne 

razlike med pojmovanjem stereotipnega, starega managerja na eni in novega managerja na 

drugi strani (glej tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1: DuBrinov vidik starega in novega managerja 

STARI MANAGER NOVI MANAGER 

Sebe vidi kot nadrejenega. Sebe vidi kot pokrovitelja, vodjo tima 

ali internega svetovalca. 

Sledi hiearhiji kontrolnega razpona in 

upošteva verigo komand in ukazov. 

Vzpostavlja delovna razmerja z vsakim 

članom organizacije, ki želi nalogo 

končati. 

Deluje v skladu z organizacijsko strukturo. Spreminja organizacijsko strukturo 

glede na okolje. 

Večino odločitev sprejme sam in zadržuje 

informacije. 

Povabi ostale člane k odločanju in 

informacije deli z zaposlenimi. 

Stremi k obvladovanju ene glavne 

poslovne discipline, kot sta trženje ali 

finance. 

Poskuša obvladovati čim širše področje 

managerskih disciplin. 

Zahteva dolge delovne ure, delavnike. Zahteva rezultate. 

 Vir: DuBrin (2000, 13) 



Bašelj, Maja. 2016. »Pomen socialnega kapitala v podjetništvu.« Magistrska naloga. Fakulteta za 

  uporabne družbene študije v Novi Gorici.      

  

12 

 

Funkcija vodenja danes postaja širša, saj mora zagotavljati participacijo nižjih hierarhičnih 

nivojev pri sprejemanju odločitev o načinih za doseganje ciljev. Govorimo o procesu 

opolnomočenja (ang. Empowerment) zaposlenih kot aktivnosti vodje z namenom, da utrdi 

verovanje zaposlenih v lastno sposobnost. Opolnomočenje sodelavcev je ključno za doseganje 

značilnosti prilagodljive organizacije 21. stoletja, ki se mora prilagajati spreminjajočemu se 

okolju. Sodobni vidiki managementa poudarjajo sodelovanje tako znotraj podjetja kot z 

zunanjimi subjekti. Horizontalni organizacijski odnosi povezujejo podjetja tudi z dobavitelji 

in kupci, ki postajajo del organizacijskega tima. Konkurence se ne vidi več kot sunkovit boj 

za preživetje, temveč bolj kot orodje, ki omogoča odpirati nove načine sodelovanja med 

podjetji. Management vidi v znanju, učinkih mreženja znanja, tako znotraj podjetja kot 

navzven, z drugimi podjetji vzdolž celotne preskrbovalne verige največje izzive za 

oblikovanje trajnih konkurenčnih prednosti (Penger, 2001). 

 

Križan (2012) meni, da mora manager mora v organizaciji 21. stoletja z ostalimi člani tima 

tako znotraj podjetja kot z zunanjimi subjekti delovati kot partner. Pomemben vidik je 

obvladovanje medosebnih odnosov, zagotavljanje participacije nižjih hierarhičnih nivojev in 

kontinuiranega organizacijskega učenja. Ti trendi se v zadnjem času čedalje bolj razvijajo in 

dopolnjujejo z različnimi teorijami in primeri dobrih praks. Pozitivni odnosi v organizaciji so 

temelj za prenos znanja in ustvarjanje učinkovitosti, kolikor je mogoče. Tako je socialni 

kapital del socialnih odnosov znotraj organizacije in lahko prestavlja kritično sredstvo pri 

doseganju maksimalne kompetitivne prednosti organizacije. 

 

2.2 Podjetnik 

 

Cvajdik (2011) povzema ugotovitve naslednjih avtorjev in ob tem še dodaja, da brez 

investiranja v človeški kapital (in seveda tudi v socialni kapital) ob vseh drugih izpolnjenih 

pogojih za uspešnost poslovanja (kot so trg, finančna sredstva, okolje itd.) ne more biti 

uspešnega podjetništva. 

 »Nonaka in Takeuchi (1995) pravita, da je človeški kapital del posameznika in 

predstavlja predvsem znanje, pridobljeno na podlagi izobrazbe in izkušenj« (citirano v 

Cvajdik 2011, 69). 
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 »Johannisson (1999) pravi, da poleg znanja in iz njega izhajajočih sposobnosti v 

človeški kapital nekateri vštevajo še čustva, željo po uspehu, starost in prirojene 

lastnosti« (citirano v Cvajdik 2011, 69). 

 

Ugotavljamo, da je poleg socialnega kapitala pomemben tudi človeški kapital, saj vpliva na 

rast tako podjetnika samega kot tudi podjetja. Človeškega kapitala ne bomo posebej 

obravnavali, lotili se bomo obravnave podjetnika in njegovih temeljnih značilnosti. Podjetnik 

je glavni akter v podjetju in zato ga je smiselno preučevati. Zanima nas predvsem, kdo je 

podjetnik in kakšne so njegove karakteristike. Podjetnik mora sam sebe prepoznati v množici 

opisov s strani različnih avtorjev zaradi lažje razumevanja samega sebe in aplikacije svojih 

lastnosti v podjetniškem okolju. Bečaj (2000, 9) pravi, »da če ne razumemo, kaj je tisto, kar 

človeka žene v oblikovanje in vzdrževanje odnosov z drugimi, potem ne moremo razumeti 

temeljnih in splošnih oblik socialnega vedenja«. 

 

Morrison razlaga pojem podjetnika z mednarodnega vidika. Pravi, da je kar nekaj vodilnih 

korporacij, katere je ustanovil posameznik z jasno vizijo in odločnostjo, da jo bo tudi 

realiziral. Morrison pravi, da je »podjetnikom skupno, da imajo sposobnost zaznati priložnost, 

jo tržiti in v nadaljnjem procesu ustvariti bogastvo in nova delovna mesta ter posledično 

ustvariti korist za celotno družbo« (citirano v Lah 2009, 8). Mihelič (1990, 14) pa opredeljuje 

»podjetnika kot osebo, ki se trudi, da bi tveganje že vnaprej definiral in se mu tako skuša 

izogniti, hkrati pa se zaveda, da največje tveganje zanj pomeni ostati pri starem«. To pomeni, 

da mora podjetnik preseči omejene okvirje in se vedno znova izboljševati pri svojem delu, pri 

tem pa skuša zmanjšati tveganje z znanjem, inovativnostjo in managementom ter uporabiti 

posluh za potrebe tržišča (Lah 2009). Predstavljamo povzetek klasičnih definicij podjetnika 

(Pšeničny et al. 2000, 21): 

 Richard Cantillon (1680–1734): Podjetnik je vsak, ki prejema negotove prejemke. 

 Jean – Babtiste Say (1767–1832): Podjetnik je usklajevalec proizvodnega procesa. 

 Joseph Alois Schumpeter (1883–1950): Podjetnik je inovator. 

 Frank Knight (1885–1972): Podjetnik je usmerjevalec ekonomskih aktivnosti, ki bolje 

kot ostali ljudje ocenjuje negotovost in prevzema odgovornost za točnost svoje ocene. 

 Isreael Kirzner (1824–1911): Podjetnik je posameznik, ki je izredno pozoren in zato 

sposoben spoznati in izkoristiti priložnosti, ki so ostale neopažene.  
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 Harvey Leibenstein (1922–1993): Podjetnik je povezovalec različnih trgov, kompletira 

inpute in zapolnjuje tržne razkorake. 

 Theodor Schultz (1902–1998): Podjetnik je posameznik, ki se odzove na spremembe v 

ekonomskih pogojih in z realociranjem virov, s katerimi razpolaga, prispeva k 

odpravljanju neravnovesnega stanja.  

 William Baumol (roj. 1992): Podjetnik je oseba, ki v odvisnosti od pravil igre v 

delovni družbi usmerja svoje podjetniške sposobnosti v produktivno, neproduktivno ali 

destruktivno podjetništvo.  

 

2.2.1 Temeljne značilnosti in lastnosti podjetnika 

 

Pomembno vprašanje je, ali podjetniki lahko nadomestijo pomanjkanje tako opredmetenih kot 

neopredmetenih sredstev, potrebnih za izkoriščanje priložnosti iz svojih zalog socialnega 

kapitala. Če to lahko storijo, potem je treba definirati »okvir«, ki meri pomembnost 

dejavnikov znotraj podjetniškega procesa in ne le gostote podjetniških mrež (Ferri at al. 

2009). Inovativnost, kreativnost, ustvarjalnost in delavnost so tiste odlike, s katerimi lahko 

opišemo podjetnika. Večina podjetnikov pričenja svoj podjetniški podjem na osnovi izkušenj, 

pridobljenih na prejšnjih delovnih mestih, in želi nadaljevati svojo pot.  

 

V praksi lahko zasledimo »nejevoljo« tistih delodajalcev, katerih zaposleni so se odločili, da 

stopijo na pot podjetništva. Razlog za to je, da znanje in stranke odhajajo s tistim zaposlenim, 

ki odhaja iz podjetja. Lahko bi rekli, da je to nelojalno, a hkrati tudi samostojna volja vsakega 

posameznika. Kritik glede tega ne bomo podajali, saj to ni predmet preučevanja, je pa 

pomembno, da izpostavimo tudi ta vidik, ki otežuje delo podjetnikov, posameznikov.  

 

Kuratko (citirano v Pšeničny 2000, 34) našteva naslednje najpomembnejše lastnosti 

podjetnikov; Predanost in zaupanje v idejo, ki se zrcali v pripravljenosti podjetnika, da se 

odpove marsičemu, da bi uresničil svojo vizijo; želja po uspehu in dosežku; obsedenost s 

priložnostjo; iniciativnost in odgovornost do vseh, ki so vključeni v podjetniški proces; 

vztrajnost pri reševanju najzahtevnejših problemov, ki dejansko predstavljajo izziv; 

sposobnost učenja na napakah – upoštevanje povratnih informacij o uspehu; prepričanje, da 

oni upravljajo z resursi in ne resursi z njimi; sposobnost obvladovanja negotovosti in stalnih 

sprememb, ki so potrebne v rastočem podjetju, prilagodljivost; preračunljivo obvladovanje 
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tveganja; integriteta osebnosti, vredna zaupanja in spoštovanja; pripravljenost na sprejem 

propada; energičnost in dinamičnost; kreativnosti in inovativnost; jasna vizija; samozaupanje 

in optimizem; samostojnost in neodvisnost; sposobnost zgraditi podjetniški, managerski tim.  

 

Timmons (1999) pa navaja: Predanost in odločnost; obsedenost s priložnostjo; strpnost do 

tveganja in negotovosti; ustvarjalnost, samozaupanje in prilagodljivost; motiviranost za 

doseganje rezultatov; sposobnost vodenja. Poudarja tudi pomembnost; energičnost; zdravje 

in čustveno stabilnost; ustvarjalnost in inovativnost; inteligenco; sposobnost motiviranja 

drugih; vrednote; prepričanje o lastni neranljivosti, nezmotljivosti in vsevednosti; 

nesposobnost za dojemanje nasvetov in upoštevanje drugih mnenj; impulzivnost do stopnje 

koleričnosti; neobvladovanje procesov – prepričanje, da sami težko prispevamo k uspehu ali 

neuspehu; perfekcionalizem, neodvisnost za vsako ceno.  Timmons (1989) opredeljuje štiri 

tipe ljudi v podjetju, kar predstavlja spodnja slika. Inovatorji so ljudje, ki so pri svojem delu 

kreativni in posledično pridejo do ogromno novih in enkratnih idej in inovacij. Birokrati so 

manj kreativni in se bolje znajdejo v ustaljenih programih. Managerji so manj kreativni, imajo 

dobre razvite sposobnosti vodenja in delujejo kot stični člen. Podjetniki so ustvarjalni in imajo 

sposobnost vodenja in upravljanja. Pri svojem delu uporabljajo izkušnje. Nelson (2004) meni, 

»da imajo podjetniki skupno lastnost, in sicer odpor do dela v strukturiranem okolju, in ne 

marajo imeti opravka z avtoriteto« (citirano v Kostanjevec 2005, 48). Meni, da se je precej 

podjetnikov osamosvojilo zato, ker so težko prenašali, da so morali delati za druge (glej Slika 

2.1). 

 

Slika 2.1: Štirije tipi ljudi v podjetju glede na ustvarjalnost in inovativnost ter managerske 

spretnosti in podjetniško znanje 

  visoke 

 

 

 

 nizke  visoke 

 

Vir: Timmons (1989, 21) 
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2.2.2 Podjetniško mišljenje in obnašanje  

 

Iivonen in drugi (Iivonen et al. 2011) pravijo, da se inovacijski procesi med podjetniki in 

raziskovalci aktivirajo z interakcijo. Socialni kapital poveča učinkovitost delovanja, na primer 

razširjanje informacij z zmanjšanjem redundance. Če želimo izvedeti več o tem, kako graditi 

in razvijati socialni kapital, predpostavljajo, da je treba razumeti, kako se podjetniki obnašajo 

in kakšna so njihova pričakovanja v interakciji z raziskovalci. Cvajdik (2011) ugotavlja, da 

cilji, ki si jih postavljajo podjetniki in so povezani z njihovimi osebnimi lastnostmi, po 

mnenju mnogih pomembno vplivajo na njihovo rast in rast podjetja. Rast podjetja je odvisna 

tudi od vizije podjetnika in realizacije poslovnih priložnosti, je pa hkrati omejena z znanjem, 

ki je podjetniku dosegljivo. Poleg vizije in želje pa je pomembna tudi odločitev malega 

podjetnika o tem, ali želi rasti. Veliko raziskovalcev in avtorjev je, ki poskušajo razumeti, 

opisati in raziskovati, kakšno je obnašanje in vedenje podjetnikov. J. Timmons je leta 1987 

objavil knjigo z naslovom »Entrepreneursial Mind«. V njej navaja, da je kot prva najbolj 

pomembna podjetniška motivacija. Vloga podjetništva in podjetnika še ni povsem definirana. 

V zgodovini je podjetnik igral številne vloge. Rebernik (1997) omenja naslednje (citirano v 

Pšeničny et al. 2000, 10): 

 podjetnik je oseba, ki nosi tveganje, povezano z negotovostjo, 

 podjetnik je oseba, ki zagotavlja finančni kapital, 

 podjetnik je inovator, 

 podjetnik odloča, 

 podjetnik je gospodarski voditelj, 

 podjetnik je manager ali superintendant, 

 podjetnik je organizator in usklajevalec ekonomskih virov, 

 podjetnik je lastnik podjetja, 

 podjetnik je tisti, ki zaposluje proizvodne vire, 

 podjetnik je tisti, ki sklepa pogodbe, 

 podjetnik je tisti, ki presoja, 

 podjetnik je alokator proizvodnih virov med različne alternativne uporabe. 

 

Irski ekonomist Richard Cantillon, ki je deloval v Franciji, je v zgodnjem 18. stoletju v 

ekonomsko literaturo uvedel pojem »entrepreneur« (ang. podjetnik). Ekonomist se je iz 

predfiziokratskega obdobja osredotočil na podjetnika v svobodnem tržnem sistemu in 
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izoblikoval osnutek tržnega gospodarstva, ki temelji na lastninskih pravicah in na ekonomski 

soodvisnosti. Cantillon je razlikoval tri razrede ekonomskih agentov: zemljiško gospodo, ki je 

finančno neodvisna, podjetnike, ki so vključeni v tržne menjave, kjer tudi prevzemajo riziko, 

da bi si ustvarili dobiček, in najemnike, ki se izognejo odločanju in si s pomočjo pogodbe 

zagotovijo varnost stalnih prejemkov (fiksno plačo). Podjetnik se obnaša špekulantsko, ker 

kupuje danes po fiksni ceni, ker si obeta, da bo jutri s prodajo po višji ceni povečal svoj profit, 

in podjetnik posluje v negotovem okolju in prevzema riziko, ki se ga ne da zavarovati. 

Cantillon ne poudarja podjetnikove osebnosti, temveč funkcijo, ki jo opravlja. Francoski 

politični ekonomist Jean-Baptiste Say pa je v začetku 19. stoletja opredelil »zakon trga« in v 

svoji analizi uporablja tri proizvodne agente: kot najprej so to sredstva, ki so nujno potrebna 

za proizvodnjo izdelka, kapital ali vrednosti (finančni in denarni kapital) in naravni agenti 

(zemlja, zrak, dež in sonce). V procesu razdelitve je podjetnik zadolžen za to, da poplača 

proizvodne vire in zagotovi, da je celotni prihodek porabljen. Tudi Say ni opredeljeval 

nobenih osebnostnih lastnosti podjetnika, temveč je poudarjal le njegovo funkcijo (Pšeničny 

et al., 2000). Joseph Alois Schumpeter pa je predstavnik avstrijske šole in je podjetnika 

umestil v jedro ekonomskega razvoja. Njegova teorija kreativne destrukcije, po kateri je 

inovativen podjetnik glavni povzročitelj tržnega ravnovesja, je diametralno nasprotna 

neoklasični teoriji, ki zagovarja sistematično delovanje trgov. Neoklasična teorija govori o 

tem, da je trg statičen in se spremembe kažejo le v obliki prehoda iz enega ravnovesnega 

stanja v drugega. Schumpeter pa govori, da je trg dinamičen in odvisen od nenehnih 

sprememb. V procesu krožnega toka ekonomskega življenja podjetnik ni potreben, saj je vse 

rutina in tržni krog se obnaša kot mehanizem, ki se obnavlja sam od sebe, odločanje pa je 

rutinsko. Šele s pojavom podjetnika pa pride do korenitih sprememb, saj ta povzroča 

radikalno motnjo v krožnem toku. Podjetniki so po Schumpetrovi teoriji lastniki/managerji 

neodvisnih podjetij, ki prinašajo novosti na trg. Oseba, ki uvaja nove kombinacije, je 

podjetnik. Schumpeter je podjetniku pripisal predvsem inovatorsko vlogo in tako opredeljuje, 

kaj podjetnik počne (Pšeničny et al., 2000).  

 

Ameriški ekonomist Frank Knight je v svoji knjigi »Risk, Uncertanity and Profit« iz leta 1921 

kritiziral dotedanje pojmovanje in razlago dobička. Knight (1921) pravi, »da je primarna 

funkcija prevzemanja rizika, ki se ga ne da zavarovati, podjetniška funkcija. Podjetnik mora 

nase prevzeti odločitev, kaj storiti in kako to storiti, sama izvedba pa postane sekundarnega 

pomena« (citirano v Pšeničny et al. 2000, 16). Knight je razširil Cantillovo pojmovanje 

podjetnika in ugotovil, da element negotovosti spreminja celotno družbo v podjetniško 
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družbo. Avtor ne opisuje in razlaga osebnostih značilnosti, temveč se nagiba v opredelitvi, kaj 

podjetnik počne. Israel Kitzner pa je bil prepričan, da je »v vseh človeških aktivnostih navzoč 

element, ki ga ni možno analizirati v smislu kriterijev ekonomiziranja, maksimiranja ali 

učinkovitosti« (citirano v Pšeničny et al. 2000, 17). Ta element Kirzner imenuje »podjetniški 

element v človeškem odločanju« in je pozoren, na priložnosti in je sposoben zaznati nove cilje 

in proizvodne vire. Kirznerjev podjetnik je čuječ in pozoren in vedno na preži za potencialno 

vrednimi cilji, ki jih še nihče ni zaznal. Torej šele leta 1973 dobimo prve opise podjetniškega 

vedenja in obnašanja. Harvey Leibenstein pa je zgrajen na teoriji učinkovitosti, ki v mnogih 

pogledih odstopa od neoklasične ekonomike. Liebenstein pravi, da za podjetnika obstajajo 

naslednje značilnosti (citirano v Pšeničny et al. 2000, 18): 

 podjetnik povezuje različne trge, 

 sposoben je opravljati tržne pomanjkljivosti, 

 sposoben je kompletirati vložke, 

 ustvarja ali širi časovno vezane identitete, ki preoblikujejo vložke podjetja. 

 

Teodore Schultz, Nobelov nagrajenec in predstavnik najvplivnejše smeri teoretikov 

človeškega kapitala, je leta 1990 rekel: Temeljna podjetniška sposobnost, lastna večini ljudi, 

torej ni samo spopadanje z neravnovesjem temveč realociranjem virov, s katerimi ljudje 

razpolagajo. Vsako gospodarstvo, ki se modernizira, je v stanju nenehnega neravnovesja. 

Spremembe, ki jih prinaša modernizacija, povzročajo, da se ljudje soočajo z vprašanjem, 

kako razporediti svoj čas in svoje proizvodne vire. Podjetniške sposobnosti spopadanja z 

neravnovesjem in sposobnost realociranja virov so lahko prirojene in pridobljene. Del, ki je 

pridobljen, je mogoče večati z izkušnjami, prakticiranjem, izobraževanjem ipd. (citirano v 

Pšeničny et al. 2000, 20).   

 

Schulz dejansko govori o tem, da se mora podjetnik spopadati z neravnovesjem – podjetnik 

mora biti fleksibilen na spremembe. Schultzovo pojmovanje podjetnika pa razširja koncept 

podjetnika, da ima sposobnost, da se spoprime z neravnovesjem in da je podjetniško moč 

možno pridobiti skozi šolanje. 

 

Kot zadnji avtor, ki ga bomo obravnavali, pa je William Baumol, ki je leta 1986 opredelil 

podjetnikovo obnašanje, saj je mnenja, »da mora podjetnik navdihovati, voditi, ne sme 

dopustiti, da bi se stvari rutinizirale in izvaja voditeljstvo« (citirano v Pšeničny et al. 2000, 
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22). Leta 1987 je strokovno in politično javnost pretresla objava rezultatov raziskave 

ameriškega ekonomista Davida Birscha s temeljim sporočilom, da so mala podjetja dejanski 

generator ekonomske rasti v Združenih državah Amerike. S tem so tudi ovrgli pomembna 

izhodišča neoklasične ekonomike. To je bil pomemben mejnik, katerega se je že prej dotaknil 

tudi Schumpeter. Raziskava je preusmerila pozornost ekonomistov na podjetnike in iz njih 

naredila »heroje« predvsem zaradi naslednjih spoznanj (Pšeničny et al. 2000): 

 podjetniki so ustvarjalci narodnega bogastva z uvajanjem inovacij, 

 podjetniki so glavni motor gospodarske rasti in ustvarjalci novih delovnih mest, 

 podjetniki zagotavljajo mehanizem distribucije bogastva, ki temelji na inovaciji, 

trdem delu in prevzemanju tveganja. 

 

Kot pravi Pšeničny (Pšeničny et al. 2000), so se v raziskovanje podjetništva poleg 

ekonomskih teoretikov vključili tudi znanstveniki iz ostalih družbenih ved. Poglede na 

podjetnika in podjetništvo bi lahko razdelili v tri osnovne sklope. 

 Prvi sklop je značilen za ekonomiste, ki se ukvarjajo predvsem z vprašanjem 

»kaj«. Osredotočeni so na ekonomski sistem, ko podjetniki opravljajo svojo 

funkcijo. Gledajo na neto učinek na funkcioniranju ekonomskega sistema. 

Temeljna enota je podjetniška funkcija in njen učinek na ekonomski sistem 

 Drugi sklop je značilen za raziskovalce s področja sociologije in psihologije, ki se 

ukvarjajo s podjetnikom kot posameznikom. Zanima jih, zakaj podjetnik to počne. 

Jedro in temeljna enota je analiza človeškega bitja, ki ima svojo individualno 

zgodovino, izkušnje, motivacijo, cilje, vrednote in ideje. Psihologija se s 

podjetnikom ukvarja na ravni posameznika, sociologija pa znotraj vrednostnega in 

statusnega družbenega okvirja.  

 Tretji sklop je skupina raziskovalcev, ki podjetniške stvarnosti ne samo raziskuje, 

temveč v njej tudi aktivno sodeluje. Ta skupina se ukvarja s ponujanjem orodij, s 

katerimi lahko podjetniki bolj uspešno opravljajo podjetniško funkcijo.  

 

Te sklope lahko razdelimo v dve skupini glede na to, ali se problematike lotevajo z makro ali 

mikro vidika. Za makro pristop je značilno, da išče vzroke za uspeh oziroma neuspeh v široki 

paleti faktorjev, kjer imajo poudarek eksterni faktorji, ki so izven nadzora podjetnika. To so 

predvsem institucionalna podpora podjetništvu, ugodna klima, podpora širšega okolja, 

razpoložljivost kapitala itd. Za mikro pristop pa so značilni interni faktorji, katere lahko 
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podjetnik nadzoruje, uravnava in usmerja. Mikro pristop je usmerjen v samega podjetnika in 

njegove lastnosti (Pšeničny et al. 2000). V magistrski nalogi se bomo osredotočali na mikro 

vidik, ki ponuja pogled v podjetniški proces in ključne lastnosti podjetnikov. Poznavanje 

ključnega akterja v podjetju je potrebno za oblikovanje in upravljanje s človeškimi viri. Kdo 

je podjetnik in kakšne vrste podjetnik je, je ključ do uspešnega povezovanja in ustvarja 

podjetje ter uspeh, ki ga lahko posameznik doseže na trgu.  

 

Yang (2008) pravi, da podjetnikov socialni kapital vpliva na znanje razvoja novih produktov. 

Zlasti v raznolikosti socialnih mrež postaja znanje o socialnem kapitalu kompleksno in 

centralizirano. Zato mora podjetnik s svojimi dejavnostmi pospeševati aktivnosti v socialnih 

mrežah predvsem na način iskanja nasvetov, vzpostavitve odnosov in medsebojnega 

sodelovanja. S tem se strinja tudi Raluca (2013), ki pravi, da podjetnik lahko s svojim 

vedenjem spodbuja rast socialnega kapitala predvsem z zaupanjem in skrbjo za skupnost. Shi 

in ostali (Shi et al. 2015) opozarjajo, da ima prevelika stopnja zaupanja tudi negativne 

lastnosti. Druga ključna sestavina pa je pozitivno vplivanje na kulturo inovacij in prost pretok 

informacij. To je možno doseči s povezovanjem v mreže premostitvenih in veznih interakcij. 

Povezovanje se lahko omogoči na različnih ravneh – z uporabo različnih interakcij: 

interakcije med skupinami, interakcije z različnimi strokovnimi podjetji, ki so del iste 

skupine, interakcije s skupnostjo, interakcije z dobavitelji, strankami. To ima pozitiven vpliv 

na dostopnost informacij in zmanjševanje stroškov.  

 

2.2.3 Mikro vidik podjetništva 

 

Avtorja Cunningham in Lischeron (1991) sta mikro poglede na podjetništvo razdelala v šest 

osnovnih šol podjetništva, ki opredeljujejo poglede na celoten podjetniški proces in ključne 

lastnosti podjetnikov. Teh šest šol je mogoče razvrstiti na štiri skupine glede na to, ali se 

ukvarjajo z: ugotavljanjem osebnostnih značilnosti podjetnikov, prepoznavanjem priložnosti, 

podjetniškim vedenjem in vodenjem, podjetniškim presojanjem in prilagajanjem. Z 

ugotavljanjem osebnostnih značilnosti podjetnikov se ukvarjata karizmatična šola 

podjetništva (angl. The Great Person School of Entrepreneurship) in psihološka šola 

podjetništva (angl. The Psychological Characteristic School of Entrepreneurship). S 

prepoznavanjem priložnosti se ukvarja klasična šola podjetništva (angl. The Classic School of 

Entrepreneurship). S podjetniškim vedenjem in vodenjem se ukvarjata managerska šola 

podjetništva (The Management School of Entrepreneurship) in voditeljska šola podjetništva 
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(The Leadership School of Entrepreneurship). S podjetniškim presojanjem in prilagajanjem 

pa se ukvarja notranjepodjetniška šola podjetništva (The Intrapreneurship School of 

Entrepreneurship). Razumevanje in poznavanje teh šol je pomembno predvsem zaradi 

boljšega razumevanja podjetništva. Ene nam pomagajo razumeti podjetnikove vrednote, druge 

proces ustvarjanja podjetniških priložnosti, tretje potrebne osebnostne značilnosti ali znanja, 

ki podjetnikom pomagajo do uspeha. 

 

2.2.3.1 Karizmatična (osebnostna) šola podjetništva 

 

Karizmatična šola podjetništva zagovarja naslednje izhodišče: uspešen podjetnik se rodi s 

posebnimi sposobnostmi, med katerimi pomembno mesto zavzema njegova intuicija, ki 

pripomore pri prepoznavanju priložnosti in sprejemanju odločitev. Značilna je močna potreba 

po neodvisnosti, uspehu, vztrajnosti, pogumu in samozavesti. Podjetnik je dober motivator in 

vodja, odlikujejo pa ga tudi naslednje značilnosti: priljubljenost, atraktiven zunanji izgled, 

družabnost, inteligentnost, izobraženost in retorične sposobnosti. Dopolnjuje ga tudi 

odločnost in diplomacija. To so povzetki raziskave in je veliko odvisno od spleta okoliščin 

(Cunningham in Lischeron, 1991). 

 

2.2.3.2 Psihološka šola podjetništva 

 

Psihološka šola zagovarja izhodišče, da so pomembne osebnostne značilnosti posameznika, in 

zagovarja dejstvo, da podjetnike odlikuje poseben sistem vrednot in odnos do dela nasploh. V 

ospredju so trije sklopi osebnostnih značilnosti, in sicer sistem osebnih vrednot, sposobnost 

prevzemanja tveganja in želja po dosežkih. Predstavniki te šole pravijo, da so to prirojene 

značilnosti posameznikov, katere dopolnjujejo vzgoja staršev in okolja (Cunningham in 

Lischeron, 1991).  

 

2.2.3.3 Klasična šola podjetništva 

 

Klasična šola podjetništva izhaja iz Schumpetrove definicije, kjer je v ospredju inovatorska 

vloga podjetnika. Osnovni tezi te šole sta inovativnost in kreativnost, to pa je povezano z 

individualizmom. Osnovna naloga je uvajanje novih kombinacij proizvodnih tvorcev. Avtorji 

pravijo, da se to včasih zdi antisocialno, saj podjetniki postavljajo nov način razmišljanja. Kot 
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primer lahko vzamemo Galileo, Newtona in Darwina, ki so pri svoji ne-konvencionalni poti 

prejeli večje kritike kot pa podporo ljudi. (Cunningham in Lischeron, 1991). 

 

2.2.3.4 Managerska šola podjetništva 

 

Managerska šola podjetništva posveča pozornost predvsem managerskim sposobnostim 

podjetnikov. Podjetnik naj bi bil organizator in manager, ki organizira in izpeje svoj posel z 

namenom doseganja cilja – ponavadi ustvarjanja dobička. Tukaj govorimo o sposobnostih 

prepoznavanja podjetniških priložnosti in serijo aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na 

vodenje podjetja. Ta šola ponuja tudi izobraževanja podjetnikov, ki naj bi zmanjšala 

neuspešne odločitve. Šola se opira na dejstvo, da velika večina podjetij propade zaradi slabega 

vodenja (Cunningham in Lischeron, 1991).  

