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VPLIV PODJETNIŠKE IN TRŽNE NARAVNANOSTI TER KREIRANJA 

ZNANJA NA USPEŠNOST PODJETIJ 

 

POVZETEK 
 
V doktorski disertaciji predstavljamo kreiranje znanja v sodobni družbi ter s tem povezane 
možnosti izboljšanja inovativnosti, razvoja in konkurenčnosti organizacij v dinamičnem 
gospodarskem okolju. Pri raziskovanju smo se osredotočili na teorijo virov, teorijo ki temelji 
na znanju in teorijo dinamičnih sposobnosti. Glede na omenjene teorije je znanje ključni vir 
konkurenčnosti. Pomembni so razvijanje, integriranje in uporaba znanja. Osredotočili smo se 
na model, ki ponazarja odnos med podjetniško naravnanostjo, tržno naravnanostjo in 
kreiranjem znanja, in to, v kolikšni meri posamezne dimenzije vplivajo na uspešnost podjetja.  
 
Na podlagi analize podatkov 196 malih in srednje velikih podjetij smo ugotovili veliko 
medsebojno povezanost podjetniške naravnanosti in tržne naravnanosti ter tržne naravnanosti 
in kreiranja znanja. Nekoliko manjša, a še vedno velika, je povezanost med podjetniško 
naravnanostjo in kreiranjem znanja. Vpliv posameznih parametrov na uspešnost podjetja je 
različen, največji vpliv na uspešnost podjetja ima kreiranje znanja, vpliv ostalih spremenljivk 
pa je nekoliko manjši.  
 
 
 
Ključne besede: mala in srednje velika podjetja, podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, 
kreiranje znanja. 
 



INFLUENCE FROM  ENTREPRENEURSHIP AND  MARKETING ORIENTATION 

AND KNOWLEDGE  CREATION ON ORGANIZATION PERFORMANCE 

 

ABSTRACT 
 
 
In the doctoral thesis, we examined knowledge creation in modern society, and related 
options to improve the innovation, development and competitiveness of organizations in a 
dynamic economic environment. In the research, we focused on the resource based theory and 
knowledge based theory. According to the resource based theory, knowledge based theory, 
and the theory of firm's dynamic capabilities, knowledge is a key source of competitiveness. 
Our research has explored the model relationships among the entrepreneurial orientation, 
market orientation and knowledge creation and their joint impact on the organizational 
performance.  
 
Based on the analysis of the data from 196 small and medium-sized enterprises, we found 
significant relationships among the entrepreneurial orientation, market orientation and 
knowledge creation. However, these three constructs have different impact on the 
performance of the company. Knowledge creation has the strongest positive impact on the 
company's success; the impact of the entrepreneurial orientation is slightly smaller, but still 
positive. 
 
 
Key words: small and medium-size enterprises, entrepreneurial orientation, marketing 
orientation, knowledge creation. 
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UVOD V DISERTACIJO 

V uvodnem poglavju predstavljamo izhodišča, namen, cilje in hipoteze doktorske disertacije, 
podajamo metodologijo dela in omejitve, s katerimi smo se srečali pri samem delu, na kratko 
pa povzemamo tudi zasnovo posameznih poglavij. Poskusili smo kar najbolje pojasniti 
povezanost treh dimenzij, to so podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje 
znanja, ter njihov vpliv na poslovno uspešnost organizacije. 
 
V disertaciji uporabljamo termin organizacija – s tem terminom zajamemo različne družbe, 
podjetja, klube, zavode in društva.  

Izhodišča proučevanja 

Proučevali smo področje podjetništva. Osredotočili smo se na vpliv podjetniške in tržne 
naravnanosti ter kreiranja znanja na uspešnost podjetja. V širšem kontekstu okvir proučevanja 
predstavljata področje podjetništva in področje človeškega kapitala, ki ju podrobneje 
opredeljujemo v nadaljevanju.  
 
Strokovnjaki podjetništvu pripisujejo pomembno vlogo pri razvoju, gospodarski rasti in 
globalni konkurenčnosti (Birch, 1997; Drucker, 1985; in drugi), saj podjetniki ustvarjajo nove 
tehnologije, nove proizvode in storitve, razvijajo nove industrijske panoge ter ustvarjajo novo 
vrednost. Poleg tega ima podjetništvo pomembno vlogo pri zaposlovanju, odpiranju novih 
delovnih mest in pri uvajanju strukturnih sprememb (Birch, 1997). Miller (1983) in 
Burgelman (1983) ugotavljata, da je podjetništvo oblika preživetja v turbulentnem okolju, 
Timmons (1999) pa podjetništvo povezuje kar s »tiho revolucijo«.  
 
Podjetnik mora biti pozoren na stranke, njihove potrebe in želje, poleg tega pa mora 
spremljati tudi druge ponudnike ter dogajanje in trende v okolju. Spremembe v okolju lahko 
predstavljajo negotovost pri prodaji obstoječih izdelkov, zato mora organizacija iskati nove 
priložnosti (Wiklund, Shepherd, 2005, 73), spreminjati mora način proizvodnje in izkoriščati 
invencije (Schumpeter, 1934). Inovativna podjetja so namreč uspešnejša v odzivanju na 
spremembe in v razvoju novih sposobnosti, zato tudi dosegajo boljše rezultate (Chen, Huang, 
2009). Tista podjetja, ki niso inovativna, pa pogosto na trgu ne uspejo, kar nazorno pove 
naslov članka, ki je bil leta 1994 objavljen v reviji Forbes: »Inoviraj ali umri!« (Young, 
1994). Pomemben element inovativnosti predstavlja znanje.  
 
Globalna ekonomija je iz obdobja, ko so aktivnosti temeljile na proizvodnji, prešla v »dobo 
znanja« (Drucker, 1994), kjer znanje posameznikov in podjetij predstavlja vir uspešnosti in 
dobička (Senoo, Magnier-Watanabe, Salmador, 2007). Znanje, ki je strateški, visoko 
kakovostni vir moči (Grant, 1996) in vzvod napredka (Toffer, 1991), omogoča boljšo  
učinkovitost in prilagoditev razmeram na trgu (Miller, Shamsie, 1996), predstavlja pomemben 
element iskanja poslovnih priložnosti (Autio, Sapienza, Almeida, 2000). Sposobnost kreiranja 
in uporabe znanja tako predstavlja pomemben vir konkurenčnih prednosti podjetja (Cyert, 
Kumar, Williams, 1993; Nonaka, 1991; 1994; Nonaka, Takeuchi, 1995). V povezavi z 
znanjem raziskovalci poudarjajo tudi pomen človeškega kapitala (Colleman, 1988). Z njim 
označujemo »zalogo« znanja in veščin (Ireland, Hitt, Sirmon, 2003). Teoriji, ki sta prispevali 
k dojemanju pomena človeškega kapitala in znanja za organizacijo in njeno strategijo, sta: 
teorija, ki temelji na virih (ang. resource based theory), in teorija, ki temelji na znanju (ang. 
knowledge based theory). Obe poudarjata pomen intelektualne lastnine v odnosu do 
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priložnosti podjetja, uresničevanja strategije, doseganja konkurenčnih prednosti oziroma 
uspešnosti (Barney, 1991; Huggins, Izushi, 2007; Lockett, Thompson, Morgestern, 2009; 
Penrose, 1959 in drugi). Obe teoriji poudarjata pomen znanja. Nosilci znanja so posamezniki, 
ki skupaj uresničujejo poslanstvo in vizijo podjetja (Miller, 2002). V majhnih podjetjih je 
podjetnik tisti, ki prepozna poslovne priložnosti, ima vizijo, opredeli cilje in strategijo. 
Prepoznavanje poslovnih priložnosti je subjektiven proces, delno izražen preko osebnostnih 
lastnosti podjetnika, delno pa preko njegovega socialnega in intelektualnega kapitala (Scott, 
Venkataraman, 2000).  
 
Socialni kapital definiramo kot kombinacijo socialnih odnosov in mrež (Senjem, Reed, 2003) 
oziroma kot skupek obstoječih in potencialnih virov, ki jih povezujemo v trajno mrežo 
odnosov z bolj ali manj formalno povezavo znancev (Bourdieu, 1985). V bistvu gre za 
socialne povezave, ki so pomembne za odkrivanje in izkoriščanje novih priložnosti ter tudi 
sposobnost prepoznavanja in pridobivanja potrebnih virov (Greene in Brown v Meccheri, 
Pelloni, 2006). Intelektualni kapital je neposredno povezan z znanjem. Stewart (1997) ga 
opredeljuje kot »znanje, informacije, intelektualno lastnino in izkušnje«. Edvinson, 
Dragonetti, Ross, Ross (2000, str. 26) ga opredelijo kot zmožnosti, ki ustvarjajo vrednost z 
znanjem, veščinami, nadarjenostjo in »know-howom«, Choo in Bontis (2002) pa kot zalogo 
znanja, ki obstaja v organizaciji v določeni časovni točki.  
 
Za vzpostavljanje procesov kreiranja znanja v podjetju je pomembna kombinacija socialnega 
in intelektualnega kapitala. Intelektualni kapital narašča s socialno interakcijo in prehodi med 
eksplicitnim (vidnim) in tacitnim (skritim) znanjem (Nonaka, Takeuchi, 1995). Tacitno znanje 
sicer težko opišemo (Polanyi, 1966); je podjetju lastno, pogosto odločilno pri prepoznavanju 
podjetniških priložnosti ter vrednotenju njihove potencialne vrednosti pri njihovem 
izkoriščanju in je vir konkurenčne prednosti podjetja (Ireland, Hitt, Sirmon, 2003; McGrath, 
MacMillan, 2000). Eksplicitno znanje je jasno opredeljeno, zapisano, prikazano s tabelami, 
grafi, slikami itd. (Nonaka, 1994).  
 
Ožje znanstveno področje proučevanja je povezano s proučevanjem odnosov in povezav med 
podjetniško naravnanostjo, tržno naravnanostjo, procesi kreiranja znanja v podjetju in 
poslovno uspešnostjo podjetja. Posebno pozornost smo posvetili proučevanju modela 
kreiranja znanja kot ključnega konkurenčnega vira za ustvarjanje konkurenčne prednosti 
podjetja. 

Podjetniška naravnanost  
 
Podjetniška naravnanost (ang. entrepreneurial orientation) je relativno nov pogled na 
podjetništvo z vidika teoretičnega razglabljanja in empiričnih raziskav, odraža se v specifični 
strateški naravnanosti, podjetniškem načinu odločanja in v podjetniških aktivnostih (Lumpkin, 
Dess, 1996). Temeljni elelmenti podjetniške naravnanosti v podjetju so uveljavljanje novosti, 
odzivnost in usmerjenost. Avtorja Atuathene-Gima in Ko jo (2001) opisujeta kot fenomen, ki 
se odraža v vodstveni sposobnosti, v povezovanju proaktivnosti in agresivni iniciativi ter 
obračanju konkurenčnega okolja v svojo prednost. Podjetniško naravnana podjetja se hitro 
odzivajo in izkoriščajo tržne niše (Zahra, Covin, 1995), uvajajo novosti in prevzemajo 
tveganja za nove izdelčno-tržne strategije (Miller, Friesen, 1982). Podjetniška naravnanost je 
sestavljena iz procesov, struktur in navad (Lumpkin, Dess, 1996), vsebuje pa naslednje 
dimenzije: inovativnost, prevzemanje tveganj, proaktivnost, konkurenčno agresivnost in 
avtonomnost (Miller, 1983; Covin, Slevin, 1991; Lumpkin, Dess, 1996). 
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Tržna naravnanost  
 
Glede opredelitve tržne naravnanosti (ang. market orientation) se stališča avtorjev nekoliko 
razlikujejo (Harrison Walker, 2005). Nekateri avtorji jo namreč povezujejo z odzivnostjo 
oziroma proaktivnostjo (Slater, Narver, 2004), nekateri jo razumejo kot kulturo (Slater, 
Narver, 1990; Langerak, 2003), kot vedenje oziroma aktivnost (Kohli, Javorski, 1990), kot 
sposobnost (Day, 1994) ali kot organizacijski sistem podjetja (Homburg, Pfesser., 2000 v 
Raaij, Stoehorsdt, 2008). Kljub različnim opredelitvam pa Harrison Walker (2005) ugotavlja 
konsistentnost pogledov na tržno naravnanost v dveh smereh: prvič glede na način zbiranja 
informacij (o kupcih, o konkurentih) in drugič glede na to, kaj organizacija počne z 
informacijami (zbiranje, posredovanje, uporaba).  
 
Kohli, Javorski (1990) in Slater ter Narver (1990) dajejo pri tržno naravnanem poslovanju 
pomembno vlogo strankam, izkazujejo pomembnost naravnanosti podjetja navzven ter 
odzivnosti v smislu zadovoljevanja potreb strank. V tem primeru lahko tržno naravnanost 
opredelimo kot spremljanje sprememb na trgu s pomočjo inteligenčnih sistemov, informacij 
ter sprejemanjem aktivnosti. Tržno naravnana podjetja se osredotočajo na sedanje in 
prihodnje potrebe strank (Connor v Slater, Narver, 1999) in z njimi gradijo odnose (Geursen, 
Mulje, 2001). Prednost dajejo oblikovanju dodane vrednosti za obstoječe in nove kupce, zato 
se na dogajanje na trgu odzivajo hitro in učinkovito (Day, 1994). Poleg tega tržna naravnanost 
predstavlja obliko kulture (Langerak, 2003), ki izpostavlja pomen dobička ob sočasnem 
zadovoljevanju strank in interesov deležnikov, vzpostavlja navade iskanja, zbiranja 
informacij, njihovega posredovanja ter odziva (Desphande, et al, 2004, Kohli Javorski, 1990, 
Slater, Narver, 1995). Tržno naravnana podjetja proaktivno povezujejo razpoložljive 
informacije za usmerjanje proizvodnje ter dostavo pravih izdelkov in storitev strankam na 
trgu (Day, 1992). To pomeni, da skupaj s strankami pripravljajo modifikacije izdelkov, 
storitev ter drugih orodij tržnega spleta v smislu zadovoljevanja želja strank in njihovih 
vrednot.  

Kreiranje znanja in kapital znanja 
 
Znanje je temeljni vir konkurenčnosti in uspešnosti podjetja. Kreiranje znanja (knowledge 
creation) je proces, ki omogoča razvoj znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995). Lahko vključuje 
elemente podjetniške in tržne naravnanosti; ti se pretvorijo v kapital znanja, ki ga je možno 
posredovati med ostale zaposlene (Li, Huang, Tsai, 2008). V doktorski disertaciji smo se 
osredotočil na teorijo dinamičnega kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995). Jedro teorije 
predstavlja kontekstualizacija načinov pretakanja med tacitnim in eksplicitnim znanjem med 
posamezniki, skupinami ter podjetji (Nonaka, Takeuchi, 1995). Model temelji na štirih 
dimenzijah kreiranja znanja (SECI): socializaciji, eksternalizaciji, kombinaciji in 
internalizaciji (Nonaka, 1991; 1994; Nonaka, Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama, Konno, 
2000; Lin, Lin, Huang, 2008).   
 
S kreiranjem znanja je neposredno povezan kapital znanja. V povezavi z modelom SECI so 
Nonaka, Toyama in Konno (2000) ter Chou in He (2004) opredelili štiri oblike kapitala 
znanja: 1) kapital znanja, pridobljen na podlagi izkušenj – vključuje posredovano tacitno 
znanje, ustvarjeno na podlagi izkušenj članov skupine; oblikuje se z delitvijo lastnih izkušenj 
zaposlenih med ostale; gre za podajanje in razlago svojih opažanj, skrbi, čustev in zaupanja; 
2) kapital konceptualnega znanja – vključuje eksplicitno znanje, artikulirano s slikami, 
simboli, tabelami, videzom in jezikom; 3) kapital sistemskega znanja – vključuje 
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sistematizirano in združeno znanje; 4) kapital rutinskega znanja – vključuje tacitno znanje, ki 
je rutinsko in se uporablja pri aktivnostih organizacije v praksi.  

Temeljna teza doktorske disertacije, njen namen in cilji ter znanstveni 
prispevek 

Živimo v dobi, ki jo je Drucker (1994) označil kot »dobo znanja«. Znanje posameznikov in 
organizacij je vir uspešnosti in dobička (Senoo et al., 2006). V dobi znanja konkurenčnost ni 
odvisna le od »produktivnosti« v smislu dela in sredstev, ampak predvsem od »produktivnosti 
znanja«, inovativnosti, iniciative posameznikov in razumevanja trga. Podjetja, ki se 
učinkoviteje učijo in kreirajo lastno znanje, so bolj produktivna, imajo več inovacij, kreirajo 
več delovnih mest in so bolj stabilna od ostalih. Za zagotavljanje konkurenčne sposobnosti –  
poleg kreiranja znanja – več avtorjev poudarja pomen podjetniške in tržne naravnanosti 
(Atuahene-Gima, Ko, 2001), Audretsch (2010) govori celo o podjetniški družbi.   
 
V nadaljevanju predstavljamo temeljne teze doktorske disertacije, njen namen, cilje ter 
znanstveni prispevek. 

Temeljna teza doktorske disertacije 

 
Pregled obstoječih raziskav kaže na potrebo po natančnem proučevanju odnosov med 
podjetniško naravnanostjo, tržno naravnanostjo in procesi kreiranja znanja kot virom 
uspešnosti in konkurenčne prednosti. V dosedanjih raziskavah so raziskovalci proučevali 
medsebojne odnose posameznih dimenzij, parcialno in izven okvira majhnih in srednjih 
velikih podjetij. V okviru priprave doktorske disertacije smo zato razvili in empirično 
preverili integrativni model (Slika 1), v katerem smo proučevali odnose med podjetniško 
naravnanostjo, tržno naravnanostjo in kreiranjem znanja. Poleg tega smo proučevali tudi 
njihov vpliv na uspešnost podjetja. V nadaljevanju podajamo kratek uvod v razvoj 
posameznih hipotez; podroben razvoj hipotez bo vključen v doktorski disertaciji. Kljub temu 
da so nekatere povezave v modelu raziskovalci parcialno že proučevali na nivoju študij 
primerov, študij na področju majhnih in srednjih velikih podjetij primanjkuje. 
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Slika 1: Integrativni model, ki povezuje podjetniško naravnanost, tržno naravnanost in 
kreiranje znanja s poslovno uspešnostjo podjetja 

 

 
 

Vir: Lastna raziskava. 

 
Podjetniška naravnanost – uspešnost podjetja 
Povezanost med podjetniško naravnanostjo in uspešnostjo podjetja je proučevala vrsta 
avtorjev. Tako so na primer Morris in Sexton (1996), Wiklund in Shepherd (2005), Mostafa, 
Rasha, Wheeler in Jones (2005) ter Zahra in Covin (1995) ugotovili pozitivne učinke 
podjetniške naravnanosti na uspešnost poslovanja. Covin in Miles (1999) sta ugotovila, da 
podjetniško naravnana podjetja stalno spremljajo poslovno okolje, Khandwalam (1997 v Cui, 
Zheng, 2007) pa je poleg tega ugotovil, da so taka podjetja bolj inovativna in prilagodljiva v 
smislu izkoriščanja priložnosti ter doseganja ciljev. V disertaciji smo zato podrobneje proučili 
naslednjo hipotezo:  
 
H1: Podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 
 
Tržna naravnanost – uspešnost podjetja 
Raziskave, povezane s tržno naravnanostjo, pogosto vključujejo proučevanje vpliva tržne 
naravnanosti na uspešnost podjetja (Slater, Narver, 1990,1994; Jaworski, Kohli, 1993; Kara, 
Spillane, DeShields, 2005; Keh, Nguyen, Ng, 2007). Povezanost tržne naravnanosti z 
uspešnostjo razumemo kot razumevanje pričakovanj in potreb strank, redno spremljanje 
aktivnosti konkurentov ter hiter odziv na informacije (Mavondo, Chimhanzi, Stewart, 2005). 
Raziskovalci, ki so raziskovali njuno povezanost, so prišli do različnih ugotovitev. Večinoma 
so ugotavljali obstoj povezanosti, vendar ne v vseh raziskavah. Kohli in Javorski (1993) sta na 
primer dognala statistično značilno povezanost med tržno naravnanostjo in uspešnostjo samo, 
kadar je šlo za merjenje percepcije, ne pa pri ugotavljanju nekaterih bolj objektivnih 
parametrov. Nekateri avtorji, na primer Greenley (1995) ter Han, Kim in Srivastava (1998) 
niso potrdili njune povezanosti. Zaradi nejasnega vpliva tržne naravnanosti na uspešnost 
podjetja smo v okviru integrativnega modela preverili naslednjo hipotezo:  
 
H2: Tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 
 

 
Podjetniška 
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Podjetniška naravnanost – tržna naravnanost 
Številni raziskovalci, na primer Miller in Friesen (1982), Covin in Slevin (1991), Lumpkin in 
Dess (1996) ter Keh, Nguyen, Ng (2007), so ugotovili pozitivno povezanost med podjetniško 
in tržno naravnanostjo. George in Zahra (2002) sta dognala večjo povezanost med pri 
podjetjih z visoko tehnologijo kot pri tistih z nizko. Glede na to, da odnos podjetniške in tržne 
naravnanosti v integrativnem modelu še ni bil preverjen, smo v okviru doktorske disertacije 
preverili naslednjo raziskovalno hipotezo:  
 
H3: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo in 
obratno. 
 
Podjetniška naravnanost – kreiranje znanja v podjetju 
Prepoznavanje priložnosti, njihovo vrednotenje in izkoriščanje je povezano z učenjem ob 
delu, učenjem iz dela oziroma učenjem z delom. Na podlagi izkušenj in zbranega ter 
absorbiranega znanja se v podjetju oblikuje novo znanje. Wiklund in Shepherd (2003) sta 
ugotovila pozitivno povezavo med viri, ki temeljijo na znanju, in uspešnostjo podjetja, Hurley 
in Hult (1998) pa povezanost med visokim nivojem inovativnosti s kulturo učenja, razvoja in 
sodelovanja. Vpliv podjetniške naravnanosti na uspešnost podjetja smo preverili s hipotezo: 
 
H4: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v 
organizaciji in obratno.   
 
Tržna naravnanost – kreiranje znanja v podjetju 
Tržno znanje pomaga prepoznati in izkoriščati tržne priložnosti, saj organizacija lažje 
spoznava navade in potrebe strank, pravilneje določi tržno vrednost novih odkritij ter predvidi 
spremembe (Wiklund, Shapherd, 2003). Raziskovalci (na primer Cohen in Levinthal (1990), 
Shane (2000) ter von Hippel (1994)) poudarjajo, da mora za oblikovanje novih rešitev 
podjetju koristiti skrito znanje uporabnikov. Skrito znanje prehaja v eksplicitno znanje in 
obratno, pri čemer se kreira novo znanje (Nonaka, Takeuchi, 1995). Medsebojni odnos med 
tržno naravnanostjo in kreiranjem znanja smo preverili s hipotezo: 
 
H5: Tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v organizaciji in 
obratno.  
 
Kreiranje znanja – uspešnost podjetja 
Kreiranje znanja je vezano na pretakanje tacitnega znanja v eksplicitno znanje skozi procese 
SECI (socializacija, eksternalizacija, kombinacija, internalizacija). Povezanost kreiranja 
znanja z uspešnostjo po modelu SECI je raziskovalo in analiziralo že več avtorjev. Wiklund in 
Shepherd (2003) ugotavljata pozitivno povezanost med kreiranjem znanja in uspešnostjo 
podjetja. Tsai in Li (2007) sta analizirala proces dinamičnega kreiranja znanja v povezavi z 
uspešnostjo poslovanja novoustanovljenih podjetij. Ugotovila sta, da je kreiranje znanja 
mediator med strategijo in uspešnostjo podjetja. Glede na to, da vpliv kreiranja znanja na 
uspešnost podjetja še ni bil proučevan v povezavi z nekaterimi ostalimi pomembnimi 
determinantami uspešnosti poslovanja, smo v okviru doktorske disertacije vpliv kreiranja 
znanja na uspešnost podjetja preverili z naslednjo raziskovalno hipotezo:  
 
H6: Kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 
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V skladu s proučevanimi teoretičnimi izhodišči in na podlagi razvoja posameznih 
raziskovalnih hipotez lahko postavimo enačbo, ki ponazori temeljno tezo doktorske 
disertacije:  
 

UP= f{EO, MO, KC, D}  
 
UP ......... uspešnost podjetja 
EO ......... podjetniška naravnanost 
MO......... tržna naravnanost 
KC ......... kreiranje znanja 
D ........... drugi dejavniki  

 
Tezo bomo preverili tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika.  

Namen doktorske disertacije 

 
Želimo prispevati k konkurenčnost podjetij, izboljšanju nivoja podjetniških, tržnih in učnih 
kompetenc. Z boljšim poznavanjem posameznih dejavnikov konkurenčnosti bodo  
posamezniki, podjetja in gospodarstvo lahko bolje razvijali kompetence, ki bodo pripomogle 
k višji konkurenčnosti. Na podlagi raziskave povezav med podjetniško naravnanostjo, tržno 
naravnanostjo in kreiranjem novega znanja smo ugotavljali, kako so posamezni dejavniki med 
seboj povezani ter kako vplivajo na uspešnost podjetja. Menimo, da lahko boljše poznavanje 
medsebojnega vpliva podjetniške in tržne naravnanosti ter procesov kreiranja znanja in boljše 
poznavanje vpliva teh spremenljivk na uspešnost podjetja pomembno pripomore k večji 
konkurenčnosti.  
 
Opravljena raziskava, ob preostalih že opravljenih raziskavah podaja pomemben temeljni 
prispevek za izboljšanje modelov učinkovanja na podjetniško in tržno naravnanost 
posameznikov ter modele in procese kreiranja znanja na nivoju posameznika, podjetnika, 
razvojnega tima, organizacije in nenazadnje tudi družbe in s tem večji konkurenčnosti 
gospodarstva. 

Cilji doktorske disertacije 

 
Cilji pri pisanju doktorske disertacije so bili naslednji: 
- podati pregled in izdelati sintezo dosedanjih raziskav na področju kreiranja znanja, tržne 

naravnanosti in podjetniške naravnanosti; 
- razviti konceptualni integrativni model, ki povezuje podjetniško naravnanost, tržno 

naravnanost in kreiranje znanja s poslovno uspešnostjo podjetja; 
- proučiti medsebojno povezanost med podjetniško naravnanostjo, tržno naravnanostjo in 

kreiranjem znanja; 
- proučiti povezanost podjetniške naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranja znanja s 

poslovno uspešnostjo podjetja; 
- preveriti model organizacijske teorije kreiranja znanja – SECI (socializacija, 

eksternalizacija, socializacija, internalizacija), ki sta ga razvila Nonaka in Takeuchi 
(1995),  na primeru srednje velikih in malih podjetjih v Sloveniji. 
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Znanstveni prispevek doktorske disertacije 

Glavni znanstveni prispevek disertacije je konceptualno razvit in empirično preverjen 
integrativni model, ki povezuje podjetniško naravnanost, tržno naravnanost in kreiranje 
znanja s poslovno uspešnostjo podjetja. Model predstavlja novost na področju znanstvenega 
raziskovanja podjetništva. Prispevek doktorske disertacije je večplasten. 
 
Na področju prispevka k teoriji: 
� je pripravljena sinteza dosedanjih raziskav na področju kreiranja znanja, tržne 

naravnanosti in podjetniške naravnanosti; 
� je konceptualno razvit integrativni model, ki povezuje podjetniško naravnanost, tržno 

naravnanost in kreiranje znanja s poslovno uspešnostjo podjetja; 
� je empirično preverjen integrativni model, ki povezuje podjetniško naravnanost, tržno 

naravnanost in kreiranje znanja s poslovno uspešnostjo podjetja; 
� je v slovenski prostor vpeljana teorija dinamičnega organizacijskega kreiranja znanja kot 

pomoč pri nadaljnjem proučevanju dinamičnega podjetništva. 

Raziskovalna metodologija in omejitve 

Raziskava je trajala dlje časa, potekala je v več korakih, ki jih lahko strnemo v šest korakov 
(Slika 2). Prvi korak: priprava za raziskovalno delo – proučili smo relevantno znanstveno 
literaturo s področja podjetništva, trženja in kreiranja znanja. Znanstvene članke smo iskali z 
uporabo baz znanstvenih člankov, kot na primer Sciencedirect, Proquest, Ebscohost, Emerald,  
Sage Journals, pri tem smo si pomagali tudi z iskalnikom Google Scholar. Poleg tega smo 
proučili tudi relevantne znanstvene in strokovne knjige. Podrobnejši pregled literature je 
osnovna podlaga za izdelavo pregleda in sinteze literature, za opredelitev ožjega strokovnega 
področja. Ideje, ki so se porajale, smo tudi preverjali s tremi podjetniki. Zanimalo nas je, kaj 
oni mislijo o naših idejah, ki smo jih nameravali proučiti.  
 
Na podlagi dobljenih informacij s pomočjo intervjujev in proučene literature smo v drugem 
koraku pripravili izhodišča za raziskavo in integrativni model, ki povezuje temeljne 
dimenzije – podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje znanja – s poslovno 
uspešnostjo podjetja. Opredelili smo raziskovalne hipoteze in spremenljivke, s katerimi smo 
preverjali temeljne dimenzije modela.  
 
V tretjem koraku smo izdelali raziskovalni načrt. Določili smo raziskovalni instrument, 
vsebino vprašanj, vzorec, terminski načrt ter način izvedbe raziskave. Pri pripravi vprašalnika 
smo upoštevali ugotovitve in izkušnje raziskovalcev, ki so preučevali obravnavano področje 
(Arbnor, Bjerke, 2008; Lumpkin, Dess, 1996; 2001; Miller, 1983; Kohli, Jaworski, Kumar, 
1990; Nonaka, Takeuchi, 1995; Li, Huang, Tsai, 2009; Murphy, Triler, Hill, 1996 in drugi). 
Vprašalnik smo preverili na manjšem namenskem vzorcu podjetnikov, se z njimi pogovarjali 
o dilemah pri izpolnjevanju vprašalnika in odpravili zaznane pomanjkljivosti. V vzorec smo 
vključili organizacije s področja Slovenije, z najmanj od 6 pa do 250 zaposlenimi. Podatke o 
podjetjih smo izbrali v bazi IPIS. 
 
V naslednjem koraku je sledila izvedba raziskave. Ko je bil raziskovalni načrt pripravljen, 
smo izvedli raziskavo, na izbran vzorec organizacij smo poslali vprašalnik in nato čakali na 
vrnjene izpolnjene vprašalnike. V skladu s pričakovanji smo od 2500 poslanih vprašalnikov 
prejeli okoli 200 uporabnih vprašalnikov, kar je omogočilo preverjanje predlaganega 
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integrativnega modela. Vrnjene vprašalnike smo pregledali, izločili tiste, ki so bili vrnjeni 
prazni, ostale pa smo označili z zaporedno številko in jih pripravili za vnos v bazo v programu 
Excel. Zbrane podatke smo temeljito prečistili in analizirali vzroke ter posebnosti manjkajočih 
vrednosti. 
 

Slika 2: Shematični prikaz poteka raziskave 
 

Vir: Lastna raziskava 
 
Sledila je empirična analiza podatkov. Najprej smo za vsako spremenljivko opravili 
deskriptivno analizo, konstrukte pa smo preverjali s faktorsko analizo (eksplorativno in/ali 
konfirmativno), in sicer s programskimi paketi SPSS 18 in EQS 6.1. Pri tem smo upoštevali 
ugotovitve avtorjev Costela in Osborna (2005) ter napotke, ki jih v knjigi »Multivariate data 
analysis« navajajo avtorji Hair, Black, Babin in Anderson (2010). Strukturni model, ki 
povezuje podjetniško naravnanost, tržno naravnanost in kreiranje znanja s poslovno 
uspešnostjo podjetja, smo preverili z uporabo programa EQS 6.1. 
 
V zadnjem koraku pa smo strnili ugotovitve raziskave, izpostavili dileme in pomanjkljivosti 
ter pripravili predloge za nadaljnje raziskave.  
 
Omejitve 
 
Pri nastajanju doktorske disertacije smo naleteli na naslednje omejitve: 
� vzorec: omejili smo se na slovenska podjetja, in sicer na mala in srednje velika podjetja; 
� vprašalnik: dejavnike smo proučevali z vprašalnikom, kar pomeni, da smo se pri večini 

vprašanj zadovoljili s subjektivnimi odgovori; 
� trajanje raziskave: dobljeno stanje izkazuje stanje v podjetjih na določen dan, kar pomeni, 

da ne gre za longitudinalno študijo, kar bi zagotovo povečalo veljavnost in uporabnost 
rezultatov; 

� model: v model prav gotovo niso vključeni vsi elementi podjetniške naravnanosti, tržne 
naravnanosti in kreiranja novega znanja, ki bi povezovali različne oblike naravnanosti 
podjetnika z uspešnostjo podjetja. Po drugi strani pa se zavedamo, da poleg navedenih 
dejavnikov vplivajo na poslovno uspešnost tudi drugi dejavniki, ki v model niso vključeni, 
na primer kompleksnost okolja in kontekst delovanja. 

Struktura poglavij   

Doktorska disertacija je razdeljena na sedem poglavij. V uvodu so predstavljena: izhodišča 
proučevanja, namen, teze in cilji te disertacije, poleg tega pa je opisana tudi metodologija 
dela. V prvem poglavju smo opredelili širši okvir znanstvenega področja proučevanja, 
pojasnimo teorijo, temelječo na resursih, koncept podjetništva, človeški, socialni in 
intelektualni kapital ter znanje in kompetence. V drugem poglavju smo pojasnili ožje 
znanstveno področje proučevanja: podjetniško naravnanost, tržno naravnanost, učenje in 
kreiranje znanja ter model SECI in na koncu še poslovno uspešnost.  V tretjem poglavju je 
predstavljen strukturni model, raziskovalne hipoteze in v četrtem poglavju je metodologija 
dela (raziskovalna metoda, raziskovalni instrument, določitev vzorca, izvedba anketiranja po 
pošti in izbor statističnih metod). Peto poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov 
empirične raziskave na vzorcu malih in srednje velikih organizacij: rezultatov deskriptivne 
analize in analize manjkajočih vrednosti in vstavljanje manjkajočih vrednosti. V šestem 
poglavju pa smo opisali empirično preverbo modela v treh podpoglavjih: Eksplorativna 

Izdelava razsiskovalnega načrta 
 

Izdelava vprašalnika, določitev vzorca … 
(tip vprašanj, obseg vprašanj, vsebina vprašanj, metoda komunikacije, vzorec) 
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faktorska analiza, Konfirmativna faktorska analiza – interpretacija posameznih konstruktov v 
modelu in Strukturno modeliranje enačb – preverjanja modela in postavljenih hipotez. Sledi 
sedmo poglavje, v katerem smo predstavili sklepe, ugotovitve in predloge za nadaljnjo 
raziskovalno delo. Na koncu pa smo dodali še seznam uporabljenih bibliografskih enot. 
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Slika 3: Konstrukcija poglavij doktorske disertacije 
 

 
 
 

Vir: Lastna raziskava 
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1. ŠIRŠE ZNANSTVENO PODROČJE PROUČEVANJA 

V prvem poglavju najprej opisujemo širše znansveno področje pručevanja, globalne trende, 
nato razvoj teorije temelječe na resursih, pojasnimo tudi pojme podjetništvo, človeški, 
socialni in intelektualni kapital, ter znanje. Posebej smo se posvetili znanju, njegovim 
različnim opredelitvam, klasifikacijam, ter razliki med individualnim in skupinskim znanjem, 
na koncu pa na kratko predstavimo še kompetence. 
 
Poslovno okolje opisujemo kot kompleksno, globalno in negotovo, konkurenca je globalna, 
tehnologija se hitro razvija, spreminjajo se potrebe in želje strank, življenjski cikel izdelkov in 
storitev se krajša (McDonough, 1993). Okolje zaznamujejo tudi posledice razvoja: klimatske 
spremembe, bolezni (AIDS), lakota, naravne ujme, terorizem, okrnjena narava (Scharmer, 
2007), politične  spremembe. Posledice velikih zmogljivosti, kompleksnosti in aktivnosti 
organizacij na trgu so nejasne in negotove (Bensaou, Venkatraman, 1995 v Lin, 2006), 
organizacija nima zanesljivih informacij za predvidevanje sprememb (Milliken, 1987 v Lin, 
2006). Po drugi strani pa negotovost omogoča nove priložnosti ter konkurenčnost še 
neuveljavljenih organizacij (Dreyer, Grønhaug, 2004 v Huges, Morgan, 2007). V dinamičnem 
okolju mora vodstvo spremljati razmere, se izogibati pretnjam in stremeti k izkoriščanju 
priložnosti  (Aveni, 1996 v  De Clercq et  al., 2009; Hitt et  al., 2001).     
 
Globalna ekonomija je prešla iz obdobja, ko je gospodarstvo temeljilo na proizvodnji, v 
»družbo znanja«,  znanje postaja pomemben dejavnik gospodarstva (Drucker,1994). Družbo 
znanja v angleškem jeziku opredeljuje več sorodnih izrazov (Huggins, Izushi, 2007): 
»knowledge based economy, knowledge economy, knowledge driven economy«. Za družbo 
znanja je značilna visoka stopnja generiranja in razpršenosti predvsem novega znanja ter 
kakovost in količina človeškega kapitala. Strateška perspektiva globalnega gospodarstva je v 
razvoju kompetenc in konkurenčnih resursov (Asheim, Coenen 2006; Paavola et al., 2005; 
Porter, 1990). Gospodarstvo se razvija, če angažira in navdihne človekovo izvirno 
ustvarjalnost. Konkurenčnost temelji na novostih, na edinstvenih resursih in kompetencah 
organizacije, regije, države. Aktivno vključevanje posameznikov v z znanjem intenzivno delo 
zagotavlja napredek posameznikom in razvoj novih kompetenc, razvoj inovacij in kreiranje 
novega znanja (Paavola et al., 2005). V družbi znanja je znanje ključno premoženje, vključuje 
inteligenco, razumevanje, veščine in izkušnje zaposlenih (Meanville, Ober, 2003 v Wu et al., 
2007). Kakovostno razmišljanje o prihodnosti je pomembnejše kot razmišljanje o trenutni 
kakovosti (Coulson-Thomas, 1997  v Gomzelj Omerzel, 2008).  
 
Konkurenčnost je odvisna samo od »produktivnosti znanja« (Lundwall, 2002). Pomembno je 
oblikovati edinstvene kompetence in resurse za konkurenčnost in konkurenčne prednosti 
(Porter, 1990). V globalni učeči družbi  primerjalne prednosti ne zadoščajo, potrebno je 
graditi dolgoročne konkurenčne prednosti (Asheim et al., 2006). Audretsch (2010) nadgrajuje 
pojem družbe znanja s podjetniško družbo, ki vključuje oblikovanje novih delovnih mest in 
konkurenčnost. Konkurenčnost razume bolj dinamično kot primerjalno. Izgradnja dinamičnih 
prednosti vključuje inovacije in podporno okolje (Asheim et al., 2006). Proces inovacij 
predstavlja interaktivni učni proces, vključen v socialno in geografsko sredino, ki poteka v 
kulturnem in institucionalnem kontekstu (Lundwall, 1992 v Asheim et  al., 2006). Pomembne 
so spremembe uvajanja in promocije učnih procesov (Lundwall, 2004 v Asheim et  al., 2006).  
Učenje, kreiranje znanja in inovacije niso ločeni od širšega družbenega konteksta družbe 
(Lam, 2000 v Asheim et al., 2006). Različne družbe podpirajo različne  gospodarske 
aktivnosti (Streeck, 1992 v  Asheim et  al., 2006).   
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Pomemben dinamični del nove oblike organiziranosti in dejavnosti sta kreiranje in širjenje 
znanja ter njegova aplikacija (Lundvall, 2002). Organizacije, ki se učinkoviteje učijo, so bolj 
produktivne, imajo več inovacij, kreirajo več delovnih mest, ta pa so bolj stabilna kot v ostalih 
podjetjih. Za prenos znanja je potrebno iskati nove učinkovitejše poti oziroma oblikovati nov 
tip institucij kreiranja, vodenja in prenosa znanja. Vodstveni kadri se morajo neposredno 
vključevati v proces kreiranja (Nonaka, Konno, 1998). 
 
Znanje je negotov, potencialno vredni resurs (Arrov, 1962 v Audretsch et al., 2008), njegovo 
preoblikovanje v nove izdelke in tehnologije je negotovo. Prevzemanje odgovornosti, 
negotovost in preračunljivo tveganje Knight (1921 v Audretsch et al., 2008) povezuje s 
podjetniki, ki prepoznajo in izkoriščajo priložnosti (Schumpeter, 1934). Podjetniška 
priložnost so novi izdelki, izboljšani procesi v proizvodnji, trženju, po drugi strani pa 
priložnosti povezujemo s  tveganjem in negotovostjo (Schumpeter, 1934). Podjetništvo je 
ključ do inovacij, produktivnosti in konkurenčnosti (Plaschka, Welsch, 1990), je dinamični 
proces vizije, sprememb in kreiranja (Kuratko, 2004). Podjetnik koncentrira energijo v 
kreiranje in implementacijo novih idej ter kreativnih rešitev.  Steber podjetniške priložnosti je 
negotovost (Kirzner, 1997 v Audretsch et al., 2008).  
 