 

2.2.3.5 Voditeljska šola podjetništva 

 

Voditeljska šola podjetništva ima osnovno izhodišče, da je podjetnik voditelj (ang. Leader), 

ki se pri izvedbi operativnega dela opira na svoje sodelavce. Podjetnik svojih ciljev ne more 

doseči sam, temveč za to potrebuje ekipo, ki mu pri tem pomaga. Ta šola poudarja dejstvo, da 

mora podjetnik imeti sposobnost prilagajanja svojega načina dela potrebam ljudi in mora biti 

spreten pri motiviranju sodelavcev za skupne projekte.  

 

Ključni veščini sta komunikativnost in sposobnost manipulacije z ljudmi. Biti mora dober 

voditelj in mentor, katerega naloga je motivacija, usmerjanje in vodenje sodelavcev. 

Zagovarja dejstvo, da mora uspešen podjetnik biti uspešen manager vodenja svojih 

zaposlenih, torej mora znati voditi ljudi, da bodo pri svojem delu maksimalno uspešni in bodo 

posledično dosegali tudi cilje. Po številnih raziskavah se je ugotovilo, da ne obstaja enoten 

način vodenja zaposlenih, temveč mora podjetnik način primernega vodenja prepoznati in ga 

uspešno implementirati v podjetju (Cunningham in Lischeron, 1991). 

 

2.2.3.6 Notranjepodjetniška šola podjetništva 

 

Cunningham in Lischeron (1991) pravita da, podjetniki so lahko tudi zaposleni v podjetju, ki 

se pri svojem delu obnašajo podjetniško. Ravno s tem se ukvarja notranjepodjetniška šola 

podjetništva. To je odgovor na pomanjkanje inovativnosti in tekmovalnosti znotraj velikih 
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sistemov. Značilnost »notranjih podjetnikov« je, da imajo svobodo odločanja, kar posledično 

vodi do inovacij, ki so ključnega pomena. Tukaj govorimo o prepoznavanju priložnosti in 

stimuliranja podjetniškega vedenja. Ugotavljamo, da različne šole različno opredeljujejo 

podjetništvo in podajajo odgovore na različna vprašanja, ki si jih postavljamo. V Tabeli 2.2 

najdemo različne opredelitve, katere lahko apliciramo na različna področja in načine 

dojemanja podjetnikov/podjetništva. 

 

Tabela 2.2: Osnovni mikro pristopi k proučevanju podjetništva 

Vir: Cunningham in Lischeron (1991, 45–61) 

Šola podjetništva  Pozornost usmerjena na:  Definicija podjetnika: 

Karizmatična 

šola podjetništva 

 Ugotavljanje osebnih 

značilnosti podjetnikov. 

 Podjetniki so izjemno sposobni, 

ambiciozni posamezniki. 

Psihološka šola 

podjetništva 

 Ugotavljanje osebnih 

značilnosti podjetnikov. 

 Podjetniki so rojeni, odlikuje jih 

sistem vrednot in sposobnost 

prevzemanja tveganja. 

Klasična šola 

podjetništva 

 Prepoznavanje 

podjetniških priložnosti. 

 Podjetniki so inovatorji s 

sposobnostjo prevzemanja 

tveganja in sprejemanja 

odločitev v negotovih situacijah. 

Managerska šola 

podjetništva 

 Podjetniško obnašanje in 

vodenje. 

 Podjetnika odlikuje izjemna 

sposobnost prepoznavanja 

priložnosti, katere znajo tudi 

izkoristiti. 

Voditeljska šola 

podjetništva 

 Podjetniško obnašanje in 

vodenje. 

 Podjetnik je vizionar, dober mentor 

in vodja (leader), ima visoko 

sposobnost komuniciranja in 

manipuliranja z ljudmi. 

Notranje-  

podjetniška  

šola podjetništva 

 Podjetniško presojanje in 

prilagajanje. 

 Podjetniki so lahko tudi zaposleni v 

podjetju, ki se pri svojem delu 

obnašajo podjetniško – iščejo in 

izkoriščajo priložnost. 
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2.2.4 Razmerje podjetništva do drugih znanosti 

 

Ugotovili smo, da podjetništvo nima samo ekonomske ali poslovnoorganizacijske dimenzije. 

Podjetništvo je kompleksen sistem, kjer se poleg ekonomije prepletajo tudi druge 

družboslovne vede. Sledi pregled treh različnih tipov dejavnikov, ki lahko vplivajo na 

uspešnost podjetja (Pšeničny et al. 2000). 

 

2.2.4.1 Behavioristična teorija podjetništva 

 

Behavioristi so si pri definiranju podjetništva pomagali s psihologijo, industrijsko psihologijo, 

psihiatrijo in psihoanalizo, s specialisti za človeške vire, s sociologi in organizacijskimi 

behavioristi. Njihov cilj je bilo raziskovanje vedenja podjetnikov; torej definirati ključne 

lastnosti in osebnostne značilnosti. Behavioristi so odkrili 42 lastnosti podjetnikov in 

definirali, da je uspešen podjetnik tisti, ki neprekinjeno posluje pet let (Pšeničny et al. 2000). 

 

2.2.4.2 Teorija okolja v podjetništvu 

 

Okolje in delovna sredina sta dejavnika, ki vplivata na število in tip podjetnikov v nekem 

okolju. Ronstadt (1985) je definiral različno uspešnost podjetnikov v različnih okoljih in času, 

ko na njihovo dejavnost vplivajo različne vrednote in socialni sistemi. Uspeh podjetnika je 

odvisen tudi od tega, v kakšnih socialnih skupinah ali slojih se giblje in dela. Tudi družinsko 

okolje je izredno pomembno, saj se v podjetništvo vključujejo največkrat tisti, ki prihajajo iz 

družinskega podjetniškega okolja (Pšeničny et al. 2000). 

 

2.2.4.3 Sociološka teorija o podjetništvu 

 

Sociologija preučuje medsebojne korelacije med okoljem, podjetnikom in njegovim vplivom 

na okolje. Sociološki vidik deluje komplementarno na psihološki vidik razvoja podjetništva. 

Glavni avtor, ki je postavil temelje, je bil Weber (1976) z znamenitim delom Protestantska 

etika in duh kapitalizma. Govori o tem, da podjetnik uporablja različne načine, da vpliva na 

družbene odnose. Storey (1982) pa pravi, da so podjetniki kreatorji konkurenčne prednosti na 

trgu novih zaposlitev. Dejstvo je, da podjetništvo pospešujejo naslednji dejavniki: družbene 

deviacije, pričakovane vloge v družinah, migracije, spodbude k inovacijam, blagostanje in 

razslojevanje (Pšeničny et al. 2000). 
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2.3 Dejavniki uspešnosti podjetja 

 

Čater (2003) pravi, »da osnove konkurenčne prednosti v strokovni literaturi obravnavajo štiri 

glavne šole, in sicer šola na temelju industrijske organizacije, šola na temelju virov, šola na 

temelju sposobnosti in šola na temelju znanja« (citirano v Čater 2007, 18).  

 

Čater (2007) pravi, da v kolikor želi podjetje biti uspešno na trgu, mora izkoristiti določene 

dejavnike, ki mu to omogočajo. Poskušali bomo definirati glavne skupine osnov konkurenčne 

prednosti in nato proučiti vpliv teh osnov na konkurenčno prednost in uspešnost podjetja. 

Bain (1939) in Mason (1956), so v okviru klasične različice šole industrijske organizacije 

poudarjali, da konkurenčnost podjetja temelji predvsem na zunanjih osnovah. Na drugi strani 

pa so Porter (1981), Lado, Boyd in Wright (1992) ter Gadhoum (1998), poudarjali tudi pomen 

notranjih osnov, predvsem so se osredotočali na strategije, na osnovih katerih podjetja 

odgovarjajo na izzive iz okolja. V teoriji avtorji opredeljujejo tri šole, ki se ukvarjajo z 

vprašanjem ustvarjanja konkurenčnih prednosti na podlagi virov. Ti pa morajo izpolnjevati 

naslednje pogoje: vrednost, heterogenost, redkost, trajnost, nepopolno mobilnost in 

unikatnost. »Vire kot možne konkurenčne prednosti se v strokovni literaturi deli na fizične, 

finančne, človeške – kot to definira Barney (1997), in organizacijske ter kot oprijemljive in 

neoprijemljive – kot so to definirali Michalisin, Smith in Kline (1997). Stalk, Evans in 

Shulman so leta 1992 definirali šolo na temelju sposobnosti, ki v jedro konkurenčne prednosti 

postavlja sposobnosti podjetja« (citirano v Čater 2007, 18–19). Poudarek je na managerskih 

sposobnosti na strani vložkov in izložkov. Pučko (1998), ki opredeljuje šolo na temelju 

znanja, pravi da je to osnova konkurenčne prednosti. S tem se strinja tudi Demarest (1997), ki 

pravi, da gre za komercialno znanje. Edvinsson (1997) pa se je ukvarjal z vprašanjem, kaj je 

znanje podjetja. Meni, da je znanje oziroma intelektualni kapital razdeljen na človeški kapital 

in strukturni kapital. S tem se strinjajo tudi McAulay, Russell in Sims (1997) ter Leonard in 

Sensiper (1998), ki zagovarjajo dejstvo, da je za podjetje bolj pomemben strukturni kapital in 

tiho znanje (Čater, 2007).  

 

Čater (2007) je izvedel raziskavo, kjer je kot osnovno populacijo pri empiričnem preverjanju 

hipotez vzel slovenska podjetja in uporabil bazo podatkov o slovenskih podjetjih 

Gospodarskega vestnika za leto 2002 (Gospodarski vestnik 2002). Pri izbiri enot v vzorcu je 

uporabljal stratificirano vzorčenje. Upoštevanih je bilo 225 vprašalnikov. Strukture 

anketiranih podjetij je naslednja:  
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 pravna oblika: delniška družba (45,3 %), družba z omejeno odgovornostjo (54,7 %); 

 sektor: proizvodni (33,3 %), storitveni (34,2 %), trgovinski (32,4 %); 

 velikost: majhno (33,3 %), srednje (33,3 %), veliko (33,3 %); 

 leto ustanovitve: leta 1989 ali prej (50,7 %), leta 1990 ali kasneje (49,3 %).  

 

Oblikoval je naslednje skupine osnov (Čater 2007, 24):  

 »notranje neoprijemljive osnove, ki so v celoti vezane na podjetje in ne na 

posameznike«. Sem spadajo viri organizacije, sposobnosti, ki so vezane na poslovni 

proces ter na področju izložkov in znanje; 

 »notranje, pretežno neoprijemljive osnove, ki so vezane na posameznike v podjetju«. 

Sem spadajo človeški viri, znanje, sposobnosti managementa ter strategije.; 

 »notranje, pretežno oprijemljive osnove, ki so vezane na podjetje ali na posamezne 

dele (faze) njegovega poslovnega procesa«. Sem sodijo viri kapitala in finančni viri ter 

funkcijske sposobnosti. 

 »zunanje osnove, ki se nanašajo na dobavitelje in kupce«. Sem sodijo majhna 

pogajalska moč dobaviteljev in majhna pogajalska moč kupcev; 

 »zunanje osnove, ki se nanašajo predvsem na konkurenco«. Sem sodijo majhna 

nevarnost substitucije, majhna nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo in nizka 

stopnja konkurence v panogi; 

 »zunanje osnove, ki se nanašajo na narodno-gospodarske značilnosti«. Sem spadajo 

kakovost domačih proizvodnih dejavnikov, kakovost in obseg domačega 

povpraševanja. 

 

Ugotovil je, da imajo različne skupine osnov konkurenčne prednosti različno močan vpliv 

tako na konkurenčno prednost oziroma na njene glavne pojavne oblike kot tudi na finančno in 

nefinančno uspešnost podjetja. Čater (2007) povzema naslednje ugotovitve avtorjev. 

Ugotovili so, da imajo notranje osnove konkurenčne prednosti (tiste, ki izhajajo iz podjetja) 

relativno precej močnejši pozitiven vpliv na konkurenčno prednost in uspešnost podjetja kot 

zunanje osnove konkurenčne prednosti (tiste, ki izhajajo iz okolja). Med notranjimi osnovami 

se kot daleč najbolj relevantne kažejo neoprijemljive osnove, še posebej tiste, ki so vezane na 

podjetje kot celoto in ne na posameznike. V to skupino osnov sodijo predvsem organizacijski 

viri podjetja, sposobnosti, vezane na poslovni proces in izložke iz njega, in znanje, vezano na 

podjetje kot celoto.  
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Te ugotovitve so izredno pomembne za razumevanje pomena socialnega kapitala v podjetju, 

saj imajo večjo težo pri doseganju konkurenčne prednosti ravno notranje osnove v podjetju.  

 

Čater (2007) povzema tudi ostale ugotovitve raziskovalcev. Razmerja med deleži 

pojasnjenega variiranja uspešnosti z notranjimi in zunanjimi osnovami, ki jih navajajo 

posamezne raziskave, se gibljejo od 45,8 odstotka proti 4,0 odstotkom (Rumelt 1991), 36,9 

odstotka proti 6,2 odstotka (Mauri in Michaels 1998), 55,0 odstotkov proti 10,2 odstotka 

(Roquebert, Phillips in Westfall 1996), pa vse do bolj »tesnih« 37,8 odstotka proti 18,5 

odstotka (Hansen in Wernerfelt 1989) in 36,0 odstotka proti 18,7 odstotka (McGahan in 

Porter 1997), vse v prid notranjih osnov. O podobnih rezultatih z uporabo različnih 

raziskovalnih metod poročajo še Barney (1986), Powell (1993) ter Maijoor in Van 

Witteloostuijn (1996), medtem ko raziskave, ki dajejo prednost zunanjim osnovam pred 

notranjimi (Kotha in Nair 1995), redke (Čater 2007, 24).  Pučko (2002a, 2002b) je na primer 

v svojih raziskavah ugotovil, da imajo največji vpliv na uspešnost znanja in sposobnosti, zato 

podpira šoli na na temelju znanja in sposobnosti, med vsemi osnovami konkurenčne prednosti 

(Čater 2007). Rezultati te raziskave so za magistrsko delo izjemno pomembni, saj smo se 

prepričali, da so ravno notranji dejavniki tisti, ki povečujejo konkurenčno prednost podjetij.  

 

2.4 Socio-kulturni dejavniki razvojne uspešnosti 

 

Jasno je, da je podjetje oziroma organizacija uspešna, če je konkurenčna. To je zelo 

kompleksen pojem in zajema različne dejavnike. Adam in ostali (Adam et al. 2011) pravijo, 

da so razvoj in diseminacija tehnoloških sprememb, vključevanje celotne populacije v 

izobraževalni proces, globalizacija itd. pripeljali do tega, da o morebitni kompetitivni 

(ne)uspešnosti odločajo bolj subtilni, neotipljivi in neizračunljivi dejavniki, ki jih je težko 

replicirati. Ekonomski procesi postajajo kompleksni v smislu, da se mešajo z drugimi procesi 

in dejavniki. Zato je kompetitivnost čedalje bolj odvisna od kulturnih in socialnih procesov in 

postaja fenomen, zaradi tega pa je še toliko bolj zanimiv za obravnavo. Adam in ostali (Adam 

et al. 2013) pravijo, da pod razvojno uspešnostjo (pojmoma razvoj in modernizacija) 

razumemo sposobnosti preboja v bližino držav, ki tvorijo inovativno evropsko jedro. Zavedati 

se moramo, da gre za prehod iz industrijske v postindustrijsko družbo ter odmik od 

(pol)periferije in približevanju družbam, ki svojo razvojno uspešnost gradijo na upoštevanju 

človekovega, intelektualnega, kulturnega in socialnega kapitala.  
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2.4.1 Model socio-kulturnih razvojnih dejavnikov 

 

Adam in ostali (Adam et al. 2011, 17) analizo gradijo na treh ravneh. »Kot prva je 

civilizacijska kompetenca, ki jo obravnavamo kot zgodovinsko ozadje razvoja določene 

družbe ali regije. Druga raven je raven razvojnih dejavnikov, ki jih obravnavamo v petih 

sklopih: kognitivna mobilizacija, socialni kapital, podjetništvo, kakovost političnih institucij 

in družbena kohezivnost«. Vsi ti spadajo v interne sestavine, odprtost družbe pa obravnavamo 

kot eksterni dejavnik. Poenostavljeno so torej interni dejavniki odvisni od sinergije znotraj 

določene družbe. Seveda pa je tudi odprtost rezultat notranje organiziranosti in je pomembna 

pri izkoriščanju zunanjih virov za lastni razvoj in aktivno prilagajanje na kompleksnejše 

okolje. Avtorji izhajajo iz predpostavke, da je socialni kapital neodvisna spremenljivka, ostali 

sklopi pa so odvisne spremenljivke. Razvojni uspeh je rezultat civilizacijske kompetence ter 

razvojnih dejavnikov in njihove interakcije. Treba je poudariti tudi sposobnost sinergetskega 

organiziranja, kooperacije in koordinacije, ki pa so temelj tako strateške naravnanosti kot tudi 

glavni pokazatelj sistemske inteligence. Zato avtorji pripisujejo velik pomen socialnemu 

kapitalu. V prvem delu našega dela smo definirali podjetništvo, našo razčlenitev pa bomo 

ustrezno dopolnili in preučili posamezne dejavnike, katere avtorji opredeljujejo kot glavne 

dejavnike razvoja. Največ pozornosti bomo posvetili socialnemu kapitalu, ki je glavna in 

osrednja tema tega dela in povezali tiste točke, kjer se posamezni dejavnik dopolnjuje s 

socialnim kapitalom.  

 

2.4.1.1 Civilizacijska kompetenca 

 

Poljski sociolog P. Sztompka je leta 1993 razvil koncept »civilizacijske kompetence, katero 

opredeljuje kot sklop pravil, navad, vrednot, kot dobro utečeno in polavtomatično spretnost, 

ki je predpostavka za participacijo v moderni civilizaciji« (Adam et al. 2001, 23). V tem 

smislu razlaga štiri poglavite kompetence (Adam et al. 2001): 

 podjetniška kultura (sem spada inovativnost, kompetentnost in racionalna kalkulacija); 

 civilna kultura (sem spada politični aktivizem in participacija); 

 diskurzivna kultura v okviru intelektualnega pretoka idej na podlagi tolerantnosti, 

plurarizma in skepticizma; 

 vsakdanja kultura (občutek za točnost, urejenost, natančnost …). 
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Avtorji (Adam et al. 2001) pravijo, da je Sztompka postavil izredno pomembno definicijo, saj 

jo je mogoče intrepretirati v smislu internacionaliziranih kulturnih predispozicij kot 

pomembne pojasnjevalne variable v kontekstu modernizacije in razvoja. Sztompka pravi: »S 

civilizacijsko kompetenco mislim na kompleksen sklop kulturnih predispozicij, ki zajemajo 

pripravljenost za politično participacijo in samoupravo, delovno disciplino, podjetniški duh, 

izobraževanje aspiracije tehnološke spretnosti, etične principe, estetske senzibilnosti. To je 

nepogrešljiva osnova za polno uveljavljanje in konsolidacijo demokratične politike, tržne 

ekonomike in odprte cirkulacije idej« (Adam et al. 2001, 27).  

 

Civilizacijska kompetenca nam podaja odgovore na mnoga vprašanja, saj gre za strukturo 

elementov, ki posamezniku in skupinam omogočajo orientacijo v različnih sistemih moderne 

družbe. Lahko bi rekli, da gre za vzorec, ki se konstantno spreminja in inovira. To pomeni, da 

je živ proces in se konstantno spreminja. Avtor dodaja pojem kulturnega zemljevida, ki naj bi 

bila osnova za vsako novo generacijo oziroma cikel in kot osnova družbenega, tehnološkega 

in gospodarskega razvoja. V kolikor je prilagoditev civilizacijske kompetence dlje časa, pa 

povzroča slabo izkoriščenost virov ter dodatne stroške (Adam et al. 2001).  

 

V tem procesu se oblikujejo vedenjske zmožnosti in različne variacije, ki pogojujejo 

pripravljenost posameznikov za sodelovanje v moderni družbi. Tukaj pa se oblikuje povezava 

med človeškim, kulturnim in socialnim kapitalom v celotno družbeni razvoj. Na kratko 

povedano: podedovani fond vedenja, vrednotenja in čustvovanja (tradicija) vpliva na 

učinkovitost in konkurenčnost sodobnih družb (Adam et al. 2001). Komponente civilizacijske 

kompetence vključujejo (Adam et al. 2001): 

 delovna in poklicna etika sta v industrijski družbi zelo pomembni. Tu gre za visoko 

vrednotenje dela, delovne disciplice in visoki stopnji odgovornosti. Pomembno se je 

tudi držati dogovorjenih rokov, saj gre za korelacijo med delovno etiko in storilnostjo. 

Pomembna je tudi identifikacija z podjetjem;  

 na področju politike in civilne družbe ter na poslovnem področju je pomembno 

vprašanje sposobnosti in motivacije za kolektivno delo; 

 pravna kultura, ki se bori proti pojavomo klientelizma, nepotizma in korupcije temelji 

na osnovah internalizacije formalno-pravne in birokratske discipline ter občutku za 

podrejanje institucionalnim pravilom; 
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 s povezovanjem in kombinacijo znanj, vrednosti, informiranosti in sposobnosti 

dojemanja osnovnih tehničnih in družbenih procesov, se oblikuje bazično 

funkcionalno znanje, ki omogoča posameznikom in skupinam razumevanje družbenih 

norm in prilagoditev nanje.  

 

2.4.1.2 Kognitivna mobilizacija 

 

Kongnitivna mobilizacija je zelo zahteven in neenakomeren proces, zato se postavlja 

vprašanje kako ohraniti sinhronizacijo tega procesa. Potrebno je oblikovati sistemsko 

kompetitivnost, kjer je poudarek na razvojnih strategijah. Izmed vseh faz je najbolj zahtevna 

t.i. faza kognitivna (učeča se) modernizacije. S tem procesom se oblikuje družba znanja, ki jo 

determinira človšeki kapital in inovacije. Znanje pa postaja glavna ločnica med stopnjo 

razvitosti in nerazvitosti in pa višine sposobnosti med spoznavnimi in inovativnimi potenciali. 

Pomembna je tudi vključitev v usmerjanje družbenega razvoja. Adam et al. (2001, 53) 

naštevajo osnovne komponente: 

 »upravljanje s produkcijo, diseminacijo in aplikacijo znanja«. Tu se oblikujejo 

znanstvene, tehnološke in izobraževalne politike, ki so tudi globalno usklajene. 

Usklajena mora biti tudi povezava med viri znanja in pa porabniki znanja, z namenom 

povečanja obsega pretoka znanja ter razpoložljivosti različnih oblik. Ta povezava je 

močna tudi s stopnjo socialnega kapitala. V kolikor je povezava močna, pride tudi do 

ugodnih in pozitivnih učinkov v družbi.  

 »organizacija izobraževanja in učenja«. Kognitivna mobilizacija ima v osnovi učečo 

se družbo, ki ne nenehno uči in izobražuje. To pa pomeni, da prihaja tako do 

formalnih kot neformalnih oblik učenja ter tudi do socialnega učenja. 

 »spodbujanje in implementacija tehnoloških in socialnih inovacij«. Poudarek je na 

inovativno – strateškem managementu, kar pomeni, da obstaja sodelovanje med 

tistimi, ki problem identificirajo in reševalci problemov. Predpogoj je obstoj interesov 

in potrebe po tehnološki prenovi.  

 »oblikovanje informacijske in telekomunikacijske infrastrukture«. Potrebne so 

investicije v uporabo in nabavo računalniške opreme in informatizacije proizvodnih 

procesov, ter seveda izobraževanje.  
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2.4.1.3 Kvaliteta politike 

 

Kvaliteta politike je zelo kompleksno in večplastno področje, to pomeni, da imamo opravka s 

subjektivno oceno, saj je pojem »merjenje« kvalitete obtežen. Govorimo o idealnem 

družbenem stanju, kjer vladata svoboda in enakopravnost in je resnična oblast v smislu 

odločanja o ključnih odločitvah v rokah ljudi.  

 

Skidmore (2001, 55) pravi, da je parlamentarna demokracija zahodnega tipa edina primerna 

politična ureditev. To je vidik, ki ga danes prakticiramo in naj bi pomenil, da je demokracija 

idealno družbeno stanje, kjer vladata svoboda in enakopravnost. Pogosto pa je s pojmom 

zahodne demokracije povezan tudi pojem tržno gospodarstvo, ki ga demokracija omogoča – 

svoboda odločanja. Pomembno je tudi, da so volitve poštene in relativno pogoste, da je 

delovanje politikov transparentno, obstajati mora svoboda izražanja in neodvisni mediji. 

Seveda so pomembni tudi institucionalni dejavniki kot na primer razvita civilna družba, 

učinkovita pravna država, kompetentna in avtonomna državna uprava ter ostale institucije.  

 

Model kvalitete politike temelji na demokratičnosti. Pojem demokratičnosti označuje 

ujemanje aktualnih institucionalnih aranžmajev in političnih procesov s standardi poliarhične 

demokracije. Za obstoj tega pa je pomembna stopnja svobode in zaščita človekovih pravic. 

Pomembno je tudi delovanje politikov in drugih akterjev, na primer institucij, in seveda 

participacija državljanov. Kot smo že omenili, je pomemben tudi medijski prostor, ki ima 

veliko moč. Seveda pa je obstoj demokracije in njen nadaljni razvoj odvisen od ljudi, njihovih 

vrednot in stopnje razvitosti politične kulture. Veliko vlogo ima pri preprečevanju razvoja 

korucije, ki bi zlorabljale socialni kapital v nasilne namene (Skidmore 2001). 

 

Adam in ostali (Adam et al. 2001) govorijo o treh lastnostih kvalitete politike. Stabilnost: ki 

se nanaša se na obstoj sistema in kako vztrajni so demokratični principi. Na eni strani 

označuje »odsotnost nevarnosti politične destabilizacije, to je prisotnost ali odsotnost 

političnega nasilja. Na drugi strani pa je povezana z dinamiko menjav oblasti« (Adam et al. 

2001, 155). Avtorji govorijo, da je politična stabilnost širok in mnogoplasten koncept. Tukaj 

ga obravnavamo kot ožji koncept. Kot merilo nam kaže trdnosti demokratičnih principov 

izvajanja oblasti, predvsem gledamo na pogostost menjave vlad. Učinkovitost: v splošnem se 

nanaša na »sposobnost države/politike za doseganje splošno sprejetih družbenih ciljev. Sem 

sodijo na eni strani kvaliteta delovanja državnih oziroma političnih institucij (njihova 
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sposobnost oblikovanja in izvajanja politik), način rekrutacije na položaje v državnih 

institucijah, kompetentnost in avtonomija državne uprave« (Adam et al. 2001, 155). Na drugi 

strani pa je pomembna sposobnost države/politike zagotavljanja funkcioniranja družbenih 

področij z lastnimi principi. Transparentnost: označuje »razvidnost razmerij med različnimi 

institucionalnimi akterji, zagotavljanje vedenja v skladu s konsenzalno sprejetimi družbenimi 

normami pravičnosti na različnih sistemskih področjih in sankcioniranje kršitev teh norm« 

(Adam et al. 2001, 155). S transparentnostjo se povezuje tudi pravni okvir, ki se kaže kako 

učinkovite so institucije pravne države. Pomemben je tudi obseg obvladovanja korupcije in 

sledenje pravilom ter izpolnjevanje obveznosti, kar nakazuje na višino kredibilnosti (Adam et 

al. 2001).  

 

Paxton (1999, 96) pa pravi, da je glavni vezni člen med kvaliteto politike in socialnim 

kapitalom element zaupanja (angl. trust). »Zaupanje zajema: Družbeno naučena in družbeno 

potrjena pričakovanja, ki jih imajo ljudje o drugih, o organizacijah in institucijah, v katerih 

živijo, in o naravnih in socialnih pravilih, ki so osnovana za osnovno razumevanje njihovih 

življenj. Politika vpliva tudi na podjetništvo, še zlasti na krepitev podjetniškega duha in 

ustvarjanje podjetništvu prijaznega okolja«. 

 

2.4.1.4 Družbena kohezivnost 

 

»Kohezivnost se nanaša na postmoderno družbeno stanje, ki ga označuje visoka stopnja 

funkcionalne diferenciranosti, hkrati pa tudi visoka stopnja socialne in sistemske 

integriranosti« (Adam et al. 2001, 156). To stanje je popolnoma nasprotno od 

individualistične kompetitivnost. Ti dve stanji sta povezani z integracijo in inkluzivnostjo. To 

pomeni, da take družbe lažje dosegajo soglasje o razvojnih prioritetah.  

 

Družbena kohezivnost je močno povezana tudi z vlogo države, ki preprečuje družbeno 

neenakost in s tem tudi izključenost. Povezana je tudi z nizko stopnjo kriminalitete ter z 

razvitostjo civilne družbe, ki omogoča politično participacijo in obstojem raznih interesnih 

skupin, kjer imajo posamezniki občutek pripadnosti in varnosti. Stanje kohezivnosti je 

zaželjeno, vendar imajo tudi najbolj kohezivne družbe svoje negativne lastnosti (Adam et al. 

2001). 
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2.4.1.5 Podjetniški duh 

 

Ko govorimo o podjetniškem duhu, moramo razlikovati med dvema pojmoma; podjetništvo in 

podjetniški duh. O podjetništvu smo že govorili in je pojem precej ožji in lažje razumljiv. Pod 

pojmom podjetniški duh pa gre za širši koncept. Podjetniški duh je širši pojem, saj v sebi 

združuje tako podjetniški proces kot tudi tiste komponente socialnega in kulturnega okolja, ki 

vplivajo na ekonomski in socialni proces. Obstoj podjetniškega duha omogoča primerne 

reakcije in spremembe v okolju na nove priložnosti in nove okoliščine. 

 

Podjetništvo se pogosto povezuje s tveganjem – kakšen je posameznikov odnos do tveganja. 

Pomembno je tudi dejstvo, da v najnaprednejših družbah ob konstantnem generiranju novih 

podjetniških priložnosti prihaja tudi do propada manj uspešnih podjetjih. To pomeni, da se 

visoke stopnje propadanja podjetij nahajajo v turbolentnem in produktivnem okolju. Ker 

javnost »propad« podjetij obsoja, je pomembno pogledati, kakšen je vrednostni naboj okolja, 

v katerem se podjetje nahaja in se odvijajo podjetniške aktivnosti. Tu gre predvsem za nabor 

kulturnih karakteristik, vrednot, ki omogočajo ali preprečujejo ustvarjanje in razvoj podjetij. 