Organizacija ima dve pomembni nalogi: trženje in inovacije (Ducker, 1954). Potrebno je 
podpirati inovativnost, vztrajnost in neodvisnost. Pri tem se srečujejo s težavami, povezanimi 
z  zagotavljanjem potrebnih zmožnosti in resursov za nove proizvode, storitve, oziroma z  
vstopom na nove trge. V smislu zagotavljanja konkurenčne prednosti več avtorjev s področja 
trženja  predlaga, naj bo organizacija naravnana k strankam oziroma/in tržno naravnana (Liu 
et  al., 2003; Desphande, Farley, 2000; Day, 1992; Harris, Ogbonna, 2001; Kohli, Jaworski, 
1990; Narver, Slater, 1990), biti mora podjetniško inovativna  (Covin, Slevin, 1989; Drucker, 
1985; Morris, Paul, 1987) in tudi učeče naravnana (Baker, Sinkula, 2005; Zahra, Garvis, 
2000). Prednosti tržne naravnanosti, podjetniške naravnanosti in naravnanosti k učenju so 
razvidne posebej v ekonomiji razvitih držav.  
 
Dinamične sposobnosti organizacije so povezane z organiziranostjo, zbiranjem, 
združevanjem, kombiniranjem in rekombinacijo resursov v smislu oblikovanja nove vrednosti 
(Barney, 1991; Day, 1994; Grant, 1996; Pisano, 1994 v Eisenhardt, Martin,  2000; Porter, 
1996; Prahalad, Hamel, 1990; Teece et al., 1997) in aplikacij (Kogut, Zander, 1992). Med 
naborom resursov, s katerimi razpolaga organizacija, je znanje eno najbolj pomembnih 
(Spender, 1996). Pomemben resurs konkurenčnosti je lahko tudi kultura, lahko kompetence, 
inovativne sposobnosti in splošno znanje (Camagni, Cappelo, 2009). 
 
Razvoj tržno usmerjenega sistema upravljanja s človeškimi resursi je vez med trženjem in 
upravljanjem s človeškimi resursi (Hellstrom, Jacob, Malmquist, 2002). Na podlagi 
proučevanja literature upravljanja s človeškimi resursi so Humphreys, McAdam in Leckey 
(2005) ugotavljali povezanost posameznih funkcij v podjetjih. Ugotovili so, da vsebinska 
povezanost izhaja iz modelov Milesa in Snowa (1984) ter Schulerja in Jacksona (1987). Prvi 
(Miles-Snow model) izhaja iz opredelitve tržno usmerjenega sistema upravljanja s človeškimi 
resursi v podjetjih in je osredotočen na 'razvojne potenciale' (ang. prospectors). Ti neprestano 
iščejo ideje in priložnosti za nove proizvode in storitve (zanje je značilna visoka stopnja 
trženjske naravnanosti), so inovatorji ter vodijo razvojno usmerjeno politiko upravljanja 
(Jimenez, Sanz-Valle, 2005). Medtem ko Miles in Snow (1984) vpeljujeta koncept tržno 
usmerjenega sistema upravljanja človeških resursov, se Schuler in Jackson (1987) zavzemata 
za strateški vidik povezovanja upravljanja človeških resursov v skladu s Porterjevimi 
generičnimi strategijami (1980, 1985) (strategija nizkih stroškov, strategija diferenciacije, 
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strategija osredotočenja), kjer vsaka potrebuje primerno raven in usklajenost strukture 
poslovnih funkcij (Achterbergh, Beeres, Vriens, 2003). 
 
Audretsch (2010) nadgrajuje družbo znanja s podjetniško družbo. Vlogo fizičnega kapitala 
prevzema podjetniški kapital, nadgrajen s kapitalom znanja. Podjetniški kapital zagotavlja 
gospodarsko rast, kreiranje delovnih mest in konkurenčnost v kompleksnem okolju 
(Audretsch, 2010). Poslovanje v razmerah, ko so informacije o preteklih trendih, perspektivi 
in trgu pomanjkljive, mora biti dinamično (Busenitz, Barney, 1997 v Holcomb, Ireland, 
Holmes; Hitt, 2009), razmišljanje po ustaljenih poteh ne zadošča (Nonaka, 1991). Potrebna je 
fleksibilnosti in uvajanje sprememb. Ekonomsko uspešnost določa kreiranje znanja ter 
sposobnost in želja za razvijanje novih izdelkov, procesov in trgov (Audretsch, Bönte, 
Keilbach, 2008; Nonaka, Toyama, 2005; Tsai, Li, 2007). Kreatorji podjetniških idej so 
posamezniki (Abnor, Bjerke, 2008). 
 
Jimenez in Sanz-Vale (2005) sta preučevala povezanost med upravljanjem s človeškimi 
resursi in inovacijami. Svoje rezultate sta podkrepila še z rezultati drugih avtorjev (Avermaete 
et al. 2005; Achterbergh, Beeres, Vriens, 2003; Hellstrom, Jacob, Malmquist, 2002), ki 
ugotavljajo, da je inovativnost odraz uspešnosti upravljanja s človeškimi resursi. Zadovoljstvo 
zaposlenih se odraža  v  njihovi kreativnosti. 

1.1. Teorija temelječa na resursih 

Organizacije morajo učinkovito uporabljati in kombinirati resurse (Lockett et  al., 2009).   
Pomen resursov za organizacijo in njeno strategijo poudarjata »na resursih temelječa teorija« 
(ang. RBT – resource based theory) in »na znanju temelječa teorija« (ang. KBT – knowledge 
based theory). Teoriji poudarjata pomen resursov pri uresničevanju strategije, doseganju 
konkurenčnih prednosti oziroma uspešnosti (Barney, 1991; Connor, Prahalad, 1996; Huggins, 
Izushi, 2007; Lockett, Thompson, Morgestern, 2009; Penrose, 1959 in drugi). 
 
Na resursih temelječa teorija izhaja  iz strateškega menedžmenta, osnove je podala Penrosova 
(1959), ki obravnava organizacijo kot administrativno tvorbo, ki združuje skupek heterogenih 
resursov in predstavlja entiteto za akumulacijo znanja. Avtorica obravnava podjetje kot 
skupek resursov. Resursi organizacije so pomembni za produktivno in učinkovito oblikovanje 
ponudbe posameznim tržnim segmentom (Hunt, Morgan, 1995), doseganje konkurenčne 
prednosti (Barney, 1991) in uspešnost. 
 
Naravni resursi so omejeni, njihova omejenost omejuje možnost rasti in razvoja organizacije 
(Penrose, 1959), lahko so oprijemljivi in neoprijemljivi (Teece et  al., 1997), lahko so statični 
in  dinamični (Lockett et  al., 2009), fizični ali človeški, intelektualni, medosebni (Hunt, 2001 
v Milfelner, Gabrijan, Snoj, 2008). Organizacija jih dobi z razvojem in s konkurenčnim 
poslovanjem (Penrose, 1959), lahko z nakupi, s prevzemi, z združitvami organizacij in s 
sodelovanjem (Morrov, Sirmon, Hitt, Halcomb, 2007 v Wittmanan, Hunt, Arnett, 2009). 
Koncept neoprijemljivih resursov, znanja, kompetenc in veščin nam pojasni, zakaj nekatere 
organizacije ustvarjajo večjo dodano vrednost, kot je pričakovati iz njihovih fizičnih in 
finančnih resursov (Davenport, Prusak, 2000; Polanyi, 1966). Za kreiranje in vzdrževanje 
konkurenčne prednosti so pomembni predvsem neoprijemljivi resursi (Amit, Shoemaker, 
1993 v Milfelner, Gabrijan, Snoj, 2008). 
 
Resursi sami po sebi so le redko produktivni, s kombiniranjem pa organizacija pridobi in 
ohranja prednosti pred konkurenti (Barney, 1991). Znanje kot najpomembnejši strateški resurs 
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– težko ga je posnemati – predstavlja konkurenčno prednost in vir poslovne uspešnosti 
(Penrose, 1959). Pomemben je razvoj prvinskih resursov, ki imajo vrednost, nimajo 
substitutov in jih je težko posnemati (Barney, 1991, 1995; Ordonez de Pablos et al., 2003). 
Organizacija mora skrbeti za strateško znanje in sposobnosti za širšo konceptualizacijo 
strategije znanja za zapolnitev vrzeli (Zack, 1999). 
 
Potrebno je vedeti, kateri dejavniki vplivajo na poslovni rezultat (Massey et al., 2001 v Wu et 
al., 2007). Strokovnjaki ugotavljajo skladnost: uspešne rasti organizacije in razvoj specifičnih 
sposobnosti (Richardson 1972 v Brady, Davies, 2004), izgradnje kompetenc kot odziv na 
spreminjajoče okolje (Prahalad, Hamel, 1990). Radikalne spremembe v okolju vodijo v 
prenovo sposobnosti organizacije (Brady, Davies 2004). Upravljanje redkih, kvalitetnih in 
težko posnemljivih resursov omogoča konkurenčno prednost (Barney, 1991). Olavarrieta in 
Friedmann (2008) sta analizirala objave avtorjev (Bharadway et al., 1993; Day 1994; Day, 
Wensley, 1988; Hunt, Morgan, 1995; Rumelt et al., 1991; Wernerfelt, 1984) in ugotovila, da 
lahko označita organizacijo kot omejen, heterogeni resurs in hkrati iskalec resursov za 
uspešno in gospodarno oblikovanje edinstvene, specializirane kombinacije resursov. Specifika 
in heterogenost vplivata na uspešnost. Za uspešnost morajo resursi izpolnjevati štiri pogoje 
(Barney, 1991): 1) imeti morajo vrednost in omogočati izkoriščanje priložnosti ter 
zmanjševati nevarnosti; 2) biti morajo redki – ne sme se jih enostavno kupiti, prodati ali 
menjati na trgu; 3) ne smejo biti enostavni za posnemanje s strani obstoječih in potencialnih 
konkurentov – lahko so socialno kompleksni; 4) ne smejo biti enostavno nadomestljivi z 
drugimi resursi in substituti. 
 
Nadgradnja na »resursih temelječe teorije« je na »znanju temelječa teorija«. Z znanjem 
organizacija gradi bazo specifičnih resursov, načinov uporabe določenih tehnologij in 
obvladovanje trgov. Organizacija je uspešnejša, če se zaposleni hitro učijo in znanje 
uporabljajo učinkoviteje od konkurence. Da je znanje ključni resurs, so med prvimi omenjali: 
Penrose (1959), Barney (1991), Grant (1996), Kogut in Zander (1992), Nonaka in Takeuchi 
(1995) ter Spender (1996). Znanje predstavlja razvojno energijo sodobne ekonomije in 
dolgoročne konkurenčne prednosti (Grant, 1996; Jakubik, 2007; Spender, 1996) zaradi 
edinstvenosti in težavnega posnemanja s strani drugih (Nanda, 1996). Pomembno je kreiranje 
znanja, njegovo posredovanje in uporaba (Grant, 1996; Desouza, 2003; Santos, 2003 v Yang, 
Wu, 2008). Vrednost mu da povezanost z akcijo (Davenport, Prusak, 1998). V skladu s teorijo 
je znanje strateški resurs, ki sestavlja »intelektualni kapital« (Nahapiet, Ghoshal, 1998). 
 
V Sloveniji je na področju znanja – kot dela človeškega kapitala – opravljenih že kar nekaj 
študij, v katerih so avtorji proučevali pomembnost in vlogo znanja za slovenske organizacije. 
Zorn (2004) je proučeval pomembnost znanja kot komponente človeškega kapitala, Ruzzier 
(2004 v Ruzzier, Antončič, 2006) je ugotavljal vpliv človeškega in socialnega kapitala 
podjetnika na internacionalizacijo organizacije, Gomzelj Omerzelova (2008) pa se je 
ukvarjala z dimenzijami znanja v podjetju in proučevala vpliv nekaterih dimenzij upravljanja 
znanja na uspešnost organizacije. 
 
Organizacija zagotavlja konkurenčnost z edinstvenim znanjem, kreiranjem novega znanja, 
razvojem kadrov in zaposlovanjem (Grant, 1996;  Matusik, Hill, 1998 in Zack, 1999 v  Tsai, 
Li, 2007). Konkurenčna prednost je odvisna od sposobnosti kreiranja, prenosa, uporabe in 
zaščite znanja (Teece, 2000 v Wu, Lee, 2007). Dinamična sposobnost preoblikovanja znanja 
omogoča doseganje strateških ciljev in učinkovitosti, izboljšav in inovacij (Chia, 2003; Teece, 
1998).  
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Za razvoj novih proizvodov in storitev je pomembno povezovanje in kreiranje znanja 
(Huggins, Izushi, 2007). Znanje je temelj vsega in vse je pravzaprav znanje (Svieby, 2001). 
Znanje je neopredmeteno premoženje z veliko vrednostjo, omogoča učinkovito izkoriščanje 
resursov (Penrose, 1959), spremembe, rast in konkurenčno poslovanje v globalni ekonomiji 
(Cabera, Cabera, 2002). Je premoženje posameznika, organizacij in držav (Drucker, 1993), 
razpršeno je v podjetju, med strankami in poslovnimi partnerji (Cortada et al., 1999, str. 2), 
predstavlja pomemben dinamični del nove oblike organiziranosti in dejavnosti, ki vključuje 
kreiranje, širjenje in aplikacijo znanja (Lundvall, 2002).  
 
Znanje organizacije sestoji iz kompetenc posameznikov, postopkov in organiziranosti 
(Kogout, Zander, 1995) ter se ne zmanjša, če ga delimo (Wiih, Hoog, Spek, 1997 v Wu, Le, 
2007, str. 842). Znanje in kompetence posameznikov, organizacij ali celo narodov so vir 
preživetja, konkurenčne prednosti, uspešnosti in dobička (Liao, Fei, Liu, 2008; Svieby, 1997; 
Senoo, Magnier-Watanabe, Salmador, 2007). Znanje je vrednota, pridobivanje znanja pa 
dolžnost in pravica. Znanje je moč, pomemben resurs, omogoča učenje, reševanje problemov 
in kreiranje temeljnih kompetenc (Liao, 2003 v Wu et al., 2007). Investicija v znanje 
predstavlja izgradnjo konkurenčne prednosti, zanesljivo in varno naložbo z vidika 
posameznikov, organizacije in družbe (Huggins, Izushi, 2007; Kopač, Trbanc v Svetlik, Ilič, 
2004).  
 
Gospodarstvo, ki temelji na znanju, ima neomejene vire (Svieby, 1997). Omogoča 
sprejemanje novosti, reševanje problemov, oblikovanje novih kompetenc (Liao, 2002), boljše 
odločanje, hitrejši odziv, večjo produktivnost, izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje zalog in 
stroškov, konkurenčno prednost, izmenjavo izkušenj in znanja, ustvarjanje novih priložnosti, 
razvoj in uvajanje novih izdelkov ter storitev, večji dobiček, privlačnost organizacije za nove 
kadre, večjo vrednost organizacije in še druge prednosti (Davenport, Prusak, 1998; Grant, 
1996; Nonaka, 1990, 1991, 1994; von Krogh, Nonaka, Aben, 2001, str. 421; Zolo, Winter, 
2002; Druker 1985). Ekonomska vrednost razvoja in novega znanja je pogosto negotova, 
povezana je s tveganji in negotovimi rezultati.  
 
Ichijo in Nonaka (2007) v delu »Knowledge creation and management« pravita, da uspeh 
organizacij v 21. stoletju določa sposobnost upravljanja, kreiranja in širitve znanja. Grant 
(1996) je postavil koncept organizacije, ki temelji na znanju (ang. knowledge based company) 
in izpostavlja znanje kot dejavnik vnosa in rezultatov produkcijskih procesov (Grant, 1996; 
Santos, 2003). Kreiranje znanja je resurs konkurenčne prednosti (Thornhill, 2006), 
organizacij, ki se učinkoviteje učijo in kreirajo znanje, so bolj produktivne, kreirajo delovna 
mesta in poslujejo bolj stabilno od ostalih (Grant, 1996).   
 
Znanje je tiho, vidno, dinamično, široko, neomejeno (Davenport, Prusak, 1998; Nonaka, 
1994). Na resursih temelječa teorija izpostavlja, da organizacija dosega strateško konkurenčno 
prednost z internimi resursi, ki temelji na kompetencah in znanju (Kogut, Zander, 1996, 
Hamel, Heene, 1994 in Grant, 1996 ter Spender, 1996). Znanje je v tehnologiji, inovacijah, 
dokumentaciji in v »glavah« ljudi. Organizacija lahko znanje, ki je edinstveni vir, multiplicira 
(Knott, 2003 v Thornhill,2006). Za prenos tacitnega znanja, ki je podlaga inovacijam in 
novim navadam, je potrebno izkoristiti človeški kapital (Kogut, Zander, 2003; Nonaka, 
Toyama, Nagata, 2000). Znanje posameznikov in skupin omogoča neposredno in posredno 
prevzemanje aktivnosti, ki razlikujejo organizacijo od ostalih (Knott, 2003 in King, Zeithman, 
2003 v Thornhill, 2006 ); z znanjem organizacija oblikuje dodano vrednost (Massa, Testa, 
2008), edinstvenost, ki jo je težko posnemati (Cappelli, Crocker-Hefter, 1996, Yli-Renko, 
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Autio, Sapienza, 2001), diferenciacijo, konkurenčno prednost (King, Zeithaml, 2003 v 
Thornhill, 2006) in večjo uspešnost (Barney, 1991). 
 
Raziskovalci (Yli-Renko et al., 2001; Wiklund, Shepherd, 2003, 2005), ki proučujejo znanje 
in njegovo uporabo v malih in srednje velikih podjetjih, soglašajo s teorijo, temelječo na 
resursih. Podjetnik se samostojno odloča o aktivnostih in strateških odločitvah, velikost 
organizacije je kreacija in odraz njegove vizije, njegovih zmožnosti, vodstvenih sposobnosti 
in značilnosti panoge. Pri novih podjetjih znanje omogoča premostitev pomanjkanja fizičnih 
in finančnih resursov (Tsai, Li, 2007), njihova konkurenčna prednost je odvisna od 
sposobnosti oblikovanja, prenosa, uporabe in zaščite znanja pred posnemanjem (Teece, 2000). 
Alvarez in Businetz (2001) ter Rangone (1999 v Ruzzier, Konečnik, 2007) so ugotavljali 
povezavo med organizacijo, ki temelji na resursih, in podjetnikom. Ugotovili so, da je 
podjetnik sam resurs dolgoročnih konkurenčnih prednosti. Ima lastnosti, ki omogočajo 
prepoznavanje priložnosti in alokacijo redkih resursov za delovanje organizacije (Schumpeter, 
1934; Penrose, 1959). Njegov pomembni resurs so znanje, odnosi, povezave, izkušnje, 
izobrazba, presoja in spretnosti (Barney et al., 2001 in Langlois, 1995 v Ruzzier Konečnik, 
2007). 
 
Globalna konkurenca, razvoj tehnologije, spreminjanje želja in potreb in krajši življenjski 
cikel zahtevajo prilagajanje in veliko kreativnosti (McDonough, 1993 v Erden, von Krough, 
Nonaka, 2008), hitro in učinkovito procesiranje informacij in kreiranje znanja (Nonaka, 
1994). Novo znanje omogoča prilagajanje (Erden et al., 2008), udejanjanje ambicij (Massa, 
Testa, 2008), konkurenčno prednost in razvoj dinamičnih kompetenc (Alavi, Leidner, 2001; 
Nahapiet, Ghoshal, 1998). Organizacija kreira znanje v skladu z interesi, uvajanjem inovacij 
izdelkov, storitev in procesov (Davenport, Prusak, 1998, Nonanka, 1994). Izziv so raziskave 
in razvoj, pridobljeno znanje je potrebno učinkovito uporabljati (Liao et al., 2008). S 
prenosom znanja, učenjem in kreiranjem znanja postaja organizacija bolj kompetentna 
(Drejer, 2000). 
 
Z evolucijskega stališča so strategije razvoja organizacije in panog dinamične, povezane z 
učenjem, raziskovanjem, prilagajanjem in s strateško izbiro (Barnett in Burgelman, 1996 v 
Olavarrieta, Friedmann, 2008). Reševanje kompleksnih problemov, razvoj in inovacije 
običajno niso delo posameznika, ampak rezultat dela skupine. Z razvojem je povezano 
kreiranje znanja v vseh fazah, od ideje do zaključka razvoja izdelka, v celotnem procesu ima 
pomembno vlogo tacitno znanje skupine (Grant, 1996; Leidner, 2000 v Erden et al., 2008). 
Kreiranje organizacijskega znanja je proces večjega obsega in večje uporabnosti znanja 
posameznikov, njegove kristalizacije in povezovanja v organizacijski sistem (Nonaka, 2006). 
 
Nekateri avtorji, na primer: Priem, Butler (2001 v Morgan, Vorhies, Mason, 2009), so pri 
teoriji, temelječi na resursih, opozarjali, da ne pojasni dovolj doseganja in nedoseganja 
konkurenčnih prednosti, drugi, na primer: Lengnick-Hall in Wolff (1999 v Morgan, Vorhies, 
Mason, 2009), opozarjajo na nejasnosti v povezavi z dinamičnim okoljem. Zato so Teece, 
Pisano ter Shuen (1997) in še drugi (Morgan, Vorhies, Mason, 2009) vse skupaj nadgradili s 
teorijo dinamičnih sposobnosti (ang. theory of firms dynamic capatibility). Teorija 
predpostavlja, da je tržno okolje dinamično, da heterogeni viri ne zadoščajo, ampak je 
pomembno združevati in opuščati vire na način soočenja z okoljem in stalno skrb za uspešno 
poslovanje (Eisenhardt, Martin, 2000 ter Makadok, 2001 v Morgan, Vorhies, Mason, 2009; 
Teece, Pisano, Shuen, 1997). 
 



18 

Organizacija mora skrbeti za aktivnosti, povezane s procesi kreiranja znanja (Nonaka, 
Takeuchi, 1995). Teorija organizacijskega kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995) temelji 
na štirih procesih (SECI): socializaciji, eksternalizaciji, kombinaciji in internalizaciji. 
Kreiranje znanja je dinamični proces (Nonaka, von Krogh, Voepel, 2006) preoblikovanja 
tacitnega v eksplicitno znanje in obratno. Tacitno in eksplicitno znanje predstavljata tržno 
znanje (Nonaka, Toyama, 2005). S preoblikovanjem in kreiranjem znanja zaposleni oblikujejo 
kolektivno znanje, ki omogoča oblikovanje nove ponudbe. Uspešnost organizacije je pogosto 
odvisna od znanja in izkušenj posameznikov (Hambrick, Mason, 1984 v Gomzelj Omerzel, 
2008; Nonaka, Takeuchi, 1995). 
 
Manwille in Ober (2003 v Wu, Lee, 2007) navajata tri poglavitne resurse dolgoročnega 
obstoja organizacije: 1) sposobnost generiranja donosnih inovacij, 2) sposobnost oblikovanja 
zaščite pred posnemanjem s strani konkurentov, 3) sposobnost prerasti organizacijske okvire 
in hitrega posnemanja inovacij drugih (Hill, Deeds, 1996 v Olavarrieta, Friedmann, 2008). 
Dinamične sposobnosti prilagajanja povečuje tržna naravnanost podjetja, posebej v 
turbulentnem okolju, kjer se spreminja okus in kupna sposobnost strank, kjer se uvajajo 
tehnološke inovacije, nastajajo socialna in politična nasprotja (Azone, Bertele, Rangone, 1995 
v Milfelner, Gabrijan, Snoj, 2008). Hult, Ketchen in Sleter (2005) poudarjajo pomen 
procesiranja informacij o trgu. Procesi vključujejo zbiranje, generiranje, posredovanje in 
odziv na zbrane informacije o obstoječih in prihodnjih potrebah strank, strategiji in 
aktivnostih konkurentov, prodajnih poteh ter širšem poslovnem okolju (Kohli, Jaworski, 
1990; Slater Narver, 1990). V skladu s teorijo, temelječo na resursih, podjetje dosega boljši 
položaj od konkurentov, ker bolje razume obstoječe in latentne potrebe strank, ker zna oceniti 
sposobnosti in strategijo konkurentov, primernost obstoječih in prihodnjih tržnih poti ter 
poslovno okolje (Hult, Ketchen, 2001; Kohli, Jaworski, 1993). Znanje omogoča boljše 
kombiniranje virov in s tem boljši položaj na trgu (Slater, Narver, 1995). Tržna naravnanost je 
neotipljiv resurs organizacije, ki zagotavlja informacije za proizvajanje izdelkov, ki so 
ukrojeni po meri specifičnih okusov in preferenc izbranega segmenta odjemalcev (Hunt, 
Morgan, 1995; Srivastava, Shervani, Fahey, 1998), z vključevanjem drugih  razpoložljivih 
resursov pa omogoča oblikovanje primerjalnih prednosti (Hunt, Morgan, 1995).   

1.2. Podjetništvo 

Negotovost v poslovnem okolju ponuja priložnosti, ki omogočajo prednost vpeljevanja in 
oblikovanja podjetniškega načina razmišljanja (McGrath, MacMillan, 2000). Podjetništvo 
nima enoznačne definicije (Brockahaus, Horwitz, 1986; Churchil, 1994 v Jun, 2006, Gartner, 
1988); je kompleksen fenomen, ki vključuje posameznika, organizacijo in okolje, kjer deluje 
(Bergley, 1995 v Širec, Rebernik, Tominc, 2008). Pojasnimo ga z načinom dela in 
podjetniškimi aktivnostmi. Največ definicij je vezanih na širok spekter aktivnosti: kreiranje 
organizacije (Gartner, 1988; Low, MacMIllan, 1988), uvajanje novih kombinacij z 
inovacijami in kreativno destrukcijo (Schumpeter, 1934), izkoriščanje priložnosti (Hitt et  al., 
2001; Shane, Vankateraman, 2000). Prepoznavanje priložnosti opredelimo kot sposobnost 
prepoznavanja dobrih idej in njihovo preoblikovanje v poslovni koncept z dodano vrednostjo 
in donosom (Lumpkin, Lichtenstein, 2005). Podjetništvo je tudi oblikovanje dobička z 
novimi, edinstvenimi kombinacijami in dodano vrednostjo s kombiniranjem resursov (Amit, 
Glosten, Muller, 1993). Podjetnik je posameznik (lahko skupina), ki prepozna priložnost, 
zbere potrebne resurse, oblikuje ter odgovorno vodi organizacijo. V večjih organizacijah 
govorimo o oblikovanju priložnosti, rasti in konkurenčnosti, podobno kot pri posameznikih v 
malih podjetjih (Knight, 1997; Wiklund, 1999). Razlikujemo individualno in korporacijsko 
podjetništvo (Wortmann, 1987) ter med podjetniki in lastniki malih organizacij (Carnal, et al., 
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1984). Strateško podjetništvo predstavlja prevzemanje podjetniških aktivnosti, povezanih s 
strateško usmeritvijo (Hitt et al., 2001), in vključuje strateški upravljanje (Lamadrid, Heene, 
Gellynck, 2008).  
 
Raziskave na področju podjetništva lahko razvrstimo v tri glavne kategorije (Stevenson, 
Jarilo, 1990): 1) kaj se zgodi, kadar podjetniki delujejo (Cantilon, 1725, Say, 1803 in  
Schumpeter (1934 v Jun, 2006), 2) zakaj delujejo (McCleland, 1965) in 3) kako delujejo  
(Gartner, 1989). Podjetništvo proučujemo na osebnem nivoju, nivoju skupin, organizacije, 
panoge in skupnosti (Low, MacMillan, 1988). Proučevanje vedenja podjetnikov je vezano na 
proces kreiranja novih organizacij (Gartner, 1993), izkoriščanje poslovne priložnosti, brez da 
bi že razpolagali s potrebnimi resursi (Stevenson, Salilman, 1986 v Jun 2006). Vedenje je 
povezano s podjetniškim procesom: prepoznavanje priložnosti, oblikovanje poslovnega 
koncepta, združevanje in aktiviranje resursov ter vodenje in usmerjanje posla (Stevenson, 
Gumpert, 1985 v Jun 2006). Podjetniški proces se prilagodi razmeram. V dinamičnem 
turbulentnem okolju sta pomembna sposobnost prilagajanja in znanje (Miller et al., 1996).   
 
Podjetnik prevzema pobudo, je odgovoren, odprt za novitete, jih sprejema, uravnava tveganja 
in zna videti končno sliko, čeprav se sooča s težavami in ovirami (Johnson, 2001). Znanje in 
vizija sta ključ prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti (Autio et al., 2000). Podjetnik 
opazuje razmere na trgu in se odziva glede na priložnosti (Kirzner, 1979 v Parker, 2006). 
Slika priložnosti se oblikuje v posamezniku (Kuratko, 2005). Koncept se torej  poraja, 
oblikuje v posamezniku, na različnih nivojih v in izven organizacije, v profitnih in neprofitnih 
organizacijah ter tudi pri neposlovnih. Značilnosti podjetnikov so: prepoznavanje priložnosti, 
prevzemanje tveganja, uresničevanje idej, kombiniranje različnih možnosti. Podjetnike 
označujemo z lastnostmi: hočejo biti neodvisni, so inovativni ter prevzemajo tveganje. Lahko 
jih opredelimo kot tiste, ki iščejo dobiček, ki delajo samostojno, lahko v podjetju, včasih pa ne 
iščejo dobička, ampak delajo v dobrodelne namene, za družbo ali pa neprofitne organizacije. 
Nekatere definicije govorijo tudi o tem, da so nagnjeni k postavljanju novih pravil v smislu 
inovativnosti in uspeha v poslovanju (Kaplan, 1980, str. 5), imajo nagnjenje do inovacij, 
proaktivnosti, prevzemanja tveganj in zagona novih projektov. Značilnosti, kot so 
prepoznavanje priložnosti, prevzemanje tveganja, uresničevanje idej, kombiniranje različnih 
možnosti, so značilne za podjetnike (Kuratko, 2005). Podjetnik želi obvladovati tveganja v 
smislu časa, premoženja in kariere, ima sposobnost oblikovanja učinkovitih timov, kreativno 
zbira resurse, ima vizijo, prepozna priložnost tam, kjer drugi vidijo kaos, protislovja in nered 
(Kuratko, Hodgets, 2004 v Kuratko, 2005).   
 
Podjetništvo lahko označimo kot kreiranje posla (Kuratko, 2005). Pomembno je za preživetje 
manjših, pa tudi velikih organizacij, ki poslujejo v turbulentnem okolju (Burgelman,1983; 
Miller, 1983; Peters,1987). Okolje sestavlja niz fizičnih in socialnih dejavnikov, ki 
neposredno vplivajo na sprejemanje odločitev posameznikov in organizacij (Duncan, 1972 v 
Kreiser, Davis, 2010). Povezava med okoljem in strategijo organizacije je pomembna (Covin, 
Slevin, 1989; Miller, Friesen, 1982; Zahra, 1993). Dinamika sprememb ima še poseben 
pomen pri sprejemanju strateških odločitev podjetniško naravnanih podjetij (Lumpkin, Dess, 
2001; Miller, Friesen, 1982; Zahra, 1999). Dinamika v okolju se odraža v stopnji sprememb 
in inovacij v panogi ter v negotovih in težko napovedljivih aktivnostih strank in konkurence 
(Miller, Friesen, 1982, str. 222). Vpliv konkurence presega meje posameznih držav (Porter, 
1990). Bodoči donosi (od prodaje) obstoječih izdelkov so vprašljivi in negotovi, zato mora 
organizacija iskati nove priložnosti (Wiklund, Shepherd, 2001, str. 73). Spremembe se 
odražajo v dostopnosti do virov in številu priložnosti (Zahra, 1993). Kakovost ne zadošča, 
pomembni so hitrost, učinkovitost razvoja ter uvajanje novih izdelkov na trg (Flint, 2002). Na 
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spremembe in potrebe na trgu se je potrebno odzvati, v središču pozornosti so stranke, njihove 
potrebe in želje, poleg tega je potrebno spremljati konkurenčne ponudnike ter dogajanja v 
okolju. Poleg soočanja z zmanjševanjem razpoložljivega časa za razvoj, pripravo, izdelavo in 
trženje proizvodov se v organizacijah soočajo s problemom, kako upravičiti vložena sredstva. 
Potrebno je razvijati izdelke, nove načine trženja in organiziranosti (Kogout, Zandler, 1995). 
 
Značilnosti okolja vplivajo na uspešnost (Covin, Slevin, 1991, Lumpkin, Dess, 1996), 
spremembe in visoko dinamično okolje oblikujejo priložnosti, ki jih lahko organizacije 
izkoristijo (Miles, Covin, Heeley, 2000). Za prepoznavanje priložnosti so pomembni procesi 
pridobivanja informacij in njihovo  preoblikovanje v znanje (Shane, 2000 v Corbett, 2007), 
pomembni so kognitivni mehanizmi in njihova interakcija z znanjem posameznikov (Corbett, 
2007).  
 
Podjetniki prepoznavajo in oblikujejo poslovne priložnosti, združujejo in kombinirajo resurse 
za pričakovani dobiček v negotovem okolju (Amit et al., 1993; Kuratko, 2005). Podjetništvo 
je ključ do inovacij, produktivnosti in učinkovite konkurenčnosti (Plascka, Welsh, 1990). 
Organizacija se uči in oblikuje inovacije s komunikacijo, z znanjem in s kombinacijo 
(Schumpeter, 1934). Že prepoznavanje in izkoriščanje tržnih priložnosti so inovacije 
(Timmons, 2003). O njihovem pomenu veliko pove tudi naslov v reviji Forbes: »Inoviraj ali 
umri!« (Young, 1994). Inovacije so kombinacija umetnostnega navdiha, obrti, poslovne 
inspiracije ter sposobnosti razumevanja strank in trga (Edison v Brown, 2008). So novost z 
vidika, kaj, kako oziroma za koga je novo (Johannessen, Olsen, Lumpkin, 2001). Podjetnik 
spreminja način proizvodnje z izkoriščanjem invencij ali bolj splošno – z izkoriščanjem 
nepreizkušenih možnosti za proizvodnjo novih proizvodov ali proizvodnjo starih proizvodov 
na nov način, z izkoriščanjem novih možnosti na področju nabave materialov, z uvajanjem 
novih izdelkov na trg, z reorganizacijo dejavnosti itd. (Schumpeter, 1934).  
 
Inovacije, prevzemanje tveganj in proaktivnost so dimenzije podjetništva. Podjetniška 
organizacija vključuje izdelčno-marketinške inovacije, včasih sprejema nekoliko tvegane 
odločitve, povezane z vstopom na trg, z inovacijami izboljša tržno konkurenčno pozicijo 
(Miller, 1983). Johannessen, Olsen in Lumpkin (2001) so razvili model inovacij na šestih 
področjih: novi izdelki, nove storitve, nove metode izdelave, novi materiali, odpiranje novih 
trgov, nov način organiziranja. Prenos novih spoznanj v prakso prinaša preoblikovanje 
proizvodnje, logistike, tehnologije, trženja oziroma vodenja (van Kogout, Zander, 1995). 
Organizacija mora zbrati potrebne vire za doseganje zastavljenih ciljev, zmanjšati nevarnost 
konkurentov, povečati možnost preživetja in rasti (Castrogiovani, 1991 v Kreiser, Davis, 
2010). Inovacije omogočajo diferenciacijo in konkurenčnost (Brown, 2008). »Drugačnost ni 
vedno prednost, toda prednost je vedno povezana z drugačnostjo« (Dale Dauten v Kuratko, 
2004). Konkurenčno prednost organizacija oblikuje s strategijo oblikovanja vrednosti, ki jo 
drugi težko posnemajo (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2000).  Inovacije nastanejo z rekombinacijo 
(Schumpeter, 1934) in združevanjem virov (Shane, Venkataraman, 2000, str. 220). Med viri 
je znanje eno bolj pomembnih (Spender, 1996).  Zbiranje in transformacija znanja v inovacije 
sta povezana z inovacijsko verigo vrednosti (Roper, Du, Love, 2008). Učinkovitost 
transformacije je odvisna od značilnosti organizacije, znanja in od sposobnosti vodstva 
(Skrzesezewski, 2006 v Hannabuss, 2007). Povezovanje organizacijskega učenja in inovacij, 
povezovanje novega in obstoječega znanja, odziv in izkoriščanje priložnosti z inovacijami – 
tako McDonald (2002) označuje podjetnika, ki na podlagi znanja ustanovi podjetje, je 
usposobljen za kreiranje in uporabo intelektualne lastnine ter za razvoj izdelkov oziroma 
storitev (ang. knowledge entrepreneur). Visoko vrednost znanju omogočajo inovacije (Li, 
Simerly v Thornhill, 2006). 
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Podjetništvo omogoča gospodarsko rast in konkurenčnost (Drucker, 1985; Birch, 1997), 
pomembno vlogo ima pri odpiranju delovnih mest, zaposlovanju in pri uvajanju strukturnih 
sprememb (Birch, 1997). Večje število podjetnikov še ni zadosti za uspeh. Raziskava GEM 
(Rebernik, Tominc, Pušnik, 2009) je pokazala, da samo število podjetnikov ne zadošča za 
ekonomsko družbeni razvoj posameznega gospodarstva, razvoj omogoča njegova »kakovost«, 
sposobnost inoviranja, odpiranja novih trgov in zaposlovanja. Podjetniško naravnane 
organizacije, usmerjene v prihodnost, so dinamične, uvajajo inovacije, tehnološke spremembe 
in povečujejo produktivnost (Kuratko, 2005). Schumpeter (1942) je bil prvi, ki je v osrednjo 
vlogo gospodarskega napredka postavil podjetnika. Razvoj ekonomije, ki temelji na znanju, 
globalizacija in pritisk mednarodne konkurence so še povečali pomen inovacij v lokalnem 
gospodarstvu (Camagni, 1995; Feldman, 2003; Malmberg, 1997; Porter, 1990; Ritsila, 1999; 
Storper, 1995); prav tako pomen podjetništva, še posebej tehnološkega, kot enega 
najpomembnejših dejavnikov regionalnega razvoja (Venkataraman, 2004). 
 
Lundvall (2002) poudarja, da je pomembno podpirati procese inoviranja na različne načine 
glede na dolgoročno strategijo izgradnje kompetenc posameznika, organizacije in skupnosti. 
Za inovacije je potrebno znanje. To je lahko razpršeno, lahko je rezultat razvojnega oddelka, 
največkrat pa se obe obliki dopolnjujeta in nadomeščata resurse znanja, dosegljive izven 
podjetja (Pittaway, Robertson, Munir, Denyer, Neely, 2004). Roper, Du, Love (2008) 
navajajo pet resursov znanja, ki je pomembno za razvoj inovacij v podjetju: 1) znanje, ki je 
plod raziskav in razvoja v podjetju; 2) znanje, ki je povezano s strankami; 3) znanje 
dobaviteljev in zunanjih svetovalcev; 4) znanje konkurentov in partnerjev pri skupnih 
vlaganjih; 5) povezave z univerzami in drugimi raziskovalnimi institucijami; Eksterno 
pridobljeno znanje ni enotno in pogosto ni neposredno komplementarno, lahko pa nadomesti 
marsikatero raziskavo oziroma razvojno fazo (Guelec, van Pottelsberghe, 2004). 
  
Podjetniška kultura je osebno naravnana, zanjo je značilna nizka stopnja centralizacije in malo 
formalizmov (Olafsson, 2007, str. 14). Struktura se izgublja, povečuje pa se fleksibilnost in 
osredotočenje na oblikovanje sprememb. Druga vrsta kulture, ki tudi kaže na podjetništvo, je 
ciljno naravnana kultura z nizko stopnjo centralizacije. Ta je primerna za vodenje projektov. 
Tipični frazi, ki opredeljujeta tak tip kulture, sta: »dokončajmo delo« oziroma »prave ljudi na 
pravo mesto«. Organizacija je prilagojena pričakovanim rezultatom, je racionalna in omejena 
na določena funkcijske vidike (Olafsson, 2007, str. 15). 
 
Tržno naravnana kultura se osredotoča na potrebe trga in želje strank ter na ponudbo na trgu 
(Harris, Ogbonna, 2001; Webster, 1994 v Harris, Ogbonna, 2001). V Marketing Science 
Institute (MSI) so že leta 1994 (v Despande, Farley, 2004) prepoznali potrebo po integraciji 
organizacijske kulture, tržne naravnanosti in inovativnosti za večjo uspešnost organizacij. 

1.3. Človeški, socialni in intelektualni kapital  

Teorija, temelječa na resursih organizacije, pojmuje organizacijo kot heterogeno združenje 
resursov, s katerimi gradi dolgoročno strategijo in konkurenčno prednost, ki omogočata 
uspešnost organizacije (Jambulingan, Kathuria, Doucette, 2005) z izborom in kombinacijo 
edinstvenih resursov (Day, 1994). Makovec Brenčič in Raškovič (2008) navajata ugotovitve 
nekaterih avtorjev (Maybey, Salaman in Storey (1998), Karami, Analoui in Cusworth (2004), 
Wang in Shyu (2006)), ki ugotavljajo, da imata ključno vlogo pri izgradnji resursov in 
doseganju ciljev predvsem človek in upravljanje s človeškimi resursi v podjetju. Doseženi 
sinergijski učinki ustvarjajo dolgoročno konkurenčno prednost (Walker et al., 2006 v 
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Makovec Brenčič, Raškovič, 2008), ki jo je težko posnemati (Barney, 1991). Doseganje 
dolgoročnih konkurenčnih prednosti temelji na učinkoviti konkurenčni strategiji, ki jo Schuler 
in Jackson (1987 v Makovec Brenčič, Raškovič, 2008) opredeljujeta kot vrsto sistematičnih in 
povezanih odločitev, ki omogočajo oblikovanje in vzdrževanje konkurenčne prednosti pred 
konkurenti. Resursi imajo vrednost, kadar omogočajo izboljšanje učinkovitosti, izkoriščanje 
priložnosti in zmanjšujejo tveganja (Ordonez de Pablos et al., 2003). V kontekstu upravljanja 
z resursi pri oblikovanju vrednosti se organizacija osredotoča na dobičkonosnost. S tem 
povezano velja, da človeški kapital omogoča dodano vrednost, nižje stroške, kakovostne 
storitve  in izdelke za stranke v prihodnosti. Po drugi strani pa Collins in Motgomery (1995) 
poudarjata pomen človeškega kapitala in zagotavljanje stopnje diferenciacije glede na 
konkurenčno ponudbo. Tovrstno razumevanje se navezuje na Porterjevo (1980) opredelitev 
treh temeljnih generičnih poslovnih strategij: 1) cenovnega vodstva, 2) diferenciacije in 3) 
osredotočanja (na tržne niše). Upravljanje človeških resursov ter oblikovanje in uresničevanje 
konkurenčnih strategij usmerja razvoj strateškega upravljanja človeških resursov. V 
nadaljevanju predstavljamo med seboj povezane pojme: človeški kapital, socialni kapital in 
intelektualni kapital. 

1.3.1. Človeški kapital 

 
Temeljna ideja teorije človeškega kapitala v tradiciji ekonomike dela predpostavlja, da je 
individualna produktivnost odvisna od vlaganja v človeški kapital (Ivančič, 1999). Za razliko 
od finančnega oziroma materialnega kapitala imamo pri človeškem kapitalu opravka z 
»mehkimi« vrednostmi ali vrednotami, ki se lahko v dimenzijah delovanja na trgu in 
sestavljanju bilanc pretvori v »trdo« dimenzijo. To razmišljanje je skladno s teorijo, temelječo 
na resursih. Ekonomisti s človeškim kapitalom označujejo »zalogo« znanja, veščin (Ireland, et 
al., 2003) in izkušenj (Chen, Huang, 2009), ki jih je mogoče ekonomsko ovrednotiti in so jih 
posamezniki osvojili (Covin, Slevin, 2002; Dess, Lumpkin, 2001; Guellec, Ralle v Laval, 
2005), oziroma kombinacijo znanja, veščin, inovativnosti in sposobnosti zaposlenih za 
izvajanje nalog in doseganje ciljev (Bontis, 1991; Edvinsson, Malone, 1997); Hudson (1993) 
ga je opredelil z akterji: nagnjenje, izobrazba, izkušnje, pogledi na življenje/nazori. 
 
V širšem pomenu lahko človeški kapital zajame številne »adute«, ki jih lahko posameznik 
uveljavlja na trgu in jih prikaže kot vrednost: denimo zunanji videz, olikanost, način življenja 
in razmišljanja ali zdravstveno stanje. Tako bi po mnenju OECD (Laval, 2005) človeški 
kapital združeval »znanje, kvalifikacije, kompetence in individualne značilnosti, ki olajšujejo 
ustvarjalne, osebne, družbene in ekonomske blaginje«.  
 
Človeški kapital predstavlja vrednost organizacije, njeno kulturo in poslanstvo (Bontis, 2001), 
je kritičnega pomena za njen uspeh (Hitt, Ireland, Harrison, 2001 v Ireland et al., 2003), 
podjetju da pravo vrednost (Pascal, 2000 v Mihalič, 2006). Evolucijski pogled strategije 
človeških resursov omogoča pogled v dinamično spreminjanje strukture, organizacijsko 
učenje, raziskave in prilagajanje (Barnet, Burgelman, 1996 v Olavarrieta, 2008). V človeškem 
kapitalu je večji del znanja in sposobnosti organizacije (Miller, 2002). Čeprav tudi znanje ni 
edini resurs, kot tudi niso vsi človeški resursi strateškega pomena (Ordonez de Pablos, Perez, 
2003). Človeški kapital je pomemben resurs organizacijske odzivnosti na dogodke, reševanje 
problemov in iskanje virov (Holand, 2001 v Mihalič, 2006), pri oblikovanju konkurenčne 
diferenciacije (Collins, Montgomery, 1995 v Ordonez de Pablos, Perez, 2003). Človeške 
resurse je potrebno spremljati z vidika vrednosti in edinstvenosti (Snell et al., 1999 v Ordonez 
de Pablos, Perez, 2003). Vrednost imajo, kadar organizaciji omogočajo boljšo učinkovitost, 
izkoriščanje priložnosti, nevtraliziranje slabosti, dodano vrednost strankam, gradnjo 
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konkurenčnih prednosti in obvladovanje stroškov. S produktivnostjo, fleksibilnostjo in 
finančno uspešnostjo povezujejo človeški kapital številni bibliografski viri (Collins, Clark v 
Chen, Huang, 2009). Pomembno je, da organizacija ob zmernih stroških strankam ponudi 
vredne storitve in izdelke (Ordonez de Pablos, Perez, 2003). Človeški kapital omogoča razvoj 
inovacij ter izboljšav (Brinker, 2002 v Mihalič, 2006), konkurenčno prednost posameznika, 
organizacije in skupnosti (Colleman, Gimeno v De Clercq et al., 2009). Konkurenčna 
prednost temelji na specifičnih resursih, ki jih je težko posnemati.  
 
Človeški kapital ni v popolni lasti organizacije, temveč si ga organizacija izposodi od 
zaposlenih (Bontis, 2001; Brinker, 2002 v Mihalič, 2006). Dakhli in De Clerc (2004 v 
Gomzelj Omerzel, 2008) ga razlikujeta glede na to, za koga je najpomembnejši: 1) človeški 
kapital, ki je specifičen za organizacijo, pomeni vrednost znotraj organizacije, ne prinaša pa 
neke konkurenčne prednosti pred drugimi; 2) človeški kapital, ki je specifičen za določeno 
panogo in vključuje znanje, ki je specifično za določeno panogo – ta tip je pomemben z vidika 
snovanja inovacij; 3) človeški kapital, ki je specifičen za posameznika in se lahko uporablja v 
različnih panogah in podjetjih; 
 
Kombinacija človeškega in socialnega kapitala sestavlja strateško premoženje podjetja, ki 
omogoča doseganje konkurenčne prednosti (Kreiser, Marino, 2004). Pomembna je 
kreativnost. Kreativne sposobnosti posameznikov omogočajo kreativnost organizacije 
(Thorbjørnsen, Mauritsen, 2003). Bartlet in Ghoshal (1997, v Thobjørnsen, Mauritsen, 2003) 
govorita celo o individualizaciji organizacije. Nekatere organizacije z razvitim 
visokotehnološkim znanjem sicer lahko dosegajo velike uspehe brez izdatnega razvoja 
človeškega in socialnega kapitala, vendar bodo imele težave pri uvajanju inovativne klime, 
prevzemanju tveganj ter proaktivni organiziranosti (Wiklund, 2003). Človeški kapital (Bontis, 
1998, str. 65) omogoča inovacije, strateško usmeritev, raziskave, razvoj, prenovo procesov, 
izboljšanje osebnih veščin, novih pristopov v trženju. Organizacijo lahko obravnavamo kot 
živo bitje, osrčje katerega so ljudje. Ti predstavljajo shrambo znanja, ki omogoča kreativnost, 
ki je temeljna funkcija upravljanja znanja (Nonaka, Tekeuchi, 1995). Makovec Brenčič in 
Raškovič (2008, str. 21) govorita o zlati niti, ki združuje trženje, inovacije in človeške resurse 
v celovit in medsebojno prepleten trikotnik, v njegovem središču pa je človek, ki želi dosegati 
uspehe in rasti kot del celote na trgu.  
 
Človeški kapital se razvija z izobraževanjem in usposabljanjem ter izkušnjami (Laval, 2005), 
vanj je potrebno vlagati (Yohannisson, 1999; Meccheri, Pelloni, 2006). Organizaciji in 
posamezniku – nosilcu človeškega kapitala – prinaša dohodek (Becker v Laval, 2005). Enako 
velja za male in velike organizacije. Pri malih podjetjih je nosilec posla podjetnik, ki mora 
prepoznati priložnosti, opredeliti cilje in postaviti strategijo. Človeški kapital je pomemben 
dejavnik iskanja priložnosti. Iskanje priložnosti je izrazito subjektiven proces, ki ga deloma 
izražajo osebnostne lastnosti, deloma pa socialni in človeški kapital (Scott, Venkataraman, 
2000). Podjetniško znanje se običajno prenaša medosebno, pri tem pa mora biti podjetnik 
izpostavljen resursu znanja (Wright, 1997).  
 
Vrednote so pomembne. Organizacijo sestavlja vrsta vrednot, ki opredeljujejo možnost 
oblikovanja, posredovanja in uporabo znanja (Sinkula et al., 1997). Učenje je proces, kjer 
zaposleni posredujejo in pridobivajo znanje v skladu z dogajanjem v okolju (Day, 1992). Če 
razumemo človeka kot razumsko, čustveno, odnosno bitje, potem je človeški kapital krovni 
kontekst socialnemu in intelektualnemu kapitalu. Človek z umom oblikuje intelektualni svet, s 
čustvi ter vezmi pa socialni svet (Day, 1992). 
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Ross s sodelavci (Ross et al., 2000 v Gomzelj Omerzel, 2008) deli človeški kapital na 
zmožnosti (veščine in znanje), odnos in intelektualno prožnost. Da so znanje, izkušnje in 
odnosi pomemben dejavnik v podjetništvu, ugotavljajo tudi Anderson, Locker, Nugent (2002 
v Gomzelj Omerzel, 2008). Potrebno je vzpodbujati kreativnost, kulturo odprtosti in 
ustvarjalnosti, kulturo učenja in inovacij. Kreativnost je generiranje novosti in možnih rešitev 
nerešenih vprašanj (Amabile v Ko, Butler, 2007). Csikszentmihalyi (1996 v Ko, Butler, 
2007), predstojnik oddelka za psihologijo na univerzi v Chicagu, je izjavil: »Kadar sem 
vključen v kreativnost, se počutim bolj živega kot sicer.« Pri razvoju izdelkov, storitev in pri 
izboljšavah procesov vodenja je pomembna motivacija, sposobnost oblikovanja kreativnih 
idej, razvoj inovativnih pogledov in iskanje priložnosti (Scarbrough, 2003 v Chen, Huang, 
2009). Proces nastajanja inovacij je povezan z večjo stopnjo negotovosti, odstopanj od 
načrtovanega (Atuahene-Gima, 1996), zato morajo biti zaposleni kreativni, ambiciozni, 
fleksibilni, sprejemati morajo tveganje in negotovo okolje (Madsen, Ulhø, 2005 v Chen, 
Huang, 2009). Motivacija poveča potenciale. McDonald (2002, str. 12–33) navaja naslednje 
motivatorje: možnost organizacije za zbiranje informacij v internem in zunanjem okolju, 
nagnjenost k tveganju, podjetniško vizijo (Kuratko, 2006), strateško razmišljanje, načrtovanje, 
kulturo, podporo novim projektom in komunikacijo. 
 
V tem procesu ne smemo zapostaviti pomena vodenja. Z učinkovitim vodenjem zaposleni 
postanejo resurs novih idej in inovativnih procesov (Chen, Huang, 2009), z vodenjem se 
vpliva na sposobnosti, vedenje zaposlenih in doseganje ciljev (Collins, Clark, 2003 v Chen, 
Huang, 2009), vzpostavlja se pogoje razvoja inovacijskih aktivnosti (Scarbruugh, 2003 v 
Chen, Huang, 2009), razvoja idej od zasnove, inkubiranja, zorenja, vrednotenja in uresničitve 
(Csikszentmihalyi, 1996 v Ko, Butler, 2007). Pri tem je pomembna motiviranost 
posameznikov in aktualnost znanja.  

1.3.2. Socialni kapital  

 
Konkurenčna prednost je odvisna od notranjih sposobnosti organizacije, zvez in odnosov 
(Parkhe, 1991 v Antončič, Hisrich, 2004). Pomemben je socialni kapital. Makarovič (2004) 
razume socialni kapital kot resurs, ki posamezniku in kolektivu omogoča doseganje ciljev na 
podlagi sodelovanja. Termin socialni kapital izhaja iz družboslovnih ved in v osnovi 
ponazarja sobivanje in delovanje mestnih sosesk. V bistvu gre za medosebne odnose, ki so se 
sčasoma razvili na osnovi zaupanja, sodelovanja in skupnih akcij (Jakobs, 1996 v Nahapiet, 
Ghoshal, 1998, str. 243). Pogosto je opredeljen kot skupek socialnih odnosov in mrež 
(Senjem, Reed, 2003) oziroma skupek obstoječih in potencialnih resursov (Bourdieu, 1986).  
 
Eden od temeljev socialnega kapitala je sposobnost oblikovanja mrež, medsebojnega zaupanja 
med posamezniki in skupinami, ki se krepi skozi čas (Nahapiet, Ghoshal, 1998).  Mreže 
povezav so prisilne (banke, gospodarske zbornica, razne vladne institucije) ali prostovoljne 
(združenja, družina, prijatelji) (Svetlik, Ilič, 2004). Povezave se gradijo zaradi medsebojnih 
koristi članov mrež (Schiff, 1992). Socialni kapital ni enodimenzijski koncept (Nahapiet, 
Ghoshal, 1998: 243); združuje socialne strukture, odnose med posamezniki oziroma njihove 
aktivnosti (Coleman, 1988). Woolcook (1997) ga je opredelil kot informiranost, zaupanje in 
norme v določeni mreži. Ghoshal (Ghoshal et al., 2005) loči tri dimenzije: strukturno 
dimenzijo, dimenzijo medsebojnih odnosov in kognitivno dimenzijo socialnega kapitala. 
Strukturna dimenzija se nanaša na socialni sistem, mrežo, razvejanost mreže in njeno 
organiziranost. Z njo označujemo sestavo in opredelimo, koga in kako dosežemo. Druga 
dimenzija opredeljuje medsebojne odnose med posamezniki. Njihovo medsebojno 
spoštovanje in prijateljstvo. Na podlagi tega spoznavamo motive sodelovanja v socialni mreži, 
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kot so: pripadnost, potrditev oziroma prestiž. Zveze in mreže so razvojni pospeševalec 
sodelovanja (Osbor, Hagedoorn, 1997 v Antončič, Hisrich, 2004). V mreži velja medsebojno 
zaupanje, norme, obveznosti in pripadnost. Tretjo dimenzijo predstavlja kognitivna dimenzija, 
ki se odraža v smislu zastopanja, razlag in načina razmišljanja.  
 
Zunanje mreže vključujejo pogodbene poslovne in strateške partnerje, različna združenja, 
agencije. Vendar tudi te niso povsem brezosebne, tudi pri njih gre za osebne kontakte (Parson, 
Rose, 2004 v Cope, Jack, Rose, 2007). Za uresničevanje različnih ciljev podjetnik uporabi 
različne mreže. Večje število kontaktov v mreži zmanjšuje tveganja (Cope et al., 2007).  
 
Socialni kapital je kljub svoji socialnosti individualen resurs, ki služi za doseganje ciljev in 
možnosti sodelovanja v širšem omrežju (Makarovič, 2003), vključuje okrepljeno formalno in 
neformalno komuniciranje, zaupanje, slabitev statusne hierarhije ter zmanjševanje razlik v 
denarnem nagrajevanju (Makarovič, 2003). Fukujama (v Makarovič, 2003) poudarja, da 
zaupanje ni nekaj, kar se odredi, posameznik bo težko pripadal organizaciji, se izobraževal v 
njen prid in z njo delil svoje znanje, če se bo čutil izkoriščan in prevaran. Zaupanje je 
vrednota socialnega kapitala, ki skrbi za izkoristek obstoječega znanja (Rončevič v 
Makarovič, 2003, str. 131). Bamford, Bruton in Hinson (2004) opozarjajo na nevarnost izgube 
socialnega kapitala v primeru odhoda ljudi iz organizacije.  
 
Socialni kapital je za podjetnika pomemben (Makarovič, 2004; Walter et al., 2007; Zorn, 
2004), ta potrebuje povezave in interakcije (Aldrich, Martinez, 2001; Cope et al, 2007), ki so 
mu v pomoč za odkrivanje in izkoriščanje novih priložnosti ter za prepoznavanje in 
pridobivanje potrebnih resursov (Greene, Brown v Meccheri, Pelloni, 2006) in pri izvajanju 
aktivnosti (Adler, Kwon, 2002 v Cope et al., 2007; Nahapiet, Ghoshal, 1998). Socialnemu 
kapitalu dajo vrednost socialni resursi, pozicija v mreži in moč povezav (Lin, 1999 v Aldrich, 
Martinez, 2001). Podjetnikova mreža je na začetku individualna, s časom pa se razveja v 
vedno večjo mrežo. Z učinkovito strategijo mreženja je omogočen hitrejši dostop do 
informacij, ki lahko vodi k boljši uspešnosti pri uvajanju inovacij, novih izdelkih, prispevku k 
pokritju in hitrejšemu pokrivanju stroškov investicij (Morgan, 2003; Soch, 2003 v Keh et  al., 
2007). Cheng, Lun, Wei (2007) v povezavi s socialnim kapitalom in organizacijskimi resursi 
ugotavljajo obstoj podjetniške naravnanosti. S pomočjo mrež lahko podjetnik pridobi 
opredmetene (finančno posojilo) in neopredmetene vire (informacijo, nasvet, podporo), 
poveča učinkovitost akcij, izboljša prilagodljivost, poveča kreativnost in učenje (Nahapiet, 
Ghoshal, 1998). Viri omogočajo aktivnosti (Adler, Kwon, 2002) in doseganje podjetniških 
ciljev (Aldrich, Martinez, 2001). Socialni kapital omogoča hitrejšo izvedbo prvih faz 
življenjskega cikla izdelka: hitrejši razvoj in krajše obdobje mladosti (Pearlson, Saunders, 
2004). Socialni kapital je opredeljen tudi kot seštevek človeških resursov organizacije, ki so 
dosegljivi oziroma jih organizacija vključuje v svoje mreže in odnose (Bordieu, Wacqant, 
1992 v Yli-Renko, Autio, Tonti, 2002, str. 282). Dodana vrednost in diferenciacija 
organizacije sta rezultat novega znanja v tehnologiji, proizvodnji, trženju in drugih aktivnostih 
vseh zaposlenih. 
 
Kogout in Zander (1993, str. 625) sta opredelila organizacijo kot socialno združbo, 
osredotočeno na hitro in učinkovito oblikovanje ter prenos znanja, in odprla pomemben 
pogled na teorijo organizacij. Njuno teorijo so nadgrajevali številni avtorji (Conner, Prahalad, 
1996; Nonaka, Takeuchi, 1995). Pomembno vlogo imajo odnosi med posamezniki in 
skupinami (Nahapiet, Ghoshal, 1998). Razvoj socialnega kapitala v odnosu z zunanjimi 
deležniki, na primer dobavitelji in kupci, predstavlja pomemben resurs znanja o trgih (Yli-
Renko, et al., 2001). Socialni kapital omogoča dostopnost in kontrolo nad pretokom 
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informacij (Walter et al., 2007, str. 698). Učenje v skupini je tudi socialna interakcija. Z 
učenjem se oblikuje identiteta. Identiteta organizacije, znanje in socialna pripadnost 
zaposlenih so med seboj povezani (Kogout, Zender, 1996). V socialni mreži je potrebno 
prilagajati način medsebojne komunikacije in poenotiti razumevanje, da ne prihaja do 
nepotrebnih nesporazumov oziroma do napačnih razlag in pričakovanj (Ayas, Zeniuk 2001). 

1.3.3. Intelektualni kapital 

 
Proizvodnja in ekonomska moč organizacije temeljita bolj na intelektualnem kapitalu in 
storitvah kot na trdnem premoženju: zemljiščih, zgradbah in opremi (Drucker, 1993, 2001). 
Intelektualni kapital je povezan z znanjem (Lam, 2000 v Toften at al., 2003). Stewart (1997) 
ga opredeljuje kot: »… znanje, informacije, intelektualno lastnino in izkušnje«. Internalizacija 
podjetij ni povezana le s kupovanjem in prevzemanjem, ampak tudi z učinkovitim prenosom 
znanja (Buckley, Casson, 1976 v Kogut in Zander, 1993).  
 
Brookingova (1998 v Gomzelj Omerzel, 2008) loči več oblik intelektualnega kapitala: 
človeško osredotočena sredstva, ki vključujejo strokovno znanje, sposobnost ustvarjalnosti, 
reševanje problemov, vodenje ter podjetniške veščine zaposlenih. Posamezne dimenzije lahko 
poiščemo tudi v drugi obliki, in sicer med infrastrukturnimi sredstvi, kamor uvrščamo 
filozofijo vodenja in kulturo organizacije. Edvinson (Edvinson et al., 2000, str. 26) opisuje 
intelektualni kapital kot zmožnost ustvarjanja vrednosti z znanjem, veščinami, nadarjenostjo 
in »know- howom«, Choo in Bontis (2002) sta ga opredelila kot zalogo znanja v organizaciji v 
določeni časovni točki.  
 
Pomemben del intelektualnega kapitala organizacije je znanje (Grant, 1996). Adler in Kwon 
(2002) izpostavljata pomen kreiranja intelektualnega kapitala, učenja, izmenjave znanja v 
poslovni enoti in v več enotah pri inovacijah in podjetniških aktivnostih. Edvinson (Edvinson 
et al., 2000, str. 29) v povezavi z intelektualnim kapitalom govori še o intelektualni prožnosti, 
ki predstavlja sposobnost prenosa znanja iz enega konteksta v drugega, povezovanja na videz 
različnih delčkov informacij v celoto in izboljšanje znanja in storilnosti z inovacijami in 
prilagajanjem.  
 
Znanje je visoko kakovostni vir moči (Toffler, 1990), vzvod napredka in oblikovanja 
konkurenčne prednosti (Cyert et al., 1993). Z znanjem in veščinami organizacija inovira nove 
izdelke/procese/storitve, izboljšuje obstoječe in deluje bolj učinkovito (Nonaka, Toyama, 
Nagata, 2000). Akumulacija znanja omogoča prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti v 
okolju (Liebeskind, 1996). Učenje in uporaba novih tehnologij omogočata njihovo dojemanje 
in razvoj novih (Lundwal, 2004 v Asheim et al., 2006). Organizacija sprejema odločitve, ki 
vplivajo na oblikovanje oziroma prilagajanje znanja (Borg, 2001). Znanje je v eksplicitni in 
tacitni obliki (Grant, 1996). S socialno interakcijo med eksplicitnim in tacitnim znanjem 
posameznika in skupin se intelektualni kapital veča (Dess, Lumpkin v Ireland et al., 2003). 
Posebej pomembno je tacitno znanje, ki je resurs konkurenčne prednosti (Ireland et  al., 2003) 
in pomemben dejavnik prepoznavanja podjetniških priložnosti ter njihovem vrednotenju 
(McGrath, MacMillan, 2000).  Vrednost intelektualnega kapitala omogoča večjo tržno 
vrednost organizacije, kot je njena knjigovodska vrednost (Roos et al., 2000 v Mihalič, 2006). 
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1.3.4. Kultura organizacije 

 
Kultura organizacije je koncept, ki nastaja in se razvija, ne glede na to, ali ljudje v organizaciji 
to hočejo ali ne; torej tudi brez usmerjanja s človeško voljo. Predstavljajo jo skupne vrednote, 
prepričanja in norme. Vsebuje akumulirano znanje, vrednote, prepričanja, prioritete, potrebe, 
cilje, pričakovanja, norme, ideje in navade zaposlenih v organizaciji. Odraža se v načinu 
delovanja in prilagajanja okolju ter vpliva na vedenje posameznika (Swieringa in Wierdsma, 
1992 v Ayas, Zeniuk, 2001).  
 
Kulturo je težko kreirati ali spreminjati, najboljši način je vključevanje kulture v delo 
organizacije (Schein, 1997 v Ayas, Zeniuk, 2001, str. 62). Z njenim postopnim spreminjanjem 
lahko izboljšamo uspešnost oziroma vplivamo na delovanje organizacije (Appiah-Adu, Fial in 
Sing, 2000; Rashid, Sambasivan, Johari, 2003). Uspešna podjetja veliko vlagajo v 
oblikovanje, ustvarjanje in ohranjanje organizacijske kulture (Peters, Waterman, 1982). V 
večkulturnih okoljih se mora organizacija prilagajati glavnim tokovom kultur, do izraza 
pridejo medkulturne socialne mreže – z velikimi razlikami v kulturah, navadah, jeziku in 
obnašanju skupin (Ghoshal et al., 2005; Hofstede, Hofstede, 2005). Kultura podružnic mora 
vključevati globalno vizijo, podjetniško orientiranost in mednarodno korporacijsko 
podjetniško mrežo, avtonomijo, podpiranje ciljnega trga, odzivnost na lokalno okolje 
(Boojihawon, Dimitratos, Young, 2007).    
 
Z velikimi pričakovanji in izkoriščanjem strateških virov je povezna podjetniška kultura, ki je 
izrednega pomena za izkoriščanje priložnosti in vedenje, omogoča nastajanje idej, kreativnost, 
prevzemaje tveganj, toleriranje napak, promocijo učenja, razvoja izdelkov, procesov in 
inovacij (McGrath, MacMillan, 2000). Podjetniška kultura pospešuje in podpira iskanje 
podjetniških priložnosti, njihovo izkoriščanje z oblikovanjem konkurenčnih prednosti 
(McGrath, MacMillan, 2000). Vizija in cilji so učinkoviti, v kolikor je organizacijska kultura 
skladna z značilnostmi podjetnika (Köning, Xia, Xue, 2007).    

 
Antončič in Hisrich (2004) poudarjata pomen organizacijske podpore za korporacijsko 
podjetništvo, pri tem pa navajata pomembnost vključevanja vodstva (Merrifeld, 1993), 
njegovo podporo (Hisrich, Peters, 1984) in nagrajevanje podjetniških aktivnosti (MacMillan, 
1986). Pomembna je podpora v smislu usposabljanja in izgradnje zaupanja (Stevenson, Jarilo, 
1990). 
 
Sin in Tse (2000, str. 299) navajata tri ključne dimenzije organizacijske kulture: pomen 
»bližine odjemalca«, ki zajema storitveno naravnanost organizacije, inovativno atmosfero, 
obsedenost s kakovostjo in pogled na organizacijo z zornega kota odjemalca, potrebo po jasno 
razločljivemu skupku vrednot organizacije, kar pomeni verovanje v »biti najboljši« in v 
pomen ljudi, tržno naravnanost, ki – kot nasprotje zaprti, vase usmerjeni naravnanosti – 
izpostavlja pomen trga kot ključne determinante dejavnosti organizacije. 
  
Gre za tipične dimenzije marketinške kulture organizacij, ki po raziskavah omenjenih avtorjev 
pomembno in pozitivno vplivajo na tržno uspešnost (Sin in Tse, 2000, str. 305). Trženjska 
kultura je sestavina celotne organizacijske kulture, ki se nanaša na skupne vrednote in 
prepričanja, ki so vodilo zaposlenim, da razumejo in »občutijo« trženjsko funkcijo (Webster, 
1995, str. 7). Trženjska kultura določa norme vedenja v organizaciji in usmerja ravnanje, da 
zanesljivo in uspešno zadovoljujejo vsakodnevne in nepričakovane zahteve odjemalcev. 
Operativno jo lahko opredelimo z dimenzijami (Webster, 1995, str. 7): kakovost storitev 
(izdelkov), medosebni odnosi, komuniciranje, inovativnost, organiziranost in prodajne naloge.  
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V literaturi v zvezi z organizacijsko kulturo, ki poudarja odprto naravnanost organizacij, 
poleg termina trženjska kultura zasledimo več drugih, sorodnih oziroma povezanih terminov: 
koncept trženja kot organizacijska kultura, tržna naravnanost, kultura storitev, klima 
storitvena klima, storitvena naravnanost in podobno (Snoj, 2007, str. 68). Zunanji izraz 
kulture je naravnanost organizacije, ki združuje miselnost in vedenje (obnašanje) zaposlenih.  
 
V primeru vzpostavitve kulture učenja v podjetju postane učenje povsem običajen proces. 
Kultura organizacije ni homogena, temveč je sestavljena iz subkultur. Pomembne pa so 
socialne, neformalne povezave, skupno vzdušje, vedenjske značilnosti in vplivi. Kultura 
organizacije je izrednega pomena za učenje (Drejer, 2000). 
 
Pri obravnavi naravnanosti organizacije je potrebno upoštevati, da v isti organizaciji lahko 
obstajajo različni tipi naravnanosti, ki se pojavljajo na različnih ravneh njene sestavljenosti,  
na različnih funkcijskih področjih in imajo strateški (usodni) pomen za organizacijo. Običajno 
ne gre za statične koncepte, spreminjajo se in jih je možno načrtno spreminjati.  

1.4. Znanje  

Znanje je resurs izgradnje konkurenčne prednosti (Nonaka, 1991). Na pomen znanja je 
opozarjal Veblen (1999) že 1904. leta v knjigi »Theory of business enterprise«, kasneje pa še 
drugi avtorji, na primer Drucker (1954) v delu »The practice of management«. Solow (1956) 
in Arrow (1962) sta s teorijo krivulje učenja spodbudila ekonomiste, da so začeli dojemati 
znanje kot ekonomski resurs. Številni avtorji poudarjajo, da je znanje strateški resurs (Teece, 
2000). Za uspeh organizacije je pomembno (Kogout, Zander, 2003; Nonaka, Takeuchi, 1995; 
Chia, 2003), da je neoprijemljiv resurs, da ga je težko meriti, se ne porablja, če ga delimo, in 
se veča ob uporabi (Johannesen, Olsen, 2003 v Wu et al., 2007), je edinstven, odvisen od 
načina pridobitve, ambicij in ga je težko posnemati oziroma nadomestiti z drugim (Nanda, 
1996 v Matzler, Renzl, Müller, Herting, Mooradian, 2008), je mobilni resurs – fleksibilna 
enota, ki omogoča širitev in mednarodno rast (Autio et al. 2000, str. 913) in kombinacijo s 
fizičnimi resursi (Ovitat, McDoughal, 2005), razbremenitev  drugih resursov in zmanjšanje 
stroškov. Sposobnost reševanja problemov je povezana z obnavljanjem in širjenjem znanja 
(Liao, 2002). Mische (2001 v Jakubik, 2007) v definiciji znanja povezuje koncept 
intelektualnega kapitala, učenja, informacij, kjer učenje vključuje znanje, ki izboljšuje 
učinkovitost. Znanje je intelektualni kapital. Informacije, učenje, osebni pogledi  podpirajo 
doseganje rezultatov in njihovega večjega razumevanja, vodenja aktivnosti, novega vedenja, 
boljšega sprejemanja odločitev, prilagoditev in prihodnje učenje.  
 
V literaturi zasledimo več različnih klasifikacij znanja in sposobnosti, razlike so v različni 
opredelitvi med raziskovalci; razlike so zaznane tudi v različnih obdobjih in kulturah (Roth, 
2003). Opredelitve znanja je težko poenotiti tudi zaradi različnih pogledov: filozofskega,  
kognitivnega, z vidika informacijskih in organizacijskih znanosti, komunikacije … (Yang, 
Wu, 2008). Po Platonu (v Nonaka, Takeuchi, 1995) znanje definiramo kot seštevek prepričanj 
in resnice. Lahko ga opredelimo kot »to, kar je znano« (Grant, 1998), kot sistem ali logični 
pregled dejstev in posplošitev o objektivni stvarnosti, ki si jo je človek pridobil in obdržal v 
svoji zavesti (Tomić, 1997). Davenport in Prusak (2000) sta opredelila znanje kot mešanico 
izkušenj, vrednot, kontekstualnih informacij in ekspertiz, ki ponujajo okvir vrednotenja in 
vključevanja novih izkušenj in informacij. Znanje vključuje individualen in socialni značaj: 
navade, organiziranost, procese, prakso in norme. 
 



29 

Znanje je lahko opredeljeno kot razumska presoja, ki poveča osebnostne sposobnosti za 
učinkovito akcijo (Huber, 1991; Nonaka, 1994). Znanje lahko gledamo z različnih vidikov 1) 
kot stališče in način razmišljanja; razmišljanje, pridobljeno z izkušnjami in učenjem 
(Schubert et al. 1998 v Alavi, Lidner, 2001); 2) kot subjekt (Zack, 1998 v Alavi, Lidner, 
2001), ki je osredotočen predvsem na izvedbo in reference; 3) kot proces spremljave in 
aktivnosti (Zack, 1998 v Alavi, Lidner, 2001); 4) kot sposobnost sprejemanja informacij 
(McQueen, 1998 v Alavi, Lidner, 2001), ki se odraža v organiziranosti v smislu razpolaganja 
z informacijami; 5) kot kapaciteto s sposobnostjo izvajanja posameznih aktivnosti v prihodnje 
(Carlson et al. 1996 v Alavi, Lidner, 2001); Watson (1999) kapacitete ne opredeljuje kot 
sposobnost specifičnih aktivnosti, ampak kot sposobnost uporabe informacij. Rezultat učenja 
in izkušenj je sposobnost interpretacije informacij in odločanje oziroma selekcija informacij 
za sprejemanje odločitev. 
 
Filozofski vidiki. Behaviorizem – znanje je razpolaganje z asociacijami, povezavami med 
dražljaji in odzivom ali bolj kompleksno povezavo med mrežno povezanimi elementi. 
Kognitivni pristop opredeli znanje kot strukturo, ki vsebuje procese in podatke, ki oblikujejo 
to znanje.  
 
Ontološki vidik. Znanje je povezano z naravo pojavov, ne obstaja v vakuumu, ampak je 
vedno v nekem kontekstu (Jakubik, 2007). Vprašanja, povezana s proučevanjem, so: ali so 
izdelki plod zunanjih vplivov ali internih razmišljanj posameznikov (Burrel, Morgan, 2000 v 
Jakubik, 2007) ali so rezultat objektivne ali subjektivne presoje (Searle, 1996 v Jakubik, 
2007). Znanje oziroma skupno razumevanje informacij je plod izmenjave idej, zgodb v 
skupini. Izmenjava pomaga reševati konflikte in pri učenju z aktivnostmi. Spender (1996) je 
opredelil znanje le v dveh ontoloških dimenzijah, in sicer družbeno in individualno znanje. 
Družbeno znanje predstavlja kolektivno znanje. Nonaka in Takeuchi (1995) pa sta opredelila 
štiri ravni, in sicer raven posameznika, skupine, organizacije in mreže organizacij. 
 
Epistemološki vidik znanja predstavlja znanstveni, filozofski pogled na naravo znanja – 
teorijo znanja. Znanje je institucionalno dejstvo, saj je pomembno za obstoj človeštva. Searle 
(1996 v Kubik, 2007) ugotavlja, da institucionalno dejstvo obstaja, ker verjamemo in je obstoj 
stvar dogovora. Imamo lahko objektivna in subjektivna stališča do opredelitve znanja (Ryle, 
Denett, 2002, Nonanka, 1994; Nonaka, Takeuchi, 1995; Spender, 1996) in o obliki znanja 
(Polanyi, 1966), eksplicitno ter tacitno znanje, razliko med inteligenco (vedeti kako) in vedeti 
kaj (Ryle, 1984). Ryle (1962 v Ryle, Denett, 2002) je avtor diskusije o razlikovanju 
inteligence (know-how) in vedeti kako (knowing that). Z besedama »know-how« označujemo 
sposobnost posameznika za akcijo za doseganje različnih ciljev, sposobnost organiziranja in 
izkoriščanje obstoječega znanja, medtem ko z besedama »knowing that« označujemo znanje, 
ki je v človekovi zavesti. To je najprej v tacitni obliki in šele nato lahko v eksplicitni.   
 
V teoriji kreiranja znanja je znanje dinamični človeški proces potrjevanja osebnih prepričanj 
kot del inspiracij o resnici (Nonaka, Takeuchi, 1995). Joila (2000 v Gomzelj Omerzel, 2008) 
povzema Sveibyja, ko pravi, da je znanje intuitivno, zato ga je težko definirati. Znanje  je 
vedno v povezavi z nečim, predstavlja prepletanje izkušenj, vrednot, kontekstnih informacij s  
specifikami, ki dajo okvir vrednotenju in prepletanju z novimi izkušnjami in informacijami 
(Davenport, Prusak,1998). Znanje je zavedna in nezavedna sposobnost ukrepanja, je 
dinamični človeški proces opredelitve osebnega prepričanja glede resnice (Nonaka et al., 
2001). Ljudje z več znanja in organizacije bolje opredelijo probleme ter izbirajo, povezujejo 
in argumentirajo informacije in jih uporabijo na temelju obstoječega znanja (Nonaka et al., 
2001). 
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Vidik izmenjave predstavlja menedžerski vidik, kjer se razume znanje kot statični 
organizacijski resurs. Znanje je objektivno, jasno opredeljeno. Nonaka in Takeuchi (1995) 
trdita, da ga lahko prenašamo iz ene oblike v drugo. V modelu SECI Nonaka in Takeuchi 
(1995) prikažeta prehajanje tacitnega znanja v eksplicitno in obratno. Davenport in Prusak 
(2009) se osredotočata na uporabo znanja za izgradnjo dolgoročne prednosti organizacije, 
ugotavljata povezavo znanja z vsemi procesi, znanje opredeljujeta kot premoženje, ki se ga 
lahko izvaža, uvaža in upravlja.  
  

Slika 4: Vrste znanja in izrazi  
 

Področje proučevanja Znati kako Znati kaj 
Filozofija (Sadhra, Thagrad, 2003) Znati kako; proceduralno 

znanje; sposobnosti 
Znati kaj; izhodiščno znanje 

Filozofija (Polanyi v Gourlay, 2006) Tacitno znanje 
 

Eksplicitno znanje 

Psihologija (Sadhra, Thagrad, 2003) Implicitno znanje; tacitne 
sposobnosti; veščine 

Eksplicitno znanje; 
deklarativno znanje 

Umetna inteligenca (Sadhra, Thagrad, 
2003) 

Proceduralno znanje Deklarativno znanje 

Menedžerske študije (Nonanka, Takeuchi, 
1995); izobraževanje (Aleksander et al., 
1991)  

Tacitno znanje 
 

Eksplicitno znanje 

Informacijske komunikacijske študije 
(Kakihara, Sorensen, 2002) 

Znanje kot proces Znanje kot predmet 

Upravljanje znanja (Whitehill, 1997) Vedeti kako Vedeti kaj 
Sociologija (Collins, 2001) Tacitno, oblika življenja Eksplicitno/ simbolno 

 
Vir: Sahdra, Thagard, 2003, str. 479, Gourlay, 2004, Weiskrantz, 1997, str. 256, Nonaka, 

Takeuchi, 1995, Alexander et al. 1991, Kakihara in Sørensen, 2002, Whitehill, 1997, Collins, 
1993, 2001 v S. Gourlay, Conceptualizing knowledge creation: a critique of Nonaka's theory, 

2006. 
 
Pfeffer in Sutton (2000) sta našla vrzel med znanjem in delom, pri čemer ugotavljata, da 
znanje samo po sebi ni dovolj, saj je odvisno še od vrste drugih dejavnikov, kot so možnost 
nadomestnih ukrepov, organizacijskega spomina, transparentnosti, merjenja, interne 
konkurence. Predlagata, da je potrebno čim več časa porabiti za pogovore o aktivnostih in 
notranjih problemih. Pogovori omogočajo generiranje izkušenj, na podlagi katerih se učimo. 
 