Okolje, ki je nenaklonjeno tveganju (zaznamovano z neuspehom in prenizko nagrado za 

uspešno tveganje), deluje kot omejevalni dejavnik in posameznike odvrača od iniciative 

podjetniškega vedenja. Obstajajo razlike v tem, kako se podjetje vede. Iskanje podjetniških 

priložnosti lahko poteka na tak način, da so te dejavnosti omejene na posameznike po načelu 

»zero sum game« ali pa potekajo na način »positive-zum game« (Adam et al. 2001).  

 

V podjetniškemu procesu je treba konstantno slediti razvoju in neprestano uvajati spremembe. 

Implicitno zadovoljstvo, kot pravijo Adam in drugi (Adam et al. 2001), z doseženo stopnjo 

razvoja ne le spodkoplje možnosti za kompetitivnost, nadaljnji razvoj in samo preživetje, 

ampak tudi nakazuje na odsotnost podjetniškega duha kot pomembnega razvojnega dejavnika 

določene družbe. Sama učinkovitost izrabe resursov ne zadostuje, temveč je treba razširiti 

ekonomske aktivnosti preko izvornih meja. Za slednje je treba v podjetniški dejavnosti 

neprestano uvajati spremembe v razvoj. Te so lahko kvalitativne ali kvantitativne. Pri 

kvantitativnih spremembah gre predvsem za zmožnost ali nezmožnost rasti podjetja prek 

doseženih kvantitativnih meril. Podjetniško ustvarjanje pa ne more biti ne popolni 

neodvisnosti. Ideje Adama Smitha, »o ločenosti ekonomije od države in da trge lahko vodi 

nevidna roka, pripadajo preteklosti. V današnjem času je jasno, da ima država pomembno 

vlogo pri zagotavljanju osnovnih pogojev stabilnosti in predvidljivosti okolja« (Adam et al. 
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2001, 127). Pri tem mislim predvsem na obstojnost podpornega okolja institucij za 

financiranje ekonomske dejavnosti in na učinkovitost države (kakšna je ekonomska politika, 

kakšni so pravni okviri, sposobnost prilagajanja na ekonomske izzive, učinkovitost birokracije 

in seveda aktivnosti parlamenta) (Adam et al. 2001). 

 

2.4.1.6 Odprtost družbe v mednarodni prostor 

 

Vidik odprtosti, kot ga opredeljujejo avtorji (Adam et al. 2001), je vprašanje odprtosti v 

odnosu do mednarodnega prostora. Odnos med razvojem in odprtostjo ni enoznačen. Če je 

družba pretirano zaprta, pomeni odrekanje določenim resursom ali prevzemanje večjih 

stroškov za pridobivanje resursov. Posledice so stagnacija, nazadovanje in nezmožnost 

kompetitivnosti na daljši rok. Skrajna odprtost pa pomeni, da sistem neselektivno izbere in 

sprejme vse, zaradi česar se lahko porušijo njegove meje in sistem utone v entropiji. Razvojna 

uspešnost bi torej vsebovala vzdrževanje kompleksnosti ravnotežja med obema skrajnostima. 

Vzdrževanje nekega ravnovesja je težavna v primeru majhnih držav, ki imajo še toliko manjši 

manevrski prostor. Zato je primerna prilagodljivost za majhne sisteme še toliko bolj odločilna 

kot za velike sisteme. Na drugi strani pa imajo majhne države še toliko večjo prednost pred 

velikimi, ker lažje vzpostavijo notranji sistem. Sistem, ki je zmožen vzdrževati določene 

parametre, lahko ohranja svoje meje do okolja in hkrati omogoča ali pa celo spodbuja 

prestopanje teh mej v obe smeri. Odprtost je seveda pomembna, ker si družbe med seboj 

izmenjujejo različne resurse (ekonomski, politični, socialni in kulturni). Za našo obravnavo je 

pomembno dejstvo, da so ti resursi med seboj prepleteni (Adam et al. 2001). Avtorji pravijo, 

da ekonomska odprtost vključuje izmenjavo produktov, surovin in storitev, produkcijskih 

faktorjev, posebno kapitala, znanja in delovne sile. Z vidika razvoja pa je bistven vnos 

produkcijskih faktorjev, saj ravno ti omogočajo rast produktivnosti znotraj sistema. Razvoj je 

možen le, če se vneseni resursi navežejo na že obstoječe elemente znotraj sistema in jih tako 

še dodatno okrepijo. Pri vnesenih resursih sta bistvena podjetniški duh, o katerem smo že 

govorili, in kognitivna mobilizacija. Politična odprtost pa zajema uporabo podobnih ali enakih 

političnih praks kot v tujini. Danes so še posebno značilni modeli demokracije, človekovih 

pravic in svoboščin ter ekonomska politika tudi klasične internacionalne organizacije (npr. 

Združeni narodi). Politična odprtost je bistvena za razvoj učinkovitih in demokratičnih 

institucij. Socialna in kulturna odprtost vključujeta (Adam et al. 2001, 177):  
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 pripravljenost za vzpostavljanje komunikacije z drugimi družbenimi oziroma 

kulturnimi okolji; 

 kompetenca za vzpostavljanje komunikacije z drugimi družbenimi oziroma kulturnimi 

okolji, predvsem znanja tujega jezika in osnovnega razumevanja kultur; 

 dejanska vključenost v socialna omrežja, ki premoščajo meje med družbami oziroma 

posedovanja socialnega kapitala, ki presega okvire dane družbe. 

 

Ti vidiki so pomembni, ker spodbujajo odpiranje za vplive tujih kultur, ki prispevajo h 

krepitvi lastnih civilizacijskih kompetenc. Na Sliki 2.2 lahko vidimo, kako so razvojni 

dejavniki med seboj povezani. Ugotovimo lahko, da eden na drugega močno vplivajo. Med 

interne dejavnike se uvrščajo socialni kapital, kognitivna mobilizacija, kvaliteta politike, 

podjetniški duh in družbena kohezivnost. Odprtost družbe je eksterni dejavnik, ki ima svoj 

vpliv na interne dejavnike. Poznavanje zgodovinskih kompetenc je bistvenega pomena. 

Celoten model pa seveda povečuje ali zmanjšuje razvojno uspešnost. Vse te ravni oziroma 

sklope razvojnih dejavnikov lahko operacionaliziramo ali po možnosti tudi kvantificiramo 

(glej Sliko 2.2).  

 

Slika 2.2: Model socio-kulturnih razvojnih dejavnikov 

 

Vir: Adam et al. (2001, 18) 
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Kim in Aldrich (2005) pravita, da trije socio-kulturni elementi omejujejo dostop do 

socialnega kapitala. Kot prvič, da se posamezniki s podobnimi izkušnjami in interesi pogosto 

povezujejo drug z drugim namesto z ljudmi, ki imajo neenaka okolja. Pri tem ustvarjajo 

socialne mreže, kjer je značilna nizka raznolikost. Kot drugič, ljudje živijo znotraj meja 

družine in sorodstvenih vezi in ravno te močne vezi kreirajo distanco. Tretji dejavnik pa sta 

pomanjkanje jasnovidnosti in nezmožnost vedenja, kakšen potencial lahko opravljajo 

posredne omrežne vezi. 

 

2.5 Socialni kapital 

 

Pojem socialni kapital najbolj enostavno opredelimo, če ga poimenujemo kot premoženje v 

omrežjih – gre za vire, ki so vpleteni v omrežja, pri čimer je za obstoj omrežja nujna socialna 

vez. Notranji socialni kapital sestavljata struktura in vsebina odnosov med člani organizacije, 

zunanji socialni kapital pa struktura in vsebina odnosov med člani organizacije in zunanjimi 

partnerji. Socialno omrežje je namreč odprt sistem, ki vključuje izmenjave z okoljem in 

izmenjave znotraj članov skupine. Socialna omrežja niso naravno dana, pač pa so osnovana s 

pomočjo investicijskih strategij povezanih skupin, ki jih uporabljajo za svojo dobrobit (Portes 

1998). »Klasične definicije socialnega kapitala so široke in ga opredeljujejo v smislu socialnih 

omrežij, norm recipročnosti in zaupanja ter pozitivnih posledic, ki jih ima ta kapital za 

posameznika in socialni sistem« (Iglič 2001, 186). V literaturi zasledimo dve prevladujoči 

opredelitvi socialnega kapitala. Kump (2003, 149) pravi, »da je prva opredelitev normativno 

funkcionalistična opredelitev, druga pa je reakcija na prvo in obravnava socialni kapital iz 

perspektive kritične teorije družbe. Normativno funkcionalistična opredelitev socialni kapital 

razume kot norme in odnose, ki povezujejo skupnosti z reciprociteto, zaupanjem in 

vpeljevanjem sankcij za odklone od naštetega«. Po tej definiciji socialni kapital ne pripada 

posamezniku temveč širši skupnosti, saj norme in sankcije posameznika silita k delovanju v 

skupno korist.  

 

Makarovič (Adam et al. 2003, 81) opredeljuje »socialni kapital kot resurs, ki posameznikom 

in organizacijam omogoča doseganje ciljev na podlagi medsebojnega zaupanja in 

sodelovanja«. Socialni kapital v bistvu združuje temeljne strukture organizacije v realnih 

vsakodnevnih okoliščinah. Posamezniki se medsebojno povezujejo, vzpostavljajo vezi in 

omrežja, ustvarjajo kohezijo in tvorijo kapital organizacije, ki ga imenujemo socialni kapital. 

McElroy (citirano v Svetic, 2012) pojasnjuje, »da socialni kapital zajema socialno in kulturno 
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povezanost družbe, norme, vrednote in institucije, ki vplivajo na medsebojno delovanje ljudi, 

in je nujno potreben za prihodnji razvoj in blaginjo družbe. Nanaša se na sposobnost 

posameznikov, skupin, organizacij, da si, zahvaljujoč članstvu v socialnih omrežjih in drugih 

strukturah, zagotovijo koristi oziroma da s tem pripomorejo k izboljšanju učinkovitosti«. 

Avtor tudi izpostavlja dejstvo, da socialni kapital poudarja vrednost medsebojnih razmerij 

med ljudmi v podjetju in tudi med podjetjem in ostalimi podjetji. Zaupanje, vzajemnost, 

skupne vrednote, mreženje in norme so stvari, ki dajejo vrednost v podjetju ali med podjetji v 

smislu pospeševanja transfera informacij in razvoj novega znanja. Lang (2004) pravi, da 

socialni kapital predstavlja vir, ki se nahaja v funkcijsko specifičnih socialnih razmerjih, v 

katere so vključeni posamezniki. Razmerja pa so funkcijsko specifična v smislu, da so lahko 

relevantna za določen izid in irelevantna za kakšen drug izid. Kešeljević (2004) pravi, da je 

socialni kapital utelešen v razmerjih med ljudmi in za razliko od človeškega kapitala ni 

prenosljiv. Medsebojna pričakovanja, vzajemnost in zaupanje pa povečujejo verjetnost 

sodelovanja posameznika pri prenosu znanja. Kot pravi tudi Makarovič (2004), se v okviru 

preučevanja socialnega kapitala srečujemo z različnimi kontekstualnimi vprašanji, predvsem 

pa kako usmeriti socialne vire v kapitalsko logiko. Glavna dilema področja socialnega 

kapitala je zelo podobna področju človeškega kapitala. Poudarek je na družbeni integraciji, 

kohezivnosti, na skupnih vidikih človeškega življenja in ravno pojem kapitala, ki se navezuje 

na določeno premoženje, ki se akumulira v kompetitivno-tržnem okolju (Mihelič 2006). 

Avtor opozarja tudi na dejstvo, da so številni avtorji skeptični glede uporabnosti konceptov 

socialnega kapitala za razvoj družbenih ved. Glavni pomisleki so predvsem težave pri 

merjenju kapitala, pomanjkljivost empiričnih izsledkov in vprašanj strukturiranja te oblike, saj 

ga nekateri še vedno postavljajo v okvirje človeškega kapitala. Kritiki teorij pa opozarjajo na 

dejstvo, da so študije na tem področju še vedno neprepričljive in pomanjkljive. Menijo, da so 

obstoječi ekonomski eksperimenti v organizacijskem vedenju zelo oddaljeni od vedenja 

posameznikov v širši ekonomiji in družbi in so nerealno koncipicirani in nepojasnjeni s 

prepričljivimi primeri. Opozarjajo tudi na napake pri merjenju socialnega kapitala, ker so 

teorije premalo razvite. Iz napisanega lahko sklepamo, da je glavni problem v pomanjkanju 

empiričnih raziskav, iz katerih bi lahko izvirale pomembne teorije (Mihelič 2006). 

 

Kot pravi tudi Makarovič (Adam et al. 2003, 1), »socialni kapital res spada med moderne 

koncepte, vendar to ne pomeni, da bi ga lahko imeli za modno muho. Čeprav je prišel v širšo 

rabo šele zadnja leta, je njegova implicitna raba starejša in širša, kot se zdi«. Pojem socialnega 

kapitala je uspel na produktiven način povezati temeljno sociološko vprašanje vezi med člani 
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posamezne družbe, iz katere izhajajo možnosti za medsebojno povezovanje. S tezo, da 

socialni kapital ni samo trendovski koncept, ampak univerzalni pojem izredne prominence, se 

strinjata tudi Adam in Rončević (v Adam et al. 2003). Pravita, da se socialni koncept od 

ostalih trendovskih konceptov razlikuje vsaj v dveh pogledih. Socialni kapital je namreč 

sociološkega izvora in je bil hitro priznan v mnogih družbenih vedah, poleg tega pa je število 

področij, ki jih ta koncept zajema, zelo velik. Z uporabo tega koncepta se lahko dejansko 

približamo kateremu koli družbenemu pojavu ali situaciji. Socialni kapital se ne uporablja 

samo za zagotavljanje opisa in analize trenutnih ali preteklih razvojnih poti, temveč je na nek 

način brezčasen koncept. Da bi družbeni znanstveniki spoznali njegov potencial in ga 

smiselno uporabljali v družboslovnih raziskavah, mora biti postavljen v koherenten 

metodološki okvir. Nekateri avtorji razumejo socialni kapital kot del človeškega kapitala, 

drugi kot del relacijskega kapitala, tretji pa ga poistovetijo s človeškim kapitalom. Obstajajo 

zagovorniki in kritiki. Idealno ravnovesje najdemo, če pogledamo eno in drugo stran. 

Vsekakor pa je socialni kapital tako kompleksen, da ga je treba obravnavati, preučevati in 

definirati kot samostojno sfero. V nadaljevanju si bomo pogledali, kako lahko socialni kapital 

pridobimo. Peršič opisuje načine pridobitve socialnega kapitala po avtorju Lin (2000) (Peršič 

2013), kar smo prikazali v Tabeli 2.3. 

 

Tabela 2.3: Pridobitev socialnega kapitala 

Pridobitev Opis 

Pretok informacij Posameznik iz omrežja pridobiva koristne informacije o 

priložnostnih iz izbir, ki drugače niso dosegljive. Pretok informacij 

zmanjša transakcijske stroške. 

Vpliv/kontrola Če posameznik pripada skupinam, ki se med seboj poznajo, ima 

možnost kontrole nad pretokom informacij. Asimetrija informacij 

nastane v vertikalnem omrežju.  

Socialno priporočilo 

(kredibilnost) 

Posameznik na podlagi tega, da pripada določeni skupini, omrežju, 

pridobi kredibilnost (zaupanje) in preko tega pridobi vire. 

Okrepitev identitete Ker posameznik pripada določeni skupini, omrežju, pridobi tudi 

veljavo v družbi. Ker je član skupine, ima možnost pridobiti vire. 

Zato je status močno povezan s socialnim kapitalom.  

Vir: Peršič (2013, 44; povzeto po Lin 2001) 
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2.5.1 Merjenje socialnega kapitala 

 

Na račun merjenja socialnega kapitala obstajajo tudi kritike. Avtorji (Adam et al. 2000, 38–

43) pravijo, »da socialnega kapitala ne moremo meriti neposredno, temveč lahko merimo 

samo artefakte; to so posebni tipi stališč, vedenja in institucije ter organizacije, ki jih 

uporabljamo kot »proxy« spremenljivke«.  

 

Opravka imamo z dvema pristopoma, prvi postavlja v ospredje koristi, ki jih ima posameznik 

od vključenosti v neko skupino ali širšo omrežje interpersonalnih odnosov, drugi pa poudarja 

koristi, ki jih od socialnega kapitala ima širša skupnost, institucija ali družba v celoti. Portes 

(1998) je ugotovil, da socialni kapital nastopa v treh funkcijah: kot vir socialne kontrole, kot 

vir družinske podpore in kot vir koristi, ki se jih pridobi z zunajdružinskimi omrežji. Tu 

izpostavlja problem, da prevladuje zaprta oblika socialnega kapitala in ne tista, ki presega 

raven primarnih skupin in partikularnih lojalnosti in deluje povezovalno. Iz tega izhaja 

pomembno spoznanje, da je individualistični pristop nezadosten za optimalno funkcioniranje 

družbenih skupin in podsistemov.  

 

Torej za nas ni pomembno, kakšne koristi ima posameznik od omrežij, ki jih uporablja za 

realizacijo svojih interesov, »temveč vprašanje, kako sociabilnost omogoča ali olajša nastanek 

sofisticiranih organizacijskih struktur in višjo stopnjo usklajenostjo sinergije v procesih 

odločanja na različnih ravneh« (Adam et al. 2000, 38–43). V tem smislu izpostavljamo 

naslednje elemente: 

 socialni kapital bi lahko obravnavali v navezi na človeški kapital oziroma človeške 

vire, saj je poudarek na kvaliteti in intenzivnosti medosebnih odnosov, na kultuviranju 

teh odnosov. Na ta način se namreč ohranja in kroži znanje, intelektualni in kulturni 

kapital. Socialni kapital deluje kot »katalizator«, ki spravlja v obtok druge kapitale in 

jih s strategijami rekonfiguracije in rekombinacije naredi učinkovitejše in dostopnejše 

za uporabo (Adam et al. 2000); 

 socialni kapital ni mogoč brez zunanjih spodbud, motivacije akterjev in brez širše 

podpore oz. institucionalne podpore okolja. Pri obravnavi zunanjih spodbud so 

najpomembnejši vplivi in zgledi, ki prihajajo iz kompleksnejšega okolja (npr. 

Evropska unija), kjer se zahteva večja stopnja učinkovitosti, koordinacije, intenzivni 

pretok informacij in hitra diseminacija znanja, saj vse to ustvarja pritisk po 
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fleksibilnejših in zapletenejših organizacijskih oblikah. Spodbude iz domačega in 

tujega okolja ter motivacija lahko vzpostavijo temelje za nove oblike organizacijskega 

delovanja, toda stabilizacija teh oblik se zgodi takrat, ko jih ožje okolje prepozna in 

sprejme (Adam et al. 2000). 

 

Gibbons pravi, da so glavni sestavni učinki socialnega kapitala zaupanje, koorperacija in 

usklajeno delovanje ter participacija. Zavedati pa se moramo, da so ti elementi zelo 

kompleksni. Problem socialnega kapitala se ne da zreducirati na obstoj zaupanja, to je lahko 

le pogoj ali posledica koorperacije. Določena mera kooperativnega obnašanja je seveda nujna, 

spodbudna iz težnje po tekmovalnosti oziroma konkurenčnosti (Adam et al. 2001). 

 

Izpostavili bomo študijo, ki sta jo izvedla avtorja Rodríguez-Pose in Viola von Berlepsch 

(2012). Rezultati regresijske analize jasno dokazujejo prisotnost pozitivne in robustne 

povezave med socialnim kapitalom in individualne sreče vseh evropskih držav. Iz tega lahko 

tudi sklepamo, da socialni kapital merimo z neodvisno ali odvisno spremenljivko. Putnam 

(1993) je v svojih raziskavah meril socialni kapital s pomočjo intenzitete vključenosti v 

skupnosti, deležem sodelovanja na volitvah, z vključenostjo v prostovoljno delo, s pogostostjo 

neformalnega druženja in z izraženo stopnjo medsebojnega zaupanja (Adam et al. 2003).  

 

Mihalič (2006) pa pravi, da v okviru metodologije merjenja socialnega kapitala v 

organizacijah obstaja že veliko število pristopov, znotraj katerih lahko tako teoretiki kot 

praktiki uporabljajo dokaj različen nabor indikatorjev merjenja. Mihelič (2009) izpostavlja 

nekaj najbolj temeljnih indikatorjev merjenja: 

 kakšna je stopnja vključenosti zaposlenih v skupine in time, 

 možnost sodelovanja zaposlenih pri odločanju, 

 prisotnost nehierarhične in demokratične komunikacije, 

 stopnja medsebojnega poznavanja med zaposlenimi, 

 splošno vzdušje v organizaciji, 

 stopnja medsebojnega sodelovanja in zaupanja, 

 možnost druženja zaposlenih izven dela in 

 razvitost prijateljske in sproščene klime.  
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Foxton, Frederic in Jones Richard (2011) opredeljujejo različne vrste socialnega kapitala, 

katere je mogoče opisati z vidika različnih vrst omrežij: 

 lepljenje (ang. bonding) socialnega kapitala – opisuje tesnejše povezave med 

ljudmi in je značilno za močne vezi npr. med družinskimi člani ali med člani iste 

etnične skupine; 

 premostitveni (ang. bridging) socialni kapital – opisuje bolj oddaljene povezave 

med ljudmi in je značilna šibkejša vez v smislu več medsektorskih povezav npr. s 

poslovnimi partnerji, znanci, prijatelji iz različnih etničnih skupin, prijatelji 

prijateljev; 

 povezovanje (ang. linking) socialnega kapitala – opisuje povezave z ljudmi na 

položajih moči in je značilna za odnose med tistimi znotraj hierarhije, kjer 

obstajajo različne ravni; 

 moč – je dobra za dostop do podpore iz formalnih institucij. Ukvarja se z odnosi 

med ljudmi, ki niso v enakopravnem položaju. 

 

2.5.2 Viri in dimenzije socialnega kapitala 

 

Pri preučevanju je treba poznati vire socialnega kapitala. Adler in Known (Adam et al. 2003) 

sta prišla do zaključka, da obstaja precejšna zmeda v raziskovanju virov socialnega kapitala. 

Pogledi na vire se razlikujejo od disciplinarnega ozadja posameznega avtorja in od 

problemov, s katerimi pristopijo s konceptom socialnega kapitala in ali se osredotočajo na 

omrežja (strukturna dimenzija), skupne norme (relacijska dimenzija) in skupna verovanja 

(spoznavna dimenzija). Nekateri avtorji zamenjujejo vire s posledicami in zato so ločnice še 

toliko težje opredeljene. Na odgovor sta Narayan in Cassidy razvila multi-dimenzionalni 

model socialnega kapitala. Oblikovala sta t. i. »Global Social Capital Survey«. Omenjata dve 

ilustrativni približni (proximate) determinanti (komunikacijo in opolnomočenje), sedem oblik 

(skupinske značilnosti, posplošene norme, občutje pripadnosti, vsakdanja sociabilnost, 

sosedske povezave, prostovoljnost in zaupanje) in pet ilustrativnih socialnih, političnih in 

ekonomskih rezultatov (kompetentnost vlade, poštenost vlade in njena korumpiranost, 

kvaliteta vladanja, mir in varnost ter politični angažma).  

 

Pregled literature kaže, da je zaupanje bodisi kot vir socialnega kapitala, kar je postavil 

Coleman, ali pa kot dimenzija, kar so izpostavili avtorji Putman, Fukuyama, Narayan in 
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Cassidy. Zaupanje je možno razumeti tudi kot posledico socialnega kapitala. Pri raziskovanju 

se srečujemo z dvema glavnima problema, in sicer (citirano v Adam et al. 2003, 13): 

1. problem virov in posledic; 

2. ali je socialni kapital odvisna, neodvisna ali intervenirajoča spremenljivka? 

 

Portes (1998) pa na drugi strani pojasnjuje, da so vir socialnega kapitala osebe, s katerimi 

posameznik prihaja v stik in izkoristi prednosti medsebojnega odnosa. Portes je skušal 

oblikovati sistematično definicijo, ki temelji na razlikovanju med konsumatorno in 

instrumentalno motivacijo za človeško delovanje. Tako je v sklopu tega definiral štiri vire 

socialnega kapitala. »Na konsumatornih normah temelječa vira sta ponotranjenje vrednot in 

omejena solidarnost, medtem ko sta vzajemna menjava in izsiljujoče zaupanje normi, ki 

temeljita na instrumentalnih motivacijah« (citirano v Adam et al. 2003, 14–15). 

 

Analiza ugotovitev posameznih avtorjev pokaže, da avtorji poudarjajo različne vire socialnega 

kapitala, med najbolj pogostimi viri socialnega kapitala pa zasledimo naslednje (Adler in 

Kwon 2000): 

 

2.5.2.1 Zaupanje 

 

»Zaupanje je prepričanje, da je kdo sposoben, voljen narediti, kar se pričakuje; je prepričanje, 

da je nekdo pošten in iskren; je prepričanje, da je kaj dobro in da bo dobro vplivajo na 

uresničitev določenih pričakovanj« (SSKJ, 2000). Dejansko pa je to psihološko stanje 

posameznikov, medtem ko je socialni kapital značilnost strukture družbe. Zaupanje je eden 

najpomembnejših temeljev socialnega kapitala in med njima obstaja tesna povezava. Mreže, 

norme, prepričanja in formalna pravila vzajemno vplivajo na zaupanje in s tem tudi na 

socialni kapital. Medsebojno zaupanje je rezultat bližine, podobnosti, značilnosti mreže, 

skupnih norm in enakih prepričanj ter formalnih pravil (Adler in Kwon 2000). 

 

2.5.2.2 Mreže 

 

Termin mreža običajno pomeni neformalne medsebojne odnose. Omrežja so sestavljena iz 

socialnih vezi med posamezniki. Socialne mreže pomembno vplivajo na socialni kapital 

članov mreže na dva načina, in sicer preko neposrednih vezi glavnega akterja in preko 

posrednih vezi, ki jim jih nudi celotna struktura širšega omrežja. Na osnovi neposrednih in 
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posrednih vezi si posamezniki lahko zagotovijo pomoč ali dostop do virov, ki jih potrebujejo. 

Makarovič (2003, 82) govori o notranjem socialnem kapitalu, ki ga »poseduje tista 

kolektiviteta, ki je na podlagi dobro razvitih notranjih socialnih omrežij in notranje kulture, ki 

spodbuja zaupanje in sodelovanje med člani, superiorno notranje organizirana in s tem v 

prednosti pred drugimi«. Po Adleru in Knownu (2002) vsebuje socialna struktura organizacije 

tri vrste odnosov: kot prvo so to hierarhični odnosi, pri katerih spoštovanje avtoritete 

omogoča materialno in nematerialno varnost zaposlenih. Določene so striktne obveznosti in 

dolžnosti. Kot drugo so to tržni odnosi, skozi katere se izmenjujejo proizvodi in storitve. 

Bistvo teh odnosov so sporazumi, ki so jasni in specifični in v primeru kršitve vsebujejo 

sankcije. In kot tretji so to družbeni odnosi, v katerih so prisotni naklonjenost in darila. 

Sodelovanje ni vnaprej znano in poteka spontano, nevidno in nedoločeno. Razvoj teh odnosov 

poteka ob prisotnosti sodelovanja in zaupanja.  

 

2.5.2.3 Prepričanja  

 

Socialni kapital izhaja iz splošnega prepričanja, ki omogoča posameznikom izmenjevati 

skupne ideje in daje vrednost skupnim izkušnjam – če imajo zaposleni nasprotna prepričanja, 

bodo skupaj zelo težko shajali in se razumeli. Medsebojna komunikacija in razumevanje med 

ljudmi omogočita oblikovanje skupnih pričakovanj, predvidevanj in pogledov na dogajanja, 

kar pospeši njihovo skupno aktivnost in možnost doseganja skupnih ciljev. Musek (2002, 4) 

povzema Muska (1993, 2000) in Schwartza (1987, 1996), ki pravita, »da se vsi pomembni 

psihološki modeli in teorije vrednot ujemajo v oceni, da lahko na vrednote gledamo kot na 

prepričanja o splošnih kategorijah vrednega in zaželenega, ki jih imamo za življenjska 

vodila«.  

 

Dejstvo je, da ima vsak izmed nas svoj sistem, po katerem živi in deluje. To je dejansko del 

naše osebnosti in seveda vpliva na naše odločitve, samospoštovanje in samovrednotenje. 

Kadar ravnamo v skladu z našimi vrednotami, jih ohranjamo in krepimo. Kadar pa se 

obnašamo v nasprotju z njimi, se ne počutimo dobro. Podobno se tudi dogaja na delovnih 

mestih. Če je posameznik na delovnem mestu, ki od njega zahteva obnašanje, ki je v nasprotju 

z njegovim vrednotami oziroma prepričanjem, potem na delovnem mestu ne bo uspešen. Kot 

primer navajamo zaposlenega, kateremu je glavna vrednota družina. Ko delodajalec zahteva, 

da dela nadure in vikende, katere sicer preživi s svojo družino, bo zaposleni imel občutek 

krivde, stresa in na delovnem mestu ne bo produktiven.  
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2.5.2.4 Norme 

 

»Družbene norme so pravila, ki usmerjajo vedenje posameznika v določeni situaciji. Izhajajo 

iz vrednot posamezne družbe in določajo, kaj je primerno vedenje v neki družbi« (Svetic, 

2012). Če posameznik krši družene norme, je zato lahko sankcioniran (pozitivno oziroma 

negativno). Nekateri avtorji celo menijo, da socialni kapital temelji na normah, ki so prisotne 

v neki družbi. Predvsem Portes in Putnam se osredotočata na normo splošne vzajemnosti; ti 

nekaj storiš za nekoga in on vzajemno nekaj stori zate (Musek 2002). Ule (2000) pravi, da so 

subjektivne norme mera, s katero označujemo vpliv socialnega okolja na vedenje 

posameznika. Subjektivne norme so soroden pojem socialnim normam, ki so definirane kot 

eksplicitna in implicitna pričakovanja in standardi socialnega delovanja, govorjenja, 

razmišljanja in čustvovanja v različnih situacijah. Ule (2000) pravi, da subjektivne norme 

odražajo posameznikovo subjektivno mnenje o tem, kaj drugi pričakujejo od njega 

Subjektivna norma ne izraža nekega neposrednega socialnega konteksta, ampak je skupek 

dveh skupin prepričanj: 

1. prva skupina prepričanj se nanaša na to, kaj meni posameznik, da mora storiti in česa 

ne sme (normativna pričakovanja); 

2. drugi dejavnik moči socialnega pritiska pa je odvisen od potrebe posameznika, da bi 

ustregel drugim (motivacija za podrejanje). 