Jaspara (2004) sledi informacijski tehnologiji in predlaga pet aktivnosti razvoja znanja: 
raziskovanje, generiranje, vrednotenje, delitev, prenos in zagotavljanje razpoložljivosti 
znanja. Prihodnost organizacije kot socialne skupnosti je odvisna od hitrosti prenosa znanja 
(Kogout, Zander, 1996). 
 
Vidik skupnosti oziroma socialni vidik predpostavlja, da znanje ni statično, ampak gre za 
dinamični koncept in se oblikuje na podlagi socialne interakcije: »Znanje je socialni 
konstrukt«. To predstavlja procesni pogled, ki se osredotoča na posameznika v smislu 
socialnega konteksta. Fuller (2002 v Jakubik, 2007) pojasni znanje kot socialni konstrukt. 
Znanje se posreduje in oblikuje v skupini, v procesu dialoga in interakcije, povezovanja 
znanja z navadami, standardi in vsakodnevno prakso (Brown, Dugoid, 1991 v Jakubik, 2007). 
Časi »šef ve največ« se uklanjajo novim smernicam upravljanja inobvladovanja procesov. 
Skupina predstavlja posameznike, ki delijo stališča, ki si postavljajo cilje in združujejo znanje 
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in izkušnje za njihovo doseganje (Wenger, 2000 v Jakubik 2007). V odnosih in povezavah o 
preoblikovanju znanja posameznika v znanje skupine je veliko neznanega (Jakubik, 2007), 
tako kot tudi v procesih uvajanja znanja v prakso (Tsoukas, 2000 v Jakubik, 2007). Skupnost 
ne deluje, če ni skupnega interesa. Nonaka in Takeuchi (1995) ugotavljata razlike v učenju pri 
formalnih in neformalnih skupinah. 
 
Por (1998 v Jakubik 2007) vidi skupnost v širšem konceptu »okolja znanja«. Znanje je v 
socialnem kontekstu, njegovo kreiranje ni odvisno le od vsebine posredovanega znanja, 
ampak tudi od koncepta posredovanega znanja: dosegljivost informacij, kontekst, sinergija in 
zaupanje. Osredotočeno je na: dialog (interpretacija, razumevanje, skupna stališča in 
vzporejanje), povratne informacije, povezane s posredovanjem znanja, in intelektualne 
energije (odnosi, zaupanje, razmišljanje). Skupnost potrebuje podporno organizacijsko okolje. 
Za skupnost je pomembnejše znanje kot upravljanje znanja (Skyrme, 2003). Potrebno je 
povezati različne poslovne enote, funkcije in dele organizacije v skupne zmogljivosti (Cash, 
Earl, Morrison, 2008). 
 
Ključ uspeha je delitev veščin, izkušenj in razmišljanj v timu (Cash et al, 2008). Za sestavo 
čim boljših timov talentov, njihovo motivacijo in navduševanje Ready, Hill, Conger (2008) 
predlagajo več poudarkov. Pomembne so blagovna znamka: referenca za odličnost, vstopnica 
za prihodnost, motivacijsko voditeljstvo, akcija: možnost biti del igre – sprememba 
poslovnega modela, priložnost sodelovanja pri kulturnih transformacijah,  priložnost: izziv, 
občutek neomejene možnosti rasti, osebni razvoj, kultura: odprtost in transparentnost; 
sledenje obljubam, povezovanje.   
 

1.4.1. Različne klasifikacije znanja 

 
Raziskovalci obravnavajo različne vrste znanja in ga razvrščajo glede na posamezne 
dimenzije. Pears (1972 v Gomzelj Omerzel, 2008) deli znanje v pet kategorij. Najvišja raven 
je aktualno znanje, nekoliko nižja je stopnja znanja, ki mu manjka zaupanja v znanje, če temu 
odvzamemo še pravico do razpolaganja, dobimo naslednjo raven, pri kateri je čutiti 
pomanjkanje razuma, še nižja raven pa je tista, kjer je sicer čutiti zaupanje v znanje, vendar je 
znanje samo zmotno (znanje, ki mu ne moremo verjeti, ker je neutemeljeno). Najnižja raven 
pa je popolna negotovost. Podobno tudi Tomić (1997) opredeljuje več kategorij znanja. 
Najvišja raven je kreativno ali ustvarjalno znanje. Na podlagi pridobljenega znanja človek še 
napreduje pri ustvarjanju novih, materialnih in duhovnih dobrin, sledi operativno znanje, 
katerega vsebino znamo pojasnjevati, reproducirati in uporabljati v različnih situacijah, 
naslednja raven je znanje, ki ga znamo reproducirati, še naslednja raven je prepoznavno 
znanje. Tega znamo identificirati, ne znamo pa ga pojasniti, najnižja raven pa je spominsko 
znanje, ko se spominjamo določenih vsebin, a o njih ne znamo veliko povedati.  
 
Machhlup (1980 v McDonalld, 2002) razlikuje pet oblik znanja: praktično, intelektualno, 
preteklo, duhovno in nehotno znanje. Le malo avtorjev se osredotoča na posledice uporabe 
različnih vrst znanja. Ryle (1993 v McDonalld, 2002) razlikuje med »tem« in »kako«. 
Razlikuje med vsebinskim in metodološkim znanjem. Znanje je lahko praktično, dobljeno na 
podlagi poizkusov, in teoretično (Nahapiet, Ghoshal, 1998); lahko pa je deklarativno ali 
procesno – pri čemer velja, da si procesno znanje lažje zapomnimo kot deklerativno (ang. 
know about), poleg tega pa je procesno znanje uporabljivo na več področjih.  
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Znanje je 1) poznavanje oziroma prepoznavanje (vedeti kaj), 2) sposobnost akcije (vedeti 
kako) in 3) razumevanje (vedeti zakaj) ter se nahaja v podzavesti oziroma v možganih. V 
kontekstu poslovanja je vloga znanja oblikovanje oziroma večanje vrednosti za organizacijo 
in njegove deležnike. Pomembno je vedeti, kaj, kako, zakaj in kdaj (Tiwana, 2002). Slednje 
predstavlja temelj motiviranosti in se udejanja v organizacijski kulturi. Znanje je lahko 
deklerativno (vedeti kaj), proceduralno (vedeti kako), vzročno (vedeti zakaj), pogojno (vedeti 
kdaj) in povezovalno (vedeti s kom). Collison (2002), Lumbatkin et al. (2001), Savage in  
Bertel (1999) navajajo skladno klasifikacijo znanja: 
 
� Vedeti kaj (ang. know what). Znanje običajno pridobimo v šoli in omogoča razumevanje 

vzročnih povezav povezanih in nepovezanih delov. To pa še vedno ne zadošča za 
ustvarjanje konkurenčne prednosti.  

� Vedeti kako (ang. know-how). Predstavlja razvojno stopnjo, pri kateri smo sposobni 
prevesti teoretske principe pretvoriti v realne rezultate. 

� Vedeti zakaj (ang. know-why). Gre za presojo pomena in povezav znotraj konteksta ter 
sposobnost ustvarjanja konkurenčnih prednosti in zahteva spremenjeno filozofijo  
organizacije: prehod iz informacijske osredotočenosti na osredotočenost na znanje. 

� Vedeti kdo (ang. know-who). Vključuje znanje o odnosih, stikih, mrežah, o tem, koga 
poklicati na pomoč. 

� Vedeti kdaj (ang. know-when). Opredeljuje občutek za pravi trenutek – kdaj je ustrezen 
čas za akcijo. 

� Vedeti kje (ang. know where). Je sposobnost nekaterih ljudi, da vedo, kje poiskati prave 
informacije. Dosegljivost resursov pa je povezana z vrednotami in resursi oziroma 
kulturo. 

 
Slika 5: Različne opredelitve znanja 

 
Vrsta znanja Opredelitev znanja 

 
Tacitno 
 

Znanje, ki je ukoreninjeno v aktivnostih, izkušnjah 
oziroma je vključeno v specifične kontekste 

- Kognitivno tacitno Mentalni modeli 
- Tehnično tacitno Znanje, vezano na specifično delo (ang. know-how)  
Eksplicitno znanje Artikulirano, generalizirano znanje 
Individualno Kreirano in shranjeno v posamezniku 
Socialno Oblikovano v neodvisnih in skupnih aktivnostih skupin 
Deklarativno Vedeti o nečem (ang. know-about)  
Proceduralno Vedeti kako (ang. know-how)  
Vzročno Vedeti zakaj (ang. know-why)  
Časovno pogojno Vedeti kdaj (ang. know-when)  
Povezovalno Vedeti s kom (ang. know-with)  
Pragmatično Uporabno znanje za organizacijo 
 
Vir: I. Nonaka, Knowledge management: critical perspectives on business and management, 

2005, str. 171) 
 
Pragmatično izhodišče je, da organizacija izbere tak način klasifikacije, ki je zanjo uporaben, 
lahko vključuje vedenje o strankah, konkurentih, njihovih najboljših praksah, procesih, 
pravilih, modelih, tehnologiji, poslovnih okvirih, izkušnjah na projektih in orodjih za 
izpeljavo projektov, kot so opomniki in (KPMG, 1998 v Nonaka, 2005).   
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Collins (v Lam 2000 v Gomzelj Omerzel, 2008) je znanje razdelil na: 
� konceptualno znanje (angl. embrained knowledge) – predstavlja znanje posameznika in 

temelji na sposobnosti razumevanja teoretičnih konceptov. To znanje je individualno in 
eksplicitno. Lahko je formalno, abstraktno in teoretično. Sem štejemo tudi sistematično 
znanje znanstvenikov, ki je predvsem racionalno razumevanje osnovnih načel in naravnih 
zakonov; 

� izkustveno znanje (angl. embodied knowledge) – je individualno in tiho ter izhaja iz 
izkušenj. Vsebuje neko lastnost avtomatičnosti in spontanosti, saj njegovo ustvarjanje in 
uporaba včasih potekata nezavedno. Celo več, ustvarjanje takega znanja ni mogoče ločiti 
od uporabe; 

� sistemsko znanje (angl. embedded knowledge) – gre za skupinsko obliko znanja, ki ga 
najdemo zbranega v obliki sistemskih rutin in splošno sprejetih pravil. To znanje je 
vezano na odnose in je razpršeno po podjetju. Je bistveno in nujno za procese, ki 
zahtevajo medsebojno delovanje zaposlenih; 

� zapisano znanje (angl. encoded knowledge) – gre za skupinsko eksplicitno znanje. Med 
zapisano znanje štejemo zapisana pravila, postopke, navodila in podobno. Najdemo ga v 
klasični, to je zapisani, in v elektronski obliki; 

1.4.2. Tacitno in eksplicitno znanje 

 
Pogosto je klasifikacija znanja delitev na eksplicitno in tacitno znanje (Kubr, 2002; Nonaka, 
2005). Prva oblika je imenovana tudi kot artikulirano, eksplicitno, vidno, prenosljivo ali 
dokumentirano znanje (explicit knowledge), drugo obliko pa predstavlja tiho ali nevidno,  
tacitno znanje (tacit knowledge). Tacitno znanje je težko opisati in dokumentirati. Obe znanji 
sta komplementarni (Nonaka, 1991) in omogočata pomembno kreiranje novega znanja 
(Nonaka, Takeuchi, 1995), ki nastaja v interakciji med posamezniki z različnim znanjem 
(Nonaka et al., 2001).  
 
Eksplicitno znanje se lahko posnema, veliko težje pa je posnemanje tacitnega znanja, ki je 
zakoreninjeno v izkušnjah ljudi (Nonanka, 1994). Razlike med obema znanjema lahko 
družimo v tri skupine (Lam, 2000 v Gomzelj Omerzel, 2008): možnost kodiranja in transferja, 
način pridobivanja ter združevanje in raba. Eksplicitno znanje brez tacitnega hitro izgubi svoj 
pomen (Vygotsky, 1986), vsaka naslednja stopnja razvoja znanja je odvisna od predhodne.  
 
Eksplicitno znanje je znanje o dejstvih, okvirih in konceptih, ki jih posameznik pozna, je 
objektivno in ga lahko delimo. Gre za resnično dokazljivo znanje (Klein, 1998 v Gourlay, 
2006). Eksplicitno znanje (izrečeno, kodirano, artikulirano) je objektivno, možno ga je 
ubesediti ali drugače prikazati. To znanje temelji na tacitnem (Polanyi, 1966). Za razliko od 
tacitnega znanja pa ga lahko opišemo oziroma razložimo z besedami, s števili,  podatki, z 
enačbami, s simboli, z diagrami, z znaki, s specifikacijo oziroma ga lahko podamo v obliki 
priročnikov ter navodil. Eksplicitno in tacitno znanje nista povsem ločeni in sta običajno 
nerazdružljivi (Hidreth, Kimble, 2002 v Nonaka et al., 2009). 
 
Eksplicitno znanje temelji na pretvorbi podatkov v informacije (Johannessen, Olsen, 2003 v 
Wu et al. 2007). S tem znanje dobi obliko, ki omogoča prenašanje bistva, to je razumevanje 
znanja (Nonaka et al., 2001). Je sistematično, dokumentirano »vedeti kako« (Nonaka et al., 
2001) in je dostopno vsem v podjetju. Gre za deklarativno znanje oziroma predlagano znanje 
(Nonaka, 1994), gre za enak koncept znanja, izrazi pa so vezani na različne poglede (Sahdra, 
Thagrad. 2003 v Gourlay, 2006).  
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Nosilci eksplicitnega znanja so ljudje, različni zapisi in baze podatkov (Hitt, Ireland in Lee, 
2000; Kubr, 2002). Lahko ga širimo na formalne in sistematične načine (Nonaka et al., 2001). 
Eksplicitno znanje je sorazmerno lahko dobiti in ga prenašati naprej, na razpolago je v 
člankih, učbenikih, medmrežju, lahko se ga dobi z raziskovanjem, z metodo primerjalnega 
učenja, z interaktivnim učenjem. Hkrati s pridobivanjem eksplicitnega znanja nastaja novo 
tacitno znanje. 
 
Tacitno (tiho) znanje je osebno znanje in ga je težko opredeliti, o njem komunicirati ali ga 
deliti z drugimi. »Vemo več, kot lahko povemo« (Polanyi, 1966). Je nezavedno, večina se ga 
dobi z življenjskimi izkušnjami. Po svojem obsegu ga je več kot eksplicitnega (Kubr, 2002). 
Shranjeno je v čustvih, intuiciji, vrednotah, shranjeno je v tem, kar verjamemo (Sveiby v 
Cortada et al. 1999, str. 24). Tacitno znanje je dinamično, ni statično (Nonaka et al., 2001) in 
ne temelji samo na dokazanih dejstvih; znanje je v kontekstu specifično in relativno; odvisno 
je od interakcije med ljudmi; je človeško in je lahko objektivno in subjektivno.   
 
Tacitnega znanja ne moremo eksterno razložiti, od osebe do osebe se zelo razlikuje (Polanyi, 
1996). Cotrada (Cortada et al. 1999, str. 2) ga označuje kot bolj intuitivno, kot način reševanja 
določenih izzivov oziroma nalog. Nonaka (1994) deli tacitno znanje na kognitivne in tehnične 
elemente. Kognitivni elementi so: miselni vzorci, prepričanja, stališča, tehnični elementi pa so 
vezani na konkreten »know-how«, način dela oziroma veščine, kako izvesti nekaj. Tacitno 
znanje ni dokumentirano, težko ga opišemo in delimo z ostalimi (Polanyi, 1966). Posebej 
izrazito je pri umetnikih, športnikih, inovatorjih, poznamo njihovo delo, rezultate, težko pa jih 
posnemamo. Stewart (2003 v Gomzelj Omerzel, 2008) pravi, da je to znanje lahko tudi 
napačno, saj so posameznikovi občutki včasih varljivi. V skupini posamezniki lahko razvijajo 
skupno tacitno znanje (Alavi, Leidner, 2001; Nelson, Winter, 1982 v Bramwell, Wolf, 2008). 
To je zakoreninjeno v socialne in institucionalne procese v kontekstu, v katerem je bilo znanje 
kreirano. Tacitno znanje je podlaga za razvoj in oblikovanje eksplicitnega znanja (Polanyi, 
1975 v Alavi, Leidner, 2001).  
 
Uporaba tacitnega znanja v organizaciji je lahko podprta z internimi in eksternimi dejavniki 
(Koskinen, 2003). Interni dejavniki so v lasti oziroma pod kontrolo posameznika, manj 
kontrole pa ima posameznik nad eksternimi oziroma situacijskimi dejavniki. Interne dejavnike 
delimo na: spomin, komunikacijo in motivacijo. Spomin vključuje izkušnje, miselne vzorce in 
intuicijo. Komunikacija vključuje interakcijo, jezik in pogoje sodelovanja. Motivacija 
vključuje pripadnost in zaupanje. Eksterni dejavniki so načini vodenja in organizacijska 
kultura, ki so bolj manj odraz situacije, v kateri se skrito znanje uporablja.  
 
Implicitno znanje zapolnjuje vrzel med tacitnim in eksplicitnim znanjem. Implicitno znanje 
je podobno tacitnemu, le da ga že lahko pojasnimo in pripravimo za eksterno predstavitev 
oziroma uporabo (Kim, Yu, Leeb, 2003). Številni avtorji ga posebej ne opredeljujejo 
(McInerny, 2002) in ga vključijo v tacitno znanje. Implicitno znanje posameznikov na 
osebnem nivoju pa je avtomatsko znanje (veščine, umetnost), na nivoju organizacije pa je to 
seštevek skupnih rutin in izkušenj. Scharmer (2000) razlikuje tri tipe znanja: eksplicitno, 
tacitno in »self-transcending knowledge« oziroma še neoblikovano tacitno znanje. Scharmer 
soglaša (2000) z von Kroghom, Ichijo in Nonako (2000), da je nepopolno oblikovano tacitno 
znanje ključna konkurenčna prednost, ki jo je težko imitirati. 
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1.4.3. Signal, podatek, informacija, znanje, modrost 

 
Znanje, informacije, podatki in signali so temelj koncepta upravljanja znanja, intelektualnega 
kapitala in organizacijskega učenja (Liew, 2007), razmejitev med posameznimi termini je v 
literaturi pogosto nejasna. Baqir (2004) in Bierly, Christsen ter Kessler (2000, str. 602) 
razlikujejo med signalom, podatkom, informacijo, znanjem in še modrostjo.  
 
� Signali so najnižja raven, ki usmerjajo k iskanju podatkov. Vključujejo občutja, kot so 

svetloba, zvok, vonj, okus, otip (Liew, 2007). 
 
� Podatki so nestrukturirani simboli (Svieby, 2001), so dejstva: številke, znake, besede in 

vse, kar zaznamo z opazovanjem; so temeljne, nespremenjene, neprečiščene informacije 
(Kelly, 2002 v Liew, 2007), so elementi analize (Amidon, 1997 v Liew, 2007), so 
objektivna, neposredna dejstva o dogodku (Davenport, Prusak, 2000), ki sestavljajo 
komunikacijske enote (Liew, 2007). Podatek ima sam po sebi sorazmerno majhno 
vrednost, ne nosi nekega pomena, vsebuje pa dejstvo s potencialno uporabno vrednostjo 
(Alavi, Lidner, 2001).  

 
� Informacije se oblikujejo v glavi posameznika in se odražajo v odzivu, učenju ali 

aktivnosti, lahko so uporabne (Alavi, Lidner, 2001). Informacije so lahko: prečiščeni 
podatki, uporabni za posamezne analize (Kelley, 2002 v Liew, 2007), procesirani podatki 
v formalizirani obliki in oblikovani v razumljivo obliko (Tiwana, 2001), podatki, 
umeščeni v kontekst, povezani z drugimi podatki (von Krogh, Ichijo, Nonaka, 2000; 
Amidon, 1997 v Liew, 2007; Garvin, 1996 v Liew, 2007), shranjeni, analizirani, prikazani 
in komunicirani podatki (Dixon, 2000), vključujejo lastnosti sporočila (Davenport, Prusak, 
1998), so medij komunikacije (Svieby, 2001), pretok sporočil (Nonaka, Takeuchi, 1995) 
ter vplivajo na odločitve (Davenport, Prusak, 2000). Informacije so iz aktualnih 
(komunikacija) ali zgodovinskih (rekonstrukcijska slika) resursov (Liew, 2007). 

 
Informacije gradijo podatki, organizirani oziroma preoblikovani v obliko, ki nosi vsebino 
(Toften et al., 2003), nanje se uporabnik lahko nasloni in jih koristno in pravočasno 
uporabi (Bentley, 1986 v Toften et al., 2003). Nonaka (1994) jih opredeli kot pretok 
sporočil. Morman (1995 v Toften et al., 2003) je opredelil tržne informacije kot podatke 
povezane z obstoječimi in potencialnimi deležniki. Z informacijami sta povezani 
opredelitvi (Toften et al., 2003): »informacije imajo vrednost« (Eliot, 1996) oziroma 
»jasno razumevanje informacij« (Bierly et al., 2000; Merchand, 1998 v Toften et al., 
2003). Informacije omogočajo kreiranje znanja (Bateson v Nonaka, Takeuchi, 1995, str. 
58). Njihova vsebina sestoji iz sintetičnega dela, ki izraža količino, in semantičnega dela, 
ki izraža pomen. Količina informacij za ustvarjanje znanja ni tako pomembna, 
pomembnejši je njihov pomenski del. Kreiranje in prenos informacij sta nuja (Luo, 
Hassan, 2008). Tok informacij je pravzaprav tok sporočil, ki ob določenem smotrnem 
povezovanju in prepričanju ustvarjajo novo znanje (Svieby, 2001). 
  

� Znanje je rezultat človeškega odziva in izkušenj, medtem ko so podatki rezultat 
opazovanj v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, so informacije, oblikovane pri 
posamezniku na podlagi podatkov (Davenport, 2000). Informacije in znanje sta različni 
zadevi, čeprav med seboj povezani (Toften et al., 2003). Znanje je rezultat informacij in 
vključevanja kognitivnih elementov, kot so interpretacija, povezave s predhodnim 
znanjem, razumevanjem, prepričanji, pripravljenosti; je zbir informacij znotraj konteksta 
(Baqir, 2004). Interpretacija informacij je sposobnost uporabe informacij, sprejemanje 
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odločitev in učinkovito ukrepanje (Watson, 1999, Benbya et al., 2004 v Wu, 2007). Ko 
podjetnik razume informacijo in prevzema aktivnosti, se informacija pretvori v znanje 
(Davenport, Prusak, 1998; Spiegler, 2003). Preobrazba se zgodi s primerjavo (informacije 
v neki situaciji lahko primerjamo z drugimi situacijami), ocenjevanjem posledic (na 
podlagi informacije lahko določimo delovanje in posledice), ugotavljanjem povezav 
(povezavo informacije z drugim znanjem), pogovorom (kaj drugi mislijo o informaciji) 
(Davenport, Prusak, 1998). 
 
Znanje posameznika je posledica informacij (Toften et al., 2003), je odraz izkušnje in 
razmišljanj na podlagi podatkov (Kelley, 2002 v Liew, 2007), je splet sistematiziranih 
izkušenj, vrednot, informacij in razmišljanj, ki predstavljajo okvir vrednotenju novih 
izkušenj in informacij (Davenport, Prusak, 2000), so akcijske informacije … običajno 
nastanejo v zavesti ljudi skozi njihove izkušnje (Tiwana, 2001); predstavlja prepričanja 
skupin in posameznikov in njihove nagnjenosti k akciji (Dixon, 2000); predstavlja 
informacije s pomenom (Debra, 1997); znanje je oblikovano s pretokom informacij, 
ojačano s prepričanjem in pripada njegovim nosilcem (Nonaka, Takeuchi, 1995); znanje 
predstavlja splet oziroma okvir izkušenj, vrednot, kontekstualnih informacij in ekspertiz, 
ki predstavljajo okvir in vključevanje novih izkušenj in informacij (Davenport, Prusak, 
2000); oblikuje se s strinjanjem in zaupanjem (Nonaka et al., 2001). Znanje se oblikuje s 
pretokom informacij (Polanyi, 1996; Nonaka, 1991), ki se nagradijo oziroma spremenijo v 
znanje (Marchlup, 1983), oblikuje se ob prehajanju eksplicitnega v tacitno znanje in 
obratno (Nonaka, 1994). Obstoječe znanje omogoča učenje novosti, reševanje problemov 
in oblikovanje kompetenc (Liao, 2003 v Wu et al., 2007). Znanje vključuje kognitivne 
elemente: interpretacijo, povezovanje s predhodnim znanjem, razumevanjem, strinjanjem 
in prepričanjem (Toften et al., 2003). 
   
Znanje je več kot samo uporaba in organizacija podatkov ter informacij, znanje je 
dinamično in osebno, je dinamični splet izkušenj, vrednot, kontekstnih informacij, 
razmišljanj in informacij (Davenport, Prusak, 1998), s časom se spreminja in je odvisno 
od trenutnega konteksta in interakcije med ljudmi (Nonaka et al., 2001).  

 
� Modrost. Skladno s teorijo, ki temelji na resursih, je znanje temeljni element ustvarjanja 

vrednosti in razvoja. Le malo izzivov in odločitev ni povezanih z znanjem, znanje prinaša 
korist, šele ko ga znamo uporabiti (Day, Wendler, 1998). Uporabo znanja omogoča 
modrost, sposobnost povezovanja znanja z izkušnjami in intuicijo. Z modrostjo izrazimo 
mnenje in izkoristimo znanje za doseganje ciljev (Bierly et al., 2000). Pomembna je 
intuicija, ki je rezultat poznavanja različnih področij in pride posebej do izraza (Agor, 
1986 v Bierly et al., 2000) v negotovih razmerah, ko razpolagamo z malo podatki in so 
spremenljivke slabo napovedljive, če obstaja več alternativ in če smo omejeni s časom.  
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Slika 6: Podatek, informacije, znanje in modrost 
 

 
Vir: Prirejeno po P.E. Bierly, E.W. Christsen, E.H. Kessler, Organization learning, 

knowledge and wisdom, 2000, str. 602. 

1.4.4. Kompetence 

 
Sposobnost je kvaliteta osebnosti, ki se kaže v človekovi uspešni dejavnosti, aktivnosti, 
funkciji (Tomić, 1997). Sposobnosti so neposredno povezane s človekovo smotrno 
aktivnostjo. Glede na različna področja človekove aktivnosti imamo tudi različna področja 
človekovih sposobnosti, in sicer senzorične in intelektualne. Za intelektualne sposobnosti 
pogosto uporabljamo izraz inteligenca. Med senzorične sposobnosti spadajo vizualne 
(povezane z vidom), avdiotivne (slušne), kinestetične (povezane z dotikom/občutenjem), 
olfaktorne (povezane z vohom), gustatorne (povezane z okušanjem). Sposobnosti in veščine 
spadajo pretežno med tacitno znanje (Kim et al., 2003).  
 
»Profitabilnost, preživetje in rast organizacije na dolgi rok niso tako zelo odvisne od 
učinkovitosti proizvodnje …, temveč predvsem od sposobnosti organizacije, da ustvari eno ali 
več relativno neprekosljivih kompetenc, na podlagi katerih lahko prilagaja in širi svoje 
aktivnosti v turbulentnem okolju« (Penrose, 1959). Podobno kot Penrose tudi Barney (1991) 
ugotavlja, da trajne konkurenčne prednosti organizacije ne načrtujemo na temelju analize 
pozicije na zunanjem trgu, temveč na osnovi analize resursov oziroma kompetenc 
organizacije – karakteristik, ki jih konkurenti težko posnemajo.  
 
S terminom »ključne kompetence« označujemo elemente konkurenčnosti organizacije 
(Prahalad, Hamel, 1990; Drejer, 2000). Temelje razvoju teorije kompetenc je postavil 
psiholog McClelland, ki je leta 1973 opozoril na dejstvo, da so za uspešnost pri delu, bolj kot 
inteligenca ali samo znanje, pomembne tudi druge lastnosti posameznika – pojmovane kot 
kompetence. S člankom »Testing for competence rather than for intelligence« je sprožil novo 
smer raziskovanj na področju razvoja in ravnanja z ljudmi. Desetletje kasneje pa Boyatziz 
povezuje delo in vlogo menedžerja ter razlaga kompetence kot mešanico motivov, 
osebnostnih lastnosti, karakteristik, sposobnosti, samopodobe ter drugih vlog. Prahalad in 
Hamel (1990) sta opredelila koncept organizacijskih kompetenc, pri katerem so izbrane tiste 
kompetence, ki so ključnega pomena za doseganje konkurenčne prednosti in strategije, 
Cappeli in Crocker-Hefter (1996) pa dodajata, da so kompetence organizacije tiste, ki jih je 
konkurentom težko tako kopirati kot tudi posnemati. Delewitz (1989 v Le Deist, Winterton, 
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Razumevanje informacij 

Pomen podatkov 

Surova dejstva 
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2005) ugotavlja, da si je kar 70 % kompetenc med podjetji podobnih in je le 30 % kompetenc 
specifičnih za organizacijo.  
 
Avtorji (Eurydice, 2002) so najprej razmejili pojma znanje in kompetence. Navajajo različne 
vrste znanja (eksplicitno in implicitno/tacitno znanje), pri čemer omenjajo, da je eksplicitno 
znanje (informacije) največkrat vezano na posamezna predmetna področja, medtem ko se 
implicitno znanje večinoma izraža preko transverzalnih, osebnih in socialnih kompetenc. 
Zaradi vse manjše potrebe po zapomnitvi dejstev (deklarativnega znanja) in ob hkratnem 
nenehnem naraščanju njihovega obsega, narašča potreba po obvladovanju 
instrumentov/orodij/postopkov, s katerimi lahko izbiramo, procesiramo in uporabljamo 
informacije.  
 
Boyatziz (1982) je opredelil kompetence kot mešanico motivov, osebnostnih lastnosti, 
karakteristik, sposobnosti, samopodobe, družbenih vlog oziroma kompleksnosti znanja 
menedžerja oz. kot notranjo značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno 
storilnostjo na delovnem mestu; Constable (1988) kompetence opredeli kot zmožnost 
oblikovanja sistema in sosledja vedenj, ki vodijo do določenega cilja, Bramming in Larsen 
(2000) jih označujeta kot praktično znanje, ki se kaže skozi delovanje posameznikov v 
delovnem okolju, Spencer in Spencer (1993) kot poudarjeno karakteristiko osebe, ki je 
usmerjena k odličnim dosežkom pri delu, Day (1999, str. 57) pa kot »sposobnost opravljanja 
nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje pričakovanih standardov«. Dooley, Lindner in 
Dooley (2004) jih opisujejo kot kombinacijo znanja, veščin in sposobnosti.   
 
V skladu s tem pojmovanjem bi lahko kompetence poimenovali tudi kot proceduralno in 
strateško znanje. Coolahan je leta 1996 (v Eurydice, 2002) na simpoziju Sveta Evrope 
predlagal, da bi kompetence obravnavali kot »splošne sposobnosti delovanja, ki temeljijo na 
znanju, izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil«. Weinert (v 
Eurydice, 2002) pa kompetence interpretira kot »razmeroma specializiran sistem sposobnosti, 
izkušenosti in obvladovanje spretnosti, ki so potrebne ali zadostne za doseganje specifičnih 
ciljev«. Razumevanje kompetenc je različno, na to vplivajo različni kulturni konteksti (Cseh, 
2003 v Le Deist, Winterton, 2005). 
 
Drejer in Riis (1999) ugotavljata, da največ v literaturi podanih definicij kompetenc temelji na 
funkcionalnih značilnostih, učinkih, ki so nastali kot posledica kompetenc. To deluje 
predvsem, kadar želimo doseči strateško uveljavitev kot nek rezultat, na primer oblikovanje 
dodane vrednosti za stranke ali oblikovanje konkurenčne prednosti. Posameznik potrebuje 
kompetence za uresničevanje ciljev (Koskinen, 2003). Vsekakor gre za pristop, ki na svoj 
način pojasnjuje konkurenčnost organizacij (Drejer, 2000), zakaj so ob podobnih razmerah 
nekatere bolj uspešne od drugih. Drejer in Riis (1999) definirata kompetence s štirimi 
elementi in njihovimi medsebojnimi povezavami – tehnologija, ljudje, organizacijska 
struktura in organizacijska kultura. Scarborough (1998, v Le Dienst, Winterton, 2005) 
opredeljuje kompetence kot kompleksno interakcijo ljudi, sposobnosti in tehnologije, ki 
vodijo k uspešnosti in zahtevajo učenje ter so odvisne od razvoja.  
 
Kompleksnost potrebnih kompetenc je odvisna od kompleksnosti poslovanja (Drejer, Riis, 
1999), kompleksnost se veča z večanjem števila ljudi in večjo kompleksnostjo tehnologije. 
Poleg kompetenc organizacije obravnavamo kompetence skupin in posameznikov. Osebne 
kompetence lahko opredelimo kot lastnosti osebe, katerih rezultat in učinkovitost neposredno 
vplivata na posel (Spencer, Spencer, 1993). Podjetniki imajo zaposlitev z veliko vključenostjo 
v poslovanje organizacije, njihova vloga in cilji so pomembni za uspeh (Reid, 1999).  
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Kompetence podjetnikov za različen tip organizacij in različne dejavnosti se razlikujejo,  
pomembni so kriteriji uspešnosti (na primer: preživetje, rast, lestvice uspešnosti v lokalnih 
medijih, samozadovoljstvo z rezultati ...). Uspešnost ali neuspešnost primerjamo z drugimi  
glede na položaj v regiji, panogi ali katerem drugem področju delovanja.   
 
Ljudje uporabljajo svoje kompetence v in izven organizacije v smislu izboljšav in 
oprijemljivih in neoprijemljivih rezultatov svojega dela (Svieby, 2001). Možnosti  
razumevanja razvoja kompetenc so precejšnje: na primer glede vrste kompetenc, dinamike 
okolja, stila organizacije, nacionalne kulture … Možnosti so raznovrstne, zato je tudi težko 
vse eksplicitno opredeliti (Drejer, 2000, str. 216). 

1.4.5. Organizacijsko znanje 

 
Organizacijsko znanje je skupno vsem posameznikom v skupini (DeCagna, 2000 v 
McInerney, 2002). Znanje posameznikov in skupine predstavlja neoprijemljivo premoženje 
organizacije, je pomemben del intelektualnega kapitala organizacije, ki ima pomembno vlogo 
pri intenziviranju globalnih aktivnosti, spremembah, rasti, uporabi sodobnih tehnologij  in 
predstavlja potencial oblikovanja konkurenčnih prednosti (Nanada, 1996). Zaradi 
edinstvenosti ga je težko posnemati in nadomeščati (Nanda, 1996). Omogoča razlikovanje 
med bolj in manj učinkovitimi ter uspešnimi organizacijami (Stewart, 2001 v McInerney, 
2002).  
 
Znanje je kompleksno, zato je razumljivo, da ga avtorji pojasnjujejo z različnih vidikov in na 
različne načine (Gourlay, 2006). Huber (1991) uporablja termin znanje, kadar odraža bolj 
kompleksne produkte učenja, na primer interpretacijo informacij, prepričanja o vzročnih 
posledicah – ali bolj poenostavljeno know-how. Znanje je odvisno od znanja posameznikov in 
situacije (Gourlay, 2006), je produkt individualnega in skupinskega učenja vgrajenega v 
izdelek organizacije (Kubr, 2002), je integrirana zbirka dejstev, prepričanj, pravil in odnosov 
(Houben, Lenie, Vanhof, 1999, str. 128), povezano je z izkušnjami in prepričanji o vzročnih 
povezavah (Sanches, Heene v McDonald, 2002).       
 
V podjetjih, kjer delo poteka v interakciji med zaposlenimi, ima znanje aktivno in socialno 
dimenzijo (Brown, Duiguid, 2000 v McInerney, 2002), ki se stalno spreminja (Sbarcea, 2001 
v McInerney, 2002), je dinamična (McInnerney, 2002), spreminjajoča mešanica izkušenj, 
vrednot, kontekstnih informacij in osebne specializacije, ki prestavljajo okvir vrednotenju in 
vključevanju novih izkušenj in informacij (Davenport in Prusak, 1998). Za razliko drugih 
resursov znanje ni omejen resurs; lahko ga kreiramo, z uporabo ali posredovanjem pa ga ne 
porabljamo (Nonaka, 1991).  
 
Znanje vpliva tudi na željo po internacionalizaciji in mednarodni rasti organizacije 
(Hadjikhani, 1997 v Yli-Renko et al., 2002, str 281). Mednarodna rast organizacije se odraža 
v novem znanju in intenzivnem izkoriščanju resursov (Yli-Renko et al., 2002), poteka v 
okolju, kjer se tržni in proizvodni pogoji spreminjajo (Ruzzier et al., 2006). Omogoča jo 
lastno znanje in kompetence izkušenih menedžerjev z mednarodnimi mrežami; treba je zbirati 
informacije, znanje, se zavedati pomena učenja (Zahra et al., 2000). Potrebno je znanje o 
kupcih, konkurentih in tržnem okolju (Yli-Renko et al., 2002). Ključ uspeha je podjetnik. 
Ruzzier in Konečnik (2007) navajata avtorje, to so Miesenbock1988; Andersson, 2000; Reid, 
1981; Westhead et al., 2002; Glancey, 1998; Westhead et al., 2001; Prince, Van Dyjken, 
1998, ki opredeljujejo podjetnika kot najpomembnejšo dejavnik pri internacionalizaciji malih 
in srednje velikih organizacij. Porast konkurenčne prednosti je odvisna od notranjih 
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sposobnosti organizacije, od zvez in odnosov z drugimi (Parkhe, 1991 v Antončič, Hisrich, 
2004). Zveze in mreže so lahko razvojni pospeševalec sodelovanja (Osborn, Hagedoorn, 1997 
v Antončič, Hisrich, 2004). 
 
Na Uppsala School (Hollensen, 2007) so razvili učeči model (Ahokangas, 1998 v Ruzzier et 
al., 2006), dinamični model, ki temelji na vedenjski teoriji v podjetjih in uvajanju sprememb 
(Penrose, 1959), na procesu povečanja mednarodnih aktivnosti, ki so rezultat različnih 
načinov učenja. Pri tem pridobljeno znanje (o kulturnih razlikah, jeziku, izobrazbi, poslovni 
praksi), vpliva na strategijo vstopa in izbire trgov. Nekateri avtorji vstop na nove trge 
povezujejo kar z inovacijami (Gankema et al., 2000 v Ruzzier et al., 2006). 
 
Organizacija dobi znanje z usposabljanjem, izobraževanjem, izkušnjami, nasveti in 
informacijami, pridobljenimi iz različnih resursov, kot so dobavitelji, kupci, vladni resursi, 
združenja, trgovinske oziroma gospodarske zbornice, organizacije za promocijo gospodarstva, 
svetovalci, sejmi, razne mednarodne institucije in raziskovalna organizacije (Yli-Renko et  al., 
2001). Pomembno vlogo imajo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, ki   
omogočajo procesiranje informacij in prepoznavanje poslovnih priložnosti (Ruzzier et al., 
2006). 
 
Z organizacijskim znanjem so povezani pojmi: organizacijsko učenje (Agyris, Schön, 1987; 
Fiol, Lyles, 1985; Huber, 1991; Sinkula; 1994), organizacijski spomin (Walsh, Ungson, 1991) 
in upravljanje znanja (Nonaka, 1994; Noanaka, Takeuchi, 1995). 
 
Dimenzije organizacijskega znanja 
 
Za kritično razumevaje znanja organizacije so pomembne dimenzije znanja: nivo, oblika in 
uporabnost znanja.  
 
Nivo znanja. Lahko je individualno, skupinsko, organizacijsko in medorganizacijsko. 
Osnovno enoto predstavlja posameznik, ki pa ob interakciji z ostalimi vpliva na razvoj 
kolektivnega znanja. S povečanjem frekvence, skupnega dela in intenzivnosti izmenjave 
informacij se tkejo socialne vezi in skupno znanje. Skupaj predstavljajo potencial in 
sposobnost organizacije za izvajanje in inoviranje.  
 
Oblika znanja. Kolektivno znanje je lahko eksplicitno in kolektivno tacitno. Samo eksplicitno 
znanje v podjetju ne zadošča. Hill, Hwang in Kim (1990) opozarjajo na problem nakupa 
licenc, ki odražajo predvsem eksplicitno znanje oziroma standarde … Izobraževanje v 
podjetju se odvija v glavah posameznikov (Nahapiet, Ghoshal, 1998), organizacija lahko 
pridobi novo znanje z izobraževanjem posameznikov oziroma z vključevanjem novih, ki 
imajo potrebno znanje. Organizacija deluje kot tim, posamezniki imajo različne vloge, do 
izraza pride kombinacija tacitnega in eksplicitnega znanja. Kombinacija kolektivnega 
eksplicitnega in tacitnega znanja se kaže v uigranosti tima. Kolektivno znanje je strateškega 
pomena za oblikovanje konkurenčnih prednosti (Conner, Prahalad, 1996). S stiki med 
posamezniki, skupinami se v podjetju oblikuje skupno znanje, s pomočjo katerega se ideje 
preoblikujejo v proizvodnjo in trženje (Kogout, Zander, 1993, str. 631) ter s tem v večjo 
konkurenčnost organizacije. 
 
Uporabnost znanja. Organizacije pridobivajo teoretično znanje z novimi zaposlitvami, z 
najemom svetovalcev in organiziranjem usposabljanja. Tako pridobljeno teoretično znanje z 
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uporabo postane praktično znanje, ki omogoča zaznavanje in reševanje izzivov (Argyris, 
1993). 
 
Tehnično, integrativno, aplikativno znanje 
 
Rezultat organizacijskega učenja Dess, Ireland, Zahra, Floyd, Janney in Lane (2003 v Kreiser, 
Marino, 2004) so: tehnično znanje, integrativno znanje in aplikativno znanje. Tehnično znanje 
se razvija na specifičnih področjih oziroma določenim namenom in omogoča specifične 
aktivnosti. Integrativno znanje vključuje kreiranje informacij s kombinacijo različnih 
tehnologij in procesov (na primer: uporaba novih kombinacij tehnologij za oblikovanje novih 
izdelkov). Aplikativno znanje pa vključuje oblikovanje organizacijskih sposobnosti, ki se jih 
lahko uporabi z namenom izkoriščanja prvih dveh oblik znanja. Skupna uporaba vseh treh 
oblik vodi v razvoj konkurenčnih prednosti organizacije (Zahra, Nielsen, Bogner, 1999 v 
Kreiser, Marino, 2004). 
 
Eden izmed načinov opredelitve organizacijskega znanja je glede na njegov izvor: znanstveno 
znanje je pridobljeno na podlagi znanstvenih raziskav, tehnološko znanje je tacitno ter 
eksplicitno in je rezultat razvojnega dela, podjetniško znanje je specifično povezano s 
poslovanjem in se nanaša na poznavanje izdelka, konkurence, kupcev … Barton (1995 v 
McDonald, 2002) deli skupno znanje na znanstveno, specifično za panogo, in specifično za 
organizacijo. V organizaciji se uporablja abstraktno in praktično znanje.  
 
Temeljno, dopolnilno, posebno in pomožno znanje 
 
Snell, Lepak, Zoundt (1999 v Ordonez de Pablos, 2003) delijo znanje glede na edinstvenost in 
njegovo strateško vrednost v štiri skupine. Specifično znanje (ang. idisynhratic knowledge) v 
prvem kvadrantu vključuje veliko edinstvenost, toda ni posebno uporabno za oblikovanje 
vrednosti za stranke. Znanje je potencialni resurs oblikovanja diferencirane ponudbe, 
konkurenčno prednost, ki jo je težko imitirati (Cohen, Levinthal, 1990).  Potrebno je razvijati 
vrednost takega znanja in predvsem ohranjati edinstvenost tega znanja v podjetju. Pomožno 
znanje (ang. compulsory knowledge) je v drugem kvadrantu, kamor spada predvsem znanje, 
potrebno za oblikovanje vrednosti za stranke, ki pa ni specifično za dano organizacijo. 
Običajno je rezultat izvajanja posameznih aktivnosti v podjetju. Temeljno znanje (ang. core 
knowledge) z veliko edinstvenostjo in veliko strateško vrednostjo omogoča oblikovanje 
strateške vrednosti in prednosti pred konkurenco. Organizacija mora vlagati v kadre in jih 
oblikovati v dolgoročno konkurenčno prednost; potrebno se je osredotočati na potencial in ne 
toliko na trenutne potrebe. V kvadrantu z manjšo edinstvenostjo in veliko strateško vrednostjo 
je dopolnilno znanje. Dopolnilno znanje (angl. ancillary knowledge) ni namenjeno za 
ustvarjanje dodane vrednosti in ni specifično za dejavnost podjetij. Gre za znanje ljudi, ki so 
za organizacijo sicer pomembni, vendar lahko to znanje pridobimo tudi drugje. 
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Slika 7: Oblike znanja v podjetju glede na edinstvenost in njegovo strateško vrednost 
 

 
 
Vir: Prirejeno po Snell, Lepak, Zoundt (1999) v P. Ordonez de Pablos, Knowledge flows and 

learning at interorganisational level: implications for management in multinational 
corporations, 2003. 

1.4.6. Znanje in kompetence podjetnikov 

 
Podjetništvo je zbir navad, atributov in veščin, zaradi katerih posamezniki in skupine 
oblikujejo spremembe in inovacije ter vključujejo veliko stopnjo negotovosti, kompleksnosti 
v vseh pogledih njihovega življenja (Gibb, 2005 v Hänti, 2008). Glede tega, zakaj so se 
posamezniki podali v podjetništvo, lahko podjetnike lahko delimo v dve skupini: eni so se 
podjetništva lotili zaradi podjetniške priložnosti, drugi zaradi nuje (GEM, 2002; 2005; 2010 v 
Nakhata, 2007). Prvi imajo visok nivo človeškega kapitala in podjetniških kompetenc. Čutijo 
podjetniško priložnost in so se sami odločil za podjetniško pot. Pri drugi skupini pa je 
podjetniška pot nastala zaradi nuje, imajo nižji nivo človeškega kapitala in malo podjetniških 
kompetenc. Težko se prebijajo skozi poslovanje in težko zaslužijo dovolj za življenje. 
Podjetniška kariera jim je nekako vsiljena. V deželah v razvoju je teh največ (GEM, 2004). V 
tem primeru človeški kapital vključuje leta študija, predhodnih izkušenj v panogi in 
podjetniške izkušnje. Podjetniške kompetence sestavljajo: kompetence prepoznavanja 
priložnosti, kompetence medsebojnih odnosov, analitike, inovativnosti, vodenja procesov, 
strateške kompetence, odnosa do ljudi, pripadnosti, osebne moči (Nakhata, 2007).  

Podjetniki so znani po neomajnih delovnih vrednotah in prizadevnosti, dolgem delavniku in 
dominantnem menedžerskem slogu. Pogosto se zaljubijo v organizacijo in so pripravljeni 
tvegati skoraj vse, da bi organizacija preživela (Antončič, Hisrich, 2002). Za uspešno 
poslovanje morajo podjetniki razumeti proces podjetništva, podjetniškega načina vodenja 
poslovanja. Razumeti morajo svoj položaj, kdo so in tudi funkcijo, ki jo imajo.  
 
Podjetnik pogosto razume in vidi celoto – še preden se odpre okno priložnosti. Gre preprosto 
za razumevanje konteksta informacij in običajno preprosto kombinacijo, ki podjetniku 
omogoči, da motivira in mobilizira potrebne resurse za realizacijo posameznega posla. 
Njihovo znanje je temeljno, abstraktno in pogosto ni v kontekstu (Bechard, Gregoire, 2005 v 
Zhang, Hamilton, 2010). Njihovo znanje mora vključevati kognitivno in socialno dimenzijo 
(Gherardi, Nicolini, Odella, 1998). Katero znanje mora obvladati podjetnik, je odvisno od 
poslovnega okolja, vrste in velikosti posla, ki ga vodi. Biti mora kreativen, samozavesten, 
poln entuziazma, imeti mora dobro intuicijo, vizijo, biti mora vpliven in imeti lastnosti vodje 
(Filion, 1996). Hisrich (Hisrich et al. 2005) spretnosti in znanja v podjetništvu razvršča v tri 
glavna področja: 1) splošne tehnične spretnosti, spretnosti poslovnega upravljanja in osebne 
podjetniške spretnosti (Slika 8) – splošno znanje so na primer pisanje, poslušanje, 
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predstavitve, organizacija, inštrukcije, delovanje v skupinah in tehnična znanja; 2) poslovno 
menedžersko znanje sestavlja znanje, potrebno za ustanovitev, razvoj in vodenje katerekoli 
organizacije; znanja s področja sprejemanja odločitev, trženja, upravljanja, financ, 
računovodstva, proizvodnje, nadzora, pogajanj so bistvena pri uvajanju in rasti novega 
organizacije; 3) zadnje področje je osebnostno podjetniško znanje – posamezni od navedenih 
dejavnikov razlikujejo podjetnika od menedžerja; sem sodijo notranji nadzor, sprejemanje 
tveganj, inovativnost, težnja k spremembam, vztrajnost in vizionarstvo v vodenju.   

 
Slika 8: Vrste spretnosti in znanja v podjetništvu 

 
Splošne tehnične spretnosti Spretnosti poslovnega 

upravljanja 
Osebne podjetniške 
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Vir: R.D. Hisrich, Organizational model for entrepreneurial education, 1992. 

 
Podjetnik je hkrati inovator in je sposoben prepoznati in izkoristiti poslovno priložnost ter jo 
razviti v izvedljivo in tržno zanimivo podjetniško idejo. Pri tem zbira in kombinira resurse.  
Podjetniške kompetence so ene izmed sedmih, ki jih Evropska unija izpostavlja kot ključne v 
sklopu vseživljenjskega izobraževanja (European Commision, 2004). Za podjetnike je 
značilno, da v različnih obdobjih rasti potrebujejo različna znanja in spretnosti (Filion, 1986; 
Chamard, 1988). Podjetništvo pogosto vidimo kot stil življenja (Gibb, 1998 v Onstenk, 2003).  
 
Kompetence običajno povezujemo z uspešnostjo, lahko jih spremljano na začetku, med 
procesi ali pa glede na rezultate. Kompetence podjetnika povezujemo z ustanoviteljem in 
vodjem organizacije (Mullins, 1996), usposobljenostjo in motiviranostjo za zagon ter uspeh 
organizacije. Koskinen (2003) deli kompetence v tri skupine: 1) tacitno znanje, to je znanje, 
ki ga posameznik zbira z doseganjem različnih ciljev, v različnih kontekstih in razmerah v 
svojem življenju; to znanje temelji na izkušnjah in se odraža v aktivnostih – v smislu 
evalvacije, vpliva, pogledov, pripadnosti, motivaciji (Nonaka, Takeuchi, 1995); 2) vpliv, 
motivacija in druge osebnostne lastnosti (obvladovanje stresa, občutek za humor), kjer 
posamezniki pokažejo ali skrivajo svoje značilnosti pri doseganju ciljev in so del kompetenc 
posameznika; 3) eksplicitno znanje je za razliko od tacitnega vidno in se ga lahko predstavi; 
tacitno znanje pojasni, kako stvari delujejo, eksplicitno znanje pa pojasni, zakaj stvari tako 
delujejo. 
 
Več značilnih kompetenc podjetnikov sta opredelila Chander in Jensen (1992): a)  sposobnost 
organiziranja in motivacije: učinkovito delegiranje, stalen razvoj organizacije, postavljanje in 
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koordinacija ciljev, nadzor, vpliv in vodenje, mobilizacija in razporejanje resursov ter 
maksimiranje rezultatov; sposobnost prepoznavanja priložnosti: prepoznavanje 
nezadovoljenih potreb, iskanje proizvodov in storitev, ki bodo prinašali koristi za stranke, 
prepoznavanje storitev in izdelkov, ki jih kupci želijo, izkoriščanje visoko kakovostnih 
poslovnih priložnosti; vodenje organizacije do žetve: koncipiranje novega posla, ne glede na 
okoliščine, izogibanje propadu, osebni razvoj; tehnične in funkcionalne kompetence: izkušnje 
na tehničnih in funkcionalnih področjih, obvladovanje tehničnih področij; politične 
kompetence: vključevanje ljudi s pomembnimi resursi, vključevanje komplementarnih timov 
in podpora kadrom. Kompetence lahko podjetnik skozi sinergijske učinke razširi na skupino 
(Mullins, 1996). 
 
Bird (2002) je sestavil listo kompetenc podjetnika: a) temeljne kompetence: povezovanje, 
prepoznavanje lastnih omejitev, strokovne kompetence, iskanje informacij; b) kompetence 
uspešnosti: tolerantnost, potreba po kontroli materialnih (finančnih) rezultatov, volja do dela, 
kreativnost, oblikovanje posebne ponudbe izdelkov oziroma storitev, oblikovanje 
organiziranosti organizacije, motiviranje zaposlenih, strateško in taktično načrtovanje, nadzor 
dela drugih, znanje o vodenju financ in denarnih tokov, oblikovanje in vodenje mrež, 
tehnološko znanje, znanje o računovodstvu, znanje o marketingu in prodaji, voditeljstvo, 
ustno komuniciranje, sposobnost vzpostavljanja odnosov; c) teoretične in specialistične 
kompetence: motivi in moč (predanost novemu poslu, potreba po kontroli (drugih in financ), 
praktični pogled, orientacija danes in v prihodnosti, dinamičnost, intuitivnost, fleksibilnost, 
samostojnost), nivo socialne vloge in samostojnosti (pogajanje, fleksibilnost v tranziciji, 
pogled velike slike, pozornost na terminski plan, prepoznavanje pogojev in kompleksnosti 
rešitev, čisti poslovni cilji, postavljanje lastnih vrednot, potreb in usmeritev, reševanje 
konfliktov, oblikovanje čustveno pozitivnih povezav, vodenje odnosa med družino in 
organizacijo, usmerjanje prehoda v odnosih), nivo sposobnosti (oblikovanje timov, učenje na 
izkušnjah);  
 
Onstenk (2003) deli kompetence v tri skupine: ključne osebnostne sposobnosti, vodstvene ter 
podjetniške kompetence. 1) Osebnostne kompetence so lastnosti osebe, katere rezultat in 
učinkovitost neposredno vplivata na posel (Spencer, Spencer v Bird 2002). Podjetnik ima 
zaposlitev z veliko večjo vključenostjo v poslovanje organizacije, njegova vloga in njegovi 
cilji so pomembni za uspeh (Reid, 1999). Van der Kuip (1998 v  Onstenk, 2003) je združil 
vrsto značilnosti, kot so: motivacija, potreba po avtonomiji in neodvisnosti, kreativnost, 
izvirnost, prevzemanje iniciative, prevzemanje tveganj, vzdržljivost, samozaupanje, 
nagnjenost h kontroli. Ključne sposobnosti se potrebne v zelo širokem spektru delovanja, na 
primer kreativni pristop na trg, kreativno spremljanje dogodkov … Pri določanju kompetenc 
so pomembni tudi kriteriji uspešnosti (na primer: preživetje, rast, lestvice uspešnosti v 
lokalnih medijih, samozadovoljstvo z rezultati ...). V naslednji fazi je pomembna uspešnost v 
regiji, panogi ali katerem drugem področju delovanja, kjer lahko uspešnost primerjamo z 
uspešnostjo ali neuspešnostjo drugih. 2) Vodstvene kompetence obravnavamo v povezavi z 
vodstveno vlogo podjetnika: v povezavi z načrtovanjem, organizacijo, finančnim 
menedžmentom, voditeljstvom in kontrolo (Onstenk, 2003). Veliko se jih nanaša na vodenje 
organizacije. Vodstvene kompetence so (Kolb, Boyatzis v Bird, 2002): a) voditeljstvo, ki 
zajema predvsem navduševanje za ideje, ustne predstavitve, navduševanje in motiviranje: 
vzpostavljanje odnosov (timsko delo, komuniciranje, sodelovanje), pomoč in delegiranje 
(vzpostavljanje zaupanja, razumevanje drugih, poučevanje, mentorstvo); b) sprejemanje, 
analiziranje in razumevanje informacij: prilagajanje (razumevanje vzrokov za konflikte in 
razhajanja, iskanje novih rešitev), zbiranje informacij (potreba po objektivnosti, uporaba 
tehnike in računalniških možnosti), analiza informacij (razumevanje poslovnih informacij, 
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organizacija informacij, pisanje poročil); c) analitične sposobnosti, kot so načrtovanje 
(sposobnosti dolgoročnega načrtovanja, sposobnost gledanja s ptičje perspektive, gradnja 
konceptualnih modelov), analiza kvantitativnih podatkov (uporaba statistike za analizo 
podatkov, uporaba metod finančne analize, oblikovanje raziskovalnih projektov), tehnologija 
vodenja (uporaba računalnika, uporaba kontrolnih sistemov); d) akcijske oziroma operativne 
sposobnosti: postavljanje in doseganje ciljev (postavljanje prioritet in izkoriščanje resursov). 
3) Podjetniške kompetence se dotikajo predvsem vloge podjetnika kot podjetnika, potrebne so 
za uspešno ustanovitev organizacije, njen zagon na trgu, za vodenje, za preživetje in rast. 
Kompetence se dotikajo področij prepoznavanja podjetniških priložnosti, interpretacije 
informacij o trgu, razvoja tržne naravnanosti in izgradnje mrež ter razvoja inovativne 
organizacije (Tolentino, 1998 in Gibb, 1998 v Onstenk, 2003). Podjetniške kompetence lahko 
združimo v sposobnost vodenja podjetniških aktivnosti in reševanje podjetniških problemov 
(Onstenk, 2003). 
 
Za podjetnika so pomembne kompetence: 1) prepoznavanja in analiziranja tržnih priložnosti; 
priložnost je odvisna od specifične kombinacije upravljanja s tveganji, vsebino in trgom 
(Onstenk, 2003); 2) komunikacije – sem prištevamo vzpostavljanje stika s strankami, 
dobavitelji, konkurenti, posredniki in drugimi deležniki v poslovnem okolju. Stik je 
pomemben za prepoznavanje potreb, pričakovanj in njihovem zadovoljstvu; 3) mreženja, 
vzpostavljanja povezav z drugimi; 4) sposobnost povezovanja podjetništva z zasebnim 
življenjem; podjetnik živi s podjetjem (Gibb, 1998 v Onstenk, 2003); 5) razvoja, učenja, 
upravljanja razvojnih procesov in mreže deležnikov ter fleksibilno strateško naravnanost; V 
večjih sistemih je za poslovanje pomembnih še 6 kompetenc: 1) identifikacije priložnosti, 
izbire in komercializacije novih idej ter razvoj nove organizacije pomembne še kompetence 
organizacije; 2) aktivnih kupcev; 3) inovatorjev oziroma povezovalcev tehnologij na nove 
načine; 3) podjetnikov oziroma prepoznavanja dobičkonosnih inovacij; 4) lastnikov tveganega 
kapitala, ki prepoznajo potencial in financirajo posel; 5) izstopa iz trga in uvajanja sprememb 
v lastništvu; 6) tehnologov, ki uvedejo uspešne inovacije v industrijsko proizvodnjo (Eliasson, 
Eliasson, 2006). 
 
Kompetence podjetnikov so popularen izraz značilnosti podjetnikov. Man et al. (2002) je 
analiziral strokovne objave avtorjev: Adam in Chell (1993), Bartlet, Ghoshall (1997), Baum 
(1994), Bird (1995), Chandler, Jansen (1992), Durkan et al. 1993, Gasse (1997), Hunt (1998), 
Lau et al. (1999), McClelland (1987), Mitton (1989), Snell in Lau (1994) in strnil kompetence 
v šest skupin: 1) kompetence, povezane s prepoznavanjem in izkoriščanjem tržnih  
priložnosti; 2) kompetence, povezane z medosebnimi odnosi: komuniciranje, zaupanje, 
vzpostavljanje povezav, medosebne veščine; 3) konceptualne kompetence, vezane na različne 
konceptualne veščine, ki se odražajo v vedenju: sprejemanje odločitev, razumevanje 
kompleksne situacije, prevzemanje tveganj in inovativnost; 4) organizacijske kompetence: 
vodenje internih in eksternih človeških, fizičnih, finančnih in tehnoloških resursov, ki 
vključujejo usposabljanje, izgradnjo timov, vodenje zaposlenih in kontroling; 5) strateške 
kompetence: sposobnost postavljanja, vodenja in vrednotenja strategije; 6) kompetence 
pripadnosti, ki vodijo podjetnika, da vztraja naprej pri svojem poslu; Kompetence so 
vedenjske, raziskovalci jih spremljajo z analizo značilnosti podjetnika, s časom se spreminjajo 
in se jih da pridobiti (Bird, 1995 v Man et al., 2002). 
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2. OŽJE ZNANSTVENO PODROČJE PROUČEVANJA  

V drugem poglavju obravnavamo posamezne dimenzije ožjega znanstvenega področja 
proučevanja. V prvem delu smo povzeli ugotovitve povezane s  podjetniško naravanost, sledi 
poglavje o tržni naravnanosti, v nadaljevanju pa se posvečamo učenju in kreiranju znanja. 
Nato smo natančneje pozeli ugotovitve povezane z organizacijskim kreiranjem znanja (model 
SECI). Na koncu pa smo na kratko obdelali še teoretična izhodišča povezana z ugotavljanjem 
uspešnosti in klasifikacij podjetij. 
 
Za zagotavljanje konkurenčne prednosti organizacij so pomembne: usmerjenost k strankam 
in/oziroma tržna naravnanost (Deshpande et al., 1993; Day, 1992, 1994; Harris, Ogbonna, 
2001; Kohli, Jaworski, 1990; Kohli et al., 1993; Narver, Slater, 1990; Webb et al., 2000), 
podjetniška inovativnost (Covin, Slevin, 1989; Drucker, 1985; Jefferson, Rawski, 1994; 
Morris, Paul, 1987; Tan, 2001) in seveda naravnanost k učenju (Baker, Sinkula, 1999; Hunt, 
Morgan, 1996; Ames, Steger, 2000; Sinkula, 1994; Sinkula et al., 1997; Zahra et al., 2000). 
Največ raziskav, ki dokazujejo prednosti tržne in podjetniške naravnanosti ter naravnanosti k 
učenju, je bilo opravljenih v Zahodni Evropi in ZDA, manj raziskav je bilo opravljenih na 
področju Vzhodne Evrope, bivše Sovjetske zveze, Kitajske … (Hooley, 2000). Povezanost 
posameznih spremenljivk posameznih naravnanosti je odvisna od kulture posameznega okolja 
(Liu et al., 2003). Razumevanje povezav zagotavljanja in učinkovitega uvajanja podjetniške 
naravnanosti mora vključevati notranje organizacijske procese (Lumpkin, Dess, 1996; 
Wiklund, Shepherd, 2005) in upravljanje z resursi, na primer z znanjem, med poslovnimi 
enotami (Floyd, Lane, 2000 v De Clercq et al., 2009). V povezavi z vlogo resursov 
organizacije (Wiklund, Shepherd, 2005), tržne naravnanosti (Bhuian et al., 2005) in 
strateškega izkoriščanja priložnosti je pomemben socialni vidik. Ta zagotavlja, pospešuje ali 
zavira izmenjavo znanja, ki lahko ostane v veliki meri neizkoriščeno (De Clercq et al., 2009). 
Izmenjava znanja omogoča združevanje, kombiniranje (De Luca, Atuhene-Gima, 2007) in 
kreiranje novega znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995). 

2.1. Podjetniška naravnanost 

Raziskovalci, ki proučujejo podjetništvo, med seboj ločijo: podjetništvo (Miller, 1983), 
korporacijsko podjetništvo (Zahra, 1993; Lumpkin, Dess, 1999), notranje podjetništvo 
(Kuratko et al, 1990), podjetniško in strateško odločanje (Covin, Slevin, 1991), podjetniške 
strategije (Lumpkin, Dess, 1997) in podjetniško naravnanost (Lumpkin, Dess, 1996; Knight, 
2000, Wiklund, 1999). Podjetništvo pojasnjujejo kot obliko vodenja in strateškega usmerjanja 
(Guth, Ginsberg v Lyon, Lumpkin, Dess, 2000), vstop na nove trge (Vesper, 1980), izziv 
posameznika in malega podjetja, različnih oblik ustanavljanja podjetij (Miller, 1983; Covin, 
Slevin, 1991).   
 
Veliko raziskav je usmerjenih k razumevanju koncepta delovanja podjetnikov (Rauch, 
Wiklund, Frese, Lumpkin., 2009, Antončič, Hisrich, 2003) in podjetniški naravnanosti 
(Covin, Green, Slevin, 2006 v Rauch, Wiklund, Frese, Lumpkin, 2009). Razlika med 
podjetništvom in podjetniško naravnanostjo je podobna tisti na področju strateškega 
upravljanja med vsebino in procesi (Bourgeis, 1980 v Jun, Deschoolmeester, 2006), 
podjetništvo odraža predvsem vsebino, podjetniška naravnanost pa procese (Jun, 2003). Pri 
proučevanju podjetništva raziskovalce zanima »kaj podjetniki delajo?«, pri proučevanju 
podjetniške naravnanosti pa »kako podjetniki uspejo?« (Stevenson, Jarrilo, 1990), kako se 
lotiti podjetništva oziroma kako narediti posel uspešen (Richard, Barnett, Dwyer, Chadwick, 
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2004). Proučevanje podjetniške naravnanosti se ukvarja s problemi: »kako se podjetniške 
aktivnosti udejanjajo«, »na kakšen način gredo podjetniki skozi podjetniški proces« in 
»kakšna so občutja podjetnikov pri uresničevanju svojih podjetniških zamisli, ko poizkušajo 
biti drugačni od drugih«.  
 
Miller in Friesen (1982) sta bila med prvimi, ki so predstavili konstrukt podjetniške 
naravnanosti. Zgodnje raziskave podjetniške naravnanosti izhajajo iz mnenja, da so podjetja 
podjetnikov bolj nagnjena k tveganju kot druge vrste podjetij, posebej v pogojih negotovosti 
(Mintzberg, 1973; Khandwalla, 1977 v Kreiser, Davis, 2010, str. 40). Lumpkin in Dess (1996) 
predlagata, da podjetniška naravnanost predstavlja ključne podjetniške procese pri 
ustanavljanju novih organizacij in sprejemanju. Razlike med podjetništvom in podjetniško 
naravnanostjo so postale jasnejše z osnovno opredelitvijo (Stevenson, Jarilo, 1990; Lumpkin, 
Dess, 1993; Quince, Hugh, 2003; Richard et al., 2004), ki se dotika dosežkov podjetnikov na 
različne načine. Poslovna naravnanost v podjetju se dotika predvsem odločanja v smislu 
vodenja (Miles, Arnold, 1991).  
 
Podjetniška naravnanost organizacije je konstrukt (Covin, Slevin, 1991), tesno povezan s 
strateškim upravljanjem in strateškim odločanjem (Burgelman, 1983; 1982; Lumpkin, Dess, 
1996; Covin, Slevin, 1993). Izhaja iz strateškega vodenja (Mintzberg v Rauch et al., 2009, 
Wiklund, Shepherd, 2003, 2005) in predstavlja osnovo podjetniškemu vedenju (Covin, 
Slevin, 1991; Wiklund, 1999), načinu odločanja in aktivnostim (Rauch et al., 2009). Lumpkin 
in Dess (1996) sta se pri raziskovanju  osredotočala predvsem na pomembne sestavine 
podjetništva, ki sta jih opredelila kot podjetniško naravnanost. McGrath in Macmillan (2000) 
ugotavljata, da morajo strategi vključevati podjetniški način razmišljanja, v kolikor želijo 
zaznati priložnost, združiti resurse in to izkoristiti (Hitt, Ireland, Camp, Sexton, 2001). 
Uspešnost strateškega vodenja je odvisna od stopnje podjetniške aktivnosti v smislu 
inovativnosti, prevzemanja tveganj. Koncept podjetniške naravnanosti pojasnjuje njihovo 
razmišljanje, kadar se lotevajo novih poslov,  koncept ponuja uporaben okvir za raziskovanje 
(Lumpkin, Desss, 2001).   
 
Podjetniška naravnanost se odraža v poslovanju organizacije in njenih aktivnostih (Lumpkin, 
Dess, 1996) ter vedenju (Covin, Slevin, 1990; Wiklund, 1990), predvsem v načinu, kako 
delajo, in manj na tem, kaj delajo (Lumpkin, Desss, 1996). Vključuje željo po inoviranju, 
prevzemanju tveganj, avtonomnemu vodenju aktivnosti, proaktivnosti in  agresivnejšem 
nastopu kot konkurenti pri novih tržnih priložnostih (Lumpkin, Dess, 1996; Wiklund, 
Shepherd, 2005). Podjetniška naravnanost je gonilo, ki navdušuje za prevzemanje iniciative 
(Burgelman, 1983, Wiklund, 1999), za izkoriščanje prednosti pionirjev in težnjo izkoristiti 
okno priložnosti. Je pomembna za vodenje rasti in preživetja organizacij ter tudi za 
ekonomsko blaginjo narodov (Morris, 1998). Povezana je z ustanavljanjem novih organizacij 
in odločanjem, s katerimi posli se ukvarjati in kako narediti posel uspešen. Podjetniška 
naravnanost je proces (Lumpkin, Dess, 1996, str. 136), ki temelji na strateški izbiri, na 
iniciativi in aktivnostih oseb, ki delujejo v procesu dinamičnih aktivnosti (Lumpkin, Dess, 
1996, 136), povezana je s prepoznavanjem in izkoriščanjem tržnih priložnosti (Ireland, Hitt, 
Sirmon, 2003, Wiklund, Shepherd, 2003). Je sposobnost vršnega vodstva prevzemanja 
preračunljivega tveganja, inovativnosti in proaktivnosti (Morris, Paul, 1987). 
 
Podjetniško naravnane organizacije uvajajo novosti in prevzemajo tveganja za nove izdelčno 
trženjske strategije (Miller, Friesen, 1982). Ključ uspeha je prehod od ideje do učinkovite 
komercializacije na trgu ter ugodnega sprejema novosti pri strankah. Atuathene Gima in Ko 
(2001) opisujeta podjetniško naravnanost kot fenomen, ki se odraža v sposobnosti 
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organizacije pri povezovanju proaktivnosti in agresivni iniciativi za izkoriščanje 
konkurenčnega okolja kot prednosti. Organizacije z visokim nivojem podjetniške 
naravnanosti opazujejo in spremljajo poslovno okolje, iščejo poslovne priložnosti in 
izboljšujejo svoj položaj na trgu (Covin, Miles, 1999). Brown (2008, str. 90) pri več 
uveljavljenih blagovnih znamkah ugotavlja, da so zasnovane na inspiraciji, temelječi na 
globokem poznavanju življenja strank, in upoštevanju kulturnih ter socioekonomskih razlik. Z 
opazovanjem in spremljanjem okolja prepoznavajo, bolje razumevajo in zadovoljujejo 
potrebe strank, uravnavajo tveganja in se soočajo s konkurenti. Zanje so značilni hitri odzivi 
in kapitalizacija nastalih priložnosti. To kaže, da podjetniška naravnanost omogoča 
izkoriščanje premijskih tržnih segmentov in pobiranje smetane pred konkurenti (Zahra, 
Covin, 1995), kar predstavlja potencial za dosežke tudi v prihodnje.  
 
Natančnejšo opredelitev podjetniške naravnanosti sta vpeljala Lumpkin in Dess (1996), ko sta 
sposobnost avtonomnosti, inovativnosti, prevzemanja tveganj in proaktivnega ukrepanja 
povezala s soočanjem s tržnimi priložnostmi. Pri podjetnikih prevladuje proaktivna tržna 
naravnanost (Webster, 1981 v Jun, 2006). 
 
Morris in Paul (1987 v Jun, 2006) podjetniško naravnanost opredeljujeta kot način uravnave 
tveganja, inovativnosti in težnje po proaktivnosti, Lumpkin in Dess (1996) pa kot metodo, 
prakso in sistem odločanja; odraža se v želji po podjetniškem ravnanju (Wiklund, 1998). 
Strokovna literatura aplicira podjetniško naravnanost na podjetjih in podjetnikih oziroma 
vršnih menedžerjih (Jun, 1996). Podjetniška organizacija uvaja tržne inovacije, vključuje 
tveganja in se ob vstopu na trg s konkurenco sooča s proaktivnimi inovativnimi pristopi 
(Miller, 1983). Podjetniška naravnanost organizacije predstavlja avtonomnost, inovativnost, 
prevzemanje tveganj in proaktivnih aktivnosti pri soočanju s tržnimi priložnostmi (Lumpkin, 
Dess, 1996). Tako strategija diferenciacije kot strategija vodenja nizkih stroškov omogočata 
pozicioniranje na trgu in proaktivno spremljavo okolja, prevzemanje tveganj in inovacije 
(Lumpkin, Dess, Covin, 1997).  
 
Podjetniška naravnanost je nabor povezanih aktivnosti oziroma procesov (Lumpkin, Dess, 
1997; Milles, Arnold, 1991; Morris, Paul, 1987; Smart, Canont, 1994), ki niso vezane le na 
kreiranje novih organizacij (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2000).  
 
Proučevanje strategije organizacije (Richard, 2000 v Ireland, 2007) in strategij sprememb 
procesov je povezano s študijem različnih načinov vodenja, oblikovanjem strategije in 
vključevanjem posameznikov na vseh nivojih in funkcijskih področjih upravljanja 
(Burgelman, 1983). Mintzberg (1973) loči tri tipe strategij: podjetniške, načrtovane in 
prilagoditvene. Podjetniške strategije povezujemo s podjetniško naravnanostjo. Podjetniška 
naravnanost je način sprejemanja strategije in odločanja, temelji na strateški izbiri možnosti 
na podlagi vzgibov in aktivnosti oseb (Lumpkin, Dess, 1996). Lumpkin in Dess (1996) jo 
pojasnjujeta kot splet procesov v povezavi z metodami, prakso in načinom odločanja. 
Podjetniška naravnanost je vezana na sprejemanje odločitev v skladu z vizijo, oblikovanje 
konkurenčnih prednosti, uvajanje novosti in odzivnost, odraža se v procesih, praksi, 
odločanju, oblikovanju nove ponudbe (Lumpkin, Dess, 1996; 1997; Stevenson, Jarillo, 1990), 
vodi k dejanjem, kot na primer vstop na nove trge, proizvodnja novih izdelkov in podobno 
(Lumpkin, Dess, 1997). Nabor vključuje: načrtovanje, analizo, sprejemanje odločitev, različne 
vidike organizacijske kulture, vrednot in poslanstva (Hart, 1992); zaznamo ga kot proces 
oblikovanja strategije na nivoju organizacije, ki izkorišča lastne sposobnosti in vizijo 
oblikovanja konkurenčnih prednosti. Podjetniška naravnanost sestoji iz procesov, strukture in 
navad (Lumpkin, Dess, 1996). Lumpkin in Dess (2001) govorita o procesu oblikovanja 
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podjetniške strategije oziroma o povezavi z vodenjem.  Podjetniške aktivnosti usmerjajo 
poslovanje organizacije na nova področja delovanja, kjer so rezultati negotovi (Wik1und, 
1999; Zahra, Covin, 1995). Organizacije, ki so podjetniško naravnane, se na informacije v 
okolju odzivajo hitro in so nagnjene k učenju v povezavi s svojim raziskovalnim delom 
(McGrath, MacMillan, 2000). Dean in Thibodeaux (1994 v Green et al., 2008) poročata o 
signifikantni pozitivni povezanosti med strateško prilagodljivostjo in podjetniško 
naravnanostjo. 
 
Nove organizacije razpolagajo z omejenimi finančnimi in menedžerskimi resursi (Eisenhard, 
Schoonhoven, 1990 v Li, Huang, Tsai, 2009), zato morajo biti še posebej previdne pri 
strateških usmeritvah. Glede na teorijo, temelječo na resursih, je podjetniška naravnanost 
resurs, ki omogoča prednost in pozicioniranje konkurenčnih prednosti (Hunt, Morgan, 1995). 
Razvoj te naravnanosti vključuje zaposlene v aktivnosti, povezane z znanjem.  Glede na 
prednosti, povezane s teorijo resursov, je znanje resurs, ki ga ni enostavno prenašati in 
posredovati zaradi svojih značilnosti (tiho znanje in neločljivost) (Grant, 1996).  
 
Da se lahko pravočasno odziva na dinamično in konkurenčno okolje, mora organizacija 
preoblikovati strateško naravnanost v strateške aktivnosti, dosegati cilje in uspešno poslovati, 
z osredotočenjem na kreiranje znanja. Znanje in implementacija znanja omogočata 
učinkovitost in kreiranje vrednosti (Nonaka, Konno, 1998; Nonaka, Takeuchi, 1995). 
Povezanost podjetniške naravnanosti z rezultati poslovanja (Lumpkin, Dess, 2001; Rauch et 
al, 2009; Wiklund, Shepherd, 2003, 2005; Zahra, Covin, 1995) je kompleksna, nanjo vpliva 
intenzivnost podjetniške naravnanost, pa tudi drugi dejavniki (Lumpkin, Dess, 2001; 
Wiklund, Shepherd, 2005).   
 
Podjetniška naravnanost ni vedno oblikovana ali spodbujena s strani vršnega vodstva, ampak 
je odraz strateške usmeritve več različnih nivojev upravljanja (Stevenson, Jarillo, 1990), 
omogoča korporacijsko podjetništvo (Morris, Paul, 1987), podpira notranje podjetništvo 
(Burgelman, 1983) in »razpršeno« podjetništvo, ki vključuje več nivojev upravljanja in 
oblikovanja podjetniške strategije (Birkinshaw, Hood, Young, 2005).  

2.1.1. Dimenzije podjetniške naravnanosti  

 
Podjetniška naravnanost sestoji iz procesov, strukture in navad (Lumpkin, Dess, 1996), njene 
dimenzije predstavljajo povezavo med procesi oblikovanja strategije in podjetniškega 
odločanja (Miller, 1983; Covin, Slevin, 1991). Odraža se v dimenzijah: inovativnost, 
proaktivnost, prevzemanje tveganj, konkurenčna agresivnost in avtonomija (Miller, 1983; 
Lumpkin in Dess, 1996). Vsaka od teh dimenzij je lahko različno izražena (Kreiser, Marino, 
Weaver, 2002; Lumpkin, Dess, 1996, 2001). 
 
Iz pregleda in povezovanja bibliografskih virov o strategijah in podjetništvu, ki so jih objavili 
Covin, Slevin (1991), Miller (1983), Miler in Friesen (1978), Venkatraman (1989), Rauch et 
al. (2009), izhajajo temelji opredelitve podjetniške naravnanosti. Miller (1983) je postavil 
izhodišča z ugotovitvijo, da podjetniško naravnane organizacije v izdelkih vključujejo tržne 
inovacije, prevzemajo tvegane posle in prvi prihajajo na trg s proaktivnimi inovacijami (1983, 
str. 771). Miller (1983) ter kasneje Covin in Slevin (1991) opredeljujejo inovacije, 
prevzemanje tveganj in proaktivnost kot ključne dimenzije podjetniške aktivnosti, ki 
predstavljajo strateško naravnanost organizacije. Nanje so se pri svojem raziskovalnem delu 
osredotočali naslednji avtorji: Covin in Slevin (1991), Green et al. (2008), Jun (2006), Keh et 
al. (2007), Miller (1983) in drugi. Podjetniška naravnanost pozicionira organizacijo v 
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potencialno večjo negotovost (Green et al., 2008), njena akcijska naravnanost ima lahko 
napačne strateške odločitve zaradi napačne ocene odziva konkurentov, povpraševanja ali 
težav pri uvajanju novih tehnologij in izdelkov. Organizacije, ki so strateško reaktivne, se 
odzivajo na situacijo in zmanjšujejo tveganje (Green et al., 2008). 
 
Posamezne dimenzije podjetniške naravnanosti proučujemo neodvisno ali pa v kombinaciji 
(Covin et al., 2006 v Rauch et al., 2009; Lumpkin, Dess, 1996; Jun, 2006; Lamadrid, et al., 
2008). Vsaka dimenzija se lahko odraža komplementarno z ostalimi ali pa v povezavi z njimi 
(Lyon et al., 2000). Vsaka ima lahko različen pomen pri uspešnosti organizacije. Povezanost z 
uspešnostjo organizacije pa je ključna točka z vidika strateškega vodenja (Schendel, Hofer, 
1979 v Lyon et al., 2000) in podjetništva (Murphy, Trailer, Hill, 1996 v Lyon et al., 2000).  
 
Nekatere študije obravnavajo podjetniško naravnanost kot enovito, druge pa kot 
večdimenzionalni konstrukt (Jun, 2006; Kreiser, Marino, Weaver, 2002; Lumpkin, Dess, 
1996, 2001). Jun (2006, str. 53–64) je proučeval med letoma 1960 in 2001 objavljene članke: 
Schumpetera (1934), McClelanda (1960), Brochaus (1980), Begleyja in Boyda (1987), 
Liebermana in Montgomeryja (1988), Jeningsa in Younga (1990), Stevensona in Jarila (1990) 
Zahre (1993), Zahre in Covina (1993), Kotabeja in Swana (1995), Shana, Venkantaramana in 
MacMillana (1995), Sitkina in Weingarta (1995) in druge. Ugotovil je, da so praktično vse 
raziskave izvedene na nivoju organizacij, proučevane dimenzije pa predvsem na: 
inovativnosti, prevzemanju tveganj in proaktivnosti. To so ključne dimenzije podjetniške 
naravnanosti (Covin, Slevin, 1989; Jun, 2006; Wiklund, 1999, Wiklund, Shepherd, 2003, 
2005; Zahra, Covin, 1995). Tem dimenzijam (inovativnost, proaktivnost in prevzemanje 
tveganj) sta Lumpkin in Dess (1996) dodala še dve: konkurenčno agresivnost in avtonomijo. 
Dimenziji konkurenčna agresivnost in avtonomija sta v močni medsebojni korelaciji in ju zato 
številni raziskovalci združujejo v en enovit faktor (Rauch et al., 2009).  
 