 

Kakšen vpliv imajo norme na vedenje, je odvisno od posameznikove pripravljenosti in 

njegovih osebnostnih lastnosti, koliko se podredi pričakovanjem socialne skupine. 

 

2.5.2.5 Formalna pravila 

 

Vlada, ki jo lahko razumemo kot vir socialnega kapitala, lahko v veliki meri vpliva na 

obnašanje družbe. Orodje, s katerim vpliva na to, so njeni ukrepi. Formalna pravila institucij 

lahko preoblikujejo strukturo socialne mreže in vsebino socialnih vezi, zato lahko vplivajo 

tudi na norme in prepričanja. Spoštovanje človekovih pravic je tako na primer zmanjšalo 

rasno nestrpnost v socialnih mrežah določenih družb (Adler in Kwon 2000). Glede na to, da 

še vedno obstajajo polemike glede virov in posledic socialnega kapitala ter vprašanja 

odvisnosti oziroma neodvisnosti, pa lahko brez težav govorimo o pozitivnih in negativnih 

lastnostih. V številnih organizacijskih študijah koncept socialnega kapitala pridobiva na 
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vrednosti, kar dokazuje, da je to močan faktor, ki pojasnjuje uspeh na številnih področjih. V 

nadaljevanju povzemamo ugotovitve in trditve več avtorjev (Adler in Kwon 2002). 

 Socialni kapital vpliva na karierni uspeh (Burt 1992; Gabbay in Zuckerman 1998; 

Podolny in Baron 1997) in izvršno kompenzacijo (Belliveau, O'Reilly in Wade 1996; 

Burt 1997a).  

 Socialni kapital pomaga delavcem najti zaposlitev (Granovetter 1973, 1995; Lin in 

Dumin 1996; Lin, Ensel in Vaughn 1981) in ustvarja bogatejši bazen za rekrutiranje v 

podjetjih (Fernandez, Castilla in Moore 2000).  

 Socialni kapital omogoča izmenjavo med viri in inovacijami produktov (Gabbay in 

Zuckerman 1998; Hansen 1998; Tsai in Ghoshal 1998), kreira intelektualni kapital 

(Hargadon in Sutton 1997; Nahapiet in Ghoshal 1998) in križne funkcionalne time 

efektivnosti (Rosenthal 1996). 

 Socialni kapital zmanjšuje obrestne mere (Krackhardt in Hanson 1993) in 

organizacijske stopnje nereševanja (Pennings, Lee in van Witteloostuijn 1998), 

pospešuje podjetništvo (Chong in Gibbons 1997) in pomaga pri nastajanju novih 

podjetij (Walker, Kogut in Shan 1997).  

 Socialni kapital krepi odnose z dobavitelji (Asanuma 1985; Baker 1990; Dore 1983; 

Gerlach 1992; Helper 1990; Smitka 1991; Uzzi 1997), regionalno produkcijsko mrežo 

(Romo in Schwartz 1995) in medsebojno učenje med podjetji (Kraatz 1998). 

 

Rončević (2005) je v svoji študiji ugotovil, da rezultati analize nujnih pogojev nakazujejo, da 

so civilizacijska kompetenca, socialni kapital, kognitivna mobilizacija, kvaliteta politike, 

podjetniški duh, družbena kohezivnost in odprtost družbe v mednarodno okolje nujni pogoji 

za razvoj uspešnosti. To potrjuje tudi študija, ki sta jo izvedla Rončević in Adam (Rončević in 

Adam 2004), kjer sta na temelju analize postavila tezo, da je ena ključnih ovir za doseganje 

večje sistemske konkurenčnosti Slovenije še vedno nezadostna raven socialnega kapitala v 

obliki generaliziranega zaupanja, kooperacije in samoorganizacije, kar ima negativen vpliv na 

zmožnost za ustanavljanje projektnih in asociacijskih tipov organizacij kot tudi oblikovanje 

intermediarnih struktur. Ta vpliv je posebej opazen v tistih komponentah, ki zahtevajo 

intenzivno komunikacijo in posebne (nekonvencionalne) rešitve, ki temeljijo na spontani 

sociabilnosti. Vse to dokazuje, da je model socio-kulturnih dejavnikov pomemben model, ki 

pospešuje generalizirano rast socialnega kapitala in njegovih pozitivnih učinkov. 
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2.5.2 Ravni socialnega kapitala 

 

Sociali kapital obstaja na različnih ravneh. Iglič (2005) pravi, da je prva raven posameznika 

oziroma mikro raven. Ta vez opredeljuje močne sorodstvene in prijateljske vezi. Kot druga pa 

je raven organizacije oziroma mezzo raven, ki jo definirajo odnosi sodelovanja v delovnem 

okolju. Kot tretja pa je raven države oziroma makro raven, ki jo predstavlja generalizirano 

zaupanje v sodržavljane. Stopnja ravni se razlikuje na ravneh, to pomeni, da je socialni kapital 

lahko na eni stopnji močan, na drugi stopnji pa šibek (Šega, 2006).  

 

Gemacher (2011) v združevanju Bourdieujeve, Putnamove in Fieldove konceptualizacije 

izpostavlja tri različne, a temeljne tipe socialne kohezivnosti, ki jo omogočajo vezi, norme in 

zaupanje, in sicer (Valenčič Zuljan et al. 2012): 

 na mikro ravni obstojijo t. i. intimna razmerja med družinskimi člani in dobrimi 

prijatelji. Ta razmerja so nujno omejena glede števila oseb, s katerimi se posameznik 

povezuje v razmerja« (Valenčič Zuljan et al. 2012, 12). Socialni kapital na mikro ravni 

je pomemben za uspešno reševanje stisk, ki so povezane z vsakdanjim življenjem, in 

za občutek pripadnosti in sprejemanja drugih. Iglič (2005) pravi, da na tej ravni 

govorimo o prijateljskih, sorodstvenih in opornih omrežjih. Tu gre za močne 

prijateljske vezi, medsebojno pomoč in druženje izven samega delovnega mesta (Šega, 

2006); 

 na mezzo ravni »je socialni kapital pomemben zaradi kolektivne akcije v delovnem 

okolju, predvsem za pridobivanje informacij in boljši dostop do virov informacij« 

(Valenčič Zuljan et al. 2012, 12). Na tej ravni najdemo predvsem srednje močno do 

šibke vezi. Za te vezi je značilno, da so dolgoročne, dokaj pogoste, ni pa nujno, da so 

zraven vpletene tudi v osebnem smislu. Iglič (2005) pravi, da se mikro ravni razlikuje 

predvsem v tem, da so na mezzo ravni odnosi na delovnem mestu strogo profesionalni 

in vezani na delovno mesto ter delovni čas. S temi vezmi se oblikujejo tudi odnosi 

vzajemnosti in zaupanja z dobavitelji in kupci. (Šega 2006). Na mezo ravni obstojijo 

stiki in razmerja z ljudmi, ki jih poznamo in z njimi delimo podobno socialno okolje 

(soseščine, šole, delovna mesta itd.); te skupine so že bistveno bolj številčne; 

 makro raven »predstavlja povezovanje na podlagi podobnih prepričanj, nazorov, ki 

jih delimo s poznanimi in neznanimi člani enotne socialne skupnosti« (Valenčič 

Zuljan et al. 2012, 12). Na makro nivoju obstajajo odnosi med ljudmi, ki se ne poznajo 
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in niso člani istih socialnih omrežij. Iglič (2005) pravi, da so vezi tukaj anonimne in 

odvisne od generaliziranega zaupanja in kolektivne identitete, ki vodita v sodelovanje 

in pozitivni odnos do tistih, s katerimi nismo povezani v socialno omrežje. Tu 

govorimo predvsem o splošnem zaupanju. Kolektivna identiteta povzroča solidarnost, 

sodelovanje in socialno oporo (Šega, 2006). 

 

Pierre Bourdieu je socialni kapital označil kot agregat aktualnih ali potencialnih virov, s 

katerimi razpolagajo trajnejša razmerja. Ključna ideja je v tem, da so izvor socialnega kapitala 

socialne mreže. Socialni kapital je kombinacija treh mrežnih lastnosti (Dragoš in Leskovšek 

2003, 43) »navzočnost pomembnih virov, ki jih vsebuje določeno socialno omrežje; 

dosegljivost teh virov za pripadnike mreže; uporabnost teh virov za posameznike in skupine v 

smislu učinkovitosti in uspešnosti«. Konceptualna prednost je v usodni povezanosti med 

posameznikovimo umeščanjem v mikroomrežja, njegovo izključenostjo na življenjsko 

pomembnih področjih in splošno družbeno neenakostjo, ki se reproducira skozi te povezave. 

V tem se Bourdieu razlikuje od ostalih, saj kapital razume kot trojstvo med dejansko uporabo 

virov in moči – ekonomskega, kulturnega in socialnega kapitala. Kulturna oblika se po 

Bourdieuju pojavlja v treh oblikah: kot objektiviran kulturni kapital, kamor spadajo materialni 

in virtualni izdelki, kot institucionalni kapital, kamor spadajo formalni certifikati o doseženi 

izobrazbi in v obliki personificiranega kulturnega kapitala kamor spadajo privzgojene veščine 

za vrednotenje, razumevanja in ostalo. Ta kapital je utelešen v glavah posameznikov (Dragoš 

in Leskovšek 2003). 

 

Slika 2.3: Kombinacija različnih količin kapitala z njegovo socialno, ekonomsko in kulturno 

obliko 

 

Vir: Dragoš in Leskošek (2003, 44) 
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Ekonomski kapital predstavlja dohodke in premoženje, socialni kapital pa lastnosti mrež, ki 

posameznikom otežujejo ali pa olajšujejo rabo različnih kapitalskih virov (na Sliki 2.3). Prve 

tri dimenzije so ponazorjene s kocko moči, četrta dimenzija predstavlja črtkano puščico, ki 

pomeni mobilnost konkretnih posameznikov ali skupin, peta dimenzija pa predstavlja čas. Če 

upoštevamo teh petih dimenzij, pomeni, da se zavedamo položajev, ki so opremljeni s 

posameznimi količinami kulturnega, ekonomskega in socialnega položaja; smeri in hitrosti 

menjavanja teh položajev in preigravanje teh položajev, ki jih posameznik pridobi že v sami 

vzgoji in jih uporablja kot izhodiščno točko. Bourdieu to označuje s terminom »habitus«. To 

je pravzaprav duševna, duhovna ali celo telesna drža posameznika, ki je določena s socialnim 

položajem družine, v kateri je posameznik že izpostavljen s primarno socializacijo (Dragoš in 

Leskovšek 2003).  

 

2.5.3 Socialni kapital v organizaciji 

 

Adam in Rončević (Adam et al. 2003) poudarjata naslednje vidike in konceptualizacijo 

socialnega kapitala: 

 socialni kapital kot katalizator diseminacije človeškega in intelektualnega kapitala. 

Kot navajata Berger in Luckmann (1995), »če želimo optimalno realizacijo določenih 

ciljev, potem moramo upoštevati mehanizme prenosa in intermediacije« (citirano v 

Adam in Rončević 2003, 25). Kot primer navajata prenos znanja in inovacij iz 

akademske sfere v industrijo ali državo. Če je to pravilno akumulirano, potem se 

človeški kapital učinkovito in primerno uporablja. V nasprotnem primeru pa govorimo 

o mrtvem kapitalu. Socialni kapital je v tem smislu uporabljen kot vir, ki izvaja to 

nalogo; 

 »socialni kapital je lahko tudi kot osnova za višje nivoje sinergije in koordinacije« 

(citirano v Adam in Rončević 2003, 25). Tukaj je v ospredju povezovalna in 

premostitvena funkcija socialnega kapitala. Zlasti v tistih okoljih, kjer ta oblika 

socialnega kapitala ni prisotna, obstaja velika verjetnost motenj v koordinaciji in nizka 

institucionalna učinkovitost; 

 »socialni kapital je lahko tudi kot »mazivo« omrežnih in projektnih organizacij. Delo 

na višjih nivojih, ki temelji na projektih, vključujejo zahtevno obliko vodenja in 

komunikacije« (citirano v Adam in Rončević 2003, 25). Za njih je značilno, da manj 

hierahične, bolj fleksibilne. Pri takih organizacijah je bistvena »spontana 
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sociabilnost«, kot to pravi Fukuyama (1995), v povezavi s principom »know how« in 

možnostjo za empatijo in kooperacijo. V tistih družbah, kjer je stopnja socialnega 

kapitala nizka, pa se take oblike organizacij razvijajo z velikimi težavami, zlasti pri 

oblikovanju timov in skupin; 

 »socialni kapital lahko deluje kot pospeševalec intermediarnih institucij« (citirano v 

Adam in Rončević 2003, 25). To pomeni, da se ukvarja z odnosi in omrežji znotraj 

družbe in je povezan s projektnim in asosiacijskim tipom organizacij, čeprav ima tudi 

širše dimenzije in neposredne posledice za razvojno dinamiko.  

 

V nadaljevanju bomo obravnavali socialni kapital kot strateško pomembni resurs, ki ga 

organizacija potrebuje, če hoče slediti sodobnih zahtevam, v okolju, ki je čedalje bolj 

dinamično in kompleksno. Socialni kapital bomo opredelili kot resurs na podlagi 

medsebojnega zaupanja in razumevanja. Pri opredelitvi moramo upoštevati dve dimenziji. 

Prva dimenzija sega od mikro do makro ravni, torej od posameznika, skupine, organizacije in 

institucij do celotnih družb in relacij v svetovnem in meddružbenem sistemu. S tega vidika 

obravnavamo socialni kapital posameznika, skupine in organizacije. Druga dimenzija pa se 

nanaša na vprašanje, kdaj neka enota poseduje socialni kapital. Ena možnost je, da ima 

socialni kapital tista enota, ki ima veliko takšnih vezi z drugimi enotami, kar ji pomaga do 

doseganja ciljev. Socialni kapital poseduje tista enota, ki ima dobro razvita notranja socialna 

omrežja in ohranja takšno notranjo kulturo, ki spodbuja sodelovanje in zaupanje med člani. 

Bajer in Obstfeld sta definirala dvodimenzionalni prostor glede na enoto preučevanja in vrsto 

socialnega kapitala. Tako poznamo notranji in zunanji prostor v posamezniku, organizaciji in 

družbi. Pomembno je, da razlikujemo: v prvem primeru je enota umeščena v egocentrično 

omrežje, učinke socialnega kapitala pa preučujemo z vidika ciljev te enote. Ali pa posameznik 

oziroma organizacija pridobivata koristi iz svojih povezav z drugimi posamezniki ali 

organizacijami. V drugem primeru pa je izhodišče enota, ki ima prednosti pred drugimi 

enotami zaradi povezav znotraj te enote. Zato nas v prvem primeru zanima uspešnost z vidika 

ciljev ene od enot (posameznik, organizacija) v omrežju, v drugem primeru pa nas zanima 

uspešnost samega omrežja z vidika določenih kolektivnih ciljev (organizacije, družbe). V 

nadaljevanju si bomo pogledali socialno kapitalsko jakost. Enota bo kapitalsko močna; 

navznoter – če bo zmanjševala število strukturnih lukenj znotraj sebe, in navzven – če bo 

izkoriščala obstoječe strukturne luknje v egocentričnem omrežju, ki jo obdaja (Makarovič v 

Adam et al. 2003). V magistrskem delu se ukvarjamo predvsem z vprašanjem, kako se 



Bašelj, Maja. 2016. »Pomen socialnega kapitala v podjetništvu.« Magistrska naloga. Fakulteta za 

  uporabne družbene študije v Novi Gorici.      

  

50 

 

organizacije znotraj sebe čimbolj učinkovito organizirajo. Drugi aspekt pa nam pokaže, kako 

krepijo in izkoriščajo socialne vezi med svojimi člani. Makarovič (Adam et al. 2003, 85) 

ugotavlja, da »notranji socialni kapital skupine ali organizacije lahko postane tudi škodljiv, 

kadar je zaprt za zunanje okolje«. S tem se strinjata tudi Cohen in Prusak (2001). Težava 

nastane takrat, ko se neka skupina popolnoma zapre in ne vidi napak drug drugega. V tem 

primeru postane destruktivna. Makarovič (Adam et al. 2003, 86) ugotavlja, »da je socialni 

kapital zelo pomemben za organizacijo, vendar je treba upoštevati vrsto socialnega kapitala, 

vezi znotraj organizacije in tudi pogojenost s širšim kontekstom«. Socialni kapital moramo 

obravnavati iz različnih zornih kotov Pri koordinaciji gre za premike v dveh dimenzijah, ki bi 

jih lahko označili kot načrtno in centralno. Makarovič (Adam et al. 2003) opisuje celoten 

postopek. S pomočjo dveh dimenzij lahko oblikujejo štiri idealno-tipske načine koordinacije 

družbenih sistemov. Znotraj moderne družbe kot celote lahko govorimo o nenačrtnem 

centralnem načinu koordinacije, ki vključuje predvsem dane osrednje kulturne vzorce. 

Poznamo še načrtni centralni način koordinacije, ki vključuje državno-birokratsko regulacijo, 

nenačrtni acentrični način, ki vključuje pluralizem in svobodni trg, in načrtno acentrični način, 

ki temelji na pogajalskih omrežjih, kot prikazuje Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4: Načini koordinacije v organizaciji 

Načrtno  

 

 

Centralno  

 

 

Nenačrtno 

Vir: Makarovič (2000, 87) 

 

»Značilnost notranje kulture vpliva na razvoj ali nerazvoj socialnega kapitala znotraj same 

organizacije. Kot smo že ugotavljali, so pri tem zelo pomembni stopnja zaupanja, občutek 

pripadnosti in vrednote medsebojnega sodelovanja« (Makarovič v Adam et al. 2003, 88). 

Tukaj managament ne more načrtno in poljubno oblikovati notranje kulture, ker je ta že 

izoblikovana in posledica medčloveških interakcij. Management pa lahko na drugi strani 

ustvarja pogoje, s katerimi lahko pozitivno vpliva na odnose v podjetju. Sledil je premik k 

nenačrtno acentričnemu modelu, ki se kaže v obliki notranjih trgov in tekmovalnosti med 

Klasično managersko-

birokratsko odločanje 

Opolnomočenje, adhokracija, 

omrežja, prejektni management 

Notranja kultura Notranji trg, tekmovalnost 

znotraj organizacije 

Acentrično 
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člani organizacije. Sama tekmovalnost je lahko posledica različnih dejavnikov; od 

osebnostnih lastnosti zaposlenih, denarnih nagrad, primerjavi uspešnosti med sodelavci itd. 

Pomembno je to, da zaposleni ne sledijo več organizacijskim ciljem, temveč sledijo lastnim. 

Makarovič (2000) govori o tem, da ta model pomeni prepuščanje koordinacije med enotami 

evolucijski spontanosti, t. i. »laisses faire«. Načrtno centralni način pa ne predpostavlja 

spontane selekcije med različnimi opcijami, temveč daje določene vnaprejšnje relativno 

zavezujoče centralne smernice, na podlagi katerih je možno izbirati med različnimi opcijami 

(Makarovič, 2000). Najbolj obsežen premik je načrtno acentrični model koordinacije, ki je 

obravnavan s strani različnih avtorjev. Makarovič (2000) pojasnjuje ta model kot pogajalski 

način družbene koordinacije. Vključuje acentričnost in samoorganizacijo, vendar njegovo 

bistvo ni v spontani selekciji, temveč usklajevanju posameznih opcij. Pomemben dejavnik je 

tukaj skupen cilj, saj če ga ne bi bilo, bi se model potem razvil v načrtno acentrični model. 

 

2.5.4 Pogoji za krepitev socialnega kapitala 

 

Veliko podjetnikov/managerjev se sprašuje, kakšno organizacijsko okolje je primerno za 

krepitev in vzdrževanje socialnega kapitala. Makarovič (Adam et al. 2003) opredeljuje več 

pogojev. Okrepljena komunikacija v formalni in neformalni obliki. To pomeni 

spodbujanje ali omogočanje neposrednih stikov med zaposlenimi, kjer je pomemben tudi čas 

in fizično-prostorska urejenost organizacije. Pomembno je, da managerji presežejo vse 

funkcionalne delitve in zagotovijo transparentnost informacij glede svojega dela. Omenjajo se 

razni pozitivni socialno-kapitalski učinki takšne organiziranosti. To omogoča predvsem večja 

možnost za izmenjavo znanja, učenja in izkušenj. Krepita se zaupanje in sposobnost 

sodelovanja. Na ta način se krepi notranja kultura in občutek pripadnosti. Opolnomočenje 

(ang. Empowerment) temelji na logiki, na prenosu dela moči z višjih na nižje. Ta način 

popolnoma nasprotuje taylorizmu in fordizmu, ki strogo ločujeta na odločanje in izvedbo. Z 

ustvarjanjem socialnega kapitala se omogoči prenos pooblastil na nižje nivoje in člani imajo 

tako možnost, da soodločajo ali podajo neko mnenje in so seznanjeni s pomembnimi vidiki 

vodenja organizacije. To je zelo pomembno za krepitev medsebojnega zaupanja, 

razbremenitve višjih slojev v organizaciji, krepitvi skupnosti in občutka pripadnosti. Slabitev 

statusne hierarhije. Tu govorimo predvsem o poudarjanju statusnih simbolov, ki so 

namenjeni za razlikovanje med člani organizacije, torej tistih na višjih in tistih na nižjih 

nivojih. To negativno vpliva na razvoj zaupanja in socialnega kapitala. Zato je v organizacijah 

priporočljivo, da se, če želijo krepiti socialni kapital, ne odločajo za vidne prostorske delitve 
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in postavljanje statusnih simbolov v ospredje. Zmanjšanje razlik v denarnem 

nagrajevanju. Velike razlike v denarnem nagrajevanju so destruktivne za socialni kapital. 

Res je, da denarne nagrade močno spodbujajo tekmovalnost, kar pozitivno vpliva na 

doseganje ciljev organizacije. Bolj primerno je, da se nagrajevanje prenese s strani 

posameznika na tim. Čeprav se velikokrat ne zavedamo, lahko za izboljšanje in krepitev 

socialnega kapitala veliko stvari naredi management/podjetnik sam. Danes se čedalje več 

srečujemo s timskim delom in razveljavitvijo hierarhije. S tem se marsikdo ne strinja, saj na ta 

način »izgublja« svoje statusne simbole in privilegije, ki mu dajejo občutek moči in bogastva. 

Lahko bi rekli, da je krepitev socialnega kapitala neposredno vez z egocentrizmom 

nadrejenih, ki se morajo za uspeh organizacije »potegniti nazaj« oziroma stopiti na nivo 

delavcev v zameno, da ob veliki stopnji zadovoljstva svojih zaposlenih pridobijo na zaupanju 

in kolektivnem doseganju ciljev. Morda tudi naša družba ni pripravljena stopiti nekaj korakov 

nazaj, saj se boji, da bo z izgubo hierarhije izgubila svojo moč. Teoretične ugotovitve pa nam 

kažejo drugo sliko in pozitivne lastnosti ob takšnem načinu dela. Makarovič (Adam et al. 

2003) na podlagi raziskave o upravljanju človeških virov pravi, da slovenske organizacije vsaj 

v določenih pogledih niso ugodna okolja za krepitev socialnega kapitala. Zato je morda 

smiselno pogledati dobre prakse iz tujine, ki nam kažejo pozitivne vidike spodbujanja 

socialnega kapitala. Tudi Rončević (2005) pravi, da je stopnja socialnega kapitala v Sloveniji 

razmeroma nizka, določeni kazalci pa nakazujejo počasen trend rasti. Na najsplošnejšem 

nivoju si lahko za strateško usmeritev zastavimo cilj ohranitve tega trenda naraščanja in 

morda tudi njegovo okrepitev. V svoji raziskavi podaja predloge za krepitev socialnega 

kapitala. Ti predlogi se nanašajo na tri področja, na katera bi se bilo treba usmeriti s poskusi 

krepitve socialnega kapitala. Gre za krepitev: neprofitnovolunterskega sektorja (civilne 

družbe), krepitev projektnih, timskih in mrežnih oblik organiziranosti in za krepitev 

povezovanja podjetij s svojim okoljem (tako za oblikovanje nekapitalskih oblik povezovanja 

med podjetij kot za povezovanje podjetij z viri znanja). Dejstvo je, da obstajajo načini in 

predlogi za krepitev socialnega kapitala tako na mikro ravni podjetja kot tudi v širšem okolju. 

Menimo, da je za uspešen razvoj socialnega kapitala v podjetju in njegovo preučevanje 

potrebno celotno usklajevanje teh ravni. Na drugi strani pa Dill (2015) opozarja na razloge, 

zakaj raziskave na področju socialnega kapitala niso v polnem porastu: 

 pojav socialnih omrežjih na internetu (primer: Facebook), ki so spremenili vpliv in 

pomembnost neposrednega druženja in vzdrževanja medosebnih odnosov; 

 svetovna finančna kriza leta 2009 ter omejene in nedostopne raziskave. 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.1       Raziskovalni problem 

 

Raziskovanja socialnega kapitala v podjetništvu smo se lotili, ker nas zanima, kakšen pomen 

ima socialni kapital v podjetništvu. To je tudi jedro magistrskega dela. 

 

Raziskovali bomo povezanost elementov, ki socialni kapital soustvarjajo, in učinke socialnega 

kapitala. Glavno področje raziskovalnega problema je pomen socialnega kapitala v 

podjetništvu.  

 

Zanima nas, kje socialni kapital najdemo, kako se v podjetju kaže, zakaj je pomemben in kako 

ga okrepiti. Glede na širokost pojma smo opredelili podrobnejša področja. V metodološkem 

delu bomo poskušali odgovoriti na primarno zastavljena raziskovalna vprašanja. Raziskovalni 

problem smo razčlenili na več področij. Področja raziskovanja:  

 Podpodročje 1: Osebnostne lastnosti managerjev. 

 Podpodročje 2: Odnosi med zaposlenimi, managerji in strankami. 

 Podpodročje 3: Način vodenja. 

 Podpodročje 4: Način kaznovanja in nagrajevanja.  

 Podpodročje 5: Vrednote in prepričanja posameznikov in ujemanje s podjetjem. 

 

3.2  Raziskovalna podvprašanja 

 

Za lažjo interpretacijo rezultatov raziskave smo določili raziskovalna podvprašanja Postavili 

smo si pet ključnih podvprašanj, ki so zasnovana na osnovi področji. Ta vprašanja so: 

 Katere so osebnostne lastnosti in vrednote pripravnikov in kako le-te sovpadajo z 

vrednotami podjetja? 

 Kakšni so medosebni odnosi pripravnikov s sodelavci in strankami? 

 Kako nagrajevanje/kaznovanje vpliva na delovno uspešnost? 

 Kakšne so osebnostne lastnosti managerjev in njihov način vodenja ter kako to vpliva 

na delovno uspešnost zaposlenih? 
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3.3 Raziskovalni cilji 

 

»Sestavni del raziskovalnega problema so glavni cilji in podcilji, ki izhajajo iz raziskovalnega 

vprašanja, kot to navajata« (Lamut in Macur, 2012, 59). Kot pravi Mesec (1998), moramo pri 

kvalitativnem delu raziskovati nove in neobstoječe vide in rešitve, preveriti, kakšne oblike 

vodenja uporabljajo vodje v organizaciji, ali so oblike vodenja z vidika zaposlenih zaželene in 

jih doživljajo kot učinkovite, kako odnosi v podjetju vplivajo na uspešnost pri delu in kateri 

(ne)dejavniki socialnega kapitala vplivajo na uspešnost. 

 

3.4  Opis vzorca 

 

Uporabili smo namenski vzorec, in sicer homogeni primer. Za našo raziskovalno nalogo smo 

izbrali 4 udeleženke pripravništva v Združenih državah Amerike v letih 2012–2013. 

Udeleženke so se prijavile na razpis in se v časovnem obdobju enega leta učili ameriškega 

podjetništva in spoznavale principe uspešnosti, po katerih delujejo Američani. Pripravnice so 

opravljale enoletno pripravništvo v podjetju, ki se je ukvarjalo z neposrednim trženjem 

storitev. Njihov način dela je bila prodaja »od vrat do vrat«. S končnimi potrošniki so imeli 

neposredno vez in njihova prodaja je bila odvisna tudi od razpoloženosti prodajalcev, znanja 

in prodajnih tehnik. Pripravnice so opravljale neposredne razgovore s potencialnimi 

strankami. Za prodajo storitev so morali doseči 100-% zaupanje strank, saj so jim le-te ob 

podpisu pogodbe morale predati vse zaupne informacije, med njimi tudi plačilne. Pripravnice 

so skupaj z ostalimi pripravniki tudi živele, delale in se izobraževale. Starejša skupina je 

izobraževala »novince« in jim predajala svoje znanje in izkušnje. Izobraževanja s strani 

managerjev so temeljila na principih čustvene in socialne inteligentnosti. Udeleženke izhajajo 

iz različnih evropskih držav, in sicer: Slovenije, Latvije, Litve in Združenih držav Amerike. 

Študentke so stare med 25 in 27 let in so v času pripravništva študirale ekonomijo. 

 

3.5   Metodologija zbiranja podatkov 

 

Za metodo raziskovanja smo izbrali intervju, saj je najbolj primeren, ker prevladujejo tehnike, 

ki osebam dajejo svobodo, da svoj pogled izrazijo na svoj način, odgovor prosto oblikujejo in 

o njem razmišljajo ter svoje razmišljanje v samem dialogu tudi poglobijo. Izbrali smo 

individualni neposredni polstrukturiran intervju in pri vsakem sogovorniku prilagajali 

vprašanja. Intervju je v angleškem jeziku potekal preko Skypa, s Slovenko pa smo se 
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pogovarjali v živo. Kvalitativna analiza je usmerjena na podobo sveta in relevantni sistem, ki 

ju posreduje informator. V nasprotju s kvantitativno analizo, ki predpostavke zgolj preverja, 

kvalitativna analiza odkriva nove relacije: informator s svojo perspektivo stopi v 

raziskovalčevo zavest in na ta način hkrati odpira obzorje raziskovalca. Informator, tj. objekt 

raziskave, izzove subjektovo, tj. raziskovalčevo samorefleksijo. Raziskovanje poteka v 

interakciji, v dialogu med subjektom in objektom, z željo spoznati, kako si pripovedovalec 

razlaga svoj življenjski svet. 

 

3.6  Analiza gradiva 

 

Po opravljenih intervjujih smo prešli na analizo gradiva. Naredili smo transkript intervjujev in 

jih kodirali. V prvi fazi smo urejeno gradivo razčlenili na sestavne dele, ki so bili vsebinsko 

zaokroženi na t. i. teme kodiranja, nato pa besedilo jasno razčlenili na enote. Uporabljali smo 

odprto kodiranje, v katerem smo določali kode med samo analizo besedila in pri tem 

uporabljali program Atlas.ti. Pojme smo nato formirali na ravneh abstraktnosti in jih glede na 

vsebinsko sorodnost dali v kategorije, jih hierarhirali. Nato smo kode tudi grafično prikazali. 

Odgovore iz teh intervjujev smo primerjali z vsebinami, napisanimi v kritičnem pregledu 

literature. Po pregledu smo ugotovili, da so nekateri rezultati podobni kot v pregledani 

literaturi, nekateri odgovori pa se razlikujejo od podatkov, danih v kritičnem pregledu 

literature. 

 

 

4 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Intervjuje smo posneli v obdobju od 18. do 23. julija 2016 preko Skypa, saj intervjujanke 

živijo v različnih evropskih državah in ZDA. Z eno pripravnico smo intervju izvedli osebno. 

Intervjuje smo spremenili v transkript in ga analizirali v skladu s kvalitativno raziskavo. 

Intervjuji v transkriptu se nahajajo v prilogah od 3 do 6. V naslednjem razdelku predstavljamo 

hierarhijo kod, katero smo izvedli na induktivni način z odprtim kodiranjem. Kode so si med 

seboj različne in so osnovne, v naslednjem koraku pa smo jih smiselno povezali. Dobili smo 

16 kod, ki so si na prvi pogled med seboj popolnoma neodvisne. Glede na izbrane besede smo 

kodirali glede na podobnost besed in pri tem uporabljali smiselnost povezav. Potem smo 

predstavili glavna izhodišča, katera smo izluščili pri transkriptu intervjuja.  
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Principi uspešnosti <is> Root 

Delovno okolje <is> Root 

Motivi za prijavo <is> Root 

Nagrajevanje <is> Root 

Odnos zaposleni–manager <is> Root 

Odnos zaposleni–stranke <is> Root 

Odnos zaposleni–zaposleni <is> Root 

Osebnostne lastnosti managerja <is> Root 

Osebnostne lastnosti zaposlenih <is> Root 

Psihološko stanje <is> Root 

Pravila <is> Root 

Prenos znanja <is> Root 

Razlogi za zaposlitev <is> Root 

Sankcije <is> Root 

Vodenje <is> Root 

Vrednote zaposlenih <is> Root 

 

Kode smo glede na smiselnost in že predelano literaturo razporedili v pet področij. Saldana 

(2009) pravi, da nam ravno v kategorije razporejenekode in razmerja med njimi pokažejo 

povezave, iz katerih lahko podamo interpretacijo. Kategorije smo povezali in tako dobili 

celotno sliko. Področja, v katerih se kode nahajajo, smo združili glede na opredelitev v 

literaturi: zaupanje, mreže, prepričanja, norme in formalna pravila. 

 

Zaupanje, mreže, prepričanja, norme in pravila so glavni elementi socialnega kapitala. Kode 

smo glede na smiselnost in preučeno literaturo razvrstili v družino »dejavniki socialnega 

kapitala«. V »zaupanje« sodi več elementov; treba je zaupati v prenos znanja, zaupanje se 

vključuje tudi v odnose med zaposlenimi in managerjem, med zaposlenimi in strankami ter 

med samimi zaposlenimi. Med »mreže« štejemo odnose med zaposlenimi in managerjem, 

med zaposlenimi in strankami ter med samimi zaposlenimi. V »prepričanjih« so vrednote. 

Med »norme« uvrščamo nagrajevanje in sankcije, med »formalna pravila« pa spadajo 

pravila. Ostale kode smo razvrstili med »nedejavnike socialnega kapitala«. Sem spadajo: 

delovno okolje, motivi za prijavo, osebnostne lastnosti zaposlenih in managerjev, razlogi za 

zaposlitev in način vodenja managerjev. Ugotovili smo, da je najpomembnejši dejavnik 

socialnega kapitala med zaposlenimi na pripravništvu v ZDA odnos med zaposlenimi. Glede 
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na to, da so pripravniki skupaj živeli in delali, so bili podvrženi močnemu vplivu medsebojnih 

odnosov.  

 

Kot naslednji močen dejavnik se kažejo odnosi med zaposlenimi in managerjem. Ob 

upoštevanju dejstva, da so bili pripravniki izolirani od svojih prijateljev in družine, je to 

seveda razumljivo. Manager je bil avtoriteta, voditelj, učitelj in imel še številne druge vloge. 

Za močen dejavnik so se izkazale tudi vrednote. Pomembno ujemanje vrednot posameznikov 

z vrednotami podjetja in posledičnem doseganju ciljev. Nagrajevanje igra pomemben del pri 

obnašanju, saj je vključen sistem norm. Sledijo še principi uspeha, ki so prepričanja, in 

psihološko stanje. To so glavni dejavniki, ki so pomembni v sistematizaciji preučevanja 

vpliva socialnega kapitala.  

 

Med nedejavniki socialnega kapitala imata največjo vrednost vodenje in osebnostne lastnosti 

zaposlenih. Vodenje se razlikuje od posameznika in tudi njegovih osebnostnih značilnosti. Na 

podlagi teh ugotovitev lahko potrdimo, da se ta dva individualna dejavnika, ki sta prisotna v 

podjetniškem okolju, med seboj dopolnjujeta, hkrati pa nista del elementov socialnega 

kapitala. Imata pomembno vlogo pri uspešnosti podjetja. Vse skupaj se vkomponira v delovno 

okolje, ki ga oblikuje posameznik z osebnostnimi lastnostmi. Zanimivo je, da imajo 

osebnostne lastnosti managerja precej manjši vpliv. Pomembnejši od tega pa so razlogi, zakaj 

se posameznik sploh odloči za prijavo na delovno mesto.  

 

S pomočjo paradigmatskega modela definiramo relacije med kodami, ki nam predstavljajo 

osnovo za interpretacijo rezultatov. Ogledali si bomo celoten paradigmatski model, ki temelji 

na definiranih kodah, in rezultate ustrezno interpretirali. Dobro definirane kategorije so 

osnova za interpretiranje pridobljenih rezultatov in podajanje ugotovitev. 

 

Kode smo razdelili na tiste, na katere imamo vpliv, in tiste, na katere nimamo vpliva. Namen 

tega koraka je ugotoviti, na katere dejavnike se lahko podjetnik osredotoči, da oplemeniti 

socialni kapital v podjetju (glej Slika 4.1). 
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Slika 4.1: Dejavniki socialnega kapitala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Bašelj, lastna raziskava (2016)
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Dejavnike, na katere imamo vpliv, smo glede na smiselnost razdelili na delovno okolje, 

nagrajevanje, odnose med zaposlenimi, zaposlenimi in managerji, zaposlenimi in strankami. 

Podjetnik prav tako lahko vpliva na pravila v podjetju, prenos znanja, poskrbi za boljšo 

psihološko stanje, vpliva tudi na to, koga in zakaj bodo zaposlili, na sankcije, način vodenja, 

katerega uporabljajo, in lahko vpliva na spreminjanje vrednot.  

 

Posledično pa ne moremo vplivati na motive, zakaj se nekdo prijavi na delovno mesto, na 

osebnostne lastnosti podjetnikov in osebnostne lastnosti zaposlenih ter na zakone in ostale 

politične omejitve. Ugotovitve kažejo, da na osnovne elemente, kot je posameznik in njegovo 

razmišljanje, ne moremo vplivati, vendar pa jih je treba dobro poznati in aplicirati v delovnem 

okolju (glej Slika 4.2). 

 

Slika 4.2: Nedejavniki socialnega kapitala 

 

Vir: Bašelj, lastna raziskava (2016) 
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Slika 4.3: Paradigmatski model povezanosti kategorij 

 

Vir: Bašelj, lastna raziskava (2016) 
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Raziskali smo tudi vplive pozitivnih in negativnih dejavnikov socialnega kapitala in vzroke, 

zakaj do njih pride. Po temeljiti analizi štirih izvedenih intervjujev smo primerjali, kakšne 

učinke imajo dejavniki socialnega kapitala (glej Sliko 4.4).  

 

Slika 4.4: Dejavniki in negativni vpliv socialnega kapitala 

 

Vir: Bašelj, lastna raziskava (2016) 
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Ugotovili smo, da med negativne vplive spada slab odnos med managerjem in zaposlenim, 

neujemanje vrednot med zaposlenim in managerjem oziroma podjetjem. Naslednji 

vzrok, ki negativno vpliva na socialni kapital in povzroča delovno neuspešnost, je odnos med 

zaposlenimi, saj se konflikti prenašajo iz privatnega na delovno mesto. Ugotovili smo, da se 

celotni negativni vpliv kaže v konfliktih na delovnem mestu in privatnem življenju 

zaposlenih, odpovedi delovnih razmerij in slabi delovni uspešnosti. Paradigmatski model na 

Sliki 4.5 nam kaže, da je neskladje vrednot povezano s slabim odnosom zaposlenih med seboj 

in slabim odnosom med managerjem in zaposlenim. Negativni vplivi povzročajo slab uspeh 

delovanja zaposlenih, konflikte, slabo psihično počutje in seveda odpoved delovnih razmerij 

(glej Slika 4.5). 

 

Slika 4.5: Paradigmatski model dejavnikov negativnega socialnega kapitala 

 

Vir: Bašelj, lastna raziskava (2016) 

Kot prvi dejavnik, ki ima pozitivne posledice socialnega kapita, se kaže odnos med 

zaposlenimi, kar se kaže tudi v nagrajevanju, ki je drugi od dejavnikov, ki povzroča 

pozitiven vpliv socialnega kapitala. Naslednji dejavnik poudarja odnos med zaposlenimi in 

managerjem. Ugotovili smo, da je ta odnos pri doseganju rezultatov zelo pomemben, saj v 

dobrih odnosih zaposleni vidijo svoje managerje kot mentorje, voditelje z drugega vidika. 

Manager nudi vso pomoč in podporo svojim zaposlenim, da dosežejo lastne cilje in cilje 

podjetja. V tem kontekstu so kot dejavniki pomembni tudi vodenje in vrednote. Vrednote 

podjetja morajo biti povezane z vrednotami zaposlenih in vrednotami managerjev.
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Slika 4.6: Dejavniki s pozitivnim vplivom na socialni kapital 

 

Vir: Lastna raziskava, 2016 
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Na podlagi pridobljenih rezultatov smo razvili naslednji model, s katerim si lahko pomagamo 

pri razvoju dejavnikov socialnega kapitala. Model nam kaže tudi vzročno-posledično razmerje 

med dejavniki in njegove posledice. Najpomembnejši dejavnik so odnosi med zaposlenimi. 

Kvaliteta tega odnosa je povezava z vrednotami posameznikov.  

 

Odnos med zaposlenimi je tudi del nagrajevanja, saj so nagrajeni timi, ki si nagrade med seboj 

delijo in na ta način tudi izboljšujejo medsebojne odnose. Medsebojni odnosi pa so tudi 

povezani z načinom vodenja. Nismo ugotovili povezav med odnosom med zaposlenimi in 

odnosom zaposleni–manager. Pozitivni odnosi pa izboljšujejo zadovoljstvo zaposlenih, 

vplivajo na visoko delovno uspešnost in nagrajevanje. To se kaže tudi v prenosu znanja in 

medsebojne pomoči. 

 

Odnos zaposleni–manager je eden izmed dejavnikov, ki se je rangiral, glede na raziskavo, 

zelo visoko. Ta odnos je povezan z vrednotami posameznikov, povezan je z načinom vodenja 

in nagrajevanjem. Povezave z odnosom zaposleni–zaposleni nismo ugotovili. Dobri odnosi 

imajo pozitiven vpliv na psihično stanje posameznikov, na delovno uspešnost, zadovoljstvo in 

nagrajevanje.  

 

Vodenje je del vrednot, saj managerji vodijo glede na svoje opredelitve. Vodenje je povezano 

z odnosoma zaposleni–zaposleni in zaposleni–manager. Vodenje pa je povezano tudi z 

nagrajevanjem. Je osrednji del celotnega modela, ki se povezuje ali oblikuje glede na vse 

dejavnike. Vodenje je dejavnik, ki ni dejavnik socialnega kapitala, pa vendar je njegova 

vrednost v podjetju velikega pomena, saj se v modelu povezuje z vsemi ostalimi dejavniki.  

 

Vrednote so povezane z odnosom med zaposlenimi, odnosom zaposleni–manager, 

nagrajevanjem in so del vodenja. Kot smo ugotovili, se vrednote spreminjajo. 

 

Nagrajevanje je eden od dejavnikov, ki je povezano z odnosom zaposleni–manager in je del 

odnosa zaposleni–zaposleni. Nagrajevanje je povezano z načinom vodenja. Ugotovili smo, da 

se nagrajevanje povezuje tudi z vrednotami. Način nagrajevanja je oblikovan na podlagi tega, 

kakšne so vrednote posameznikov. Na sliki 4.7 je prikazan paradigmatski model dejavnikov s 

pozitivnim vplivom. 
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Slika 4.7: Paradigmatski model dejavnikov s pozitivnim vplivom 

 

Vir: Bašelj, lastna raziskava (2016)  
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5 SKLEPI IN ZAKLJUČEK 

 

Podjetništvo je gonilna sila, ki danes poganja gospodarstvo in ustvarja delovna mesta. Je neke 

vrste fenomen, saj na trg vedno prinaša nove izdelke in storitve, ki poenostavljajo naše 

življenje. V zadnjem času opažamo porast t. i. start-upov, kick starterjev, zgodb uspešnih 

družinskih podjetij in nasploh razmišljanje v smeri kreiranja svojega lastnega življenja. 

Ugotovili smo, da ima podjetništvo pomembno vlogo, saj pozitivno vpliva na vse dejavnike v 

gospodarskem krožnem toku. Dejstvo, da je podjetništvo živ in nenehen proces, pomeni, da se 

konstantno spreminja in izpopolnjuje. V podjetju se ustvarja podjetniška kultura, ki vpliva na 

vzgojo in oblikovanje svojih zaposlenih. Kultura je človeški način sobivanja v svetu in je 

rezultat ustvarjalnega delovanja človeškega bitja. Kultura podjetja se kaže tudi v lastnostih 

zaposlenih. V sklopu kulture se oblikujejo tudi norme in pravila, ki determinirajo človekovo 

vedenje. Znotraj podjetja so pomembne tudi vrednote, človekova osebna pravila, po katerih 

posameznik živi in se spreminja. Podjetništvo lahko spreminja tudi vrednote posameznikov, 

obstaja vzajemni vpliv. Pomembno je, da podjetnik prepoznava vrednote zaposlenih, saj jih na 

ta način lažje obvladuje v podjetju. Vodenje je ključni element, s katerim lahko podjetje uspe 

na trgu.  

 

Vidimo lahko, kako se je način vodenja v podjetju v sklopu podjetniškega procesa razvijal in 

spreminjal. Od začetkov podjetništva v času industrijske revolucije, masovne proizvodnje, 

kjer je bil zaposleni podrejen potrebam strojev, do razvoja medčloveških odnosov, kjer je 

začel prevladovati demokratični način vodenja. V drugi polovici 60. let je prišlo do bistvenih 

sprememb vodenja, ki so se nadaljevale z uporabo psiholoških metod za boljše obvladovanje 

zaposlenih. Začelo je prevladovati motivacijsko vodenje in pripravljenost do trdega dela. 

Glavni element teh sprememb je bila vključenost zaposlenih v samo poslovanje. Sodobni 

vidiki managementa poudarjajo sodelovanje med zaposlenimi. Bistvenega pomena je 

obvladovanje medosebnih odnosov. Podjetnik je ključna oseba, ki vpliva na vodenje, 

upravljanje z zaposlenimi, kreiranje medsebojnih odnosov in spreminjanje kulture zaposlenih. 

Podjetnik, ki je tudi manager, je tisti, ki poleg klasičnih definicij pri obvladovanju zaposlenih 

in upravljanju podjetja vključuje tudi znanje psihologije in sociologije. Ugotovili smo, da 

podjetnika in njegovo obnašanje preučuje šest različnih šol. Kot pomembno ugotovitev 

navajamo spoznanje, da so osebnostne značilnosti, vrednote, način vodenja in obnašanje 

podjetnika vključene v proces podjetništva. Lahko bi rekli, da je poznavanje podjetnika 
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visokega pomena, saj te lastnosti definirajo tudi kulturo v podjetju, opredeljujejo vrednote in 

poslanstvo ter vplivajo na vedenje zaposlenih. 

 

Če podjetje želi biti uspešno, je treba poznati bistvene elemente konkurenčne prednosti. 

Podjetje mora konkurenčno prednost ustvariti z viri, ki so usklajeni z okoljem. Ti viri se delijo 

na fizične, finančne, človeške in organizacijske. Najmočnejši so tisti viri, ki so notranji, to 

pomeni, da izhajajo iz podjetja. Med te vire spadajo strategije, človeški viri, managerske 

sposobnosti in znanje, vezano na posameznike, in oprijemljive osnove, ki so vezane na 

podjetje ali na posamezne dele (faze) njegovega poslovnega procesa. Sem sodijo fizični in 

finančni viri, sposobnosti na strani vložkov in nekatere funkcijske sposobnosti. Ko smo v 

literaturi ugotavljali, kateri so razvojni dejavniki, smo podrobno preučili še bolj specifična 

področja. Med njimi so kognitivna mobilizacija, socialni kapital, podjetništvo, kakovost 

političnih institucij in družbena kohezivnost. Model socio-razvojnih dejavnikov nam 

pojasnjuje povezave oziroma umestitve socialnega kapitala kot vira konkurenčne prednosti.  

 

Vzpostavitev procesa kognitivne mobilizacije brez zadostne količine socialnega kapitala ni 

mogoča – socialni kapital kot vmesna institucija za prenos znanja med njegovimi viri in 

uporabniki ter spodbujanje tehnoloških in socialnih virov sta nujna. Koncept socialnega 

kapitala je možno aplicirati tudi na odnose in delovanje v okviru politične sfere; tega 

imenujemo institucionalni socialni kapital. Zato socialni kapital predstavlja tudi vezni člen 

med delovanjem politike in ostalimi modeli. Ugotovili smo, da obstaja močna povezava med 

podjetniškim duhom in socialnim kapitalom. Ta povezava je dvosmerna, saj je socialni kapital 

pomemben predpogoj za razvoj podjetniškega duha (Živko, Zver in Bobek 2005).  

 

Adam in drugi (Adam et al. 2001) opozarjajo, da ima socialni kapital tudi negativne 

posledice. Pojavljajo se tudi polemike o virih socialnega kapitala. Viri, glede na obravnavano 

literaturo, so: zaupanje, mreže, prepričanja, norme in formalna pravila.  

 

Na teh temeljih smo naredili empirični del, kjer smo preučevali bivanje in delo štirih 

pripravnic v Združenih državah Amerike, glede na izsledke pa smo dobili več ugotovitev. V 

podjetju najdemo dejavnike in nedejavnike socialnega kapitala. Ugotavljamo, da imata obe 

vrsti močan vpliv. Med dejavniki, ki niso viri socialnega kapitala, ima najmočnejšo vrednost 

vodenje. Pri vodenju je najpomembneje, kakšen stil vodenja uporablja manager/podjetnik, k 

čemer prispevajo tudi osebnostne značilnosti vodij, saj smo ugotovili, da je vodja z inspiracijo 
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in primeri dosegel najboljši izid. Osebnostne lastnosti vodij pa morajo sovpadati tudi z 

osebnostnimi lastnostmi zaposlenih, saj se ti le tako lahko poistovetijo s podjetjem in 

posledično pride do prenosa znanja. Oblikovanje poslovnega okolja se tudi umešča k 

močnejšim vplivom. Počutje zaposlenih na delovnem mestu je izredno pomembno. Iz 

intervjujev smo izvedeli, da se s pomočjo poslovnega okolja lahko izvede tudi postavljanje 

ciljev v vizualni podobi. Kot dober primer navajamo cilje, ki so napisani na tabli in so na 

vidiku vsem zaposlenim. Tovrstni način oblikovanja poslovnega okolja ima pomembno vlogo 

pri delovni vnemi in motivaciji zaposlenih, predvsem pa jih opominja, zakaj se nahajajo na 

tem delovnem mestu. Delovno okolje in vodenje sta tista »nedejavnika« socialnega kapitala, 

na katera imajo podjetniki/managerji vpliv in jih lahko spreminjajo glede na želene cilje.  

 

V naslednjem koraku smo preučevali dejavnike socialnega kapitala. Te dejavnike smo glede 

na smiselnost in obravnavano literaturo razdelili na odnose med zaposlenimi, odnos 

zaposleni–managerji, vrednote, nagrajevanja, psihološko stanje, odnos zaposleni–stranke, 

prenos znanja, sankcije in pravila. Te dejavnike smo uvrstili v družine: norme, mreže, 

zaupanje, prepričanja in formalna pravila. Ugotovili smo, da je najpomembnejši vir 

kombinacija »zaupanja« in »mreže«, kamor spadajo odnosi med zaposlenimi in odnosi med 

zaposlenimi in managerji, zaupanja v sodelavce in nadrejene. Sledijo prepričanja, kamor smo 

uvrstili vrednote in norme, ki narekujejo vedenje. Na te vire lahko vplivamo. Na odnose med 

zaposlenimi in nadrejenimi lahko vplivamo z vodenjem in osebnostni lastnostmi, na 

prepričanja lahko vplivamo z oblikovanjem delovnega okolja, vodenjem s primerom in 

navdihom, oblikovanjem norm z nagrajevanjem in sankcijami in oblikovanjem formalnih 

pravil.  

  

Negativne posledice pomanjkanja socialnega kapitala 

 

Med negativne vplive spada slab odnos med managerjem in zaposlenim. To pomeni, da če 

zaposleni ne zaupa svojemu managerju, potem tudi ne zaupa v prenos učenja in samega dela, 

proces učenja postane neefektiven, kar negativno vpliva na delovno uspešnost (postane 

nezadovoljiva). V naši raziskavi je bilo glavno merilo število sklenjenih pogodb. Uspešnost 

posameznika se je merila na podlagi tega, koliko pogodb je sklenil na dnevni, tedenski in 

mesečni ravni. Naslednji negativni vpliv socialnega kapitala se kaže v neujemanju vrednot 

med zaposlenim in managerjem oziroma podjetjem. Raziskava kaže, da če zaposleni ni v 

skladu z vrednotami podjetja, potem je delo, ki ga opravlja, neuspešno opravljeno, saj se 
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zaposleni ne obnaša v skladu z normativi podjetja. Rezultati kažejo tudi, da je zaposleni 

dovolj samozavesten, da če bi podjetje zahtevalo ravnanje v nasprotju z njegovimi 

vrednotami, ne bi opravljal dela in bi si našel drugo zaposlitev, saj se sicer zaposleni ne bi 

počutil dobro med delom in bi bilo njegovo psihično stanje neustrezno. Poznavanje vrednot 

zaposlenih je bistvenega pomena, saj le to determinira uspešnost posameznikov na delovnem 

mestu. Kot naslednji izmed vzrokov, ki negativno vplivajo na socialni kapital in povzročajo 

delovno neuspešnost, je odnos med zaposlenimi. V naši raziskavi smo to obdelali še 

podrobneje, saj so zaposleni skupaj živeli in delali. To pomeni, da so se konflikti prenašali 

tako na delo kot tudi življenje izven dela. Rezultati nakazujejo, da konflikti negativno vplivajo 

na delovno uspešnost, saj je treba v pozitiven odnos do dela vložiti veliko več energije. 

Posameznik mora biti psihološko pozitivno naravnan, da lahko doseže svoje cilje, fokus na 

konflikte in obvladovanje frustracij pa odvrne usmerjenost iz delovne intenzitete. Druga stran 

slabih odnos med zaposlenimi pa se nanaša na demotivacijo celotnega tima. Ugotovili smo, 

da je med zaposlenimi določeno obdobje prevladovala skupina, ki je bila demotivacijsko 

usmerjena in se je zaposlila iz napačnih razlogov in drugačnih vrednot. Ta skupina je dosegala 

slabe rezultate do te mere, da je bila primorana pripravništvo zapustiti in se vrniti domov. 

Utapljanje v slabih rezultatih je povzročilo slab poslovni uspeh in nejevoljo med celotno 

skupino – tudi tistimi, ki so želeli uspeti. Moč demotivacije negativno vpliva na delovno 

uspešnost ravno tako močno kot moč motivacije pozitivno. Slab odnos je povzročil 

nerazumevanje in negativen vpliv, pojavilo se je tudi nezadovoljstvo z načinom dela. 

Ugotovili smo, da se celotni negativni vpliv kaže v konfliktih na delovnem mestu in 

privatnem življenju zaposlenih, odpovedi delovnih razmerij in slabi delovni uspešnosti.  

 

Pozitivne posledice prisotnosti socialnega kapitala 

 

Kot prvi dejavnik se kaže dober odnos med zaposlenimi, kjer smo ugotovili, da se zaposleni z 

istimi vrednotami trudijo za uspeh in svoj prosti čas preživljajo skupaj, kar pozitivno vpliva 

tudi na delovno uspešnost. Sproščeni odnosi z ljudmi z istimi cilji se kažejo v medsebojnem 

sodelovanju. To nakazuje dejstvo, da zaposleni med seboj sodelujejo in je prisoten prenos 

znanja. Medsebojni odnosi delujejo vzajemno, saj nudijo eden drugemu pomoč in jo lahko 

pričakujejo tudi od drugih. Ugotovili smo, da podjetja različno opredeljujejo svoje cilje, 

najpomembnejše pa je dejstvo, da so cilji napisani na vidnem mestu. Zaposleni se vključujejo 

v postavljanje ciljev organizacije. To se kaže tudi v nagrajevanju, ki je kot drugi od 

dejavnikov, ki povzroča pozitiven vpliv socialnega kapitala. Ugotovili smo, da je večja 
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vrednost nagrad v nedenarni obliki, torej v obliki, ki nudi izkušnjo in dogodivščine. Seveda je 

pomemben element tudi denarno nagrajevanje posameznikov. Tekmovanje se mora 

spodbujati, ne sme pa biti prevelikih razlik. Ne nagrajuje se samo delovne uspešnosti, temveč 

tudi ideje, ki podjetju prihranijo denar, čas in zvišujejo zadovoljstvo strank. Ugotovili smo, da 

si zaposleni med seboj nagrade delijo in jih skupaj izkoristijo za izboljševanje medsebojnih 

odnosov. Zaposleni tudi čutijo empatijo, če določena skupina ne doseže norme in ni 

upravičena do nagrad. Zaposleni poleg denarne nagrade opredeljuje nagrajevanje poslovnega 

okolja z rezultati, ki jih dosežejo. Rezultati kažejo, da sta spodbuda in pohvala nadrejenih 

pomembna elementa nagrajevanja. Zato se kot naslednji dejavnik poudarja odnos med 

zaposlenimi in managerjem. Ugotovili smo, da je ta odnos zelo pomemben pri doseganju 

rezultatov, saj v dobrih odnosih zaposleni vidijo svoje managerje, kot mentorje, voditelje z 

drugega vidika. Manager nudi zaposlenim vso pomoč in podporo, da dosežejo lastne in 

posledično tudi cilje podjetja. V tem kontekstu je pomembno tudi vodenje, ki je naslednji 

dejavnik. Njihovo vodenje se kaže kot vodenje s primeri ali inspiracijo. Manager pri vodenju 

spodbuja in usmerja zaposlene in verjame v njihov uspeh. Zaposlene vključuje v delovni 

proces, da se počutijo pomemben vir podjetju. Naslednji izmed dejavnikov so vrednote. 

Vrednote podjetja morajo biti povezane z vrednotami zaposlenih in vrednotami managerjev. 

Ugotovili smo, da se vrednote spreminjajo glede na izkušnje in proces učenja. V naši 

raziskavi so zaposleni svoje vrednote preoblikovali na način, da so bile v sladu z vrednotami 

podjetja.  

 

Ugotovili smo, da med pozitivne vplive socialnega kapitala spadajo visoka delovna uspešnost, 

zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi, zadovoljstvo pri delu, osebnostna rast posameznika, 

pozitivni odnosi in nagrade za uspešno delo. V magistrskem delu smo povezali izsledke 

raziskave in naredili model za lažje implementiranje socialnega kapitala v podjetju. Tudi 

odnos med zaposlenimi je povezan z nagrajevanjem, zlasti s porabo nedenarnih nagrad in 

kolektivnega nagrajevanja timov. Medsebojni odnosi se kreirajo tudi z vodenjem. Odnosi med 

zaposlenimi in nadrejenimi so povezani z vrednotami posameznikov, vrednote pa so 

vključene v vodenje, ki se zopet navezuje na odnose med zaposlenimi in nadrejenimi. 

Vodenje ni dejavnik socialnega kapitala, vendar je vseeno zelo pomemben element, ki se 

vkorporira v podjetju in s svojimi aktivnosti prispeva k vpeljavi socialnega kapitala, odvisno 

pa je od podjetnika/managerja, ki obvladuje podjetje. Vodenje je tudi vezano na podjetnikove 

osebnostne lastnosti in lastnosti zaposlenih. Pomembno je, da se vodenje prilagaja na situacije 

v podjetju in prepoznava področje, kjer so potrebne spremembe. 
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Kako lahko podjetnik oplemeniti socialni kapital 

 

Načini, kako podjetje lahko poveča oziroma oplemeniti socialni kapital, sovpadajo s 

priporočili, ki smo jih navedli v teoretičnem delu. Okrepljena komunikacija v formalni in 

neformalni obliki – ugotovili smo, da je komunikacija med zaposlenimi in nadrejenimi 

bistvenega pomena, da okrepi zaupanje in timsko delo. Temu primerno se izvaja prenos 

znanja in se krepijo medsebojni odnosi. Nadrejeni morajo pokazati pripravljenost neformalne 

in formalne komunikacije in vplivati na tak odnos med zaposlenimi. Opolnomočenje (ang. 