Posamezne dimenzije lahko proučujemo ločeno (Lumpkin, Dess, 1996) ali pa kot sestavljen 
konstrukt (Kreiser, Marino, Weaver, 2002; Lumpkin, Dess, 1996, George, 2006 v Rauch et 
al., 2009). Lahko se spreminjajo neodvisno druga od druge (Kreiser et  al., 2002; Lumpkin, 
Dess, 1999), njihovo spreminjanje je vezano na kontekst poslovanja. Vsaka dimenzija vpliva 
na obnašanje organizacije. Študije podjetniške naravnanosti v različnih državah kažejo razlike 
med dimenzijami podjetniške naravnanosti (Knight, 1997), na primer: strateška agresivnost je 
pri deležnikih v posameznih kulturah pozitivno sprejeta, pri drugih pa ne (Rauch et al., 2009, 
str. 7) Nekateri raziskovalci so mnenja, da je podjetniško naravnanost najlažje opazovati kot 
enodimenzionalni konstrukt (Covin, Slevin, 1989; Knight, 1997), saj da merjenje različnih 
dimenzij različen rezultat.  
 
Lumpkin in Dess (1999) ugotavljata, da za uspešen zagon nove organizacije zadošča, tudi če 
niso razvite oziroma izražene vse dimenzije podjetniške naravnanosti. Uspešnost je odvisna 
od podjetniške naravnanosti ter od dejavnikov zunanjega in notranjega okolja. Hughes in 
Morgan (2007) ugotavljata pomembno vlogo inovativnosti in proaktivnosti. 
 
Inovativnost je predpogoj in se odraža v kreativnosti, odprtosti za poizkuse z novimi idejami 
ter drugih aktivnostih, povezanih z uvajanjem novih izdelkov/storitev, na obstoječe in nove 
trge ter tudi tehnološkega voditeljstva skozi razvoj procesov in izboljšav. V proces 
inovativnosti organizacija lahko vključuje notranje in zunanje resurse v smislu doseganja 
inovativnih rešitev. 
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Prevzemanje tveganj. Prevzemanje tveganj v povezavi s podjetništvom omenja že Richard 
Cantillon (leta 1730 v Jun, Deshoolmeester, 2006); povezano je z vstopanjem v področje 
neznanega, z vključevanjem lastnih in drugih resursov za poslovanje v negotovem okolju. Pri 
tem je pomembno zmanjševanje in obvladovanje tveganj. Pomembno vlogo imajo viri 
tveganega kapitala, lokalni izobraževalni sistem, državna podpora in tehnološka podpora.  
 
Proaktivnost je odziv oziroma iskanje priložnosti, izkoriščanje novih možnosti za izdelke 
oziroma storitve, za doseganje prednosti pred konkurenti in prilagoditve ponudbe za bodoče 
povpraševanje. Proaktivnost se odraža v odnosu do tržnih priložnosti. 
 
Lumpkin in Dess (1996) sta predlagala še dve dodatni dimenziji podjetniške naravnanosti. 
Glede na Millerjevo (1983) opredelitev in rezultate raziskav (Burgelman, 1984; Hart, 1992; 
MacMillan, Day, 1987; Venkatraman, 1989) sta poleg inovativnosti, prevzemanja tveganj in 
proaktivnosti določila še konkurenčno agresivnost in avtonomnost kot pomembni dimenziji 
podjetniške naravnanosti. Organizacije, ki so podjetniško naravnane, in organizacije v prvih 
fazah rasti se soočajo s priložnostmi in nevarnostmi v zunanjem okolju, ki omejuje in hkrati 
omogoča uspeh zgodbe. Millerjeva opredelitev (1983) se je omejevala na odziv podjetnika na 
priložnost. Zato sta Lumpkin in Dess (1996) dodala konkurenčno agresivnost in avtonomnost. 
 
Konkurenčna agresivnost (Lumpkin, Dess, 2001, str. 431) se odraža kot intenzivnost odziva 
na konkurente na trgu. Spremljamo jo kot intenzivnost odziva organizacije na druge 
ponudnike, tekmece. Na aktivnosti konkurentov se lahko odziva ostro in odločno ali pa 
mlačno, konkurenčna agresivnost se odraža tudi kot izziv za vstop na trg in izboljšanje 
tržnega položaja. 
 
Avtonomnost: Burgelman (1984) in Hart (1992) ugotavljata, da je podjetnik po naravi 
ustvarjalen, kreativen in želi biti samostojen, zato je avtonomna neodvisnost pomembna pri 
podjetnikih in podjetniških timih pri uvajanju in vodenju novih poslov. Avtonomija je 
neodvisna funkcija, ki jo izvajajo vodje oziroma timi, ki sprejemajo odločitve o novih poslih 
(Rauch et al., 2004). Avtonomnost (Lumpkin, Dess, 2001, str. 431) je opredeljena kot 
neodvisna aktivnost posameznika ali tima, ki združuje oblikovanje vizije in njeno udejanjanje. 
 
Lumpkin in Dess (1996) sta opredelila še eno dimenzijo, in sicer motivacijo, ki jo ostali 
avtorji običajno ne omenjajo. Motivacija se odraža pri načinu dela – motiviranja zaposlenih za 
pripadnost, dobro delo in navdušenje za projekte. Motivacije kot dimenzije podjetništva v 
doktorski disertaciji posebej ne obdelujemo.  

2.1.1.1. Inovativnost 

 
Inovativnost je kreiranje nečesa novega, kreativnost je dopolnjevanje izboljšav oziroma  
rešitev odprtih vprašanj v smislu človeških aktivnosti (Amabile; 1997, str. 367). Odraža se v 
podpori kreativnosti in s poizkusom, v razvoju novih izdelkov, tehnologij internih procesov in 
postopkov (Knight, 1997; Lumpkin, Dess, 1996), kar je še posebej pomembno v dinamičnem 
poslovnem okolju (Miller, 1983; Zahra, 1993). Odraža se v odmiku s položaja »status quo« v 
nove ideje. Brez inovacij podjetje izgubi svojo pozicijo, tržni delež in pade mu prodaja 
(Miller, 1988 v Kreisner, Davis, 2010). V poslovnem smislu gre za nove posle, procese, vstop 
na nove trge ter nove možnosti izrabe resursov. Inovativnost in inovacije predstavljajo eno 
izmed temeljnih dimenzij podjetniške naravnanosti. V literaturi se pojavljajo v povezavi z 
raziskovanjem in razvojem (Miller, Friesen, 1982; Timmons, 1999; Zahra, Covin, 1993), 
prenosom tehnologije (Scherer, 1980, Karagozoglu, Brown, 1988 v Jun, 2006), inovativno 
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organizacijskimi strukturami (Miller, 1983; Gartner 1988) ter komercializacijo novih izdelkov 
(Covin, Slevin, 1996).  
 
Inovacije so kritičen dejavnik tudi v korporacijskem podjetništvu, pomemben je razvoj novih 
izdelkov in trgov (Jennings, Young, 1990), ostale dimenzije podjetniške naravnanosti pa 
razvoj podpirajo (Covin, Miles, 1999). Inovativne organizacije imajo lahko širok spekter 
veščin in znanja, ki ga lahko koristijo za gradnjo pomembnih kompetenc (Zahra, Garwis, 
2000). Glede na teorijo resursov so inovacijske kompetence resurs konkurenčnih prednosti 
globoko ukoreninjene v kontekst organizacije, težko jih je natančno opredeliti ter posnemati 
(Barney, 1991; Hunt, Morgan, 1995; Nonaka, 1994).  
 
Pomembnost inovativnosti poudarjajo še drugi avtorji. Schumpeter (1934) je bil eden prvih, ki 
je podjetnika povezoval z inovacijami, razvojem novih izdelkov in procesov. Podjetnika je 
označil kot kreativnega destruktorja (Schumpeter, 1934), ki z novo kombinacijo podira staro 
iz ravnotežja in ustvarja novo. Chen, Greene, Crick (1998) so opredelili šest dejavnikov, ki 
določajo podjetnika inovatorja: prevzema tveganje, prenaša ideje, je vodja, povezovalec, 
zmanjšuje tveganje in dosega zadane cilje. Kreativnost in inovativnost razlikujeta podjetnika 
od menedžerja (Timmons, 1990). Podjetniško kreativnost označimo kot željo po kreativnosti 
in poizkusih v uvajanju novih izdelkov oziroma storitev ter novosti v tehnologiji in razvoju 
novih procesov (Lumpkin, Dess, 1996).  
 
Inovacije so specifično orodje podjetnikov, s katerim izkoriščajo spremembe kot priložnost za 
različne posle in storitve (Drucker, 1985). Inovativnost se odraža v kreativnih procesih, 
preizkušanju novih idej, tehnologij, ki lahko vodijo v nove proizvodne procese in imajo za 
rezultat razvoj novih izdelkov in storitev za obstoječi in za nove trge (Keh et  al., 2007) ter 
oblikujejo nove rešitve za potrebe in želje strank (Huges, Morgan., 2007). Inovativnost se 
kaže v aktivni implementaciji idej v procesih in izdelkih (Hurley, Hult, 1998), pri vstopu na 
nova področja delovanja in iskanju novih možnosti ter oblikovanju diferenciacije in razvoju 
novih rešitev (Cho, Pucik, 2005 v Huges, Morgan, 2007). Inovativnost je samostojen in zelo 
pomemben glasnik rasti (Brüdel, Preisendorfer, 2000 v Huges, Morgan, 2007). Je pozitivno 
povezana z uspešnostjo organizacije (Lumpkin, Dess, 1996), vodi k inovacijam izdelkov in 
procesov, pomaga podjetju k svežini tržnih operacij in izboljšanju dobičkonosnosti (Lumpkin, 
Dess, 1996; Miller, 1983; Zahra, Garvis, 2000) ter zagotavlja konkurenčne prednosti s 
kreativnim razmišljanjem skozi aktivnosti učenja (Calantone, Cavusgil, Zhao, 2002 v Huges 
et al., 2007). Inovacije, ki vključujejo nove oziroma izboljšane tehnologije, vključujejo tudi 
proces tehničnega in menedžerskega učenja (Bersant, Francis, 1999).  
 
Inovacije se ne zgodijo spontano (Ko, Butler, 2007). Invencije letala, parnega stroja, 
tiskarskega stroja so nastale zaradi bratov Wright, Watta in Guttemberga na podlagi dolgega 
procesa. Inovatorji so prišli do svojih rezultatov s spremljanjem širokega spektra informacij, 
povezanih pa tudi nepovezanih s temeljno vsebino njihove inovacije. Potrebno je spremljati 
tržno sliko, uporabljati tržno informacijski sistem in stremeti k večji uspešnosti (Han, Kim, 
Srivastava, 1998; Hurley, Hult, 1998). Razvoj je povezan z razširjenostjo in značilnostmi 
tržne naravnanosti organizacije (Atuahene-Gima, 1996; 1995; Frambach, Prabhu, Verhallenn, 
2004 v Renko, Carsrud, Bränanback, 2009). Ta naravnanost organizacije vpliva na 
sprejemanje informacij, ki vodijo k inteligentnim rešitvam (Slater, Narver, 1995). Kupci 
predstavljajo pomemben resurs informacij za izboljšave, zato številni v razvoj vključujejo 
svoje partnerje in kupce (Campbell, Cooper, 1999 v Renko, Carsrud, Bränanback, 2009). Za 
male organizacije so informacije o potrebah strank drage in kompleksne (Renko, Carsrud, 
Bränanback, 2009). Pri razvoju povsem novih izdelkov je uporabnost klasičnih metod 



53 

spremljanja potreb in želja omejena, saj stranke niso sposobne artikulirati vseh potreb 
(Adams, Day, Dougherty, 1998 v Renko, Carsrud, Bränanback, 2009).   
 
Inovativnost je napovedovalec rasti (Brüdel, Preisendörfer, 2000 v Hughes, Morgan, 2007), 
visoka stopnja inovativnosti omogoča vstop na nova področja, utrjevanje prisotnosti na 
obstoječih trgih in iskanje novih možnosti (Garud, Nayyar, 1994; Hult, Ketchen, 2001), 
omogoča diferenciacijo in razvoj boljših rešitev od konkurence (Hughes, Morgan, 2007).  

2.1.1.2. Prevzemanje tveganj 

 
Prevzemanje tveganj je pomembna dimenzija podjetništva (Antončič, Hisrich, 2003). Že leta 
1800 jo je John Stuart Mill določil kot pomemben atribut podjetnika. Prevzemanje tveganj je 
povezano s tveganji, s katerimi so se podjetniki pripravljeni soočiti, ko se odločajo za velike 
in tvegane posle, ki imajo lahko tudi hude posledice (Miller, Friesen, 1978, str. 923). 
Podjetnik prevzema tveganje dobička in izgube (Cantilon, 1734). Rowe (1988) opredeljuje 
prevzemanje tveganj kot prevzemanje, da se zgodi nekaj, česar ne želimo. Podjetništvo je 
pripravljenost preračunljivega prevzemanja tveganj v povezavi s posli (Brockhaus, 1980 v 
Brockhaus, Horwitz, 1986), z izkoriščanjem priložnosti (Schumpter, 1934; Vankattaraman, 
2000) in teorijo resursov (Gartner, 1996). Organizacije, ki ne sprejemajo tveganja v 
dinamičnem okolju, izgubljajo tržni delež in sposobnost zoperstavljanja konkurentom (Covin, 
Slevin, 1991; Miller, 1983).  
 
Tveganje kot možnost izgube lahko povezujemo z inovativnostjo, uresničevanjem novega 
posla in kot agresivnost oziroma proaktivnost pri obstoječih poslih. Seveda so ta tveganja 
povezana še z drugimi dejavniki (Covin, Slevin, 1991; Lumpkin, Dess, 1996).  
 
Motivacijska teorija povezuje prevzemanje tveganj z željo po dosežkih (McClelland, 1965).  
Lumpkin in Dess (1996) sta opredelila prevzemanje tveganj z željo po združevanju resursov 
in uresničevanju projektov, aktivnosti in iskanjem rešitev, ki vključujejo določeno stopnjo 
negotovosti glede končnega izida. Označujeta ga kot »občutek negotovosti … verjetnost 
izgube oziroma negativnih rezultatov …«. Dimenzijo prevzemanja tveganj sta vpeljala Covin 
in Slevin (1991): »Prevzemanje tveganj je povezano z odločitvami povezanimi z investicijami 
in strateškimi aktivnostmi v negotovem okolju.« Antončič in Hisrich (2003) sta opredelila 
prevzemanje tveganj kot možnost izgub, povezanih s hitrostjo in prevzemanjem aktivnosti ter 
pripadajočih resursov pri izkoriščanju priložnosti. Bird (1989) je opredelil tri vrste tveganj: 
poslovanje v negotovem okolju, izpostavljanje relativno velikega premoženja in veliko 
zadolžitev. Prevzemanje tveganj vključuje prepoznavanje poslovnih tveganj v eksternem in 
internem kontekstu ter kontekstu upravljanja s tveganji (Heemstra, Kuster, 1996 v Jun, 2006), 
povezano je z željo po pridobivanju in združevanju resursov za izkoriščanje priložnosti ter 
uresničevanje poslovne strategije, tudi če je rezultat negotov (Keh et al., 2002 v Keh et al., 
2007).  
 
Časovno je prevzemanje tveganj povezno s hitrostjo sprejemanja strateških odločitev 
(Eisenhardt, 1989 v Hughes, Morgan, 2007). Brez prevzemanja tveganja organizacija zamuja 
z uvajanjem inovacij, z izkoriščanjem priložnosti, na spremembe na trgu pa se odziva 
konzervativno oz. prepočasi. Posledica je manjša uspešnost. Upravljanje tveganj vključuje 
prepoznavanje tveganj, upravljanje in kontrolo tveganj (Heemstra, Kuster, 1996 v Jun, 2006). 
V povezavi s tveganji je potrebno upoštevati dva možna scenarija: tveganje se uresniči 
oziroma priložnost smo izgubili (Dickson, Girglierano, 1986 v Hughes, Morgan, 2007). 
Časovna odločitev za prevzemanje tveganj je povezana s strateško odločitvijo glede pomena 
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hitrosti v povezavi s poslovno uspešnostjo (Eisenhardt, 1989 v Huges et al., 2007). 
Organizacija, ki ne prevzema tveganj, zamuja pri uvajanju inovacij in ne izkorišča priložnosti, 
ki se odpirajo in zapirajo v dinamičnem tržnem okolju; to je posebej izrazito, če organizacija 
deluje na majhnem trgu (Huges et al., 2007).   
 
Organizacije, ki združujejo izkoriščanje priložnosti s konstruktivnim prevzemanjem tveganja, 
oblikujejo okolje raziskovanja in izkoriščanja. Naravnanost k tveganju prepreči, da bi 
organizacija delovala po inerciji, neaktivno, v skladu s tradicijo (Miller, Friesen, 1982) in   
vodi k prepoznavanju in izkoriščanju priložnosti (Lumpkin, Dess, 1996). Prevzemanje tveganj 
pride do izraza zlasti v okolju, kjer se povpraševanje hitro spreminja.  

2.1.1.3. Proaktivnost 

 
Proaktivnost predstavlja intuitivno povezavo s prilagajanjem proaktivnega vedenja podjetja in 
dinamike okolja (Kreiner, Davis, 2010, str. 43), povezana je s predvidevanjem priložnosti, 
trendov in z odzivnostjo organizacije na tržne priložnosti. Correra (1989) opredeljuje 
proaktivnost kot sposobnost prepoznavanja prihodnjih trendov. Pogoji poslovanja v 
dinamičnem okolju se spreminjajo, podjetje mora proaktivno in aktivno iskati priložnosti in se 
odločati za njihovo izkoriščanje. Dinamično okolje omogoča mnogo priložnosti, ki jih 
organizacija lahko izkoristi (Zahra, 1993). Tržne niše izkoristi s pripadnostjo, pozicioniranjem 
na podlagi vrednot (na primer vrednost blagovne znamke) in s proaktivnimi aktivnostmi 
(Beverland, Lockshin, 2004). Raziskovalci Lumpkin, Dess, Covin, Slevin, Zahra, Knight in 
drugi utemeljujejo proaktivnost kot pomembno dimenzijo podjetniške naravnanosti, pri tem se  
naslanjajo na ugotovitve Penrosove (1959), da je za podjetniški način vodenja značilna rast 
organizacije. Rast je rezultat vizije in občutka za izkoriščanje tržne priložnosti.  McCleland 
(1988) opredeljuje proaktivnost kot sposobnost prevzemanja pobud oziroma s 
predvidevanjem razvoja (Estaugh, 1999).   
 
Proaktivno aktivnost organizacije omogoča večja dojemljivost za tržne signale in potrebe 
strank (Day, Wensley, 1988 v Hughes, Morgan, 2007) in na podlagi tega je mogoče zagotoviti 
prednosti prvih ob vstopu na trg ter ohraniti vodstveni položaj na daljši rok (Hughes, Morgan, 
2007). Predvidevanje prihodnosti in proaktivno ukrepanje omogočata prednosti glede časa, 
vodenja, odnosov, učenja in izboljšanja odločitev in uravnavo tempa (Hanefeld, Hanefeld, 
Joungh, 2008). 
 
Podjetniško naravnana organizacija vstopa na trg s proaktivnimi inovacijami (Miler, 1983). 
Pri kapitalizaciji tržne priložnosti imajo prvi (pionirji) pomembno prednost pred sledilci; 
omogoča dobičke, vodstvo v tehnologiji in pridobivanju strank (Lieberman, Montgomery 
(1988). Biti prvi pomeni ustvarjanje pozicije konkurenčne prednosti, večjih pokritij, 
postavljanje tržnih poti in graditev prepoznavnosti (Lee et al., 2001 v Li, Huang, Tsai, 2009; 
Lumpkin, Dess, 2001; Wiklund, Shepherd, 2005). S proaktivnim vodenjem ustvarja 
konkurenčni položaj pred drugimi (Porter, 1980), ima boljšo pozicijo, večji tržni delež in 
hitreje združuje resurse (Hughes, Morgan, 2007). Proaktivnost omogoča uvajanje sprememb 
in njihovo sprejemanje (Senge, 1990), zaradi učenja in izkušenj so podjetja bolj dovzetna za 
spremembe in izkoriščajo priložnosti pred konkurenco (Hamel, Prahalad, 1991).  
 
S svojo ciljno usmerjenostjo proaktivnost predstavlja prevzemanje pobud (Senge, 1990).  
Vključuje fleksibilnost in prilagodljivost v negotovi prihodnosti in temelji na prevzemanju 
pobud, agresivnem vstopu v posel in oblikovanju prednosti za organizacijo (Lieberman, 
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Montgomery, 1988). Lahko je defenzivna ali pa ofenzivna, kaže se v agresivnem načinu 
vodenja in spremljanju doseganja ciljev organizacije (Knight, 2000). 
 
Proaktivnost je prevzemanje iniciative (Antončič, Hisrich, 2003), prepoznavanje in 
izkoriščanje priložnosti ter vključevanje v rastoče trge (Lumpkin in Dess, 1996, 2001), 
reaktivnost na ukrepe konkurentov (Chen, Hambrick, 1995). Covin in Slevin (1991) jo 
povezujeta s pionirsko naravo organizacije, ki intenzivno in proaktivno konkurira v panogi, 
Keh et al. (2007) pa s podjetniško željo po prevladi nad konkurenti s kombinacijo proaktivnih 
in agresivnih premikov, na primer: uvajanjem novih proizvodov oziroma storitev pred 
konkurenti in ukrepanje glede na pričakovano bodoče povpraševanje, glede na spremembe v 
okolju. Nanaša se na procese prepoznavanja in ukrepanja glede na bodoče potrebe, z iskanjem 
priložnosti, povezanimi ali pa tudi nepovezanimi z obstoječo dejavnostjo, z uvajanjem nove 
ponudbe in novih blagovnih znamk pred konkurenco in s strateškim opuščanjem dejavnosti v 
pozni zreli fazi življenjskega cikla oziroma v fazi umiranja (Vankataraman, 1989). V svojem 
okolju mora biti organizacija proaktivna in reaktivna (Chen-om, Hambrick, 1995).   
 
Če združimo ugotovitve glede proaktivnosti, ugotavljamo, da je povezana z  naravnanostjo k 
dosežkom, prevzemanjem iniciative, oblikovanjem sprememb, predvidevanjem razvoja 
dogodkov v prihodnosti in pripravljenostjo na reakcije v primeru slabših scenarijev. 

2.1.1.4. Konkurenčna agresivnost 

 
Konkurenčna agresivnost (ang. competitive aggresiveness) se odraža v načinu, kako se 
organizacija odziva in zoperstavlja konkurenci v panogi (Lumpkin, Dess, 2001) oziroma v 
stalnem primerjanju in tekmovanju s konkurenti (Hughes, Morgan, 2007). Nanaša se na 
nagnjenost k soočenju in borbi s konkurenco (Miller, 1983) in se lahko kaže kot močna 
ofenzivna drža usmerjena k prehitevanju konkurence, lahko pa nekoliko reaktivno, posebej če 
brani svoj položaj oziroma če vstopa na trge, kjer so prisotni že drugi ponudniki.  
Organizacija izkorišča priložnosti s koriščenjem svojih prednosti in slabosti konkurence.  
 
Ta dimenzija podjetniške naravnanosti opredeljuje meje panoge, omogoča prednosti pri 
vstopu na trg in izboljšuje tržno pozicijo. Hamel in Prahalad (1994) sta jo opredelila kot željo 
po obvladovanju položaja in prevladi pri izkoriščanju priložnosti. Organizacija ima visoko 
stopnjo konkurenčne agresivnosti, kadar vidi konkurente kot sovražnike, ki jih je potrebno 
premagati (Hughes, Morgan, 2007, str. 654). Takrat prevzame ofenzivne strategije in taktike 
(Davidson, 1987 v Hughes et al., 2007), slabosti konkurentov izkorišča kot priložnosti 
(Hughes et al., 2007), vzpostavlja prednosti pred konkurenti in veča tržni delež (Lumpkin, 
Dess, 2001; Zahra, Covin, 2005). Konkurenčna agresivnost vključuje postavljanje 
ambicioznih ciljev in odločne korake za njihovo doseganje, na primer: zmanjšuje stroške, 
izvaja prevzeme … (Vankatraman, 1989), več kot konkurent investira v trženje, bolj skrbi za 
servis izdelkov, kakovost in izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti (MacMillan, Day, 1987).   
 
V smislu strateške naravnanosti je konkurenčna agresivnost primarno usmerjena v razvoj in 
izkoriščanje resursov, ki mora biti boljše kot pri konkurenci. Močna konkurenčna  agresivnost 
se kaže v ofenzivnih konkurenčnih potezah, ki podjetju omogočajo pomembno igro na 
področju, kjer so prisotni konkurenti, ter bojevitemu ukrepanju za zavarovanje in izboljšanja 
pozicije. Strategija vključuje prilaganje na izzive konkurentov (Lamadrid et al., 2008). Covin 
in Covin (1990) sta na podlagi proučevanja objavljene literature prepoznala več oblik 
konkurenčne agresivnosti: na primer uveljavljanje ofenzivne strategije za doseganje 
konkurenčne prednosti (Porter, 1990); strategije zaščite pred vstopom in prevzemanjem 
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iniciative konkurentov (MacMilan et al., 1987); Kotler, Sing, Klausevitz, Reis, Trout 
opisujejo taktike in strategije tržnih vojn; Rotschil ugotavlja pomen presenečenj; Lumpkin in 
Dess (2001) ugotavljata povezave med odločanjem za vstop na trg in spremenljivkami 
konkurenčne strategije ter uspešnosti organizacije; Lieberman in Montgomery (1988) 
ugotavljata konkurenčne prednosti prvih ponudnikov, ki so istočasno rezultat proaktivnosti in 
agresivne konkurenčnosti. Dimenziji sta z vidika sprejemanja odločitev ločeni (Lumpkin et 
al., 2001), proaktivnost je odziv na priložnost, konkurenčna agresivnost pa odziv za prevlado.   
 
Z vidika konkurenčne agresivnosti sta Covin in Covin (1990) opredelila pomen ofenzivne 
strategije (Porter, 1985) za doseganje konkurenčnih prednosti. Konkurenčna agresivnost 
vključuje agresivno strategijo cen glede na konkurenco, plasiranje novih izdelkov, sledenje 
konkurentom na nove trge, izkoriščanje informacij, uporabo neobičajnih metod presenečenj z 
namenom pobiranja tržnega deleža in strank konkurenci ter agresiven, hiter odziv na 
aktivnosti konkurentov.  

2.1.1.5. Avtonomija 

 
Avtonomija je opredeljena kot sposobnost in želja posameznika ali skupine za samostojno 
prevzemanje odločitev za aktivnosti, povezanimi z uresničevanjem priložnosti (Lumpkin, 
Dess, 1996). Vključuje samoiniciativo, kreativnost, iskanje priložnosti in idej za podjetniške 
aktivnosti (Lumpkin, Dess, 1996), odprtost, odprto komunikacijo, prost dostop do informacij, 
pravico do razmišljanja in aktivnosti brez posredovanja drugih (Engel, 1970 in Spreitzer, 
1995 v Hughes et al., 2007).   
 
Podjetniški proces vključuje odločanje in izvajanje določenih aktivnosti (Lumpkin, 
Lichtenstein, 2005). Z omogočanjem avtonomije vodstvo zaposlenim ponudi izziv in možnost 
učinkovitih aktivnosti izven običajnih okvirov organizacije. Avtonomija zaposlenim omogoča 
aktivno vključevanje v podjetniške aktivnosti. To je pomemben dejavnik uspeha, saj 
podjetniške aktivnosti izvajajo zaposleni (Hughes, Morgan, 2007). Avtonomija je povezana s 
poslovnim konceptom, vizijo in udejanjanjem (Lumpkin, Lichtenstein, 2005), odraža se v 
samostojnem delu in reorganizaciji delovnih enot za podporo podjetniški iniciativi, v 
intenzivnosti in medosebnih odnosih, v katerih se novi prišleki soočajo s konkurenco 
obstoječih. Seveda oblikovanje avtonomnih delovnih skupin lahko povzroči tudi težave v 
učinkovitosti, na primer zaradi slabe koordinacije in premajhne podpore vršnega vodstva 
(Lumpkin, Lichtenstein, 2005). 
 
Stevenson in Jarillo (1990) menita, da je nivo podjetniške klime v podjetju odvisen od vpliva 
posameznikov v podjetju na nivoju tik pod vršnim upravljanjem. Avtonomija je pomemben 
gonilnik fleksibilnosti in pomemben atribut, ki omogoča odzivnost n aktivnost organizacije na 
stalne spremembe in tržne signale (Grewal, Tansuhaj, 2000 v Hughes et al., 2007). 
Podjetniška naravnanost organizacije je v pozitivni korelacijski povezanosti z vložkom 
posameznikov v prepoznavanje priložnosti organizacije za razvoj novih izdelkov in storitev, 
ki na trgu predstavljajo konkurenčno prednost (Stevenson, Jarillo, 1990). Fleksibilnost se v 
podjetju oblikuje, kadar zaposleni prosto uporabljajo svoj človeški kapital v smislu uvajanja 
sprememb in odziva na potrebe trga ter na aktivnosti konkurence (Hughes et al., 2007).  
Pomanjkanje avtonomije vodi v pasivnost (Hughes et  al., 2007).  
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2.2. Tržna naravnanost 

Trženje spada med temeljne funkcije menedžmenta (Kara et  al., 2005). Avtorji (Gruen, 1997; 
Kotler, 2006) ugotavljajo spremembe v filozofiji trženja, trženjski koncepti so se spreminjali  
od izdelčnega, prodajnega do tržnega oziroma holističnega. Gruen (1997) ugotavlja, da se 
trend razvoja trženjskih odnosov od tradicionalno kratkoročnih pomika h gradnji dolgoročnih 
odnosov med prodajalcem in prodajalcem. Eno prvih področij, kjer so proučevali trženjske 
odnose, so storitve (Sin, Tse, Yau, Chow, Lee, Lau, 2005). Day in Montgomery (1998) jih 
opredeljujeta kot: (1) občutja, želje in potrebe kupcev in uporabnikov, (2) način delovanja 
tržne funkcije in kako se vključuje v organizacijo, (3) način povezanosti s trgom, (4) 
povezanost z uspešnostjo organizacije in notranjo kulturo.   
 
Trženjski koncept (Slater, Narver, 1994; Kara et al., 2005) poslovanja označuje permanentno 
usmerjenost organizacije k posredovanju dodane vrednosti za stranke (z zadovoljevanjem 
njihovih potreb in želja). Trženjski koncept je način razmišljanja in načrtovanja (Aggarwal, 
Erramili, Dev, 2003), osredotočen na zunanje poslovno okolje, na stranke in konkurente 
(Kot1er, 1977), povezan je z vzpostavitvijo informacijskega sistema z namenom boljšega 
prepoznavanja potreb strank, prepoznavanja konkurenčnega okolja in razvoj koordiniranega 
odziva organizacije (Slater, Narver, 1990). Na pomen tržne naravnanosti je opozarjal že 
Drucker (1954, str. 37): »Obstaja le ena definicija poslovnih izhodišč, oblikovanje ponudbe za 
stranke ...« Organizacija mora skrbeti za dolgoročno pripadnost in povezavo s strankami s 
kakovostjo, storitvami in inovacijami.  
 
Tržna naravnanost predstavlja implementacijo trženjskega koncepta (McCarthy, Perreault, 
1984 v Harrison Walker, 2005). Običajno se v angleškem jeziku uporablja izraz »market 
orientation« včasih pa »marketing orientation«. V obeh primerih gre za 1) naravnanosti k 
potrošnikom in ciljno trženje, 2) naravnanost k dobičku in 3) integrirano organizacijo, ki 
povezuje vsa področja z namenom zadovoljevanja potreb in želja strank (Perreault, McCarthy, 
2002 v Kara, Spillan, DeShields, 2005). Z opredelitvijo tržne naravnanosti se je ukvarjalo več 
avtorjev (Harrison Walker, 2005): Davis, Morris in Allen (1991), Day (1993), Deshpande, 
Farley in Webster (1993), Harrison Walker (2001), Jaworski in Kohli (1993), Kohli in 
Jaworski (1990), Kohli, Jaworski in Kumar (1993), Narver in Slater (1990), Ruekert (1992), 
Sinkula (1994), Slater, Narver (1994), Walker (1997) in drugi. Tržna naravnanost predstavlja 
kulturni fond učeče organizacije (Slater, Narver, 1995), ki pa sam po sebi ni dovolj. 
 
Med različnimi opredelitvami tržne naravnanosti Harrison Walker (2005) ugotavlja 
konsistentnost v dveh smereh: glede na način zbiranja informacij (informacije o kupcih in 
konkurentih) in drugič glede na to, kaj organizacija počne z informacijami (zbiranje 
informacij, posredovanje informacij, njihova interpretacija in uporaba). Hult, Ketchen in 
Slater (2005) pa so opredelitev tržne naravnanosti strnili v tri usmeritve: 1) tržna naravnanost 
predstavlja kulturo oziroma filozofijo, ki postavlja v ospredje interes strank (na primer: 
Desphande, Farley, Webster, 1993), 2) predstavlja kombinacijo naravnanosti k potrošnikom 
oziroma h konkurenci (in medfunkcijsko naravnanost) (Day, Wensley, 1988; Narver, Slater, 
1990) in 3) predstavlja zbiranje informacij o trgu, njihovo posredovanje, interpretacijo in 
odziv (Jaworski, Kohli, 1990; 1993). Skupno definicijo lahko opredelimo kot spremljavo in 
odziv na spremembe na trgu s pomočjo inteligenčnih sistemov in informacij ter sprejemanjem 
aktivnosti (Mavondo, Farrel, 2000).  
 
Za uspešnost organizacije je pomembna strateška tržna naravnanost (Kara et al. 2005). Tržno 
naravnane organizacije sledijo izraženim in latentnim željam potrošnikov in zanje oblikujejo 
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ponudbo z visoko dodano vrednostjo (George, Zahra, 2002). George in Zahra (2002) sta pri 
pregledu literature pri tržno naravnanih podjetjih ugotovila večjo sposobnost inovativnosti 
(Hurley, Huh, 1998), razvoja novih izdelkov (Lukas, Ferrell, 2000) in bolj učinkovito trženje 
novih izdelkov (Atuathene-Gima,Ko, 1995) kot pri manj tržno naravnanih. Učinkovita tržna 
naravnanost (Kohli, Jaworski, 1990) se izvaja če: 1) organizacijski sistemi v podjetju sledijo 
spremembam (inteligenčni sistemi); 2) se v organizaciji posreduje informacije; 3) se 
organizacija odziva na dogajanje na trgu.  
 
Tržna naravnanost predstavlja udejanjanje trženjskega koncepta, to je pridobivanja in 
ohranjanja zadovoljnih strank (Drucker, 1954; Kohli, Jaworski, 1990; Harrison Walker, 
2005). Koncept tržne naravnanosti je temeljni element filozofije vodenja, ki temelji na 
trženjskem konceptu (Drucker, 1954) in je usmerjen k dolgoročni dobičkonosnosti ter 
vključuje strateško načrtovanje in vodenje marketinga (Day, 1992). 

2.2.1. Kulturni vidik tržne naravnanosti  

 
Predstavlja implementacijo filozofije marketinškega koncepta in se odraža kot kultura 
organizacije (Slater, Narver, 1995). S kulturnega vidika (Narver, Slater, 1990) je marketinška 
naravnanost opredeljena kot organizacijska kultura, ki oblikuje potrebno klimo oblikovanja 
visoke dodane vrednosti za stranke in posledično uspešnost organizacije. Organizacijska 
kultura je resurs konkurenčne prednosti in uspešnosti, kadar predstavlja podlago oblikovanju 
dodane vrednosti in vodi k prednosti  pred konkurenti (Fiolom, 1991 v Olavarrieta, 
Friedmann, 2008).  Kultura je pomembna determinanta poslovne uspešnosti, saj s 
spremljanjem potreb in preferenc strank, konkurentov, okolja organizacija bolje razume in 
lažje zadovolji potrebe strank (Day, 1992; Desphande, Farley, 2000; Harris, Ogbonna, 2001; 
Kara et al., 2005; Kohli, Jaworski, 1990; Kohli, Zander, 1993, Liu et  al., 2003; Narver, 
Slater, 1990), oblikuje boljšo ponudbo od konkurentov (Mavondo, Chinhanzi, Stewart, 2005; 
Slater, Narver, 2000) in je finančno uspešna (Balabanis et al., 1997; Baker, Sinkula, 1999; 
Jaworski, Kohli, 1993, Kara et al., 2005¸ Kumar et al., 1998; Slater, Narver, 1990; 1994; 
2000).   
 
Medtem ko Kohli in Jaworski (1990) povezujeta tržno naravnanost z normami in vrednotami 
organizacije, se Desphande, Farley in Webster (1993) osredotočajo naravnanost na 
potrošnike. Tržna naravnanost postavlja v ospredje donosno prioriteto dodane vrednosti za 
stranke in zadovoljevanje drugih deležnikov v procesu ter oblikovanje vedenjskih vzorcev 
zbiranja in oblikovanja informacij, njihovo posredovanje, interpretacijo in odziv na tržne 
informacije (Desphande et  al., 2003; Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990). Take 
organizacije so primarno osredotočene na kreiranje vrednosti za stranke, ki temeljijo na 
kulturi učenja od strank in konkurentov. Za večjo učinkovitost je dobro, če je temeljna kultura 
podprta s podjetniško naravnanostjo, ustrezno strukturo in procesi učenja. Potrebno je učenje 
dvojne zanke (Agyris, 1977).  
 
Narver in Slater (1990) opredeljujeta  tržno naravnanost s tremi dimenzijami: (1) naravnanost 
k potrošnikom je temeljna dimenzija. Zaposleni postavljajo zadovoljstvo strank na prvo 
mesto. Vključuje razumevanje strank danes in v prihodnje, njihove latentne želje in oblikujejo 
dodano vrednost; (2) konkurenčna naravnanost vključuje aktivno spremljanje in 
informiranost o obstoječih in potencialnih konkurentih, njihovi poziciji na trgu, razumevanje 
njihove kratkoročne prednosti, njihovih slabosti in dolgoročnih sposobnosti; (3) 
medfunkcijska naravnanost vključuje posredovanje informacij in učinkovito koordinacijo v 
smislu razvoja in oblikovanja dodane vrednosti. Heins (2000) ugotavlja, da dobri odnosi s 
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strankami omogočajo podjetju dobre poslovne rezultate. Tržna naravnanost vodi k boljši 
uspešnosti zlasti, če je podprta z duhom podjetništva, ustrezno organizacijsko klimo, 
strukturo, procesi ter vrednotami (Deshpande, Webster, 1989). 
 
Tržno naravnanost so proučevali na različnih delih sveta (Elis, 2007), raziskovalci pa so prišli 
do različnih ugotovitev. Tržna naravnost zavisi od glavnega tržišča organizacije – večja tržna 
naravnanost je pri organizacijah z večjimi domačimi tržišči, na primer ZDA (Narver in Slater, 
1990; Jaworski in Kohli, 1993), Indija (Subramanian, Gopalakrishna, 2001) in Nemčija 
(Homburg, Pflesser, 2000), manjšo tržno naravnanost organizacij pa ugotavljajo pri podjetjih  
v manjših, tržno bolj odvisnih gospodarstvih (Ellis, 2007), na primer Hong Kong (Chan, Ellis, 
1998), Nova Zelandija (Gray, Matear, Boshoff, Mathenson, 1998), Koreja (Kwon, Hu, 2000) 
in Slovenija (Hooley et al., 2000; Elis, 2007, str. 375).   