Empowerment) se kaže predvsem na prenosu znanja, to pa pomeni, da morajo nadrejeni 

usposabljati zaposlene tako, da jim dajo občutek, da je podjetje za sredstvo, ki jim pomaga pri 

doseganju njihovih ciljev zaposlenih. V empiričnem delu smo ugotovili, da so tovrstni 

treningi pred začetkom dela izrednega pomena, saj so vključevali tako usposabljanje za boljšo 

prodajo kot tudi za osebno rast zaposlenih. To pomeni, da se zaposleni počuti pomemben člen 

podjetja in skozi delo dosega tudi lastne cilje in osebno zadovoljstvo. Slabitev statusne 

hierarhije je v malem in srednjem podjetju izredno pomembno, saj je s tem občutek 

enakovrednosti in timskega dela okrepljen. Na ta način se tudi razvija podjetništvo znotraj 

podjetja, kar pa pomeni, da se zaposleni čutijo odgovorne za doseganje ciljev. Zaradi slabitve 

statusne hierarhije se oblikuje tudi manjši občutek manjvrednosti in s tem se poveča delovna 

efektivnost. Zmanjšanje razlik v denarnem nagrajevanju – Ugotovili smo, da je denarno 

nagrajevanje bolj učinkovito, ko se nagrajuje time, ki sodelujejo za doseganje ciljev. 

Pomembni so tudi načini nagrajevanja, saj zaposleni bolj cenijo nagrade v obliki izkušenj in 

dogodkov, ki posledično okrepijo medsebojne odnose in povečajo efektivnost pri delu. 

Denarne nagrade posameznikov so tudi pomembne, saj morajo biti posamezniki za lastno delo 

nagrajeni individualno.  

 

Ugotovili smo, da je socialni kapital v podjetju izredno pomemben, saj prinaša veliko 

pozitivnih učinkov, ki se posledično kažejo na delovni uspešnosti. Pri neučinkovitem 

kombiniranju dejavnikov pride do negativnih vplivov, ki so vezani tako na rezultate kot tudi 

na druga osebna področja. Zato je oplemenitenje socialnega kapitala proces, ki vsebuje 

psihološke, ekonomske in sociološke prvine in razširja obzorja ter prinaša nove načine 

vodenja in doseganja konkurenčne prednosti. Prav to pa so lahko tendence nadaljnjih 

raziskav.   
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Kontaktno pismo 

 

Pozdravljeni! 

Sem Maja Bašelj, študentka zadnjega letnika na Fakulteti za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici, in končujem svoj študij z zaključnim magistrskim delom.  

Namen raziskave je ugotoviti, ali socialni kapital izboljšuje delovno uspešnost zaposlenih.  

Odločila sem se, da za svojo raziskavo izberem vas, in sicer zato, ker ste bili na pripravništvu 

v ZDA in menim, da mi boste znali dobro razložiti vaše izkušnje in nova znanja. Z vami bi 

izvedla intervju glede odločitve za opravljanje pripravništva, česa ste se bali in kaj ste se 

naučili, kakšni so bili vaši odnosi s sodelavci in nadrejenimi ter kako uspešni ste bili pri delu. 

Intervju bi izvedla preko Skypa (majabaselj), če je to mogoče, med ponedeljkom, 18. 7. 2016, 

in soboto, 23. 7. 2016, po 20. uri. 

Zagotavljam vam, da bo intervju popolnoma anonimen, torej vaši osebni podatki v moji 

raziskavi ne bodo omenjeni! 

Če se strinjate, da z vami lahko opravim intervju, mi to, prosim, sporočite na: 

telefonsko številko 00386 31 561 725 ali e-mail baselj.maja@gmail.com. 

 

 

Z lepimi pozdravi, 

Maja Bašelj 

  

mailto:baselj.maja@gmail.com


 

 

 

Priloga 2: Usmeritvena vprašanja 

1. How would you describe yourself? What would you say are your main beliefs and  

values? (Kako bi opisali sebe? Katera so vaša glavna prepričanja in vrednote)? 

2. You have you decided to apply for the internship in U.S.? What ware your main 

reason to apply? Zakaj ste se odločili, da se prijavite na pripravništvo v ZDA? 

Kateri so bili vaši glavni razlogi za prijavo? 

3. What would you say, why your company has chosen you? 

Kaj bi rekli, zakaj je to podjetje izbralo ravno vas? 

4. Would you say, that the company you have worked for was alien with you believes and 

values. How did you feel at work? 

Bi rekli, da je bilo podjetje, za katero ste delali, v skladu z vašimi prepričanji in 

vrednotami? Kako ste se počutili na delu? 

5. How would you describe your manager and his main characteristic? 

Kako bi opisali svojega managerja in njegove značilnosti? 

6. How would you describe his leadership? 

Kako bi opisali njegovo vodenje? 

7. Can you describe your relationship with your co-workers? In addition, its influence on 

your work performance?  

Ali lahko opišete svoje odnose s sodelavci? Kako so ti vplivali na vašo delovno 

uspešnost? 

8. How was your work? What kind of rules you had to follow? Were there any punishment 

for not following rules? 

Kakšno je bilo delo? Katera pravila ste morali upoštevati? Ali so bile sankcije za 

kršenje teh pravil? 

9. How you would described you relationship with your customers? 

Kako bi opisali svoj odnos s strankami? 

10. Have your employer rewarded you for having better performance? In addition, did you 

find it motivational? Moreover, what happened if you were not successful?  

Ali vas je delodajalec nagradil, če ste bili bolj uspešni? Vas je to motiviralo? Kaj se je 

zgodilo, če niste bili uspešni? 

11. Based on the experience what would you say is the main key for being successful at 

work? Glede na izkušnjo, kaj bi rekli, katera je glavna stvar, da ste uspešni pri svojem 

delu? 



 

 

 

 Priloga 3: Transkript intervjuja 1 

IZ – izpraševalec, IN – intervjujanec 

 

IZ: Kako bi opisali samo sebe? Katera so vaša glavna prepričanja in vrednote? 

IN: Sem oseba, ki je izredno predana svojim ciljem. Odgovorna in ambiciozna. Nikoli nisem 

želela biti v povprečju in vedno sem dala maksimalno od sebe, da dosežem nekaj več od 

ostalih. Zato bi rekla, da so moje glavne vrednote predvsem osebni uspeh in družina.  

IZ: Zakaj ste se odločila, da se prijavite na pripravništvo v ZDA? Kateri so bili vaši 

glavni razlogi za prijavo? 

IN: Odločila sem se, ker sem želela samo sebe testirati, koliko sem zmožna in sposobna.  

Oditi iz domačega okolja v povsem drugo življenje, nekam, kjer nisem vedela, kaj točno 

pričakovati. Želela sem tvegati in videti, kaj se bo zgodilo. Poleg tega sem si želela videti, 

kakšno je življenje v Ameriki, in pridobiti reference.  

IZ: Kaj bi rekli, zakaj je to podjetje izbralo ravno vas? 

IN: Pravzaprav še danes ne vem, zakaj. Bilo je veliko prijavljenih, imeli smo več krogov 

razgovorov preko Skypa. Mislim, da so videli, da sem ambiciozna oseba, ki se želi veliko 

naučiti in je za to pripravljena pustiti svoje ugodje doma.  

IZ: Bi rekli, da je bilo podjetje, za katere ste delali, v skladu z vašimi prepričanji in 

vrednotami? Kako ste se počutili na delu? 

IN: Na samem začetku se nisem počutila najbolje, ker se mi je zdelo, da je vse popolnoma 

drugače, kot sem pričakovala. Nato pa sem sčasoma razvila svoje vrednote in prepričanja, ki 

so bila v skladu s podjetjem. Ne bi rekla, da sem se zaradi podjetja spremenila, temveč so 

prišle te vrednote same po sebi na plan. Zdi se mi, da se v Sloveniji ne govori toliko o 

vrednotah in prepričanju, v Ameriki pa je zelo pomembno, da se zavedaš, kakšne so tvoje 

vrednote in jih tudi znaš na glas opredeliti.  

IZ: Kako bi opisali svojega managerja in njegove značilnosti? 

IN: Najprej mu zelo nisem zaupala, saj se mi je zdelo, da to, kar govori, ne misli resno. Ni bil 

toliko moj manager kot moj mentor, voditelj. Bil je izredno razumevajoč in vedno je znal 

prisluhniti. Sčasoma si je tudi pridobil moje zaupanje. Bil mi je vzornik in hotela sem doseči 

cilje, da bi bil tudi ponosen name, saj sem vedela, koliko energije je vložil vame. Zdi se mi, da 

si v Sloveniji, če pač nisi dovolj dober, hitro zamenljiv, medtem ko ti v Ameriki dajo 

priložnost in vso pomoč, da dosežeš tako svoje cilje kot tudi cilje v podjetju.  

IZ: Kako bi opisali njegovo vodenje? 



 

 

 

IN: Princip mentorstva. Videla sem, da mi je zelo zaupal in verjel vame, tudi takrat, ko sama 

nisem dovolj verjela vase. Bil je »coach«, saj nas je izobraževal, hkrati pa nam je dovolj 

zaupal, da nismo imeli strogega nadzora. Znal je obdržati pravo distanco in nam predajal 

svoje znanje.  

IZ: Ali lahko opišete svoje odnose s sodelavci? Kako so ti vplivali na vašo delovno 

uspešnost? 

IN: Pripravniki smo skupaj delali in tudi skupaj živeli. Odnosi so bili zelo različni, saj smo na 

nek način tudi tekmovali, kdo bo boljši. Nesoglasja so bila sicer zelo redka, pa vendar kadar 

so se pojavila, je to definitivno vplivalo na celotno skupino. Imeli smo primer, ko je po 

preteku 4-mesečnega pripravništva prišla nova skupina. Takrat so se stvari izredno poslabšale, 

saj so se »novinci« želeli samo zabavati in nič delati. Prodaja celotne ekipe je padla in 

nastajala so še večja nesoglasja in prepiri. To je bilo res prelomno obdobje, ko sta se kar dve 

tretjini novoprišlih pripravnikov morali vrniti nazaj v Evropo. Pred tem pa smo imeli skupino, 

ki se je zelo razumela in se znala tako skupaj zabavati v prostem času kot tudi trdo delati na 

terenu. Takrat je prodaja rastla in tudi v skupnem življenju ni bilo konfliktov.  

IZ: Kakšno je bilo delo? Katera pravila ste morali upoštevati? Ali so bile sankcije za 

kršenje teh pravil? 

IN: Delo je bilo zelo naporno, saj smo prodajali od vrat do vrat, pri visoki vročini. 

Temperature so velikokrat presegle 40 stopinj. Ampak če si bil dovolj predan svojim ciljem, 

si vse faktorje, ki so te omejevali, odmislil. Pretiranih pravil nismo imeli, razen tega, da smo 

morali dati vedno vse od sebe na območju, kjer smo delali. Seveda ni bilo dovoljeno 

posedanje in »zabijanje« časa. Enkrat se je zgodilo, da sva s sodelavcem v previsoki vročino 

posedala v parku – namesto da bi delala, ko naju je videl nadzorni manager. Sankcije so 

sledile, saj sva bila en dan suspendirana od dela, imeli pa smo temeljit pogovor o tem, zakaj 

sva to naredila, in poskušali smo najti ustrezne rešitve, da se kaj takega ne bi več ponovilo.  

IZ: Kako bi opisali svoj odnos s strankami? 

IN: Zanimivo vprašanje, saj imam z nekaterimi strankami lepe odnose še danes. Pri svojem 

delu sem bila profesionalna, a hkrati preprosta. Stranke so mi pri podpisu pogodbe zaupale 

svoje osebne informacije, celo informacije o plačilih. Torej si morate misliti, kakšno stopnjo 

zaupanja sem morala doseči. Kaj pa vem, lahko bi rekla, da je bila zelo visoka stopnja 

zaupanja.  

IZ: Ali vas je delodajalec nagradil, če ste bili bolj uspešni? Vas je to motiviralo? Kaj se 

je zgodilo, če niste bili uspešni? 



 

 

 

IN: Za nadpovprečno uspešnost smo bili pohvaljeni, denarno nagrajeni, kadar pa smo bili 

razdeljeni v time in tekmovali, kdo bo bolj uspešen, smo za nagrado dobili potovanje ali 

denarni bon, katerega smo lahko sami koristili. Najbolj zanimivo je bilo, da je tista skupina, ki 

je zmagala, bon uporabila npr. za kakšen piknik, na katerem smo bili vsi člani skupine. Nikoli 

nismo porabljali zase, temveč smo nagrade delili eden z drugim. To se nanaša na prvi del 

pripravništva, kjer smo imeli lepše odnose. V drugem delu pripravništva pa nagrad nismo 

dobivali pogosto, saj nismo dosegali uspešnosti.  

IZ: Glede na izkušnjo, kaj bi rekli, da je glavna stvar, da ste uspešni pri svojem delu? 

IN: Predvsem to, da si sam tega zelo želiš in imaš ob sebi ekipo, s katero lahko dobro 

sodeluješ. 

IZ: Bi želeli še kaj dodati?  

IN: Ne vem, kaj na rečem. To je to.  

IZ: V redu, hvala. 

  



 

 

 

Priloga 4: Transkript intervjuja 2 

IZ – izpraševalec, IN – intervjuvanec 

 

IZ: Kako bi opisali samo sebe? Katera so vaša glavna prepričanja in vrednote? 

IN: Opisala bi se kot zelo odločno osebo, ki je naravnana, da dela najboljše po svojih močeh 

in doseže najboljše. Ko imam določen cilj, potem dam v delo ogromno truda, lahko v delo 

vključim ogromno moči in lahko se veliko stvari naučim. Sem »hitri« učenec, ker tudi vložim 

veliko energije za dosego svojih ciljev. Moja glavna prepričanja in vrednote so, da se rada 

družim s podobno mislečimi ljudmi, ki me motivirajo, ki imajo ali hočejo doseči visoke cilje 

v življenju.  

IZ: Zakaj ste se odločili, da se prijavite na pripravništvo v ZDA? Kateri so bili vaši 

glavni razlogi za prijavo? 

IN: Veliko sem potovala po svetu in želela sem videti drugačno kulturo. Amerika ima zelo 

močno in rastočo ekonomijo, medtem ko se preostali del sveta bolj bori. Tudi situacija v moji 

državi, v času odločitve, ni bila rožnata – predvsem so bile nizke plače in pomanjkanje 

delovnih mest. Ker to ni ustrezalo mojim željam in ciljem, sem se odločila, da poskusim v 

Združenih državah. Zanimalo me je kako se bom prilagodila, če bodo usklajeni moji cilji s 

cilji v ZDA. V bistvu je bila prijava izziv in rada imam izzive. To je bil glavni razlog, da sem 

se prijavila.  

IZ: Torej še vedno živite v Združenih državah Amerike?  

IN: Da, še vedno. 

IZ: Kaj bi rekli, zakaj je to podjetje izbralo ravno vas? Tako prejšnji kot zdajšnji 

delodajalec? 

IN: Če govorim o prejšnjem delodajalcu, lahko rečem, da nisem bila v načrtu, da me izberejo. 

Rekli so mi, da sem izjema in sem dobila dodatno prosto mesto. Mislim, da jim je bilo všeč, 

ker sem bila tako odločna med razgovorom. Vedela sem, kaj hočem, in sem jim točno to 

povedala. Mislim, da imajo ameriška podjetja rada Evropejce, ker trdo delamo. Ker sem 

želela doseči nekaj več, so me izbrali. Vendar sem pozneje ugotovila, da se moje vrednote in 

prepričanja niso ujemala z delodajalcem. 

IZ: Bi rekli, da je bilo podjetje, za katero ste delali, v skladu z vašimi prepričanji in 

vrednotami? Čeprav ste že izpostavili, da se vrednote in prepričanja niso ujemala, kako 

ste se počutili na delu? 



 

 

 

IN: Bila sem zelo pod pritiskom. Bili smo vrženi v bazen in tega nisem pričakovala. Ponavadi 

sem zelo uspešna pri svojem delu, tukaj pa nisem bila zadovoljna z načinom dela in ker nisem 

človek, ki bi »pritiskal« na ljudi, to ni bilo v skladu z mojimi vrednotami. Zelo težko sem 

ljudi prepričevala ljudi v nakup, saj sama nisem verjela v to. Imela sem veliko težav. Zato bi 

morala stopiti iz »cone udobja«. Super je, če posameznik lahko to naredi, vendar je zelo 

težko. Rekla bi, da vsi ti pritiski in stopanje iz cone udobja na koncu celo delujejo. Moji 

sodelavci so mi zelo pomagali pri tem.  

IZ: Kaj bi rekli, kako so se počutili drugi? Kaj so rekli sodelavci, s katerimi ste tudi 

skupaj živeli? 

IN: Ljudje imajo seveda različna počutja in občutke in se na različne načine soočajo s 

težavami. Rekla bi, da so na začetku vsi imeli težave in, kot pravijo, »žalost ima rada družbo«. 

Ko se v neki skupini ljudi eden počuti demotivirano, vsaj malo vpliva tudi na vse ostale. Pade 

odnos do dela in pade motivacija. Zato bi rekla, da so se tudi ostali borili sami s seboj, 

nekateri več, drugi manj. 

IZ: Kako bi opisali svojega managerja in njegove značilnosti? 

IN: Opisala bi ga kot nekoga z visoko stopnjo motivacije in veliko znanja s področja, kjer 

dela. Tehnike, s katerimi je operiral, so bile izjemne. Pritisk, katerega so izvajali nad nami, ni 

bil neposreden, temveč posreden, med treningi (z besedami, dejanji). Te tehnike so aplicirali 

na čustva, ni bilo neposrednega ukazovanja, kaj moramo storiti. Poskušali so nas motivirati, 

da bi postali boljši ljudje in da bi dosegli svoje cilje. Mislim, da so bili vsi moji managerji 

odlični. 

IZ: Kako bi opisali njegovo vodenje? Mogoče tudi lahko poveste, kakšne so razlike med 

zdajšnjim vodenjem in vodenjem prejšnjega delodajalca? 

IN: Rekla bi, da je bilo vodenje zelo dobro. En manager je deloval bolj na čustveno stran, 

medtem ko je bil drugi tehnično podkovan. In trenutno imam zelo podobna managerja. Imam 

managerja, ki je bolj marketinško usmerjen, in drugega, ki je bolj računalniško usmerjen. 

Mislim, da eden drugega dopolnjujeta.Tudi v tem podjetju je vodenje odlično, saj so ljudje 

izredno motivirani. Zaposlenim dovoljujejo, da izražajo svoje ideje in mnenja in so del 

podjetja in del poslovnih procesov, se vključujejo v strategije podjetja. V bistvu so res 

vpleteni v celotni proces. Ko je zaposleni vpleten in se počuti pomembnega, se potrudi, da 

doseže cilje podjetja kot svoje cilje. In ko so vrednote zaposlenih v skladu z vrednotami 

podjetja, potem podjetje lahko izjemno raste. 

IZ: Ali lahko opišete svoje odnose s sodelavci? Kako so ti vplivali na vašo delovno 

uspešnost? 



 

 

 

IN: Govoriva o prejšnjem ali zdajšnjem podjetju? 

IZ: Najprej o prejšnjem in potem ga lahko primerjaš z zdajšnjim, kjer si zaposlena. 

IN: V prejšnjem podjetju smo pripravniki skupaj živeli in delali. Vsi so bili super, zlasti 

takrat, ko je kdo imel težave, smo si vedno pomagali, ponavadi je pomagal tisti, ki se je čutil 

močnejšega. Sodelavci smo se izobraževali med seboj, delili izkušnje. Mislim, da je to bil 

najboljši del pripravništva. Najtežje je, ko moraš sam čez določene stvari. Mi smo se zavedali, 

da smo začetniki in nismo imeli znanja, zato smo se opirali eden na drugega. Zelo je 

pomembno, da poslušaš druge in se od njih učiš, tako na njihovih napakah kot na njihovih 

dosežkih. To se tudi dogaja v trenutnem podjetju. Vsi zelo pomagajo in vskočijo, kadar ne 

veš, kako se kaj naredi ali če te priganja čas. Zavedajo se, da pomagamo eden drugemu, zato 

ni nič težko. Čeprav se delo zavleče v nočne ure. Vedno bodo dali 110 % od sebe, da ti bodo 

pomagali – in tudi jaz isto naredim za druge. To je mentaliteta, ki je razvita v podjetju. 

Mislim, da je to odličen način, da podjetje raste. 

IZ: Kakšno je bilo samo delo? Katera pravila ste morali upoštevati? Ali so bile sankcije 

za kršenje teh pravil? 

IN: Morali smo slediti treningom, določenim urnikom in doseči določene cilje. Tudi 

osebnostne vrednote in cilji so morali biti usklajeni s cilji in vrednotami podjetja. Majhna 

kazen je bil pogovor na štiri oči o nadaljevalnih opcijah ter opozorilo pred odpovedjo v 

primeru, da se odnos do dela, vedenje, aktivnosti ne bodo spremenili. Mislim, da je kazen 

dobro orodje za vzdrževanje discipline, ampak ljudje stres, količino dela in izzive jemljejo 

različno, zato ne moremo vseh obravnavati enako. Ljudje so najbolj progresivni in motivirani, 

ko jim je dovoljeno, da dajo v podjetje svoj vložek, namesto da striktno sledijo pravilom, brez 

možnosti izražanja svojih idej in metod.  

IZ: Kako bi opisali svoj odnos s strankami? 

IN: Ko spoznaš toliko ljudi dnevno, je glavna prednost to, da z vsako stranko začneš od 

začetka. Oni tebe ne poznajo, tako kot tudi ti njih ne. Ko torej spoznaš potencialnega kupca, 

moraš prikazati pozitiven odnos in se prezentirati v luči »še dobro, da sem prišel«. Rekla bi, 

da so nekateri ljudje zelo negativni in svojo negativnost stresejo na tebe, medtem ko so drugi 

zelo prijazni. Pomembno je, da sta ti in tvoja stranka dobro razpoložena. Ne vem, kako bi 

drugače opisala odnos s strankami. 

IZ: Bi ga mogoče bolj opisala kot prijateljski odnos, profesionalni odnos …? 

IN: Kot sem rekla, na začetku te ljudje ne poznajo, zato je v ospredju profesionalni odnos. Ko 

se z njimi malo bolj spoznaš, vidiš, da se vse bolj nagiba k prijateljskem odnosu. Ljudje se 



 

 

 

odprejo in ti zaupajo. Ti kaj povejo o samemu sebi. Pomembno je, da si človeški, nato postane 

odnos bolj oseben. 

IZ: Ali vas je delodajalec nagradil, če ste bili bolj uspešni? Vas je to motiviralo? Kaj se 

je zgodilo, če niste bili uspešni? 

IN: Seveda, vsa uspešna podjetja se zavedajo, da morajo svoje zaposlene motivirati. Imeli 

smo nagrajevalni sistem na podlagi števila prodaje. V tem podjetju imamo isti sistem. V 

prejšnjem podjetju smo imeli iste norme in tudi iste nagrade, kot na primer skupna potovanja 

ali darilne kartice. V sedanjem podjetju pa imamo malo drugačen sistem in mislim, da je zelo 

pošten. Zaposleni dajemo ideje v podjetju. Če je ideja realizirana, smo individualno nagrajeni. 

Ta ideja je lahko način, kako prihraniti denar, čas ali zvišati zadovoljstvo kupcev. Druge ideje 

pa temeljijo na »lean managementu« in trajajo nekaj mesecev. Velike ideje, na primer kako 

prihraniti podjetju nekaj tisoč dolarjev, te ideje gredo na naslednje nivoje. Izbirajo se vsak 

kvartal in so visoko nagrajene. Na koncu leta je najboljša ideja izbrana in tisti tim, ki je 

predstavil idejo, dobi potovanje na Havaje. Vsi so zelo motivirani in pomagajo podjetju, 

sodelavcem in dobijo nekaj v zameno. Počutiš se cenjeno, tako s strani sodelavcev kot tudi s 

strani managerjev.  

IZ: Nagrade so namenjene individualistom ali skupinam? 

IN: Nagrade za male ideje so namenjene vsakemu posebej, medtem ko velike ideje pripadajo 

skupinam treh ljudi in so zato nagrajene skupine. 

IZ: Glede na izkušnjo, kaj bi rekli, da je glavna stvar, da ste uspešni pri svojem delu? 

IN: Predvsem je to postopek. Posameznik se najprej osredotoči na glavno raven in postavlja 

cilje, ki so realni. In vsakič si postavljaš višje cilje. Mi verjamemo v postavljanje ciljev, 

najprej tistih manjših, nato večjih. Pri nas to počnemo malo drugače. Ne postavljamo ciljev v 

smislu strategij, temveč postavljamo takšne cilje, ki imajo tudi učinek na ljudi. Na primer naš 

največji cilj je ohraniti 5 bilijonov dreves. To pomeni, da izračunamo, koliko CO2 lahko ljudje 

prihranijo z vstavljanjem naših oken v stanovanjske objekte. To je osnovna raven, ki jo 

multipliciramo. Izračunamo, koliko dreves bi morali posaditi na en ar, da bi vsa ta drevesa 

absorbirala CO2, in vidimo, da je čez 20 let lahko toliko dreves na ozemlju, kot je Kuba. To je 

velik cilj, od katerega imamo koristi vsi. Moj cilj pa je v skladu s ciljem podjetja, da dobim 

čim več strank, predstavljamo se kot zeleno podjetje, ki ohranja drevesa in pomagata ohranjati 

okolje. To je moj marketinški cilj. Pomagam tudi na IT-oddelku. Zato, da smo konkurenčni in 

v prednosti pred drugimi podjetji. Mogoče zveni komplicirano, ampak ko to živiš, vidiš … 

Naše cilje imamo napisane na stenah podjetja, da jih vsak vidi. Če odgovorim na tvoje 

vprašanje, pa mislim, da je bistvo, da imajo vsi iste vrednote, predanost in motivacijo, da se 



 

 

 

doseže cilje. In vsak mora dati od sebe 110 %. Vsi smo del podjetja in vsak od nas živi za 

podjetje. Naše podjetje se res maksimalno trudi, da imamo opredeljene glavne vrednote in 

postavljamo skupaj enoletne, dvoletne in večletne cilje. Ko zjutraj prideš na delovno mesto, te 

vsi ti cilji opomnijo, zakaj prideš na delovno mesto. In ko enkrat vidiš cilj in vse ostale cilje, 

si v skladu s temi cilji. To je zelo pomembno za podjetje in zaposlene.  

IZ: Hvala! 

IN:. Ni za kaj. 

  



 

 

 

Priloga 5: Transkript intervjuja 3 

IZ – izpraševalec, IN – intervjujanec 

 

IZ: Kako bi opisali samo sebe? Katera so vaša glavna prepričanja in vrednote? 

IN: To je zelo dobro vprašanje. Kako to misliš, profesionalno ali kako bi se predstavila 

nasplošno? 

IZ: Zanima me, kakšen tip človeka ste, predvsem službeno oziroma karierno. 

IN: Sem mlada profesionalka in dokaj ambiciozna … Mislim, da sem človek, ki je odprt za 

nove priložnosti in sem zelo nagnjena k temu, da vedno počnem nove stvari. In če se pojavi 

priložnost, ki zahteva nove sposobnosti, ki bi olajšale, da si izberem karierno pot ali da lahko 

spremenim svojo kariero, jo vedno »zagrabim«. Na primer, zelo sem nagnjena k učenju tujih 

jezikov in to v službi uporabljam pri komuniciranju z ljudmi različnih državljanstev. Mislim, 

da sem zelo družabna, to mi daje veliko energije. Sem komunikator in rekla bi, da sem zelo 

ekstrovertirana, vendar potrebujem tudi čas zase. Da se izoliram, da preverim svoja čustva, 

občutke … Kaj si me še vprašala?  

IZ: Katera so vaša glavna prepričanja in vrednote, po katerih živite? 

IN: Verjamem, da sem kreator svoje prihodnosti, da lahko dosežem vse, kar hočem, če dovolj 

trdo delam – v bistvu ne trdo, ampak pametno. Moja prepričanja se menjajo z izkušnjami, ki 

jih dobivam. Joj, ne vem … 

IZ: Ne skrbite, povejte tisto, kar vam pade na pamet. Zakaj ste se odločili, da se 

prijavite na pripravništvo v ZDA? Kateri so bili vaši glavni razlogi za prijavo? 

IN: Čeprav je minilo že nekaj časa, se spomnim da je bil glavni razlog potreba po novem 

izzivu. Ko sem videla opis dela, sem ugotovila, da je to priložnost, da bi šla čez svoje limite. 

Kot »booth camp« (tabor, op. a.) za socialne, medkulturne, poslovne, prodajne sposobnosti. 

Predvsem zaradi izziva. 

IZ: Kaj bi rekli, zakaj je to podjetje izbralo ravno vas? 

IN: Pravzaprav … Ne vem. 

IZ: Misliš, da so v vas videli potencial? 

IN: Seveda, ampak tudi strast, resen odnos in resne razlogi. Spomnim se, da dejstvo, da je 

pripravništvo v ZDA, ni bilo glavni povod za odločitev. Veliko ljudem je to predstavljalo še 

dodatno motivacijo, zaradi potovanja, zabave … Zame pa to ni bil glavni razlog. Tudi če bi 

bil tak program na Poljskem, ki je zelo blizu moje države, bi se vseeno odločila. Torej rast in 



 

 

 

osebni razvoj, to je bilo v skladu z vrednotami podjetja in zato so me izbrali. Ker sem 

predstavljala tisto, kar so hoteli od pripravnika. 

IZ: Naslednje vprašanje se nanaša na to, kar ste že omenili. Bi rekli, da je bilo podjetje, 

za katero ste delali v skladu z vašimi prepričanji in vrednotami? Kako ste se počutili na 

delu? 

IN: Mislite nasplošno ali kako drugače? 

IZ: Ja, na primer, da bi delali za neko podjetje, ki bi od vas zahtevalo, da lažete. To pa 

ni v skladu z vašimi vrednotami, zato se verjetno ne počutite najboljše. 

IN: Seveda, zato nikoli ne bi delala za tako podjetje. Ker sem dovolj samozavestna, da lahko 

najdem novo priložnost, ki bi ustrezala mojim prepričanjem in vrednotam. In tudi verjamem v 

zakon privlačnosti, da se nikoli nič ne zgodi brez razloga. Mislim, da ljudje s podobnimi 

vrednotami privlačijo takšne, ki imajo podobne vrednote. Zaposleni privlačijo delodajalce s 

svojimi vrednotami. Govorim na dolgi rok.  

IZ: Kako bi opisali svojega managerja in njegove značilnosti? 

IN: Pomislila bi na Janisa in Kersti, ki sta bila moja managerja. Pravzaprav sta zelo dober 

primer. Janisa sem poznala že od prej, Kersti pa malo manj. Kersti je bila zelo delovna in 

predana, ni pa imela občutka za ljudi, ni imela socialnih sposobnosti, da bi se sporazumevala 

z ostalimi člani ekipe. Janis pa je bil človekoljub. Trdo je delal in se v prostem času tudi 

zabaval z ostalimi člani ekipe. On je ostal profesionalen in tudi prijazen. Popolna 

kombinacija. 

IZ: Glede na njihove značilnosti, kaj bi še dodali glede načina vodenja? 