2.2.2. Informacijski vidik tržne naravnanosti  

 
Informacije imajo ključno vlogo pri prepoznavanju priložnosti, ki so ena izmed temeljnih 
aktivnosti podjetnikov. Za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti morajo dobiti, 
sprejemati, interpretirati in uporabiti informacije o panogi, tehnologiji, trgu, vladni politiki in 
drugih dejavnikih (Ogzen, Barron, 2007). Kohli in Jaworski (1990, str. 6) sta opredelila tržno 
naravnanost organizacije z vidika trženjskega informacijskega sistema (ang. marketing 
inteligence). Široko zasnovan trženjski inteligenčni sistem predstavlja široko razpreden 
sistem, ki prepozna obstoječe in prihodnje potrebe strank, posreduje in širi informacije ter 
organizira odziv in uporabo informacij (Kohli, Jaworski, 1990). Trženjski inteligenčni sistem 
ne vključuje le spremljanje strank, njihovih potreb in preferenc, ampak tudi analizo odziva na 
ukrepe vlade, konkurenco, tehnologijo in druge dejavnike okolja. Harrison Walker (2005) 
razlikuje organizacije  glede na način zbiranja informacij (o kupcih, o konkurentih) in glede 
na to, kaj organizacija počne z informacijami (zbiranje, organizacija, razdeljevanje, 
interpretacija,uporaba). Rastoče organizacije posvečajo veliko pozornosti povratnim 
informacijam, informacijam o konkurentih, kupcih. Informacije dobijo po lastnih in tujih 
resursih (Utterback, Meyer, Roberts in Reitberger, 1988 v Yli-Renko et al., 2002, str. 287). 
 
Proces spremljanja tržne slike in tudi učenje o trgu morata biti stalnica. Tržno naravnane 
organizacije imajo vzpostavljene sisteme zagotavljanja kvalitetnih, aktualnih informacij 
(Slater, Narver, 2000), da proaktivno povežejo razpoložljive informacije, se prilagajajo ter 
hitro in učinkovito odzivajo na spremembe trga, usmerjajo proizvodnjo in dostavljajo »prave« 
izdelke in storitve strankam na tržišču (Day, 1992; Geursen, Mulye, 2008). Akcijska 
naravnanost uporabe informacij se kaže v spremembi vedenja o uporabnikih, njihovem 
zadovoljstvu ali nezadovoljstvu, o zaupanju oziroma pomanjkanju zaupanja in nezaupanju.  
Pri izmenjavi informacij v dinamičnem turbulentnem okolju so izredno učinkovite socialne 
mreže, ki vodijo v močno asimilacijo strank (Luo, Hassan, 2008). Organizacija prepoznava 
spremembe in jih izkoristi z izkoriščanjem priložnosti (Slater, Narver, 2000). 

2.2.3. Vedenjski vidik tržne naravnanosti 

 
Tržna naravnanost se odraža v marketinških informacijskih sistemih, raziskavah, 
posredovanju informacij v podjetju, interpretaciji in odzivu na spremembe (Kohli, Jaworski, 
1990). Podjetniki uporabljajo informacije o trgu, o strankah in konkurentih pri odločanju, da 
bolje kot konkurenti oblikujejo tržni splet in bolje zadovoljijo potrebe strank. Informacije 
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uporabljajo za oblikovanje strategije diferenciacije in pozicioniranje ponudbe (Keh, Nguyen, 
Ng, 2007). 
 
Ravnanje po trgu in oblikovanje trgov. Jaworski, Kohli in Sahay (2000) razlikujejo med 
dvema komplementarnima oblikama tržne naravnanosti: ravnanjem po trgu (ang. market-
driven) in oblikovanjem trgov (ang. driving market, market driving). Ravnanje po trgu temelji 
na razumevanju in odzivanju na preference in vedenje tržnih udeležencev v dani tržni 
strukturi. Oblikovanje trgov pa vpliva na tržno strukturo in/ali na vedenje tržnih udeležencev 
z namenom izboljšati konkurenčni položaj organizacije (Jaworski, Kohli, Sahay, 2000). 
Organizacije, ki želijo biti dolgoročno uspešne, se ravnajo glede na razmere na trgu in ga 
sooblikujejo (Sheth, Sisodia, 1999). Tako ravnanje je pomembno za ustvarjanje in  inoviranje, 
a le redko vodi do radikalnih inovacij (Kumar, Scheer, Kotler, 2000). 
 
Tržno naravnane organizacije so sposobne prepoznati obstoječe potrebe, svoje sposobnosti, pa 
tudi prihodnje potrebe in sposobnosti (Day, 1994). Podobno Slater, Narver in  MacLachlan 

(2004) ter  Atuahene-Gima, Slater in Olson (2005) ugotavljajo, da je tržna naravnanost lahko 
odzivno/reaktivna ali proaktivna. Odzivna tržna naravnanost se nanaša na odkrivanje, 
razumevanje in zadovoljevanje izraženih potreb kupcev, proaktivna pa na ugotavljanje, 
razumevanje in zadovoljevanje prikritih potreb (Slater et al., 2004). Odzivna tržna 
naravnanost ne omogoča iskanja novih priložnosti za ustvarjanje vrednosti za kupce, ki lahko 
posledično krepijo zvestobo kupcev. Organizacije, ki se zgolj odzivajo na izražene potrebe 
kupcev, so zato veliko bolj ranljive in bolj izpostavljene cenovni konkurenci. Atuahene-Gima, 
Slater in Olson (2005) ugotavljajo, da sta obe obliki tržne naravnanosti pomembni, vendar je 
uspešnost programa novih izdelkov večja, če je stopnja ene oblike naravnanosti visoka, druge 
pa nizka. Slater et  al. (2004) so ugotovili pozitivno povezanost obeh (odzivne in proaktivne 
tržne) naravnanosti z inovacijsko naravnanostjo, vendar je z inovacijsko naravnanostjo in 
uspešnostjo novih izdelkov močneje povezana proaktivnost.   

2.2.4. Tržna naravnanost/ učenje 

 
Poslovno okolje pomembno vpliva na vršno vodstvo pri sprejemanju odločitev, obvladovanju 
tveganj, učenju in načina komunikacije (Luo, Hassan, 2008). Hurley in Hunt (1998) sta 
proučevala literaturo povezano s tržno naravnanostjo in naravnanostjo k učenju, ugotovila sta, 
da raziskovalci proučujejo različne vidike: strateški vidik (Coirey, Star, 1971, Day, 1994), 
organizacijski vidik (Webster 1992,1994), vidik procesiranja tržnih informacij (Despande, 
Zaltman, 1982; Menon, Varadarajan, 1992; Moorman, 1995), vidik prilagajanja izdelkov in 
storitev kupcem (Pine, Victor, Boynton, 1993) ter z vidika mrež (Haeckel, 1995).  
 
Tržna naravnanost je (Slater, Narver, 1995): 1) oblika organizacijske kulture;  2) povezana z 
naravnanostjo k učenju; 3) razumevanje norm, vrednot in organizacijskega učenja. Njune 
raziskave delno pojasnijo procese učenja, spremembe vedenja in izboljšanja uspešnosti.  
Znanje je pomembno za prepoznavanje priložnosti, razvoj izdelkov in storitev (Borg, 2001). 
 
Organizacija, ki razvija in uporablja trženjsko znanje, gradi koncept tržne naravnanosti  
(Leskiewitcz, Sandvik, 2003). Tržna naravnanost in naravnanost k učenju sta povezani. Tržna 
naravnanost vpliva na uspešnost, v kolikor je v kombinaciji z naravnanostjo k učenju (Narver, 
Slater, 1995); v odsotnosti naravnanosti k učenju vodi do večjega posnemanja pri razvoju 
izdelkov. Samo kombinacija visoke stopnje obeh vodi do ustvarjalnega učenja in posledično 
do radikalnih inovacij (Baker, Sinkula, 1999, 2005). Z vidika kulture je pomembno dejstvo, 
da organizacijsko učenje vpliva na vedenje posameznikov (Huber, 1991). 
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Kohli, Jaworski in Kumar (1993) predlagajo model učenja kot obliko tržne naravnanosti v 
treh fazah: 1) generiranje marketinškega inteligenčnega sistema, 2) 
posredovanje/razdeljevanje informacij in 3) odziv na informacije. Organizacije, ki zbirajo, 
vendar ne uporabljajo informacij, imajo malo možnosti, da so tržno naravnane. Neuporabljene 
tržne informacije imajo le majhno vrednost za organizacijo. Podoben model predlagajo tudi 
Sinkula, Baker in Nordewier (1997), Day (1994), Huber (1991) in še nekateri drugi 
raziskovalci. Ti navajajo tipične procese učenja: generiranje informacij, posredovanje, 
interpretacija in organizacijski spomin. Generiranje informacij je ena pomembnejših faz 
procesiranja tržnih informacij, omogoča priložnost ohranjanja strank in vzdrževanja prednosti 
pred konkurenco, v bistvu gre za zbiranje in razvijanje idej. Posredovanje informacij 
predstavlja njihovo horizontalno in vertikalno razdeljevanje (Argyris, Schın, 1978). 
Interpretacija je namenjena skupnemu razumevanju informacij, spomin pa predstavlja 
shranjevanje (mentalno in fizično) za uporabo. Interpretacija in hranjenje informacij sta 
pogosto v tacitni obliki (Nonaka, 1991). Marketinško znanje se oblikuje na: 1) zasnovanih 
idejah o izdelkih, 2) odločanju o uporabi idej za gradnjo pozicije pri strankah in doseganju 
prednosti pri razvoju in izkoriščanju priložnosti (Slater, Narver, 2000).  
 
Kreiranje in posredovanje znanja o trgu je v dinamičnem poslovnem okolju resurs 
konkurenčne prednosti. V procesu kreiranja in posredovanja znanja ima ključno vlogo 
vodstvo. Odprta komunikacija v socialnih mrežah omogoča priložnosti kreiranja novih 
zamisli, novega znanja v kontekstu možne uporabe (Luo, Hassan, 2008). Odprtost in različno 
znanje v socialni mreži omogočata razvoj novega (Luo, Hassan, 2008). V kolikor je socialna 
odprtost slaba, so medosebne razlike prevelike, kreativno okolje pa je pogosto nezdravo 
(Grayson, Ambler, 1999 v Luo, Hassan, 2008).  
 
Za uspeh je potrebno zagotoviti baze interesentov znanja, strokovno in medijsko podporo, 
dobre medosebne odnose in medfunkcijsko komunikacijo, brez tega »skladišča – trgovine 
znanja« enostavno ne morejo uspeti, vse ostane zakrito oziroma ostane pri posameznikih 
(Luo, Hassan, 2008). Dinamično poslovno okolje je dober motiv in izziv sodelovanja, gradnje 
neformalnih socialnih mrež, odkrivanja in izkoriščanja tržnega znanja (Luo, Hassan, 2008).  
 
Znanje ima pomembno vlogo pri oblikovanju konkurenčnih sposobnosti (Borg, 2001), 
predstavlja temelj vzpostavljanja povezav in pozicioniranja glede na konkurente, dobavitelje 
in kupce (Spender, 1996). V razvoju je potrebno vključevati ugotovitve raziskav in izkušnje 
uporabnikov. Organizacija lahko koristi obstoječe znanje v podjetju, zunaj organizacije ali pa  
oblikuje novo, lastno znanje. Olavarrieta (2008) v povezavi z znanjem loči tri načine 
doseganja konkurenčne prednosti: 1) zaznavanje in interpretacija informacij s trga o strankah, 
konkurentih in tehnologiji ter njihovo shranjevanje (Cohen, Levinthal, 1990; Day, 1994); 2) 
sposobnosti posnemanja, poznavanja konkurence v smislu hitre reakcije, koriščenje prednosti 
oziroma posnemanje prednosti konkurentov ali povezanih panog (Dickson, 1992 v 
Olavarrieta, 2008); 3) inovativnost organizacije, ki predstavlja način generiranja novih, 
pravočasnih in kreativnih izdelkov/storitev na podlagi zbranega znanja o strankah, 
konkurentih in tehnologiji (Desphande et al., 2004). 

2.2.5. Tržna naravnanost/inovacije 

 
Spremembe so stalnica (Nadler, Tushman, 1999), pomembne so hitre reakcije. Drucker 
(1954) pravi: »Vsaka organizacija ima dve funkciji: trženje in inovacije«. Osrednja vrednota 
tržno naravnane kulture je ustvarjanje večje dodane vrednosti za kupce v primerjavi s 
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konkurenti (Narver, Slater, Tietje, 1998; Kotler, 2004). Tržna naravnanost se odraža v kulturi 
in vpliva na združitev znanja posameznikov v skupno celoto (Day, 1994). 
 
Tržno naravnane organizacije iščejo nove načine zadovoljevanja potreb, kako povečati 
vrednost za kupce. Tesno so prepletene z inovacijami, vključujejo opravljanje nečesa novega, 
drugačnega in ni le odziv na trenutne tržne razmere (Jaworski, Kohli, 1993), zato so te 
organizacije uspešne (Han, Kim, Srivastava, 1998). Ni dovolj če delajo hitreje, potrebno je 
inovirati, iskati kreativne načine oblikovanja in uvajanja nove organizacijske strukture, 
krajšati poslovne procese. Inovacije so posledica tržne naravnanosti in so rezultat kulture 
skupine (Jaworski, Kohli, 1996). Tržno naravnane organizacije (Slater, Narver, 1999) se 
osredotočajo na prihodnje potrebe strank in izgradnjo odnosov (Geursen, Mulye, 2001). 
Oblikovanje ponudbe temelji na kombinaciji inovacij in prilagoditev obstoječih idej. 
Obstoječe ideje in izkušnje zmanjšujejo stroške razvoja ter tveganj, povezanih s trženjem pri 
uvajanju novosti (Borg, 2001). Vloženo znanje predstavlja dodano vrednost izdelkom in 
storitvam. 
 
Empirične raziskave povezanosti tržne naravnanosti in stopnje novosti nimajo enovitih 
rezultatov. Atuahene-Gima (1996) ugotavlja negativno povezanost tržne naravnanosti s 
stopnjo novosti izdelka za kupca in statistično neznačilno povezanost s stopnjo novosti 
izdelka za organizacijo. Gatignon in Xuereb (1997) ugotavljata povezanost naravnanosti h 
kupcem z radikalnimi inovacijami, kot negativno in pozitivno povezavo s stopnjo podobnosti 
novih izdelkov v primerjavi s konkurenčnimi. Nasprotno pa Leskiewitcz in Sandvik (2003) 
ugotavljata, da tržna naravnanost spodbuja inovacije, ki so nove tako za organizacijo in trg, 
vendar pa njuna raziskava ni potrdila domneve, da je ta vpliv večji na uvajanje novih izdelkov 
na trg. Lukas in Ferrell (2000) ugotavljata, da posamezne dimenzije tržne naravnanosti 
različno vplivajo na stopnjo novosti: npr. naravnanost h kupcem je pozitivno povezana z 
uvedbo novih izdelkov v svetovnem merilu, negativno pa z uvedbo »jaz-tudi« izdelkov. 
Naravnanost h konkurentom je pozitivno povezana s številom »jaz-tudi« izdelkov, negativno 
pa s številom širitev skupine izdelkov in z novostmi v svetovnem merilu. 

2.3. Učenje in kreiranje znanja 

Ljudje se rodimo s sposobnostjo učenja in to s prilagajanjem na spremembe in razvoj okolja 
(Liao et al., 2008). Učenje vodi k spremembi razmišljanja in spremembam konceptov. Zato ne 
presenečajo različne definicije učenja. To je proces, ko ljudje pridobivajo novo znanje, 
veščine in specifične kompetence z izkušnjami ali opazovanjem drugih, z njihovo asimilacijo 
in organizacijo v kombinaciji s predhodnim znanjem v spominu, da jih lahko kasneje 
uporabijo za rutinske in nerutinske aktivnosti (Anderson, 1982 v Holcomb, Ireland, Holmes, 
Hitt, 2009). Učenje je spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim 
učinkom (Pečjak, 1977). Obstaja več oblik učenja, med seboj se prepletajo, med njimi je 
težko ali celo nemogoče potegniti mejo (Pečjak, 1977). Ne smemo pozabiti, da delujejo 
dražljaji na različne senzorne organe istočasno. Z učenjem se oblikujejo različni procesi: 
zaznavanje, mišljenje, čustvovanje … (Pečjak, 1977). 
 
Učenje je uspešno, kadar se novo znanje prenaša na druge in je ponovljivo (Argyris, Schon, 
1978). Tudi za organizacijo velja, da je kot »živ« sistem, v katerem se kreira znanje z 
namenom aktivnosti in interaktivnosti z okoljem (De Geus,1997), pri tem pa znanje hitro in 
neprestano zastareva. Potrebne so hitre prilagoditve, spremembe, ozaveščanje, učenje, 
ustvarjanje potenciala, izgradnja mrež in oblikovanje podjetniške družbe. Človeško delo je 
vse manj osredotočeno na produkcijo in več na znanje (Bereiter 2002). Organizacije, ki ne 
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skrbijo za razvoj intelektualnega kapitala, ne bodo preživele (Antal, Dierkes, Hahner, 1994; 
Autio et al., 2000). Sodelovanje v panogah, kjer je znanje temeljni resurs konkurenčnosti, 
zahteva od posameznika, skupin in organizacije permanentno razvijanje znanja in uvajanje 
inovacij (Paavola, Hkkarainen, 2005). Ustvarjanje znanja mora biti integrirano v 
organizacijske procese in prakso (Pavlin 2005).  
 
Razprave o razvoju znanja in intelektualnega kapitala so danes osrednja tema (Pavlin, 2005). 
Potrebno je prisluhniti dogajanjem, razvijati sposobnosti, presojati informacije, jih 
internalizirati (s srcem, razumom in željo), prenašati informacije na druge, jih navdušiti za 
proučevanje, zbiranje in uporabo ter uvajati spremembe (Scharmer, 2007).  
 
Učenje je eden pomembnih dejavnikov marketinške naravnanosti in inovativnosti (Zhang et  
al., 2004, Lee, Tsai, 2004). V posamezniku učenje povzroči spremembe, omogoča 
prepoznavanje in korekcijo napak (Argyris, Schon, 1972). Motivacijski dejavniki, kot so 
interesi, stališča, vrednote, emocije, vplivajo na zaznavo na dva načina: posredno s tem, da 
usmerjajo pozornost in učenje, ter neposredno z interakcijo s senzornimi in motivacijskimi 
vsebinami (Pečjak, 1977).  
 
Eksperimentalni model učenja. Kolb (1984) je pripravil model eksperimentalnega učenja, 
posameznik mora skozi izkušnje, ozaveščanje, načrtovanje, odločanje, akcijo in spremembe. 
Novo znanje se kreira, ko posameznik zbira informacije in jih preoblikuje z obstoječim 
znanjem. Model temelji na treh elementih: obstoječem znanju, procesu zbiranja informacij in 
izkušenj ter načinu, po katerem posameznik preoblikuje nove informacije in izkušnje v novo 
znanje. Proces učenja posameznika (Kolb, 1984) spremljamo kot ciklični proces in ga lahko 
prenesemo tudi na organizacijo. Celoten proces nekoliko spominja na Demingov krog: 
načrtuj, izvedi, kontroliraj, reagiraj (Kim, 1993). Argyris in Schon (1978) sta razvila svojo 
različico kroga učenja: odkrij, inoviraj, proizvajaj, generaliziraj, Kofman (1992 v Kim 1993) 
pa je razvil cikel: opazuj, se odzovi, oblikuj in uporabi. Eksperimentalno učenje je močnejše 
od učenja, ki se izvaja kot pritisk na posameznika oziroma po sistemu vsiljevanja (Kogout, 
Zander, 1995). 
 
Praktiki s preizkušanjem ugotavljajo odziv na akcijo, to je zmožnost predvidevanja odziva na 
razmere, kjer posameznik upravlja z rutinskim znanjem (Schön, 1983 v Prencipe, Tell, 2001). 
V tem konceptu Schön artikulira praktični kontekst eksperimentalnega učenja. Na osebi ravni 
gre za učenje z odzivanjem oziroma za učenje z razmišljanjem.  
 
Učenje za koriščenje je povezano s spremembami. V mirnem, stabilnem okolju se utrdijo 
predvsem navade, to je obdobje z malo zanimanja za učenje ali izboljševanje procesov 
(Hedberg, Wolf, 2001 v Brady, Davies, 2004). To je obdobje, ko dominira učenje enojne 
zanke (Argyris, 1977). Kadar pa organizacija vstopa na nov trg oziroma na področje nove 
tehnologije, mora analizirati in razumeti dinamiko procesov in razvijati svoje projekte. 
Oblikovati mora ponudbo. Vstop na nova področja delovanja March (1991 v Brady, Davis, 
2004) imenuje raziskovalno učenje.   
 
Brown (2008) v članku »Design thinking« razmišlja, da inovacije nastajajo z razumevanjem, z 
neposrednim opazovanjem, kaj ljudje potrebujejo, želijo v svojem življenju in kaj jim je všeč 
ter kaj ne pri določenem izdelku v povezavi z izdelavo, embalažo, trženjem, prodajo oziroma 
podporo prodaji. Ni dovolj poznati zgolj tehnično izvedljivost ali poslovno uresničljivost 
(Bezjak, 2008). Člani razvojnega tima iščejo potencialne rešitve s procesi viharjenja 
možganov, izdelavo prototipov, stalnih izboljšav ter na podlagi povratnih informacij. Njihova 
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naloga je razmišljanje v smereh: inspiracije, oblikovanja idej ter njihove  implementacije. Pri 
inovacijah je potrebno človeško osredotočenje, kreativnost, vztrajnost, ponavljanje aktivnosti, 
praktičen pristop iskanje najboljših idej in iskanje rešitev (Brown, 2008). 
 
Potrebno se je naučiti, učiti (Argyris, 1992; Lundvall, 2002). Nekateri avtorji ločijo med 
učenjem z delom in učenjem z raziskovanjem (Hong, Sulivan, 2009), učenjem z zbiranjem 
znanja in učenjem s sodelovanjem oziroma učenjem od drugih (Lave, Wenger, 1989 in Sfard, 
1998 v Hong, Sulivan, 2009). Paavola in Hkkarainen (2005) nadgrajujeta Sfardovo delo z 
metaforo »učenje kot kreiranje znanja«. Učenje je zbiranje znanja posameznikov oziroma 
skupin s socialno interakcijo.  
 
Pečjak (1997) omenja tri teorije učenja: 1) teorija klasičnega pogojevanja (Pavlov) – učenje se 
odvija kot substitucija dražljajev ob nespremenjenih ali podobnih reakcijah. Njen osnovni 
princip je princip stičnosti; 2) Thornikova teorija učenja temelji na poskusih in napakah. 
Učenje temelji na izogibanju nezadovoljstvu in bližanju zadovoljstvu; 3) celostna teorija 
učenja: Tolaman je prikazal svojo teorijo učenja v štirih principih: 1) princip motivacije – le 
motivirano bitje je pozorno na ustrezne dražljaje; 2) princip asociacije – da v prihodnje prva 
situacija povzroči pričakovanje druge; 3) princip pojačanja – znaki, zveze se ojačajo s 
potrditvijo in oslabijo, če niso potrjene; 4) princip akcije.  
 
Med učenjem se znanje spreminja. Posameznik v procesu učenja pride do novega znanja z 
internalizacijo podatkov, jim daje smisel in jih umesti v obstoječo strukturo znanja (Bisot, 
2002).  
 
Učenje enojne in učenje dvojne zanke. Organizacija oblikuje specifične metode učenja v 
skladu s potrebami in značilnostmi (Helleloid, Simonin, 1994 v Liao, 2008).  Argyris (1977) 
loči učenje enojne, dvojne in trojne zanke.    
 
Učenje enojne zanke (ang. single loop learning) oziroma adaptivno učenje (Senge, 1990) se 
odraža v prepoznavanju napak in njihovem odpravljanju (Argyris, 1977) ter je najbolj 
osnovno v skladu z usmeritvijo in cilji organizacije (Argyris, 1977). Prevladujejo aktivnosti in 
ne preverjanje smiselnosti … Sistem učenja predstavlja sistem prilagajanja okolju in iskanja 
priložnosti v okviru tradicionalnih aktivnosti (Slater, Narver, 1995). Učenje enojne zanke 
vzporejamo z aktivnostmi, ki jih dodajamo bazi znanja oziroma specifičnim kompetencam 
organizacije oziroma rutinam brez dviga temeljnih principov organizacijskih aktivnosti 
(Dogson, 1993). Takšna oblika učenja je nižji nivo učenja – učenje s prilagajanjem (Senge, 
1990) oziroma učenje za delo (March, 1991 v Liao et al., 2008), nestrateško učenje (Mason, 
1993). Liao et al. (2008) navajajo še opredelitve učenja enoje zanke drugih avtorjev: 
operativno (Coopey, 1996), prva izbira (Fox-Wolfgram, 1998), evolucijsko, učenje znotraj 
okvir (Weick, Westly, 1996), reaktivno (Miner, Mezias, 1996).  
 
Učenje dvojne zanke (ang. double loop learning) (Argyris, 1977) oziroma generativno učenje 
(Senge, 1990) je povezano z dolgoročnim poslanstvom, s cilji, povezanimi s strankami, 
kapacitetami oziroma strategijo. Omogoča ustvarjanje pogleda, ki temelji na razumevanju 
sistemov in povezav dejavnikov. Gre za sistemsko razmišljanje, osredotočeno na povezave in 
dinamiko procesov sprememb in ne toliko na linijsko povezane vzroke in posledice (Senge, 
1990). Učenje dvojne zanke (Argyris, 1977) je nadaljevanje prepoznavanja in korekcije 
napak, v preverjanju in modifikaciji obstoječih norm v organizaciji, v procesih, v njeni 
usmeritvi in ciljih. Učenje dvojne zanke vključuje spremembe baze organizacijskega znanja 
oziroma specifičnih kompetenc organizacije oziroma obstoječih rutin (Dogson, 1993). 



65 

Posamezni avtorji so to učenje poimenovali: višji nivo učenja (Fiol, Lyles, 1985), učenje za 
rast (Senge, 1990), raziskovalno učenje (March, 1991 v Liao et al., 2008) oziroma strateško 
učenje (Mason, 1993). Liao et al. (2008) navajajo še druge opredelitve: druga izbira (Fox-
Wolfgram et al., 1998), revolucijsko, učenje preko okvira (Weick, Westly, 1996) in 
proaktivno učenje (Miner, Mezias, 1996). Mason (1993) opredeli strateško učenje kot 
»proces, kjer organizacija omogoča priložnosti v smislu širšega spektra potencialnih ciljev,  
resursov in možnih aktivnosti za doseganje ciljev«.    
 
Učenje trojne zanke. Argyris in Schön (1978) pa sta opredelila še tretjo stopnjo  
organizacijskega učenja: učenje trojne zanke oziroma deutero učenje (ang. deutero-learning) 
oziroma učenje drugega reda. Povezano je z učenjem za učenje, stilom učenja, procesi in 
strukturnimi pogoji promocije učenja.  
 
Organizacija, ki se zaveda potreb po znanju, ustvari pogoje, okolje in procese za učenje. 
Učenje v dvojni zanki in deutero učenje omogočata odgovore, zakaj in kako spreminjati 
organizacijo. Dolgoročen razvoj organizacije lahko vključuje obe obliki učenja in omogoča 
njeno stalno rast. 
 
Bisotov model učenja (Bisot, 2002) vključuje razpršeno in nerazpršeno znanje, konkretno in 
abstraktno znanje, nekodificirano in kodificirano znanje ter zajema šest stopenj: skeniranje 
(vpogled v določen problem), reševanje (strukturiranje in kodiranje problema), abstrakcijo 
(posploševanje uporabe v podobnih situacijah), razpršitev (posredovanje), absorpcijo 
(uporaba v različnih situacijah pri učenju z delom), učinkovanje (vključevanje znanja v 
prakso). Učenje poteka skozi dva procesa: z abstrakcijo in kodifikacijo ter z izmenjavo 
znanja. Posameznik zna več, kot je razvidno iz rezultatov preverjanja znanja. Rezultat učenja 
in njegova nadgradnja je inovativnost (Paavola et al., 2002 v Hong, Sulivan, 2009).  

2.3.1. Nivoji učenja 

 
Učimo se na osebnem, skupinskem nivoju, na nivoju organizacije in celo skupnosti. Na nivoju 
organizacije se učimo, ko skupaj rešujemo probleme, s katerimi se soočamo (Morgan, 
Ramirez, 1983 v Liao et al., 2008). Človek osvaja znanje prvenstveno z razumevanjem 
vsebine (Pečjak, 1977). Razumevanje znanja je potrebno obravnavati z dveh plati: 1) znanje 
obstaja pri posamezniku, skupini in organizaciji. Naloga upravljanja znanja je krepitev znanja 
na nivoju posameznika, skupine in organizacije; 2) znanje je tacitno in eksplicitno. Tacitno 
znanje je tisto, ki se ga posameznik v popolnosti ne zaveda, ga težko artikulira, zapiše, kljub 
temu pa predstavlja velik potencial (Baumard, 1999 v Roth, 2003), medtem ko je eksplicitno 
znanje bolj oprijemljivo, lažje ga spremljamo in uporabimo kot orodje, procese oziroma 
pravila (Kogut, Zander, 1992). Kljub temu pa velja, da je eksplicitno znanje uporabno šele, ko 
posameznik združi še lastne izkušnje, kontekstualno razumevanje, interpretacijo in aplicira za 
aktivnosti (Brown, Duguid, 1991 v Roth, 2003). Znanje je lahko pri posamezniku, skupini in 
organizaciji. Izraženo je v jeziku, zgodbah, pravilih, orodjih, rezultatih in povečanih 
aktivnostih (Blacker, 1995 v Roth, 2003). 
 
Temelj učenja  je učenje posameznikov, z njihovim povezovanjem v organizaciji se znanje 
nadgrajuje, pojavljajo se dosežki, ki ne pripadajo samo posameznikom, ampak skupini 
oziroma timu. Sposobnost učenja je odvisna od posameznikov in konteksta, v okviru katerega 
se učijo (Garvin, 1993). Učenje na organizacijski ravni je podobno, kljub temu pa v več 
modelih opazimo tudi razlike (Casey, 2005).   
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Slika 9: Različni nivoji  učenja  
 

Nivo Akumulacija 
izkušenj 

Artikuliranje 
znanja 

Kodiranje znanja 

Individualni Usposabljanje na 
delovnem mestu 
Rotacije med 
delovnimi mesti 
Specializacija 
Vključevanje ekspertov 

Predstave v slikah 
Razmišljanje 
Pisanje zapiskov 

Dnevniki 
Poročila 
Osebne sistem 

Skupinski Skupinsko razmišljanje 
Medosebno 
komuniciranje 
Posnemanje 
Neformalna srečanja 

Viharjenje možganov 
Formalna predstavitev 
projektov 
Diskusijska srečanja 
Ad hoc srečanja 
Učne ure, analiza po 
zaključku posamezne 
faze 
Medprojektna 
korespondenca 

Načrt 
projekta/vrednotenje 
Mejniki/kontrolne 
točke 
Zapiski srečanj 
Študije primerov 
Potek projektov 
Medprojektne zgodbe 
in podatki 

Organizacijski Neformalne 
organizacijske navade, 
pravila in procesi 
izbora 
Specializacije oddelkov 
Skupnosti izkušenj 

Srečanja projektnih 
vodij 
Predstavitev znanj 
Profesionalne povezave 
Menedžerji znanja in 
tisti ki omogočajo 
prenos 
Medprojektna srečanja 

Risbe 
Procesne karte 
Procesi projektnega 
vodenja 
Poučne zgodbe (banke 
podatkov) 

 
Vir: A. Prencipe, F. Tell, Inter-project learning, processes and outcomes of knowledge codification 

in project-based firms, 2001, str. 181 
 
Osebni nivo učenja 
 
Vsak se z učenjem vključuje v razvoj in spremembe okolja. Učenje vpliva na koncept 
razmišljanja posameznika (Liao et al., 2008). Najprej je učenje individualno (Bierly, Daly, 
2002). Sposobnost učenja je povezana z vedenjem in aktivnostmi pri soočanju z novimi 
izkušnjami, razmerami in konteksti. Mentalni model predstavlja percepcijo – individualno 
stališče, ki vključuje znanje, prepričanja in izkušnje ter tudi implicitno in eksplicitno 
razumevanje (Kim, 1993). Na osebnem nivoju percepcije in konceptualnega okvira se 
oblikuje, omejuje in odloča, kako razmišljamo, verjamemo in čutimo, kdaj, kje in zakaj se 
učimo (Mezirov, 1991, str. 34 v Cope, 2003). 
 
Posameznik se uči, v kolikor na kognitivni ravni začuti problem, načrtuje in izbira kriterije za 
reševanje problemov ter opredeli korake do rešitve, pozornost mora osredotočiti in 
kontrolirati rezultate, na nekognitivni ravni pa so velikega pomena interes, cilji in pripadnost, 
želja po znanju in dosežkih (ali bolj zaupa v uspeh kot v poraz), strategija obnašanja pod 
stresom in njegov stil učenja oziroma strategija spomina (Heller, Perleth, Lim 2005). 
 
Teorija neformalnega in spontanega učenja temelji na zgodnjih delih John Deweyja (1938 v 
Marsic, Watkins, 2003), kjer pojasni vpliv kulture organizacije na učenje (Marsic, Watkins, 
2003). Učenje zahteva prostor, nasprotja, razlike, presenečenja, izzive in odziv. Posamezniki 
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se učijo v skladu s svojim razumskim in odzivnim razumevanjem izziva. Učenje posameznika 
je odvisno od percepcije, razgledanosti, njegovih opažanj oziroma zaznav, ki vplivajo na 
obnašanje in razumevanje sveta (Senge, 1990). Percepcija, vrednote, prepričanja in različne 
izkušnje posameznikov imajo za posledico drugačen odziv. Na odziv vpliva tudi predhodno 
znanje, veščine, vpliv, resursi in moč.  
 
Učenje na osebni ravni pogosto povezujemo z izrazoma nadarjenost oziroma talent, ki se 
pogosto prekrivata in sta rezultat generičnih lastnosti posameznika in dejavnikov okolja, ki se 
med seboj prepletajo v različnih razmerjih (Heller, Perleth, 2008). Heller-Hanyjev model 
uspešnosti (Heller, Hany, 1986 v Heller, Perleth, 2008) temelji na osebnih značilnostih, 
nadarjenosti in okolju. Proces učenja mora biti podprt z organizacijsko strukturo, procesi …, 
ki podpirajo celoten krog učenja (Bessant, Francis, 1999), ter s primernim  psihološkim 
okoljem (Heller, Perleth, Lim, 2005), ki ga določajo: podporno okolje in pritiski okolja na 
posameznika, socioemocionalna klima, odnosi z vodstvom ter osebnostni dejavniki (na 
primer: življenjske izkušnje). Doseganje rezultatov je povezano z inteligencami. Gardner 
(1995) govori o več inteligencah, ki temeljijo na različnih talentih posameznika.   
 
Ljudje različno vrednotijo informacije (Audretsch, Houwelig, Thurik, 2004) zaradi različnega 
predznanja, različnih izkušenj in motivov. Audretsch (Audretsch et al. 2004) razpravlja, zakaj 
so IBM-ovi strokovnjaki napačno razmišljali o razvoju mikroračunalnikov, Steve Jobs, 
študent, ki ni zaključil študija, pa je bil sposoben videti nekaj, kar so vrhunski strokovnjaki 
spregledali. Po drugi strani pa je Jobs v svoje delo vključeval vrsto hekerjev iz različnih 
krajev, ki so mu pomagali kreirati ponudbo. Posebnost v tem primeru ni le v razumevanju 
informacij, temveč v vključevanju nove populacije z novimi pogledi. IBM-ovi strokovnjaki in 
Jobs so imeli različno vizijo, različne vrednote in ideje.  
 
Uspešnost, ki temelji na znanju, je večdimenzionalni konstrukt različnih spremenljivk in 
njihovih posebnosti, osebnih lastnosti, socialnega okolja ter možnosti transfera osebnih 
potencialov (Heller, Perleth, Lim, 2005). Večdimenzionalni konstrukt temelji na osebnih 
preddispozicijah (talentih): inteligenci, kreativnosti, socialnih kompetencah, glasbenih, 
umetniških sposobnostih, psihomotoričnih veščinah ter praktičnosti; na osebnostnih 
lastnostih: želji po dosežkih in uspehu, nadzoru dosežkov in spremljanju pričakovanj,  želji po 
znanju, sposobnosti nadzora stresa, drugih osebnostnih lastnosti; na dejavnikih okolja: 
stimulativnem kreativnem okolju, stilu učenja, odnosu do uspešnosti, družinski klimi, 
socialnem odzivu na uspehe in neuspehe, klimi v izobraževalni ustanovi, življenjskih 
izkušnjah, diferenciaciji učenja in inštrukcij (Heller, Perleth, 2008).  
 
Skupinski, organizacijski nivo učenja 
 
Ne glede na to, ali gre za individualno ali skupinsko učenje, vedno so v proces vključeni 
posamezniki. Organizacija sestoji iz posameznikov, pomembno je učenje vsakega, toda to ne 
zadošča (Kim, 1993). Individualno učenje ni isto kot kolektivno. Kljub temu da sta procesa 
pomnjenja in učenja posameznikov in organizacije povezana, se razlikujeta (Kim, 1993). Z 
učenjem posamezniki vplivajo na učenje drugih in s tem na znanje organizacije, vzpostavlja 
se mehanizem, ki omogoča, podpira in nagrajuje uporabo znanja. V podjetju na nivoju skupin, 
organizacije ali več organizacij pride do interakcije med posamezniki, skupinami in podjetji. 
V primeru interakcij je posameznik zastopnik, ki vpliva na razmišljanje, aktivnosti in učenje 
drugih (Masick, Watkins, 1993). Podjetje se uči, kadar povečuje ali spreminja kapital znanja 
(Kogout, Zander, 1992). 
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Saint-Onge (1996, str. 13 v Gomzelj Omerzel, 2008) trdi, da je hitro spreminjajoče okolje in 
posledično neprestana napetost med strateškimi prilagoditvami v podjetju najpomembnejši 
gonilnik učenja v organizaciji in s tem tudi nastanka novega organizacijskega znanja. Zato je 
naloga organizacije ustvarjati okolje za svobodno razmišljanje pri iskanju novih rešitev ter 
ustvarjanje znanja na vseh ravneh. Pomembni so medosebni stiki in delitev znanja (Schein, 
1984), ti morajo biti sestavni del kulture (koncepti, vrednote, prepričanja), pri tem imajo 
pomembno vlogo mnenjski voditelji. Večji del znanja se izmenjuje v tacitni obliki, del pa se 
formalizira in se prenaša v eksplicitni obliki. Pri prenosu eksplicitne oblike je pomembna 
vizualizacija znanja (Garvin, 1993). Učenje o novih trgih določa hitrost, s katero  organizacija 
izkorišča podjetniške priložnosti (Oviatt, McDougall, 2005). Vsak posameznik na neformalen 
svojstven način sprejema znanje (Argyris, 1992). Znanje v podjetju se oblikuje na podlagi 
interakcije med posamezniki z različnimi izkušnjami, vrednotami, pogledi in sposobnostmi 
učenja (Nonaka et  al., 1998). Znanje, ki ga zaposleni pridobijo z učenjem za doseganje 
skupnih ciljev, se odraža kot skupno znanje (Dixon, 2000). Učenje se začne, ko organizacija 
prepozna priložnost v novih tehnologijah ali novih trgih oziroma se mora prilagoditi novim tržnim 
razmeram. Običajno se oblikuje posebne pilotne skupine, ki proučujejo novo področje s poskusi in s 
tem pridobivajo nove izkušnje in nove poglede, ki se razlikujejo od običajnih v organizaciji. V drugem 
koraku se znanje pilotne skupine prenaša na druge (Ayas, Zeniuk, 2001 v Brady, Davis, 2004). 
 
Učenje na nivoju organizacije je interaktiven proces, na katerega vplivajo najrazličnejše 
spremenljivke, gre za skupinsko izkušnjo – učenje. Tekom procesa učenja organizacija 
povečuje svoje znanje, sposobnosti (ključne sposobnosti oziroma kompetence), sposobnosti 
asimilacije in uporabe novih informacij (Cohen, Levinthal, 1990), poleg tega pa se 
spreminjajo vedenje in vrednote, oblikuje se organizacijski spomin. Učenje samo po sebi 
predstavlja  dinamično kapaciteto organizacije (Teece, Pisano, Shuen, 1997) in njegovo 
potencialno prihodnost (Zolo, Winter, 2002). Učenje spada med pomembne meta kompetence 
na osebnem in organizacijskem nivoju ter vpliva na kompetence organizacije in tudi na 
kompetence človeških resursov (Kamoche, 1999 v Spicer, Sadler-Smith, 2006). 
 
Kako hitro organizacija zbira in izkorišča znanje je odvisno od: absorpcijske sposobnosti, 
motiviranosti za učenje in učnih sposobnosti (Haahti, Madupu, Yavas, Babakus, 2005). 
Absorpcija znanja je v tesni povezavi s predhodnim znanjem (Cohen, Levinthal, 1990) in 
predstavlja podlago pridobivanju novega znanja (Autio, et al, 2000; Zahra, George, 2002). 
Absorpcija je odvisna od značilnosti znanja, razumevanja, od organiziranosti, povezav, 
razpoložljivih tehnologij ter sposobnosti uporabe inovacij (Cohen, Levinthal, 1990). Znanje o 
trgu zmanjšuje tveganje ob vstopu na nove trge (Autio, et al., 2000; Zahra, George, 2002).  
 