IN: Vodenje se je razlikovalo glede na primer. Bilo je zelo navdihujoče, saj bi si mislila, da bi 

za to delo potrebovali več življenjskih izkušenj. Pomembno je bilo, da so se znali dobro 

odrezati. Pokazali so nam rezultate in posledično je bila tudi ekipa zelo motivirana, ker smo 

videli, da se da skleniti na primer tudi 5 pogodb na dan.  

IZ: Ali lahko opišete svoje odnose s sodelavci? Kako so ti vplivali na vašo delovno 

uspešnost glede na to, da ste živeli skupaj? 

IN: Zelo dobro vprašanje. Kot se spomnim, smo se z nekaterimi ljudmi bolje razumeli in se 

jih spomnim kot »izboljševalce razpoloženja«. Imeli smo se lepo, se smejali in imeli dobre 

pogovore. Zato sem raje delala s takimi ljudmi, ker so si bile podobne tudi naše osebnosti. 

Ampak bili so tudi sodelavci, s katerimi se nismo razumeli. Čeprav, ko danes gledam nazaj, 

gledam na to kot na lekcijo. 

IZ: So medsebojni odnosi vplivali na delovno uspešnost? 



 

 

 

IN: Lahko bi rekla, da včasih so. Če prideš z nekom v konflikt že zjutraj, je težje obdržati svoj 

odnos na pozitivni ravni. In sem porabila veliko več energije, da sem imela dober odnos na 

delu. Dober začetek dneva, s smehom, kavo in dobrim pogovorom, je izboljšal razpoloženje 

in rezultat. Če si vesel in dobre volje, to kar sije ven iz tebe. Seveda je vpliv in ta mikroklima 

v timih zelo pomembna. Sploh v prodaji, ko je plača odvisna od rezultatov.  

IZ: Se spomnite, katera pravila ste morali upoštevati? Ali so bile sankcije za kršenje teh 

pravil? 

IN: Obnašala sem se zelo primerno in nisem imela takih izkušenj (smeh). Če si med 

delovnimi urami sedel na pločniku in so te »dobili«, je bilo, kot da bi dobil »rumeni karton«. 

Moral si napisati pismo managerjem v podjetju, da ti je zelo žal, obžaluješ svoje vedenje in 

kako se boš popravil. V nasprotnem primeru so te poslali nazaj domov v Evropo. 

IZ: Kako bi opisali svoj odnos s strankami? Lahko podate tudi primere.  

IN: Zelo pozitivno. Spomnim se veliko zgodb, ko sem zgradila zelo dober »report« s 

strankami. Sploh z Mehičani v Texasu, ker sem govorila špansko. V tem sem zelo uživala, 

zato mislim, da so mi tudi bolj zaupali. Spomnim se veliko ljudi, ki so me vabili, naj se 

vrnem, da bodo skuhali kaj tradicionalnega. Zelo prijateljski odnosi. Bila sem tudi zelo dobra 

s starejšimi ljudmi. Mislim, da so bili bolj pomembni odnosi z ljudmi, da so mi zaupali, kot pa 

prodajne tehnike. Biti sposoben shajati z različnimi skupinami ljudmi. Mladimi, 

ambicioznimi, gospodinjami … Biti prijazen in podobno. 

IZ: Kako vas je delodajalec nagradil, če ste bili bolj uspešni? Vas je to motiviralo? Kaj 

se je zgodilo, če niste bili uspešni? Kako ste uporabljali in porabljali nagrade? 

IN: V podjetju mi je bil zelo všeč sistem nagrajevanja. Še posebej tiste nagrade, ki niso bile v 

denarni obliki. Na primer potovanja. Bila se zelo srečna, da sem imela možnost izrabiti vse 

nagrade. Zelo me je motiviralo. Če si bil zelo uspešen, si na primer prejel vikend paket na reki 

s tubami ali ko smo s timom v Houstonu spali v razkošnem hotelu ali dobili vstopnice za 

ogled NASE. Šli smo tudi z ekipo na obalo, ki je bila na meji z Mehiko, in imeli križarjenje 

ob sončnem zahodu. To so izkušnje, katerih se bom spominjala celo življenje. Tudi po štirih 

letih sem ugotovila, da je to res razlikovalo podjetje. Ni veliko podjetij, ki bi to ponujala. 

IZ: Kaj je bilo za vas bolj pomembno – ko ste prejeli nagrado na individualni ravni ali 

bolj to, da ste jo porabljali skupaj z ekipo? 

IN: Oboje. Ker sem imela tudi individualne cilje in sem kot ambiciozna oseba hotela biti 

najboljša. Hkrati pa mi je bilo pomembno, da smo prejeli tudi skupno nagrajevanje za razna 

potovanja, ker sem hotela čas preživeti s skupino. Spomnim se primerov, ko nekdo ni dosegel 

ciljev in se ni smel pridružiti, hudo mi je bilo za njega. 



 

 

 

IZ: Še zadnje vprašanje. Glede na izkušnjo, kaj bi rekli, da je glavna stvar, da ste 

uspešni pri svojem delu? 

IN: Rad imej, kar počneš. Zelo težko je uspeti v nečem, če ne uživaš. Na različnih delovnih 

mestih in v različnih panogah sem ugotovila, da bodo časi težki in če ne boš počel tistega, v 

čemer uživaš, boš prej odnehal.  

IZ: Hvala, to bi bilo vse.  

IN: Hvala vam. 

 

  



 

 

 

Priloga 6: Transkript intervjuja 4 

IZ – izpraševalec, IN – intervjujanec 

 

IZ: Kako bi opisali samo sebe? Katera so vaša glavna prepričanja in vrednote? 

IN: Kako bi opisala samo sebe? Kako to misliš? 

IZ: Na splošno. Kako bi sami sebe opisala, kakšni ste? 

IN: Splošno vprašanje. Ambiciozna, delovna, perfekcionistka, rada se učim in postajam 

boljša. Nisem človek, ki bi bil zadovoljen s tem, kar je. Kar se tiče vrednot, so glavna 

vrednota družina, prijatelji, ljudje okoli mene, uspeh na področjih. Če nisem dovolj dobra, si 

želim biti boljša. 

IZ: Zakaj ste se odločili, da se prijavite na pripravništvo v ZDA? Kateri so bili vaši 

glavni razlogi za prijavo? 

IN: To je bilo dolgo nazaj. Odločila sem se zato, ker sem želela pospešiti karierni napredek in 

osebnostno rast. Želela sem si nekaj, kar bi me bolj izpolnilo, bi bilo zabavno, polno izzivov. 

IZ: Kaj bi rekli, zakaj je to podjetje izbralo ravno vas? 

IN: Na program sem se prijavila dvakrat, prvič nisem bila dovolj dobra in ker ne verjamem 

odgovoru, da nisem dovolj dobra in besede »ne«, sem se prijavila tudi drugi. Dokazala sem, 

da lahko delam nekaj, kar si želim, in ne odneham pri prvi zavrnitvi. 

IZ: Bi rekli, da je bilo podjetje, za katero ste delali, v skladu z vašimi prepričanji in 

vrednotami? Kako ste se počutili na delu? 

IN: Včasih. Problem pri pripravništvu je bil, da smo bili zelo mladi in nismo poznali »vere« v 

sami sebe. Kar se mene tiče, mi je pravzaprav podjetje dalo vrednote in morda so bile zato 

njihove vrednote v skladu z mojimi. 

IZ: Kako ste se počutili na delu, ko vrednote podjetja niso ustrezale vašim vrednotam?  

IN: Vrednote so ustrezale. 

IZ: Torej, kako ste se počutili na delu? 

IN: Rada sem delala in močno sem verjela v misijo, da pomagamo ljudem in da je delo 

zabavno in enostavno. Moj proces učenja je potekal hitreje, ker nisem čutila odpora do lekcij, 

katere nas je učilo podjetje. 

IZ: Kako bi opisali svojega managerja in njegove značilnosti? 

IN: No, prvi (Jason) je zelo empatičen perfekcionist. Zelo je skrbel za vse, ampak hkrati želel, 

da so stvari narejene. Name je imel velik vpliv, sploh na mojo osebnostno rast, ker mu pač ni 



 

 

 

bilo dovolj samo dobro. To je bilo glavno vodilo tudi za nadaljnjo rast, saj se nisem 

zadovoljila prehitro. 

IZ: Kako bi opisali njegovo vodenje? 

IN: Vodil je glede na inspiracijo. Dal nam je ideale in standarde, predstavljal svet lepše, kot je 

v resnici. Vedno sem čutila željo, da bi ustrezala svetu, ki ga vidi on, in želela sem biti del 

tega sveta. To so najmočneje stvari, katerih me je naučil. Želela sem si postati manager, kot je 

bil on. 

IZ: Ali lahko opišete svoje odnose s sodelavci? Kako so ti vplivali na vašo delovno 

uspešnost? 

IN: Ker smo bili v timu, smo vplivali eden na drugega. Nismo bili samo ljudje, ki so delali 

isto službo, ampak smo se zanašali eden na drugega, se pogovarjali, povedali smo si primere 

in sprejeli samo dobro od vsakega. Nihče ne živi sam, ampak živimo v socializaciji, družbi. In 

mi smo pri delu imeli svoj svet. Ker sem se tudi vrnila nazaj, sem delala v treh različnih timih. 

Najprej kot novinec – pripravnik, potem kot malo bolj izkušen pripravnik, ampak še vedno 

novinec, in potem kot manager. To je seveda bil največ izziv. Slabi odnosi tudi slabo vplivajo 

na rezultate. 

IZ: Glede na to, da ste izkusili vlogo managerja, mi lahko poveste, kateri je bil najtežji 

del v smislu doseganja boljši rezultatov novih pripravnikov? 

IN:. Najtežji del je vedno, da prepričaš zaposlene, da resnično verjamejo v to, kar delajo. Da 

imajo radi svojo službo. Težko jih je tudi prepričati, da so bolj osredotočeni na prednosti, ne 

pa na težave, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. Zaposleni mora uživati v procesu učenja. 

To je v neposrednem trženju zelo težko. 

IZ: Postavila vam bom tudi vprašanje, ki ni bilo načrtovano. Zanima me, kaj ste se 

naučili kot manager, kako vplivati na zaposlene, da dosegajo boljše rezultate? Kakšno 

vodenje mora biti? Kako se moraš obnašati? 

IN: Pravzaprav tu ni nič povezano z mano. Nikoli ni poudarek na managerju, vse, kar 

manager lahko naredi, je to, da vodi po načinu najboljšega primera. Vse ostalo je odvisno od 

zaposlenih – vsakega posebej. Koliko verjamejo vase, delovni proces in lastni uspeh, ali 

hočejo biti uspešni v določnih pogledih, koliko verjamejo v produkt/storitev – potem lahko na 

njih vplivamo, če pa v te stvari ne verjamejo, ne verjamejo vase, potem lahko manager samo 

vodi s primeri. 

IZ: Kako bi opisali svoj odnos s strankami? 

IN: Zelo dobro vprašanje. Vsaka stranka je posebna. Odnos je drugačen. Razlika je v tem, da 

se nehaš osredotočati nase, temveč postaviš fokus na svoje stranke. In tak odnos je bolj 



 

 

 

oseben, osebna postane tudi povezava – bolj na prijateljski ravni, počutim se odgovorna za 

njih. 

IZ: Kaj mislite, da je treba narediti za to, da odnos postane tak? 

IN: Najprej moraš resnično razumeti stranke, razloge, zakaj se odločajo za nakup. Odnos 

temelji na tem, da stranki ne prodaš nečesa, česar ne potrebuje. Če vidiš, da nekaj potrebuje, 

pa se nakupu upira, potem se moraš pri nakupu potruditi.  

IZ: Se spomnite, katera pravila ste morali upoštevati? Ali so bile sankcije za kršenje teh 

pravil? 

IN: Jaz sem upoštevala pravila. Ni bilo veliko pravil, bolj je bilo pomembno trdo delo med 

delovnim časom. Delali smo veliko, od jutra do večera, 6 dni v tednu. Ta pravila so bila iz 

dveh razlogov. Prvi je ta, da je to poslovni svet in med si delovnim časom plačan. Drugi 

razlog je ta, da če ne delaš dovolj trdo, potem ti je tudi težko delati. In so tudi ostala pravila, 

na primer odnos, da se ne pritožuješ, da poslušaš, da se želiš naučiti – nepisana pravila, kjer te 

nihče od managerjev ne kaznuje, ampak nimaš uspeha na delu. Pravila imajo sinergijo, efekt 

na poslovno okolje. Če kršiš pravila, si kaznovan pri poslovnih rezultatih in se zaradi tega 

slabo počutiš. 

IZ: Ali vas je delodajalec nagradil, če ste bili bolj uspešni? Vas je to motiviralo? Kaj se 

je zgodilo, če niste bili uspešni? 

IN: Seveda, finančno. Predvsem smo bili nagrajeni s tem, da je manager zaupal v naše 

sposobnosti in proces učenja. Pravzaprav te nagradi tudi poslovno okolje.  

IZ: Glede na izkušnjo, kaj bi rekli, da je glavna stvar, da ste pri svojem delu uspešni? 

IN: Zame je ključ do uspeha, da sprejmeš samega sebe in se trudiš, da postajaš vedno boljši in 

nikoli ne odnehaš. Dokler se ne nehaš truditi naučiti. Obstaja glavna formula uspeha. Trdo 

delaj, trudi se biti vedno boljši, na vseh področjih, ki so ti pomembni; odnosi, denar, 

premoženje, umetnost … Karkoli. 

IZ: Hvala! 

IN: Ni kaj. 

 

 

  



 

 

 

Priloga 7: Kodiranje transkriptov 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 
HU: analiza 1 

File:  [C:\Users\Prenosni-PC\Downloads\analiza 1.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-07-29 17:39:42 

______________________________________________________________________ 

 
Code: Delovno okolje {9-0} 

 
P 1: Analiza - 1:27 [Delo je bilo zelo naporno, saj..] (17:17) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [Težki pogoji dela - Ni vpliva na delovno uspešnost]  

 

Delo je bilo zelo naporno, saj smo prodajali od vrat do vrat, po visoki vročini. Temperature so 

velikokrat presegle 40 stopinj. 
 
P 1: Analiza - 1:60 [prejšnjem podjetju smo priprav..] (47:47) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

prejšnjem podjetju smo pripravniki skupaj živeli in delali.  
 
P 1: Analiza - 1:64 [slediti treningom in določenim..] (49:49) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [norme]  

 

slediti treningom in določenim urnikom ter doseči določene cilje 
 
P 1: Analiza - 1:65 [osebnostne vrednote in cilji so..] (49:49) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

osebnostne vrednote in cilji so morali biti usklajeni s cilji in vrednotami podjetja.  
 
P 1: Analiza - 1:77 [cilje, napisane na stenah podje..] (59:59) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

cilje, napisane na stenah podjetja, da jih vsak vidi. 
 
P 1: Analiza - 1:84 [Če je ideja realizirana, smo p..] (55:55) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Če je ideja realizirana, smo potem individualno nagrajeni. Ta ideja je lahko način, kako 

prihraniti denar, čas ali zvišati zadovoljstvo kupcev. 
 
P 1: Analiza - 1:102 [Ni veliko podjetij, ki bi to p..] (98:98) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Ni veliko podjetij, ki bi to ponujala.  
 



 

 

 

P 1: Analiza - 1:114 [Kar se mene tiče, mi je podjet..] (117:117) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [okolje izoblikuje vrednote]  

 

Kar se mene tiče, mi je podjetje pravzaprav dalo vrednote 
 
P 1: Analiza - 1:141 [Delo je bilo zelo naporno, saj..] (17:17) (Super) 

Codes: [Delovno okolje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Delo je bilo zelo naporno, saj smo prodajali od vrat do vrat, po visoki vročini. Temperature so 

velikokrat presegle 40 stopinj.  
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Motivi za prijavo {6-0} 

 
P 1: Analiza - 1:4 [tvegati in videti, kaj se bo zg..] (5:5) (Super) 

Codes: [Motivi za prijavo - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

tvegati in videti, kaj se bo zgodilo. Poleg tega sem si želela videti, kakšno je življenje v 

Ameriki, in pridobiti reference. 
 
P 1: Analiza - 1:40 [V bistvu je bil izziv in rada..] (31:31) (Super) 

Codes: [Motivi za prijavo - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Razlogi za prijavo - Izziv]  

 

V bistvu je bil izziv in rada imam izzive, to je bil glavni razlog, zakaj sem se prijavila.  
 
P 1: Analiza - 1:87 [po novem izzivu. Ker ko sem vi..] (75:75) (Super) 

Codes: [Motivi za prijavo - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Razlogi za prijavo]  

 

po novem izzivu. Ker ko sem videlo opis dela, sem ugotovila, da bi mi to pomagalo, da bi šla 

čez svoje limite. Kot »booth camp« (tabor, op. a.) za socialne, medkulturne, poslovne, 

prodajne sposobnosti. Predvsem zaradi izziva. 
 
P 1: Analiza - 1:110 [ker sem želela pospešiti karier..] (112:112) (Super) 

Codes: [Motivi za prijavo - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

ker sem želela pospešiti karierni napredek in osebnostno rast 
 
P 1: Analiza - 1:111 [kar bi me bolj izpolnilo, zab..] (113:113) (Super) 

Codes: [Motivi za prijavo - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

kar bi me bolj izpolnilo, zabavno, polno izzivov. 
 
P 1: Analiza - 1:139 [sebe testiratim koliko sem zmož..] (4:4) (Super) 

Codes: [Motivi za prijavo - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

sebe testiratim koliko sem zmožna in sposobna.  
 
______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Code: Nagrajevanje {8-0} 

 
P 1: Analiza - 1:33 [denarno nagrajeni, kadar pa sm..] (21:21) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

Memos: [Nagrade za uspešno opravljeno delo - Pospešujejo delovno uspešnost]  

 

denarno nagrajeni, kadar pa smo razdeljeni v time tekmovali, kdo bo bolj uspešen, pa smo za 

nagrado dobili potovanje ali denarni bon, katerega smo lahko sami izkoristili. 
 
P 1: Analiza - 1:72 [vsa uspešna podjetja se zaveda..] (55:55) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

vsa uspešna podjetja se zavedajo, da morajo svoje zaposlene motivirati. Imeli smo 

nagrajevalni sistem na podlagi števila prodaje. V tem podjetju imamo isti sistem. V prejšnjem 

podjetju smo imeli iste norme in tudi iste nagrade, kot na primer skupna potovanja ali darilne 

kartice. V sedanjem podjetju pa imamo malo drugačen sistem in mislim, da je zelo pošten. 

Zaposleni dajemo ideje v podjetju. Če je ideja realizirana, smo potem individualno … 
 
P 1: Analiza - 1:73 [nagrade za male ideje so namen..] (57:57) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

nagrade za male ideje so namenjene vsakemu posebej, medtem ko velike ideje pa pripadajo 

skupinam treh ljudi in so zato nagrajene skupine 
 
P 1: Analiza - 1:75 [na glavno raven in nato post..] (59:59) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

na glavno raven in nato postavlja cilje, ki so realni 
 
P 1: Analiza - 1:83 [Druge ideje pa temeljijo na »l..] (55:55) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

Druge ideje pa temeljijo na »lean managementu« in trajajo nekaj mesecev. Velike ideje, kot 

na primer kako prihraniti podjetju nekaj tisoč dolarjev, te ideje pa grejo na naslednje nivoje. 

Te ideje se izbirajo vsak kvartal in so visoko nagrajene. Na koncu leta je izbrana najboljša 

ideja in tisti tim, ki je idejo predstavil, dobi potovanje na Havaje. Vsi so zelo motivirani in 

pomagajo podjetju, sodelavcem in dobijo nekaj v zameno. Počutiš se cenjeno, tako s strani 

sodelavcev kot tudi s strani managerjev.  
 
P 1: Analiza - 1:101 [mi je bil zelo všeč sistem nag..] (98:98) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

mi je bil zelo všeč sistem nagrajevanja. Še posebej tiste nagrade, ki niso bile v denarni obliki. 

Kot na primer potovanja. Bila sem zelo srečna, da sem imela možnost izrabiti vse nagrade. 

Zelo me je motiviralo. Če si bil zelo uspešen, si prejel vikend paket na reki s tubami ali ko 

smo s timom v Houstonu spali v razkošnem hotelu ali dobili vstopnice za ogled NASE. Šli 

smo tudi z ekipo na obalo, ki je bila na meji z Mehiko, in imeli križarjenje ob sončnem 

zahodu. To so izkušnje, katerih se bom spominjala celo življenje. 

 
 
 



 

 

 

P 1: Analiza - 1:133 [Seveda, finančno,] (139:139) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

 Seveda, finančno, 
 
P 1: Analiza - 1:135 [Pravzaprav te nagradi tudi pos..] (139:139) (Super) 

Codes: [Nagrajevanje - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

Pravzaprav te nagradi tudi poslovno okolje.  
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Odnos zaposleni-manager {11-0} 

 
P 1: Analiza - 1:13 [Najprej mu zelo nisem zaupala..] (11:11) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Slab odnos (manager-zaposleni) - nezaupanje]  

 

Najprej mu zelo nisem zaupala, saj se mi je zdelo, da to, kar govori, ne misli resno. 
 
P 1: Analiza - 1:14 [Ni bil toliko moj manager, kot..] (11:11) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Dober odnos (zaposleni - manager) - zaupanje]  

 

Ni bil toliko moj manager, kot moj mentor, voditelj. 
 
P 1: Analiza - 1:15 [Ni bil toliko moj manager, kot..] (11:11) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Ni bil toliko moj manager, kot moj mentor, voditelj. Bil je izredno razumevajoč in vedno je 

znal prisluhniti. Sčasoma si je tudi pridobil moje zaupanje. Bil mi je vzornik in hotela sem 

doseči cilje, da bi bil tudi ponosen name, saj sem vedela, koliko energije je vložil v mene. 
 
P 1: Analiza - 1:19 [zelo zaupal in verjel vame,] (13:13) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

zelo zaupal in verjel vame, 
 
P 1: Analiza - 1:32 [nadpovprečno uspešnost smo bil..] (21:21) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Odnos (Zaposleni - Manager): pozitiven odnos]  

 

nadpovprečno uspešnost smo bili pohvaljeni, 
 
P 1: Analiza - 1:46 [Ker sem želela doseči nekaj več..] (35:35) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Neujemanje vrednot - Neuspeh zaposlenega]  

 

Ker sem želela doseči nekaj več, zato so me izbrali. Vendar, kot sem ugotovila pozneje, se 

moje vrednote in prepričanja niso ujemala z delodajalcem. 
 
P 1: Analiza - 1:59 [V bistvu so res vpleteni v cel..] (43:43) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Primer dobrega vodenja (vključitev zaposlenih)]  



 

 

 

 

V bistvu so res vpleteni v celoten proces. Ko je zaposleni vpleten in se počuti pomembnega, 

se potrudi, da doseže cilje podjetja kot svoje cilje. In ko so vrednote zaposlenih v skladu z 

vrednotami podjetja, potem podjetje lahko izjemno raste. 
 
P 1: Analiza - 1:94 [Ker je bilo pomembno, da so se..] (87:87) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Ker je bilo pomembno, da so se znali dobro odrezati in pokazati rezultate in posledično je bila 

tudi ekipa zelo motivirana, ker smo videli, da se da skleniti na primer tudi 5 pogodb na dan.  
 
P 1: Analiza - 1:118 [Name je imel velik vpliv, na m..] (123:123) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Name je imel velik vpliv, na mojo osebnostno rast, ker mu pač ni bilo dovolj samo dobro. To 

je bilo glavno vodilo tudi za nadaljnjo rast, saj se nisem zadovoljila prehitro.  
 
P 1: Analiza - 1:134 [da je manager zaupal v moje..] (139:139) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Nagrajevanje - pozitivno vpliva na odnos (Zaposleni - Manager)]  

 

da je manager zaupal v moje sposobnosti in proces učenja. 
 
P 1: Analiza - 1:142 [Najprej mu zelo nisem zaupala..] (11:11) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - manager - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Najprej mu zelo nisem zaupala, saj se mi je zdelo, da to, kar govori, ne misli resno. Ni bil 

toliko moj manager, kot moj mentor, voditelj. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Odnos zaposleni-stranke {7-0} 

 
P 1: Analiza - 1:31 [odnose še danes. Pri svojem del..] (19:19) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Odnos (zaposleni - stranke) - Odnos temelji na zaupanju]  

 

odnose še danes. Pri svojem delu sem bila profesionalna, a hkrati preprosta. Stranke so mi pri 

podpisu pogodbe zaupale svoje osebne informacije, celo informacije o plačilih. Torej si 

morate misliti, kakšno stopnjo zaupanja sem morala doseči. Kaj pa vem, lahko bi rekla, da je 

bila zelo visoka stopnja zaupanja.  
 
P 1: Analiza - 1:67 [Ko torej spoznaš potencialnega..] (51:51) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Odnos (Zaposleni - Stranke): Vzajemni vpliv]  

 

Ko torej spoznaš potencialnega kupca, moraš prikazati pozitiven odnos in se prezentirati v 

luči »še dobro, da sem prišel«. Rekla bi, da so nekateri ljudje zelo negativni in svojo 

negativnost stresejo na tebe, medtem ko so drugi zelo prijazni. Pomembno je, da sta ti in tvoja 

stranka dobro razpoložena. 
 
P 1: Analiza - 1:68 [ljudje ne poznajo, zato je v ospr..] (53:53) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 



 

 

 

 

ljudje ne poznajo, zato je v ospredju bolj profesionalni odnos.  
 
P 1: Analiza - 1:69 [Potem, ko se z njimi malo bolj s..] (53:53) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Potem, ko se z njimi malo bolj spoznaš, vidiš, da se vse bolj nagiba k prijateljskemu odnosu. 

Ljudje se odprejo in ti zaupajo. 
 
P 1: Analiza - 1:71 [človeški in nato postane odnos..] (53:53) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

človeški in nato postane odnos bolj oseben. 
 
P 1: Analiza - 1:100 [Zelo pozitivno. Spomnim se vel..] (96:96) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Zelo pozitivno. Spomnim se veliko zgodb, ko sem zgradila zelo dober »report« s strankami. 

Sploh z Mehičani v Texasu, ker sem govorila špansko. V tem sem zelo uživala, zato mislim, 

da so mi tudi bolj zaupali. Spomnim se veliko ljudi, ki so me vabili, naj se vrnem, da bodo 

skuhali kaj tradicionalnega. Zelo prijateljski odnosi. Spomnim se tudi, da sem bila zelo dobra 

s starejšimi ljudmi. Mislim, da so bili bolj pomembni odnosi z ljudmi, da so mi zaupali, kot pa 

prodajne tehnike. Biti sposoben shajati z različnimi skupinami ljudmi.Mladimi, ambicioznimi, 

gospodinjami ... Biti prijazen in podobno. 
 
P 1: Analiza - 1:129 [Odnos je drugačen. Razlika je..] (133:133) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - stranke - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Odnos je drugačen. Razlika je v tem, da se nehaš osredotočati nase, temveč postaviš fokus na 

svoje stranke. In tak odnos je bolj oseben, osebna postane tudi povezava – bolj na prijateljski 

ravni in se za njih počutim odgovorna. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Odnos zaposleni-zaposleni {13-0} 

 
P 1: Analiza - 1:22 [skupaj delali, smo tudi skupaj..] (15:15) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

skupaj delali, smo tudi skupaj živeli. Odnosi so bili zelo različni, saj smo na nek način tudi 

tekmovali, kdo bo boljši. Nesoglasja so bila sicer zelo redka, pa vendar kadar so se pojavila, 

je to definitivno vplivalo na celotno skupino. Imeli smo primer, ko je prišla nova skupina po 

preteku 4-mesečnega pripravništva. Takrat so se stvari izredno poslabšale, saj so se »novinci« 

želeli samo zabavati in nič delati. Prodaja celotne ekipe je padla in nastajala so še večja 

nesoglasja in prepiri. To je bilo res prelomno obdobje, ko sta se kar dve tretjini novoprišlih 

pripravnikov morali vrniti nazaj v Evropo. Pred tem pa smo imeli skupino, ki se je zelo 

razumela med seboj in se je znala tako skupaj zabavati v prostem času kot tudi trdo delati na 

terenu. Takrat je prodaja rastla in tudi v skupnem življenju ni bilo konfliktov.  
 
 



 

 

 

P 1: Analiza - 1:34 [Nikoli nismo porabljali zase,..] (21:21) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Odnos (Zaposleni - Zaposleni) - Nagrade pozitivno vplivajo]  

 

Nikoli nismo porabljali zase, temveč smo nagrade delili eden z drugim. To se nanaša na prvi 

del pripravništva, kjer smo imeli lepše odnose. V drugem delu pripravništva pa nismo dobili 

veliko nagrad, ker tudi uspešnosti nismo dosegali.  
 
P 1: Analiza - 1:51 [Ljudje imajo seveda drugačna po..] (39:39) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Ljudje imajo seveda drugačna počutja in občutke. In se na različne načine soočajo s težavami. 

Rekla bi, da so imeli na začetku vsi težave in, kot pravijo, »žalost ima rada družbo«. In ko si v 

neki skupini ljudi, kjer se eden počuti demotivirano, malo vpliva tudi na vse ostale. Pade 

odnos do dela in motivacija. S svojim razpoloženjem posameznik vpliva tudi na druge. Zato 

bi rekla, da so se ostali borili sami s seboj, nekateri bolj, drugi manj.  
 
P 1: Analiza - 1:62 [vsi zelo pomagajo in vskočijo..] (47:47) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Odnos (Zaposleni - Zaposleni): Medsebojna pomoč]  

 

vsi zelo pomagajo in vskočijo, kadar ne ve,š kako se kaj naredi ali če te priganja čas. 

Zavedajo se, da pomagamo eden drugemu, zato ni nič težko. 
 
P 1: Analiza - 1:79 [Vsi so bili super, zlasti takr..] (47:47) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Vsi so bili super, zlasti takrat, ko je kdo imel težave, smo si vedno pomagali. Ponavadi je 

pomagal tisti, ki se je čutil močnejšega. 
 
P 1: Analiza - 1:95 [nekaterimi ljudmi smo se bolj..] (89:89) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

nekaterimi ljudmi smo se bolj razumeli in se jih spomnim kot »izboljševalce razpoloženja«. 

Imeli smo se lepo, se smejali in imeli dobre pogovore. In zato sem raje delala s takimi ljudmi, 

ker so si bile tudi naše osebnosti podobne. 
 
P 1: Analiza - 1:96 [sodelavci, s katerimi se nismo..] (90:90) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [slab odnos]  

 

sodelavci, s katerimi se nismo razumeli. Čeprav, ko danes gledam za nazaj, na to gledam kot 

na lekcijo. 
 
P 1: Analiza - 1:97 [Ampak če prideš v konflikt z n..] (92:92) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [dober odnos = dobra prodaja]  

 

Ampak če prideš v konflikt z nekom že zjutraj, je težje obdržati svoj odnos na pozitivni ravni. 

In sem porabila veliko več energije, da sem imela dober odnos na delu. Dober začetek dneva, 

s smehom, kavo in dobrim pogovorom, je izboljšal razpoloženje in rezultat. Če si vesel in 

dobre volje, to kar sije ven iz tebe. Seveda je vpliv in ta mikroklima v timih zelo pomembna. 
 



 

 

 

P 1: Analiza - 1:105 [da smo prejeli tudi skupno nagr..] (100:100) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [pomemben enakovreden odnos]  

 

da smo prejeli tudi skupno nagrajevanje za razna potovanja, ker sem hotela preživeti čas s 

skupino. Spomnim se primerov, ko nekdo ni dosegel ciljev in se ni smel pridružiti in mi je 

bilo hudo za njega.  
 
P 1: Analiza - 1:107 [na reki s tubami ali ko smo bi..] (98:98) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

na reki z tubami ali ko smo bili s timom v Houstonu, spali v razkošnem hotelu, dobili 

vstopnice za ogled NASE, ali pa ko smo šli z ekipo na obalo, ki je bila na meji z Mehiko, in 

imeli križarjenje ob sončnem zahodu.  
 
P 1: Analiza - 1:121 [Ker smo bili v timu, smo vpliv..] (127:127) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

Memos: [Odnosi (Zaposleni - Zaposleni): pozitivna delovna uspešnost]  

 

Ker smo bili v timu, smo vplivali eden na drugega. Nismo bili samo ljudje, ki so delali enako 

službo. Zanašali smo se eden na drugega, se pogovarjali, povedali smo si primere in sprejeli 

samo dobro od vsakega. Nihče ne živi sam, ampak živimo v socializaciji, družbi. In mi smo 

pri delu imeli svoj svet. Ker sem se tudi vrnila nazaj, sem delala v treh različnih timih. Najprej 

kot novinec -pripravnik, potem kot malo bolj izkušen pripravnik, ampak še vedno novinec, in 

potem kot manager. To je seveda bil največ izziv. Slabi odnosi tudi slabo vplivajo na 

rezultate. 
 
P 1: Analiza - 1:145 [Moji sodelavci so mi zelo poma..] (37:37) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Moji sodelavci so mi zelo pomagali pri tem.  
 
P 1: Analiza - 1:149 [Čeprav se delo zavleče v nočne..] (47:47) (Super) 

Codes: [Odnos zaposleni - zaposleni - Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Mreže, Zaupanja]  

No memos 

 

Čeprav se delo zavleče v nočne ure. Vedno bodo dali 110 % od sebe, da ti bodo pomagali, in 

tudi jaz to naredim za druge. To je mentaliteta, ki je razvita v podjetju. Mislim, da je to 

odličen način, da podjetje raste. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Osebnostne lastnosti managerja {5-0} 

 
P 1: Analiza - 1:16 [izredno razumevajoč in vedno zn..] (11:11) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti managerja - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Osebnostne lastnosti managerja: Pozitivne lastnosti]  

 

izredno razumevajoč in vedno znal prisluhniti. 
 
P 1: Analiza - 1:53 [visoko stopnjo motivacije in v..] (41:41) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti managerja - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

visoko stopnjo motivacije in veliko znanja  



 

 

 

 
P 1: Analiza - 1:92 [Kersti je bila zelo delovna in..] (85:85) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti managerja - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Osebnostne lastnosti managerjev se morajo prilagoditi vrednotam zaposlenih]  

 

Kersti je bila zelo delovna in predana, ni pa imela občutka za ljudi in socialnih sposobnosti se 

sporazumevati z ostalimi člani ekipe. Janis pa je bil človekoljub. Trdo je delal in se v prostem 

času tudi zabaval z ostalimi člani ekipe. On je ostal profesionalen in tudi prijazen. Popolna 

kombinacija. 
 
P 1: Analiza - 1:117 [empatičen in perfekcionist. Ze..] (123:123) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti managerja - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Osebnostne lastnosti managerjev = Osebnostnim lastnostnim zaposlenih ---> VPLIVA NA USPEH]  

 

empatičen in perfekcionist. Zelo je skrbel, ampak hkrati želel, da so stvari narejene.  
 
P 1: Analiza - 1:146 [moji managerji bili odlični.] (41:41) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti managerja - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

moji managerji bili odlični. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Osebnostne lastnosti zaposlenih {11-0} 

 
P 1: Analiza - 1:1 [izredno predana svojim ciljem..] (2:2) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Osebnostne lastnosti: Kariera, uspeh]  

 

izredno predana svojim ciljem. Odgovorna in ambiciozna. Nikoli nisem želela biti v 

povprečju in vedno sem dala maksimalno od sebe, da dosežem nekaj več od ostalih.  
 
P 1: Analiza - 1:37 [kot zelo odločna oseba, ki je..] (29:29) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Osebnostne lastnosti zaposlenega - pozitivna, ambiciozna]  

 

kot zelo odločna oseba, ki je naravnana, da dela najboljše po svojih močeh in doseže 

najboljše. Ko imam določen cilj, potem vložim ogromno truda, v delo vključim ogromno 

moči in lahko se veliko stvari naučim. Sem »hitri« učenec, ker tudi vložim veliko energije za 

dosego ciljev 
 
P 1: Analiza - 1:80 [sem mlada profesionalka in dok..] (70:70) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

sem mlada profesionalka in dokaj ambiciozna … Mislim, da sem človek, ki je odprt za nove 

priložnosti, in sem zelo nagnjena k temu, da vedno počnem nove stvari. In če se pojavi 

priložnost, ki zahteva nove sposobnosti, ki bi olajšale, da si izberem karierno pot ali da lahko 

spremenim svojo kariero, jo vedno »zagrabim«. 
 
P 1: Analiza - 1:81 [zelo sem nagnjena k učenju tuj..] (70:70) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

zelo sem nagnjena k učenju tujih jezikov in to v službi uporabljam pri komuniciranju z ljudmi 

različnih državljanstev. Mislim, da sem zelo družabna in to mi daje veliko energije. Sem 



 

 

 

komunikator in rekla bi, da sem zelo ekstrovertirana, vendar potrebujem tudi čas zase. Da se 

izoliram, da se preverim svoja čustva, občutke.  
 
P 1: Analiza - 1:90 [dovolj samozavestna, da lahko..] (83:83) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

dovolj samozavestna, da lahko najdem novo priložnost, ki bi ustrezala mojim prepričanjem in 

vrednotam. In tudi verjamem v zakon privlačnosti in da se nikoli nič ne zgodi brez razloga. 

Mislim, da ljudje s podobnimi vrednotami privlačijo takšne, ki imajo podobne vrednote. 

Mislim, da zaposleni privlačijo delodajalce s svojimi vrednotami. 
 
P 1: Analiza - 1:104 [ambiciozna oseba] (100:100) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

ambiciozna oseba 
 
P 1: Analiza - 1:108 [Ambiciozna, delovna, perfekcio..] (110:110) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

Ambiciozna, delovna, perfekcionistka, rada se učim in postajam boljša. Nisem človek, ki bi 

bil zadovoljen s tem, kar je. 
 
P 1: Analiza - 1:112 [Na program sem se prijavila dv..] (115:115) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

Na program sem se prijavila dvakrat in prvič nisem bila dovolj dobra in ker ne verjamem 

odgovoru, da nisem dovolj dobra in besede »NE«, sem se prijavila tudi drugič in sem 

dokazala, da lahko delam nekaj, kar si želim, in ne odneham pri prvi zavrnitvi. 
 
P 1: Analiza - 1:126 [Vse ostalo je odvisno od zapos..] (131:131) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

Vse ostalo je odvisno od zaposlenih – vsakega posebej 
 
P 1: Analiza - 1:128 [potem lahko na njih vplivamo,..] (131:131) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

No memos 

 

potem lahko na njih vplivamo, če pa v te stvari ne verjamejo, ne verjamejo vase 
 
P 1: Analiza - 1:130 [resnično razumeti stranke, razlo..] (135:135) (Super) 

Codes: [Osebnostne lastnosti zaposlenih - Families (2): Nedejavniki socialnega kapitala, Nimam vpliva]  

Memos: [Odnos (Zaposleni - Stranka): Razumevanje]  

 

resnično razumeti stranke, razloge, zakaj se odločajo za nakup, in odnos temelji na tem, da 

stranki ne prodaš nečesa, česar ne potrebuje. Ampak če vidiš, da nekaj potrebuje, pa se 

nakupu upira, potem se moraš pri prodaji potruditi.  
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Pravila {3-0} 

 



 

 

 

P 1: Analiza - 1:28 [Pretiranih pravil nismo imeli,..] (17:17) (Super) 

Codes: [Pravila - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Formalna pravila, Imamo vpliv]  

Memos: [Ni posebnih pravil]  

 

Pretiranih pravil nismo imeli, razen tega, da smo morali dati vedno vse od sebe na območju, 

kjer smo delali tisti dan. Seveda ni bilo dovoljeno posedanje in »zabijanje« časa.  
 
P 1: Analiza - 1:98 [Če si sedel na pločniku med de..] (94:94) (Super) 

Codes: [Pravila - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Formalna pravila, Imamo vpliv]  

Memos: [Sankcije - Pozitiven vpliv]  

 

Če si sedel na pločniku med delovnimi urami in so te »dobili«, je to bilo, kot da bi dobil 

»rumeni karton«. Moral si napisati pismo managerjem v podjetju, da ti je zelo žal in obžaluješ 

svoje vedenje in kako se boš popravil, saj bi te sicer poslali nazaj domov v Evropo. 
 
P 1: Analiza - 1:131 [Ni bilo veliko pravil, bolj..] (137:137) (Super) 

Codes: [Pravila - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Formalna pravila, Imamo vpliv]  

No memos 

 

Ni bilo veliko pravil, bolj trdo delo med delovnim časom. Delali smo veliko, od jutra do 

večera, 6 dni v tednu. Ta pravila so bila iz dveh razlogov, prvi je ta, da je to poslovni svet in 

med delovnim časom si plačan. In drugi razlog je ta, da če ne delaš dovolj trdo, potem ti je 

težko delati. In so tudi ostala pravila, kot na primer odnos, da se ne pritožuješ, da poslušaš, da 

se želiš naučiti – nepisana pravila, kjer te nihče od managerjev ne kaznuje, ampak nimaš 

uspeha na delu. Pravila imajo sinergijo, efekt na poslovno okolje.  
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Prenos znanja {6-0} 

 
P 1: Analiza - 1:21 [Znal je obdržati pravo distanc..] (13:13) (Super) 

Codes: [Prenos znanja - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Zaupanja]  

No memos 

 

Znal je obdržati pravo distanco in nam predajal svoje znanje.  
 
P 1: Analiza - 1:61 [Sodelavci smo izobraževali ede..] (47:47) (Super) 

Codes: [Prenos znanja - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Zaupanja]  

No memos 

 

Sodelavci smo izobraževali eden drugega, delili izkušnje. Mislim, da je to bil najboljši del 

pripravništva. Najtežje je, ko moraš sam čez določene stvari. Mi smo se zavedali, da smo 

začetniki, in nismo imeli znanja, zato smo se opirali eden na drugega. Zato je zelo pomembno, 

da poslušaš druge in se od njih učiš, tako na njihovih napakah kot tudi njihovih dosežkih. To 

se dogaja tudi v trenutnem podjetju, vsi zelo pomagajo in vskočijo, kadar ne veš, kako se kaj 

naredi, ali pa če te čas priganja. Zavedajo se, da pomagamo eden drugemu, zato ni nič težko. 

Čeprav se delo zavleče v nočne ure. Vedno bodo dali 110 % od sebe, da ti bodo pomagali, in 

tudi jaz enako naredim za druge. To je mentaliteta, ki je razvita v podjetju. Mislim, da je to 

odličen način, da podjetje raste. 
 
P 1: Analiza - 1:85 [To je moj marketinški cilj. Po..] (59:59) (Super) 

Codes: [Prenos znanja - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Zaupanja]  

No memos 

 

To je moj marketinški cilj. Pomagam tudi na IT-oddelku. Zato, da smo konkurenčni in v 

prednosti pred drugimi kupci. 



 

 

 

 
P 1: Analiza - 1:86 [Na koncu leta je najboljša ide..] (55:55) (Super) 

Codes: [Prenos znanja - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Zaupanja]  

No memos 

 

Na koncu leta je najboljša ideja izbrana in tisti tim, ki je predstavil idejo 
 
P 1: Analiza - 1:123 [Zaposleni mora uživati v proce..] (129:129) (Super) 

Codes: [Prenos znanja - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Zaupanja]  

No memos 

 

Zaposleni mora uživati v procesu učenja. 
 
P 1: Analiza - 1:148 [Sodelavci smo izobraževali ede..] (47:47) (Super) 

Codes: [Prenos znanja - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Zaupanja]  

No memos 

 

Sodelavci smo izobraževali eden drugega, delili izkušnje. Mislim, da je to bil najboljši del 

pripravništva. Najtežje je, ko moraš sam čez določene stvari. Mi smo se zavedali, da smo 

začetniki, in nismo imeli znanja, zato smo se opirali eden na drugega. Zato je zelo pomembno, 

da poslušaš druge in se od njih učiš, tako na njihovih napakah kot tudi njihovih dosežkih. To 

se dogaja tudi v trenutnem podjetju. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Principi uspeha {7-0} 

 
P 1: Analiza - 1:35 [želiš in imaš ob sebi ekipo, s..] (23:23) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  

Memos: [Dejavnik uspeha = Tim + Dobri medsebojni odnosi]  

 

želiš in imaš ob sebi ekipo, s katero lahko dobro sodeluješ. 
 
P 1: Analiza - 1:74 [enkrat vidiš cilj in vse ostal..] (59:59) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  

No memos 

 

enkrat vidiš cilj in vse ostale cilje, si v skladu s temi cilji 
 
P 1: Analiza - 1:76 [skladu s ciljem podjetja, da d..] (59:59) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  

No memos 

 

skladu s ciljem podjetja, da dobi čim več strank 
 
P 1: Analiza - 1:78 [da imajo vsi iste vrednote, pr..] (59:59) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  

No memos 

 

da imajo vsi iste vrednote, predanost in motivacijo, da se doseže cilje. In vsak mora dati od 

sebe 110 %, da to doseže. Vsi smo del podjetja in vsak od nas živi za podjetje. Naše podjetje 

se res maksimalno trudi, da imamo opredeljene glavne vrednote in postavljamo skupaj 

enoletne, dvoletne in večletne cilje. Prideš zjutraj na delovno mesto in vsi ti cilji te opomnijo, 

zakaj prideš na delovno mesto. In ko enkrat vidiš cilj in vse ostale cilje, si v skladu s temi cilji 
 
P 1: Analiza - 1:106 [Rad imej, kar počneš. Ker je ze..] (102:102) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  



 

 

 

Memos: [Principi uspešnosti = imej rad kar delaš + motivacija]  

 

Rad imej, kar počneš. Ker je zelo težko uspeti v nečem, če ne uživaš. Na različnih delovnih 

mestih in v različnih panogah sem ugotovila, da bodo časi težki, in če ne boš počel tega, v 

čemer uživaš, boš prej odnehal.  
 
P 1: Analiza - 1:136 [Zame je ključ do uspeha, da s..] (141:141) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  

No memos 

 
 
P 1: Analiza - 1:137 [Zame je ključ do uspeha, da s..] (140:140) (Super) 

Codes: [Principi uspeha - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja]  

No memos 

 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Psihološko stanje {7-0} 

 
P 1: Analiza - 1:7 [Nato pa sem sčasoma razvila sv..] (9:9) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  

No memos 

 

Nato pa sem sčasoma razvila svoje vrednote in prepričanja, ki so bila v skladu s podjetjem 
 
P 1: Analiza - 1:26 [Ampak če si bil dovolj predan..] (17:17) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  

No memos 

 

Ampak če si bil dovolj predan svojim ciljem, si vse faktorje, ki so te omejevali, odmislil.  
 
P 1: Analiza - 1:49 [tukaj pa nisem bila zadovoljna..] (37:37) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  

Memos: [Neujemanje vrednot - Neuspeh pri delu]  

 

tukaj pa nisem bila zadovoljna z načinom dela in ker nisem tak človek, ki bi »pritiskal« na 

ljudi, to ni bilo v skladu z mojimi vrednotami. Imela sem zelo veliko težavo prepričevati ljudi 

v prodajo, saj sama nisem verjela v to. Imela sem veliko težav. Zato bi mogla stopiti iz »cone 

udobja«. 
 
P 1: Analiza - 1:50 [počutila sem se zelo pod priti..] (37:37) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  

No memos 

 

počutila sem se zelo pod pritiskom. 
 
P 1: Analiza - 1:116 [Ja, rada sem delala, in močno s..] (121:121) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  

No memos 

 

Ja, rada sem delala, in močno sem verjela v misijo, da pomagamo ljudem in da je delo 

zabavno in enostavno. Moj proces učenja je potekal hitreje, ker nisem čutila notranjega 

odpora do vseh lekcij, katere nas je učilo podjetje 
 
P 1: Analiza - 1:120 [Želela sem si postaviti manage..] (125:125) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  



 

 

 

No memos 

 

Želela sem si postaviti manager, kot je bil on. 
 
P 1: Analiza - 1:140 [nisem počutila najbolje, ker s..] (9:9) (Super) 

Codes: [Psihološko stanje - Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv]  

No memos 

 

nisem počutila najbolje, ker se mi je zdelo, da je vse popolnoma drugače, kot sem 

pričakovala. Nato pa sem sčasoma razvila svoje vrednote in prepričanja, ki so bila v skladu s 

podjetjem 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Razlogi za zaposlitev {5-0} 

 
P 1: Analiza - 1:5 [Mislim, da so videli, da sem a..] (7:7) (Super) 

Codes: [Razlogi za zaposlitev - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [Razlog za zaposlitev - doseganje ciljev]  

 

Mislim, da so videli, da sem ambiciozna oseba, ki se želi veliko naučiti in je za to pripravljena 

pustiti svoje ugodje doma. 
 
P 1: Analiza - 1:45 [Če govorim o prejšnjem delodaj..] (35:35) (Super) 

Codes: [Razlogi za zaposlitev - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [Razlogi za zaposlitev: Neuspešni]  

 

Če govorim o prejšnjem delodajalcu, lahko rečem, da nisem bila v načrtu, da me izberejo kot 

vsi ostali. Rekli so mi, da se izjema in sem dobila dodatno prosto mesto. 
 
P 1: Analiza - 1:88 [strast ter resen odnos in resn..] (79:79) (Super) 

Codes: [Razlogi za zaposlitev - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

strast ter resen odnos in resne razlogi. 
 
P 1: Analiza - 1:89 [Torej rast in osebni razvoj in..] (79:79) (Super) 

Codes: [Razlogi za zaposlitev - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Torej rast in osebni razvoj in to je bilo v skladu z vrednotami podjetja in zato so me izbrali. 

Ker sem predstavljala tisto, kar so hoteli od pripravnika. 
 
P 1: Analiza - 1:113 [ker ne verjamem odgovoru, da n..] (115:115) (Super) 

Codes: [Razlogi za zaposlitev - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [razlog za zaposlitev - vztrajnost]  

 

ker ne verjamem odgovoru, da nisem dovolj dobra in besede »NE«, sem se prijavila tudi 

drugič 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Sankcije {4-0} 

 
P 1: Analiza - 1:29 [Sankcije so sledile, saj sva b..] (17:17) (Super) 

Codes: [Sankcije - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

Memos: [pozitiven učinek sankcij]  

 



 

 

 

Sankcije so sledile, saj sva bila suspendirana en dan od dela, imeli pa smo temeljit pogovor o 

tem, zakaj sva to naredila, in poskušali smo najti ustrezne rešitve, da se kaj takega ne bi več 

ponovilo.  
 
P 1: Analiza - 1:66 [Majhna kazen je bil pogovor na..] (49:49) (Super) 

Codes: [Sankcije - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

Majhna kazen je bil pogovor na štiri oči o nadaljevalnih opcijah ter opozorilo pred odpovedjo 

v primeru, da se ne bodo spremenili; odnos do dela, vedenje, aktivnosti. Mislim, da je kazen 

dobro orodje za vzdrževanje discipline, ampak ljudje stres, količino dela in izzive jemljejo 

različno, zato ne moremo vseh obravnavati isto. Mislim, da so ljudje najbolj progresivni in 

motivirani, ko jim je dovoljeno, da dajo v podjetje svoj vložek, namesto da striktno sledijo 

pravilom, brez možnosti izražanja svojih idej in metod.  
 
P 1: Analiza - 1:99 [Moral si napisati pismo maneg..] (94:94) (Super) 

Codes: [Sankcije - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

Moral si napisati pismo managerjem v podjetje, da ti je zelo žal in obžaluješ svoje vedenje in 

kako se boš popravil, saj te bi v nasprotnem primeru poslali nazaj domov v Evropo 
 
P 1: Analiza - 1:132 [Če kršiš pravila, si kaznovan p..] (137:137) (Super) 

Codes: [Sankcije - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Norme]  

No memos 

 

Če kršiš pravila, si kaznovan pri poslovnih rezultatih in se slabo počutiš zaradi tega. 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: USPEŠNOST PODJETJA {0-0} 

______________________________________________________________________ 

 
Code: Vodenje {11-0} 

 
P 1: Analiza - 1:17 [ti dajo priložnost in vso pomo..] (11:11) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [Vodnje - Manager postavlja zaposlenega v ospredje]  

 

ti dajo priložnost in vso pomoč, da dosežeš tako svoje cilje kot tudi cilje v podjetju.  
 
P 1: Analiza - 1:18 [na princip mentorstva. Videla..] (13:13) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

na princip mentorstva. Videla sem, da mi je zelo zaupal in verjel vame tudi takrat, ko sama 

nisem dovolj verjela vase. Bil je »coach«, saj nas je izobraževal, hkrati pa dovolj zaupal, da 

nismo imeli strogega nadzora nad nami. Znal je obdržati pravo distanco in nam predajal svoje 

znanje 
 
P 1: Analiza - 1:20 [Bil je »coach«, saj nas je izo..] (13:13) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [Vodenje - Več zaupanja, manj nadzora]  

 

Bil je »coach«, saj nas je izobraževal, hkrati pa nam je dovolj zaupal, da niso imeli strogega 

nadzora nad nami.  



 

 

 

 
P 1: Analiza - 1:54 [Pritisk, katerega so izvajali n..] (41:41) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Pritisk, katerega so izvajali nad nami, ni bil neposreden, ampak je bil posreden, med treningi 

(z besedami, dejanji). Te tehnike so aplicirali na čustva in ne neposredno ukazovanje, kaj 

moramo storiti 
 
P 1: Analiza - 1:58 [dobro vodenje. En manager je..] (43:43) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

Memos: [Tehnike vodenja (pozitivni vpliv)]  

 

dobro vodenje. En manager je deloval bolj na čustveni strani, medtem ko je bil drugi tehnično 

podkovan. In trenutno imam zelo podobna managerja na tem delovnem mestu. Imam enega 

managerja, ki je bolj marketinško usmerjen, in enega drugega, ki je bolj računalniško 

usmerjen. Mislim, da eden drugega dopolnjujeta. 
 
P 1: Analiza - 1:93 [Bilo je zelo navdihujoče voden..] (87:87) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Bilo je zelo navdihujoče vodenje, ker za to bi si mislila, da bi rabili več življenjskih izkušenj.  
 
P 1: Analiza - 1:119 [Vodi glede na inspiracijo. Dal..] (125:125) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

Vodi glede na inspiracijo. Dal je nam ideale in standarde in predstavljal svet lepše, kot je v 

resnici. Vedno sem čutila željo, da bi ustrezala svetu, ki ga on vidi, in želela biti del tega 

sveta.  
 
P 1: Analiza - 1:122 [da prepričaš zaposlene, da res..] (129:129) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

da prepričaš zaposlene, da resnično verjamejo v to, kar delajo. Da imajo radi svojo službo. 

Najtežji del je tudi, da so bolj osredotočeni na prednosti, ne pa na težave, s katerimi se 

srečujejo pri svojem delu. 
 
P 1: Analiza - 1:125 [da vodi po načinu najboljšega..] (131:131) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

 da vodi po načinu najboljšega primera. 
 
P 1: Analiza - 1:127 [potem lahko manager samo vodi..] (131:131) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 

 potem lahko manager samo vodi s primerom.  
 
P 1: Analiza - 1:144 [Videla sem, da mi je zelo zaup..] (13:13) (Super) 

Codes: [Vodenje - Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala]  

No memos 

 



 

 

 

Videla sem, da mi je zelo zaupal in verjel vame, tudi takrat, ko sama nisem dovolj verjela 

vase 
 
______________________________________________________________________ 

 
Code: Vrednote {10-0} 

 
P 1: Analiza - 1:2 [osebnosti uspeh in družina.] (2:2) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

osebnosti uspeh in družina.  
 
P 1: Analiza - 1:10 [vrednote same po sebi na plan...] (9:9) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

Zdi se mi, da se v Sloveniji ne govori toliko o vrednotah in prepričanju, v Ameriki pa je to 

zelo pomembno. Torej, da se zavedaš, kakšne so tvoje vrednote, in jih tudi znaš na glas 

opredeliti.  
 
P 1: Analiza - 1:11 [prišle te vrednote same po seb..] (9:9) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

prišle te vrednote same po sebi na plan. 
 
P 1: Analiza - 1:38 [rada se družim s podobno misle..] (29:29) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

Memos: [Vrednote temeljijo na skupnih interesih]  

 

rada se družim s podobno mislečimi ljudmi, ki me motivirajo, ki imajo in hočejo doseči 

visoke cilje v življenju.  
 
P 1: Analiza - 1:82 [kreator svoje prihodnosti, da..] (72:72) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

kreator svoje prihodnosti, da lahko dosežem vse, kar hočem, če dovolj trdo delam, v bistvu ne 

trdo, ampak pametno. Moja prepričanja se menjajo z izkušnjami, ki jih dobivam. 
 
P 1: Analiza - 1:91 [Mislim, da ljudje s podobnimi v..] (83:83) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

Mislim, da ljudje s podobnimi vrednotami privlačijo takšne, ki imajo podobne vrednote. 

Mislim, da zaposleni privlačijo delodajalce s svojimi vrednotami. 
 
P 1: Analiza - 1:109 [glavna vrednota družina, prija..] (110:110) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

glavna vrednota družina, prijatelji, ljudje okoli mene, uspeh na področjih. Če nisem dovolj 

dobra, si želim biti boljša.  
 
P 1: Analiza - 1:115 [in morda so bile zato njihove v..] (117:117) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  



 

 

 

No memos 

 

in morda so bile zato njihove vrednote v skladu z mojimi. 
 
P 1: Analiza - 1:124 [Koliko verjamejo vase, delovni..] (131:131) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

Koliko verjamejo vase, delovni proces in lastni uspeh, hočejo biti uspešni v določnih 

pogledih, koliko verjamejo v produkt/storitev – 
 
P 1: Analiza - 1:171 [Mislim, da ljudje s podobnimi v..] (83:83) (Super) 

Codes: [Vrednote - Families (3): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv, Prepričanja]  

No memos 

 

Mislim, da ljudje s podobnimi vrednotami privlačijo takšne, ki imajo podobne vrednote. 

Mislim, da zaposleni privlačijo delodajalce s svojimi vrednotami. 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 8: Hierahija kod 

 

All current codes 

______________________________________________________________________ 

 
HU: analiza 1 

File:  [C:\Users\Prenosni-PC\Downloads\analiza 1.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-07-29 17:38:52 

______________________________________________________________________ 

 
Delovno okolje 

Created: 2016-07-27 21:45:47 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 9 

______________________________________________________________________ 

 
Motivi za prijavo 

Created: 2016-07-27 09:10:29 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Nimam vpliva, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 6 

______________________________________________________________________ 

 
Nagrajevanje 

Created: 2016-07-28 16:54:53 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (3): Norme, Imamo vpliv, Dejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 8 

______________________________________________________________________ 

 
Odnos zaposleni - manager 

Created: 2016-07-27 09:35:14 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Mreže, Zaupanja, Imamo vpliv 

Quotations: 11 

______________________________________________________________________ 

 
Odnos zaposleni - stranke 

Created: 2016-07-28 16:51:59 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Mreže, Zaupanja, Imamo vpliv 

Quotations: 7 

______________________________________________________________________ 

 
Odnos zaposleni - zaposleni 

Created: 2016-07-27 10:05:32 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (4): Dejavniki socialnega kapitala, Mreže, Zaupanja, Imamo vpliv 

Quotations: 13 



 

 

 

______________________________________________________________________ 

 
Osebnostne lastnosti managerja 

Created: 2016-07-27 09:39:23 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Nimam vpliva, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 5 

______________________________________________________________________ 

 
Osebnostne lastnosti zaposlenih 

Created: 2016-07-27 09:07:29 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Nimam vpliva, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 11 

______________________________________________________________________ 

 
Pravila 

Created: 2016-07-27 21:47:02 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (3): Formalna pravila, Imamo vpliv, Dejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 3 

______________________________________________________________________ 

 
Prenos znanja 

Created: 2016-07-27 09:49:57 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (3): Zaupanja, Imamo vpliv, Dejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 6 

______________________________________________________________________ 

 
Principi uspeha 

Created: 2016-07-28 16:58:18 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Prepričanja 

Quotations: 7 

______________________________________________________________________ 

 
Psihološko stanje 

Created: 2016-07-27 09:25:49 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Imamo vpliv 

Quotations: 7 

______________________________________________________________________ 

 
Razlogi za zaposlitev 

Created: 2016-07-27 09:14:08 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 5 

______________________________________________________________________ 

 
Sankcije 

Created: 2016-07-27 21:48:26 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 



 

 

 

 
Families (3): Norme, Imamo vpliv, Dejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 4 

______________________________________________________________________ 

 
USPEŠNOST PODJETJA 

Created: 2016-07-29 07:00:34 by Super 

Modified: 2016-07-29 07:02:49 

 
Families (2): Dejavniki socialnega kapitala, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 0 

______________________________________________________________________ 

 
Vodenje 

Created: 2016-07-27 09:40:12 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (2): Imamo vpliv, Nedejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 11 

______________________________________________________________________ 

 
Vrednote 

Created: 2016-07-27 09:09:37 by Super 

Modified: 2016-07-29 16:57:49 

 
Families (3): Prepričanja, Imamo vpliv, Dejavniki socialnega kapitala 

Quotations: 10 

______________________________________________________________________ 