Skupinsko znanje (socialno tacitno znanje) je prepoznavno in strateško značilno za 
organizacijo (Moreover, Spender, 1996 v Erden et al., 2008), oblikovano je kot povezana 
kolektivna aktivnost (Alavi, Leidner, 2001). Dreyfus in Dreyfus (1986 v Erden et  al., 2008, 
str. 10) sta opredelila več nivojev oblikovanja tacitnega znanja: 1) najnižji nivo predstavlja 
oblikovanje skupine »novincev«, ki si med seboj še niso izmenjevali izkušenj. Njihova slabost 
je, da nimajo skupnih spominov, skupnega razumevanja in stališč; 2) kolektivne akcije so 
vezane na skupne predstavitve, dogodke (sejmi, srečanja) z namenom pridobivanja skupnih 
izkušenj in njihovi izmenjavi. Pri tem se oblikujejo skupni vtisi, člani bolje razumejo skupne 
aktivnosti. Člani skupine se učijo delovati po skupnih principih in načelih. poleg tega pa se 
oblikuje tudi skupna kultura (povezanost, skupni jezik, vrednote, pripadnost); 3) koncept 
»phronesis« je praktičen, racionalen pristop, ki vključuje sposobnost izbire in prevzema 
najboljše možne aktivnosti za »skupno dobro« v določeni situaciji. Pri tem so pomembne 
skupne vrednote, kultura in cilji (Nonaka, Toyama, 2007; Nonaka, van Krough, 2007). 
Phronesis predstavlja vezivo med kontekstualnim in univerzalnim znanjem; 4) skupinska 
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improvizacija predstavlja najvišji nivo kakovosti, ki ga skupina lahko doseže. Ta omogoča 
razumevanje odziva na spremembe, na nepredvidljive dogodke, na potrebno po inovacijah, 
izboljšavah in improvizacijah (Vera, Crossan, 2005). Avtorji jo primerjajo z uigranimi igralci 
v gledališču, z glasbeniki pri koncertih, timskim delom. Pri tem ni točno opredeljenih vlog 
oziroma pravil. Posameznik je ekspert, zanj se predpostavlja, da bo svojo vlogo dobro opravil.  

2.3.2. Organizacijsko učenje/učeča organizacija 

 
Učenje mora biti stalnica, služi ohranjanju in izboljšanju konkurenčnosti, produktivnosti in 
inovativnosti v negotovih tehnoloških in tržnih razmerah. Omogoča hitrejše in bolj učinkovito 
prilagajanje dinamičnemu okolju (Grantham, 1993) in učinkovitosti (Dogson, 1993),  
konkurenčnost, dodano vrednost, nove izdelke, zadovoljne stranke ter vstop na nove trge z 
znanjem. Vzpodbuditi mora zanimanje za dogajanje v panogi, na tržišču, za probleme strank 
in kako ustreči njihovim željam (Ardichvili et al., 2003 v Corbett, 2007). Znanje zapolnjuje 
vrzel med vizijo in trenutnimi aktivnostmi (Senge, 1990; Senge et al., 1999) in vpliva na 
uspešnost poslovanja organizacije (DeCarolis, Deeds, 1999 v Thornhill, 2006). 
 
Z razvojem človeških resursov je tesno povezano učenje, ki predstavlja strateško premoženje 
podjetniško naravnane organizacije (Grant, 1996; Spender, 1996), omogoča kreiranje novega 
znanja (Zahra, Nielsen, Bogner, 1999 v Kreiser, Marino, 2004), več inovacij (Zahra, Ireland, 
Hitt, 2000 v Kreiser, Marino, 2004) in večjo uspešnost. Učenje je izziv in priložnost, ponuja 
kreativne rešitve v interdisciplinarnih timih, ki imajo različne poglede (Diekers, Berthoin 
Antal, Child, Nonaka 2001). Sposobnost učenja hitreje od konkurentov je ključ 
konkurenčnosti (Sugarman, 2001 v Freidman et al., 2005).  
 
Organizacije namenjajo vedno večjo pozornost organizacijskemu učenju in izkoriščenju 
človeškega kapitala (Garvin, 2000 v Freieman et al., 2005). Pojem učeča organizacija je 
komplementaren upravljanju znanja (King, 2008), vključuje zbiranje, kreiranje, posredovanje, 
procese in mogoče še uporabo znanja (King, 2008; Law, Ngai, 2008).   
 
Učimo se na lastnih izkušnjah, lahko pa tudi na izkušnjah drugih (Huber, 1991; March, 1991 
v Kang, Morris, Snell, 2009). Chan, Scott-Ladd (2004) razlikujeta med učenjem kot  
procesom in učenjem, osredotočenem na rezultate in vidne spremembe. V literaturi se razlika 
odraža z izrazoma (Chan et al., 2004) organizacijsko učenje (ang. organisation learning) in 
učeča organizacija (ang. learning organisation). 
 
Organizacijsko učenje je povezano s procesi spreminja organizacije oziroma s procesi, ki bi se 
lahko spreminjali, aktivno promocijo in organiziranjem učnih aktivnosti (Finger, Wolis v 
Chan et  al., 2004). Koncept učeče organizacije se osredotoča na aktivnosti kreiranja idealne 
organizacije, kjer je organizacijsko učenje eno od njenih temeljnih področij (Esteberby-Smith, 
1997 v Chan et al., 2004). Slater in Narver (1995) razlikujeta adaptivno in generativno učenje 
kot procesa zbiranja, prenosa in posedovanja informacij ter interpretacije v smislu 
organizacijskega učenja, ki je osnova za vedenjske spremembe. 
 
Učeča organizacija vključuje procese »prepoznavanja in korekcijo napak« (Argyris, Schön, 
1978, str. 344), »izboljšav aktivnosti z boljšim znanjem« (Fiol, Lyles, 1985, str. 803), je  
način izgradnje, podpore in organiziranja znanja, rutin, aktivnosti, kultura prilagajanja in 
razvoj organizacijske učinkovitosti z izboljšanjem sposobnosti zaposlenih (Dodgson (1993, 
str. 377). Učeča organizacija je usposobljena za kreiranje, zbiranje, prenos znanja in 
sprejemanje vedenja v skladu z novim znanjem (Garvin, 1993).  Znanje nastaja v podjetju, če 
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se v njem procesirajo informacije in se hkrati spreminja tudi vedenje zaposlenih (Huber, 1991, 
str. 89), organizacijsko učenje se odraža v spremembah v teoriji in praksi (Argyris, 1977; 
Argyris, Schın, 1978; Fiol, Lyles, 1985; Levitt, March, 1988; Senge, 1990). Pomembno je 
sistematično in permanentno učenje zaposlenih (McConnell, 2004 v Mihalič, 2006). Koncept 
učeče organizacije je vedno bolj pomemben, organizacije se morajo odzvati na spremembe, 
zaposleni izboljšati in širiti sposobnosti doseganja ciljev, razvijajo nove vzorce razmišljanja, 
se kolektivno motivirajo in učijo (Senge, 1990). Učenje je dinamični koncept in vpliva na 
stalno spreminjanje narave organizacije.   
 
Teorije organizacijskega učenja poznajo dva temeljna mehanizma, ki poganjata procese 
učenja: komunikacijo in kombinacijo znanja (Cohen in Levinthal, 1990; Kogut, Zander, 
1992). Komunikacija omogoča prenos znanja v in med enotami. Boljša komunikacija 
omogoča večjo izmenjavo znanja. V skladu s Schumpetrovo teorijo inovacij, da podjetnik 
ustvarja inovacije z novo kombinacijo resursov v ekonomski sistem, velja, da se znanje 
oblikuje predvsem s kombinacijo oziroma kreacijo novih asociacij med posameznimi 
spoznanji. Kombiniranje eksternega, internega znanja in informacij o trgu, o poslovnem 
okolju in tehnologiji omogoča oblikovanje novih izdelkov in konceptov (Autio, 2000).  Tako 
pri komunikaciji kot kombinaciji imamo opravka s socialnimi procesi, pri čemer ima 
pomembno vlogo socialni kapital, ki je regulator učeče organizacije (Autio, 2000). Socialni 
kapital je v mrežah in predstavlja skupni resurs (Bordieu, 1986). Naphiet in Ghoshal (1998) 
sta določila tri dimenzije socialnega kapitala: strukturno, medosebno in razumsko dimenzijo.  
Strukturna dimenzija se odraža v načinu delovanja mrež, opredeljuje širino in kakovost 
informacij v mreži, gre za informacije o kupcih, dobaviteljih, konkurentih in podobno. 
Pomembna je sestava mrež in pozicija organizacije v njih. Medosebna dimenzija se odraža v 
zaupanju, v povezavah in drugih oblikah medosebnih oblikah. Razumska dimenzija nadgrajuje 
obstoječe znanje med mreženjem udeležencev. Opredeli prenos znanja, didaktični odnos, 
poleg tega pa vpliva na enotni jezik. Skupni jezik in simboli omogočajo učinkovito 
komunikacijo. Strategija in struktura učeče organizacije omogočata in maksimirata učenje 
(Dodgson, 1993).  
 
Znanje je več kot seštevek znanja posameznikov (Dogson, 1993; Fiol, Lyles, 1985), saj 
temelji na njihovi medsebojni sinergiji. Organizacijsko učenje je povezano z organizacijskim 
spominom, kolektivnim znanjem in vključuje uporabo teorije v praksi, skupne miselne 
vzorce, podatkovne baze, formalizirane procese in kulturo, ki usmerja vedenje (Slater, Narver 
1995). Organizacija ne izgubi sposobnosti učenja, kadar jo posamezniki zapustijo. Prihodnost 
je povezana z akumulacijo znanja, izkušenj, norm in primerov (Prahalad, Hamel, 1994).  
Enako pomembno kot kreiranje je tudi pozabljanje, včasih je potrebno pozabiti posamezne 
delčke preteklosti, kar v procesu učenja predstavlja konfliktni dejavnik (Dogson, 1993). 
 
Učeča organizacija ima sposobnost prilagajanja novim razmeram glede povpraševanja in 
okolja (Jaw, Liu, 2003 v Liao, 2008). Učenje organizacije pride do izraza pri skupnem 
reševanju skupnih problemov, s katerimi se sooča (Morgan, Ramirez, 1983 v Liao et al., 
2008). Vsaka organizacija oblikuje lastne metode učenja glede na specifiko in potrebe 
(Helleoid, Simonin, 1994 v Liao et al., 2008). Temelj učenja organizacije je učenje 
posameznikov (Grant, 1996), posameznik pa mora deliti znanje z drugimi (Tsang, 1997 v 
Liao, 2008).  
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Učenje z vidika različnih perspektiv 
 
Dierkes, Berthoin Antal, Child in Nonaka (2001) razlagajo organizacijsko učenje z vidika 
psihološke, ekonomske, politične, antropološke in sociološke perspektive. Psihološka 
perspektiva temelji na procesu učenja. Ko se posameznik uči, poteka proces v možganih. Pri 
organizacijskem učenju pa gre za proces med posameznikom, ki deluje v določeni strukturi, in 
organizacijo. Ekonomska perspektiva poudarja inovacije, razvoj podjetništva, tacitno znanje 
obravnava kot resurs konkurenčne prednosti. Politična perspektiva daje prednost 
mednarodnim odnosom, ki omogočajo prehod idej iz enega sistema v drugega. Antropološka 
perspektiva temelji na cirkulaciji zgodb. Sociološka perspektiva pa temelji na konceptu 
participacije in refleksije, ki temelji na odprti komunikaciji.  
 
Učečo organizacijo so Autio, Sapienza in Almeida (2000, str. 911) opredelili kot tisto, ki 
omogoča » … proces asimilacije novega znanja v organizacijsko bazo znanja«. Huber (Huber 
1991 v Ovitatt, McDougall, 2005, str. 546) pravi: »… Organizacija se uči, v kolikor je 
katerakoli enota prejela znanje, ki je lahko koristno za organizacijo.« Učenje lahko vključuje 
dinamične sposobnosti organizacije (Teece, Pissano, Shuen, 1997) in njenega sistematičnega 
pristopa do prihodnosti (Zolo, Winter, 1999 v Winter, 2000). 
 
Organizacija se uči na podlagi izkušenj in analitičnega proučevanja. Znanje na podlagi 
izkušenj (Kim et al., 2003) je oblikovano z akumulacijo izkušenj posameznika, skupine ali 
organizacije pri doseganju ciljev oziroma poslov. Dejstva (primeri, navodila v priročnikih, 
slovarju ...) in »know-how« (metodologija organizacije in dela posameznika) pripadajo znanju 
pridobljenim na podlagi izkušenj. Po drugi strani pa se analitično znanje oblikuje z analizo 
informacij in podatkov, zbranih pri delu oziroma z izmenjavo. Pri tem gre za analizo 
podatkov in dejstev ter analizo povezav in modelov. Davenport in Prusak (1998) sta 
opredelila šest načinov pridobivanja znanja v podjetju: 1) zbiranje znanja – pri tem v bistvu ne 
gre za resnično novo znanje, čeprav je za organizacijo to novo. Najbolj enostavno je to znanje 
kupiti – z nakupom organizacije ali s pridobitvijo posameznikov, ki to znanje imajo; 2) 
izposoja znanja predstavlja začasen najem ali lizing – v resnici gre za najem resursa znanja, 
na primer svetovalca; 3) organizirani resursi za generiranje novega znanja, na primer 
raziskovalno-razvojni oddelki, instituti; 4) fuzija ali združevanje znanja z združevanjem ljudi 
različnih strok in različnih karakterjev k skupnemu reševanju problemov oziroma k delu na 
projektu. Pri tem kaos in kompleksnost teme prinašata nove možnosti sinergije, seveda pri 
tem ne gre za popolni kaos; 5) prilagoditve se nanašajo na spremembe zunanjega in 
notranjega znanja; 6) mreže, strokovna združenja, ki so osnovana na podlagi skupnih 
interesov, neformalne osebne povezave v podjetju in med  podjetji omogočajo oblikovanje 
novega znanja. Povezave se lahko formalizirajo. Mreže so izrednega pomena za inovativno 
razmišljanje.  
Håkansson, Johanson (2001) in Pahlberg (2001) so določili ^tiri vrste učenja v poslovnih 
mre²ah (v Johanson, Vahlne, 2003): 1) organizacija gradi mreže v smislu izgradnje 
distribucijske mreže za oskrbo strank. V tem primeru se učijo specifičnih reakcij partnerjev, 
različnih vlog posameznikov oziroma njihove pripravljenosti za prilagoditve. Učijo se, kako 
prilagoditi aktivnosti za doseganje skupne učinkovitosti; 2) interakcija v odnosih dveh 
partnerskih organizacij predstavlja izgradnjo skupnih veščin, ki se uporabljajo in prenašajo na 
druga razmerja. Kako pridobiti partnerja, kako ostati v stiku in različni koraki krepitve 
odnosov. Te lahko imenujemo izkušnje pri izgradnji razmerij; 3) tretja vrsta učenja je 
usklajevanje, kako s partnerjem koordinirati aktivnosti v razmerju z drugimi povezavami, 4) 
četrta vrsta združuje predhodne – organizacija se uči, kako graditi novo mrežo. 
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Po drugi strani pa Liao, Fei in Liu (2008) navajajo avtorje, ki opisujejo proces učenja: Kim 
(1993) in Morgan (1997) ga opisujeta kot zbiranje, interpretacijo in implementacijo novega 
znanja, Argote (1999 v Liao et al., 2008) kot zbiranje, prenos in shranjevanje, Huber (1991) 
pa kot zbiranje, posredovanje, interpretacijo in shranjevanje znanja; kot vzporedno v procesu 
učenja. 
 
Senge (1990 v Lee, Tsai, 2005) je razlikoval pet dejavnikov, ki vplivajo na organizacijsko 
učenje, in sicer: sistemsko razmišljanje, osebna stališča, miselni vzorci, skupna vizija in 
skupinsko učenje. Nekaj let za tem pa je ugotovil, da svet postaja vse bolj povezan in posli 
vse bolj kompleksni ter dinamični in se je potrebno za delo vse bolj učiti. 
 
Usposabljanje pospešuje pretok znanja in usmerja v aktivnosti (Dierickx, Cool, 1989 v 
Thornhill, 2006). To povečuje prenos znanja med zaposlenimi, omogoča skupne poglede in 
povezovanje oziroma rekombinacijo obstoječih resursov (Galunic, Rodan, 1998 v Thornhill, 
2006). Upravljanje znanja mora voditi v proces sprememb in prevzemati odgovornost za 
sposobnost organizacije, da se regenerira in sooča z novimi izzivi (Nonaka, Takeuchi, 1995). 
V smislu vodenja strateških aktivnosti so pomembne razpoložljive veščine in sposobnosti 
organizacije (Dierickx, Cool, 1989 v Kang, Morris, Snell, 2009). Za razumevanje realnosti  in 
odziv je potrebno novo znanje, zbirati znanje, ga prenašati in vključevati (Kang, Morris, 
Snell, 2009).  
 
Barney (1991) je zapisal, da konkurenčne prednosti izhajajo iz resursov oziroma sposobnosti, 
ki so velike vrednosti, so redke, težke za posnemanje in jih je težko nadomestiti. Znanje in 
sposobnost kreiranja znanja v organizaciji sta resurs konkurenčne prednosti (Spicer, Sadler-
Smith, 2006). Novo znanje omogoča obstoj na konkurenčnem trgu, sledenje globalizacijskih 
trendov, zmanjševanje stroškov na enoto, prilagajanje vedno večjim pričakovanjem strank, 
soočenje z rivalstvom med konkurenti, izboljšanju učinkovitosti in oblikovanje strategije 
nadaljnjega poslovanja. Eden prvih avtorjev, ki je opozarjal na pomen organizacijskega 
učenja, je DeGeus (1988 v Spicer, Sadler-Smith, 2006).  
 
Učinkovito organizacijsko učenje je ključ uspeha (Cope, 2003); omogoča iskanje novih 
možnosti preživetja in uspeha v novih razmerah (Klimecki, Lisleben, 1998 v Spicer, Sadler-
Smith, 2006).  Učenje omogoča dinamično sposobnost organizacije (Teece, Pisano, Shuen, 
1997) v smislu sistematične in stalne graditve prihodnosti. Praksa pridobivanja novega znanja 
in širjenje tistega, kar posamezniki vedo, omogoča izboljšanje sposobnosti organizacije in 
uspešnosti v smislu zmanjševanja stroškov, odzivnosti na potrebe strank, uspešnosti z novimi 
proizvodi in večanje tržnega deleža (Baker, Sinkhula, 1999; Sher, Lee, 2004 v Law, Ngai, 
2008). Izboljšave poslovnih procesov so sistematična in kompleksna oblika organizacijskih 
inovacij in vključujejo tacitno znanje organizacij. Poslovni procesi in  način dela ter navad, ki 
vključujejo specifično znanje organizacije, so pomembni dejavniki konkurenčnosti 
organizacije na trgu (Bierly, Kessler, 1999 v Law, Ngai, 2008). Razvoj izdelkov in storitev za 
zadovoljevanje strank je rezultat učenja in širjenja znanja, ki omogoča uspešnost poslovanja 
(Earl, 2001 v Law, Ngai, 2008).  
 
Med pionirji organizacijskega učenja sta bila Dearbor in Simon (1958 v Casey, 2005), kasneje 
je bilo razvitih več teoretičnih modelov. Huber (1991) opisuje učenje kot zbiranje, 
posredovanje, interpretacijo in hranjenje informacij. Visoko zavedanje pomena učenja 
omogoča pritok informacij iz okolja (Huber, 1991). Na učenje organizacije vplivajo notranja 
pravila, spomin, vrednote, odnosi, povezave oziroma strukture (Mejer 1982 v Marsic 
Watkins, 2003). Potrebno je povezovati individualno in organizacijsko učenje (Kim, 1993). 
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Huber (1991) opisuje naslednje procese: zbiranje in posredovanje informacij, interpretacijo 
informacij ter organizacijski spomin. V praksi se pri organizacijskemu učenju srečujejo z 
ovirami, ki so izziv sposobnim menedžerjem (Rice, Rice, 2005). 
 
Znanje in veščine s področja vodenja, marketinga in proizvodnje se oblikujejo skozi izkušnje, 
ki so običajno specifične za organizacijo (Lane et al., 2001). Strokovnjaki razlikujejo učenje 
»višjih« in učenje »nižjih« oblik, ki se odražata v različnih pristopih organizacije do učenja, 
lahko gre za »pasivni«, lahko pa za »aktivni« pristop (Spicer, Sadler-Smith, 2006), učenje 
enojne in dvojne zanke (Argyris, Schon, 1978), učenje na nižjem oziroma visokem nivoju 
(Fiol, Lyles, 1985), učenje v okvirih oziroma učenje izven okvira izkušenj (Huber, 1991), 
adaptivno in generativno učenje (Senge, 1992; Pedler, 1997), operativno in konceptualno 
učenje (Kim, 1993), učenje za prilagajanje in preživetje – učenje izboljšanja izkušenj (Gibb, 
2000), učenje z dograjevanjem (ang. incremental) in s spremembami (ang. transformational) 
(Dibella et al., 1996), med površinskim in globljim znanjem (Brown, 2008). Izmed navedenih 
je najbolj razširjen koncept enojne in dvojne zanke (Argyris, Schon, 1978).  
 
Učenje s spremembami je vezano na širjenje in uporabo znanja v podjetju z namenom 
kreiranja oziroma zbiranja znanja in njegove uporabe za inovacijske procese (Huber, 1991; 
Lane et al., 2006 v Li et al., 2009). Ni toliko pomembno, kako je znanje kreirano ali kako je 
pridobljeno, ampak njegovo posredovanje v podjetju (Li et al., 2009). S posredovanjem in 
kombinacijo znanja posameznikov v podjetju se poraja navdušenje za izkoriščanje priložnosti 
inovacij in oblikovanja konkurenčnih prednosti (Grant, 1996). S povezovanjem razpršenega 
tacitnega znanja med zaposlenimi se organizacija pravočasno odzove na spremembe: s 
tehnologijo, z oblikovanjem novih izdelkov in procesov (Song et  al., 2005 v Li et al., 2009). 
Inovacije so pomembne za oblikovanje konkurenčnih prednosti in pri izkoriščanju priložnosti 
(Ireland et al., 2003). Prenos znanja v podjetju omogoča razumevanje, kje in kako se lahko 
uporabi znanje za kreativne izdelke in tehnologije (Zahra, George, 2002).  
 
Učenje enojne zanke je odziv na interno oziroma eksterno okolje z modifikacijo obstoječih 
praks v smislu učinkovitosti, osredotočeno je na ponavljanje obstoječega, je kratkoročno 
usmerjeno, površinsko, prežeto z asociacijami (Fiol, Lyles, 1985; Cope, 2003). Učenje dvojne 
zanke je globlje, kompleksno in predstavlja preskok glede na obstoječe prakse in način 
razmišljanja (Fiol, Lyles, 1985, Cope, 2003). Chell (2000 v Spicer, Sadler-Smith, 2006) 
prepoznava naslednje (z učenjem na višjem nivoju povezane) lastnosti podjetnikov: 1) 
motivacija in intuicija za kreiranje organizacij in akumulacija kapitala; 2) sposobnost 
prepoznavanja priložnosti in vizija za izkoriščanje; presoja – izbira priložnosti. Podjetnike 
lahko spremljamo z vidika razvoja idej, njihovega procesiranja in odziva glede na podatke iz 
okolja ali pa kot izkoriščanje obstoječih priložnosti. Druge lastnosti so še sposobnost 
mreženja, odziv na pretekle strategije in napake, profesionalne izkušnje in želja po dosežkih 
(Cope, 2003).  
 
Organizacijske rutine (formalno in predvidljivo vedenje glede procesov, izdelkov, storitev) 
pomembno vplivajo na način (Kim, 1993) in učinkovitost učenja. Organizacijsko znanje lahko 
pojasnimo z evolucijskim ciklom znanja, skozi faze, ki se začnejo, ko člani skupine generirajo 
ideje, kako se soočiti s problemom, s prenovo oziroma postavljanjem novih izzivov (Zollo, 
Winter, 2002). Inicialne ideje, ki predstavljajo zgodnje začetke, predvsem v tacitni obliki, so 
podvržene interni presoji in pritiskom obstoječih izkušenj oziroma novim izzivom (Nonaka 
1994). Oblikujejo se hipoteze pričakovanih prednosti v primeru udejanjanja sprememb in 
izvedba potrebnih aktivnosti za artikulacijo, analizo in diskusijo, ob zmernem tveganju se 
prevzema iniciativo. Naslednja faza se odraža v vrsti aktivnostih organizacije v smislu 
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posredovanja informacij povezanim delom organizacije. Informacije so namenjene novim 
pogledom in izgradnji konkurenčnih prednosti (Winter, Szulanski, 2002 v Zollo, Winter, 
2002). Sledi evalvacija in selekcija idej, naslednja faza pa je aplikacija. Pri celotnem procesu 
ima pomembno vlogo eksterno poslovno okolje. Razvojni cikel v organizaciji poteka od 
raziskovalne faze do aplikacije, nakar prejme povratne informacije in cikel ponovno preide v 
raziskovalno fazo (March, 1991 v Zollo, Winter, 2002). 
 
V teoriji organizacijskega kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi; 1995) je znanje rezultat 
prepričanj in razmišljanj posameznikov ter procesov skozi spoznanje in opazovanje, ki temelji 
na opazovanju sveta. Tak način temelji na osebnem načinu, pogledu, občutjih in izkušnjah. 
Stehr (1994 v Erden et al., 2008) in von Krogh et al. (2000) označujejo znanje kot sposobnost 
opredelitve razmer in odziva. Seveda moramo upoštevati, da gre pri tem za tacitno in 
eksplicitno znanje ter za pretakanja teh dveh oblik iz ene v drugo. Empirične raziskave 
kažejo, da kreiranje znanja ne more biti ločeno od konteksta namena, za katerega je kreirano 
(Nonaka et al., 2000). Izmenjava znanja poteka na virtualni, zavedni in fizični ravni oziroma 
njihovi kombinaciji (Nonaka et al., 2006).  
 
Organizacija oblikuje model svojega okolja (Mintzberg, 1976; Senge, 1990). Male in srednje 
velike organizacije morajo biti motivirane za izboljšanje procesov kreiranja znanja in 
zagotavljanje dolgoročnega preživetja (van Gils, Zwart, 2004). Sposobnost prepoznavanja 
priložnosti ni odvisna samo od trenutnega znanja (Shane et al., 2000), ampak tudi od procesov 
zbiranja in preoblikovanja informacij v znanje (učenje). Različno znanje vpliva na različnost  
prepoznavanja priložnosti (Shane et al., 2000). Kombiniranje kompatibilnih veščin in znanja 
partnerjev ima kot rezultat edinstveno priložnost učenja. Organizacija pridobiva znanje na 
formalne in neformalne načine. Po mnenju Marsickove in Watkinsove (2001) ter Timmonsa 
(1999) je v organizaciji večji del znanja pridobljen na neformalne načine učenja 
posameznikov, manjši del pa pripada formalnemu načinu. Erden et al. (2008) ugotavljajo, da 
znanje, pridobljeno z delom, lahko koristi tako drugim sodelavcem kot tudi  širšemu krogu v 
organizaciji, zato morajo biti procesi naravnani tako, da se znanje posameznikov kristali in v 
organizaciji povezuje v sistem znanja. Obstoječe znanje in pretekle izkušnje organizacije 
(organizacijski spomin) vplivajo na procese vrednotenja (Langois, 1997 v McDonald, 2002) 
in interpretacijo informacij (Kogout, Zander, 1996). Novo znanje postaja del organizacijskega 
spomina, ki pa se, tako kot struktura znanja, sčasoma spreminja (Langois, 1997 v McDonald, 
2002), kar se odraža v spremembi vedenja. 
 
Skupno znanje je vedno povezano z aktivnostmi in je sestavljeno iz tacitnega in eksplicitnega. 
Bolj ko znanje delimo, bolj narašča (Dixon, 2000). »Če deliva znanje, ga imava oba« (Dixon, 
2000). Kreiranje znanja v kontekstu aktivnosti je za organizacijo izziv (Roth, 2003).  Pri tem 
je pomembno, da organizacija skrbi za aplikacijo in prenos znanja prek meja, ki jih 
postavljata čas in prostor (Dixon, 2000). 
 
Organizacijsko učenje omogoča spremljanje trga, sprejemanje informacij, njihovo 
posredovanje, interpretacijo, hrambo in obnavljanje informacij (Day, 1994; Huber, 1991). 
Procesi, povezani z učenjem, so: zbiranje (znanje se lahko razvije v podjetju, lahko se učimo 
na izkušnjah, z opazovanjem drugih, prevzemanjem organizacij oziroma s skupnimi vlaganji 
in iskanjem oziroma povzemanjem drugih resursov znanja), posredovanje in interpretacija 
informacij ter organizacijski spomin (Huber, 1991). Sinkula (1994) loči tri stopnje 
organizacijskega učenja, ki vključujejo zbiranje znanja informacij, posredovanje informacij in 
delitev interpretacije. Proces kreiranja znanja je v večini teorij predstavljen kot proces, 
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odvisen od skupnih prepričanj oziroma okvira komuniciranja (Schwandt, 1997 v Casey, 
2005). 
 
Za razliko od velikih organizacij je znanje v malih in srednje velikih podjetjih v veliki meri 
individualizirano pri ustanovitelju oziroma pri podjetniški skupini. Organizacije, ki jih vodijo 
posamezniki, ki so imeli v preteklosti veliko stika s tujino, se internacionalizirajo hitreje od 
drugih in učinkoviteje izkoriščajo priložnosti. (Oviatt, McDougall, 2005). 
 
Dinamične sposobnosti učenja. Učenje vpliva na spremembe. Glyn (Glyn et al. 1994 v 
Casey, 2005) ter Williams (2001) razlikujeta spremembo vedenja (prilagoditev) in 
razumevanje (kreiranje) znanja. Učenje v organizaciji močno podpirata negotovost v okolju in 
voditeljska kultura (Popper, Liphitz, 2000 v Casey, 2005). Sposobnost učenja določa hitrost  
izkoriščanja podjetniških priložnosti (Oviatt, McDougall, 2005). Zbiranje in izkoriščanje 
znanja je odvisno od: absorpcijske sposobnosti, motiviranosti in učnih sposobnosti (Haahti et 
al., 2005). Organizacija sistematično generira sposobnosti skupnih aktivnosti in preoblikuje 
operativne navade v smislu izboljšanja učinkovitosti (Zollo, Winter (2002). Teece, Pissano, 
Shuenn (1997) opredeljujejo proces učenja kot »dinamične sposobnosti«, kot »sposobnost 
integrirati, graditi in preoblikovati interne in eksterne kompetence kot odziv na spremembe v 
okolju«.  
 
Wangin (2003 v Lee, Tsai, 2005) ugotavlja, da so tradicionalne strategije menedžerjev 
naravnane k izgradnji prednosti v primerjavi s konkurenco, medtem ko so novejše strategije v 
dinamičnem okolju bolj revolucionarno naravnane in izvajajo razvojne preskoke.  
Organizacijsko učenje se spreminja iz učenja enojne zanke, dvojne zanke na učenje trojne 
zanke, od kreiranja znanja z uvajanjem sprememb h kreiranju znanja z radikalnimi  
spremembami (Lee, Tsai, 2005). 
 
Nonaka, Toyama in Konno (2000) označujejo organizacijo kot permanentni kreator znanja.  
Predlagajo model kreiranja znanja s tremi elementi: (1) SECI proces s pretvorbo tacitnega v 
eksplicitno znanje; (2) ba kontekst lokacije in časa kreiranja znanja; (3) kapital znanja, ki je 
odvisen od dejavnikov vnosa, diseminacije in moderiranja. Organizacija, ki stalno kreira 
znanje, stalno razvija svoje sposobnosti in jih izkorišča v smislu prilagajanja, uspešne rasti v 
novih okoljih in hkrati izkorišča mobilnost eksplicitnega znanja (Oviatt, McDougall, 2005). 

2.3.2.1. Naravnanost k učenju 

 
Po mnenju avtorjev Bakerja in Sinkule (1990 v Lee, Tsai, 2005) predstavlja naravnanost k 
učenju konceptualizirano vrsto vrednot, ki vplivajo na stopnjo, pri kateri se organizacija 
zadovolji z uporabo teorij (Argyris, Schon, 1978), miselnih modelov (Geus, 1998) in 
prevladujoče logike (Bettis, Prahalad, 1995), ki temelji na trgu, ni pa nujno. Sinkula (1997) 
opisuje koncept naravnanosti k učenju kot zbir vrednot, ki vplivajo na kreiranje in uporabo 
znanja v podjetju. Avtorji Day (1994), Senge (1990) in Tobin (1993) navajajo tri 
organizacijske vrednote, povezane z učečo organizacijo: pripravljenost za učenje, odprtost za 
nove ideje, skupna vizija. Pripravljenost organizacije za učenje, delitev vizije, odprtost so 
prvovrsten indikator organizacijskega učenja (Sinkula et al., 1997). Z delitvijo vizije 
zaposleni prevzamejo vizijo, cilje in usmeritev organizacije ter jih uresničujejo (Sinkula et al., 
1997). Take organizacije so odzivne, oblikujejo tržne informacije in druge načine učenja 
(Argyris 2004; Day, 1994; Tobin, 1993). Odprtost v razmišljanju in skupna vizija so 
pomembne sestavine učeče organizacije. Pripravljenost za učenje se odraža kot naravnanost 
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organizacije k učenju, podjetja z dinamičnim učenjem odlikuje pripravljenost in vrednote  
učenja.  
 
Naravnanost k učenju se začne s kulturo organizacije (Hult, Hurley, Knight,2004 v Lee, Tsai, 
2005), vpliva na vedenjske spremembe in uspešnost (Argyris, Schoon, 1978), na sprejemanje 
izzivov in omogoča nove tehnike in metodologijo. Celantone (2002 v Lee, Tsai, 2004) 
dokazuje povezanost naravnanosti k učenju z inovacijami in uspešnostjo organizacije. Učenje 
omogoča nove ideje (Cohen, Levinthal, 2000 v Lee, Tsai, 2005). Hardley in Mavondo (2000 v 
Lee, Tsai, 2005) imata učenje za najpomembnejši resurs, s katerim organizacija dosega 
konkurenčno prednost. 

2.3.2.2. Organizacijska kultura učeče organizacije 

 
Predstavlja sistem skupnih vrednot (na primer: kaj je pomembno) in prepričanj (na primer: 
kako posamezna stvar deluje), vključenih v zgradbo organizacije, ter vpliva na vedenjsko 
obnašanje posameznikov (na primer način dela v podjetju) (Dess, Picken, 1999 v Ireland et al. 
2003). Weick in Sutchlife (2001) sta kulturo opredelila s skupnimi stališči, odkritji, 
raziskavami oziroma razvojem, učenjem pri soočenju s prilagajanjem zunanjemu okolju in 
notranji integraciji na način, ki zadovoljivo deluje in bo posredovan novim članom skupine na 
korekten način, da ga bodo sprejeli kot način razmišljanja, občutij in povezav z reševanjem 
danih problemov.  
 
Organizacija mora vzpostaviti kulturo znanja, omogočiti kreiranje znanja, učenje in prenos 
znanja, vzpostaviti mora vzpodbudno okolje in kulturo permanentnega učenja (Chan et  al., 
2004; Nonaka, Takeuchi, 1995). Kultura znanja je resurs konkurenčne prednosti in uspešnosti 
organizacije, je temelj kreiranja vrednosti, inovacij in ugotavljanja pomanjkljivosti v ponudbi 
konkurentov (Fiol, 1991 v Olavarrieta, 2008; Hult in Huerley, 1998 v Chou, Chang, Tsai, 
Cheng, 2005; Roper, et al., 2008). Zaposleni si morajo zaupati, se pogovarjati odprto in brez 
strahu, da bi se posredovano znanje neetično uporabilo (Shaw, 1997 v McInerney, 2002). 
Organizacijsko učenje predstavlja proces, ki podjetju omogoča spremljati trg, sprejemati 
informacije, jih posredovati, interpretirati, uporabljati, jih hraniti in po potrebi obnavljati 
(Day, 1994; Huber, 1991). 
 
Desphande in Webster (1989) razlikujeta med kulturo in klimo v opisu značilnosti 
organizacije, ki so vezane na učečo organizacijo. Pri tem kultura predstavlja zakoreninjen set 
vrednot in prepričanj v podjetju (Desphande, Webster, 1989, Schein, 1984), klima pa opisuje, 
kako organizacija deluje v tej kulturi, strukturah in procesih, katerih posledica je določeno 
vedenje (Desphande, Webster, 1989, Schein, 1984). Organizacijska kultura in klima sta med 
seboj komplementarni, med njima obstaja sinergija, ki maksimira učenje in njegove prednosti 
(Slater, Narver, 1995). Med dejavniki, ki vplivajo na klimo, Chou et al. (2005) ugotavljajo, da 
je organizacijska inovativnost eden pomembnejših dejavnikov vpliva na učenje, Cohen in 
Levintahal (1990) pa dodajata še pomembnost medsebojne komunikacije. Becera-Fernandez 
in Sabherwal (2003) ter Chou et al. (2005) ugotavljajo, da se je pri upravljanju znanja 
pomembneje osredotočati na zadovoljstvo kot cilje, ki jih sicer merimo kot dokaz 
učinkovitosti menedžmenta znanja. Namesto da bi se znanje preoblikovalo v eksplicitno in 
uporabno obliko, ima lahko omejen vpliv na percepcijo zaposlenih. 
 
Pri vzpostavljanju pogojev imajo pomembno vlogo vodstvo (Heracleus, 1995 v Chan et al., 
2004) in vsi, ki so vključeni v proces razvoja in izmenjave informacij. Večja je vključenost 
posameznikov, boljši je pretok informacij, kar povečuje tudi zadovoljstvo pri delu (Witt, 
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Andrews, Kacmar, 2000 v Chan et al., 2004), in večja je uspešnost. Za oblikovanje kulture se 
moramo zavedati: »Kaj je in kaj mora biti?« Ko je to določeno, proces sprememb podpremo z 
izobraževanjem (Levin, 1952 v Chan et al., 2004). Pomembni dejavniki, ki vplivajo na učenje 
v organizaciji, so zaupanje, varnost, preračunljivost in kultura (Bapuji, Crossan, 2004).  

2.3.2.3. Menedžment znanja 

 
Strateška naravnanost je usmerjena bolj na procese kot vsebine in ima bolj dinamičen kot 
statičen značaj. Širjenje, kreiranje, povezovanje in aplikacija znanja so osnovne funkcije 
organizacije (Conner, Prahalad, 1996; Grant, 1996; Nonaka, 1994; Spender, 1996) in temelji 
razvoja učeče organizacije (Grant, 1996 v Bierly et al., 2000). Uresničevanje strategije znanja 
predstavlja evolucijo v prihodnost usmerjene organizacije (von Krogh, Nonaka, Aben, 2001). 
Razvoj resursov organizacije oziroma znanja kot najpomembnejšega vira (Boisot, 1998; 
Grant, 1996; Wernfelt, 1984 v Matzler et al., 2008) predstavlja okvir »menedžmentu znanja«. 
Znanje ne sme ostati na nivoju posameznika, skrbeti je potrebno za znanje skupin, 
organizacije (Nahapiet, Ghoshal, 1998), pa tudi hčerinskih in povezanih organizacij (Lane, 
Salk, Lyles, 2001). Znanje omogoča nove izzive. Organizacija mora prepoznati svoje ključne 
kompetence, jih izkoriščati, spreminjati ter z njimi dosegati čim boljše poslovne rezultate 
(Prahalad, Hamel, 1990). Menedžment znanja je strateška naloga (Spender, 1996), ki 
povezuje administrativne dejavnike, kulturo in tehnične zmožnosti (Garvin, 1993). Strategija 
menedžmenta znanja vključuje uporabo obstoječega in novega znanja za doseganje strateških 
ciljev (von Krogh, Nonaka, Aben, 2001). 
 
Pri strateškem menedžmentu znanja je potrebno upoštevati veliko med seboj soodvisnih 
kompleksnih dejavnikov (Wu et al., 2007; Shee, Tzeng, Tang, 2003). Strategija razvoja 
znanja mora biti usklajena s strategijo organizacije, omogočati mora razvoj novih konceptov 
in orodij (Martensson, 2000 v Wu et al., 2007). Strateški menedžment in razvoj znanja je 
povezan z uspešnostjo organizacije (Blecker, Neumann, 2000; Choi, Jong, 2010), ki z 
razvojem in izkoriščanjem kapitala znanja uresničuje cilje (Rowley, 2000 v Yang, 2008), 
pomaga pri globalizaciji, prilagaja poslovanje lokalnim razmeram (Pearlson, Saunders, 2004), 
inovira (Darroch, McNaughton, 2002). Z inovacijami omogoča »jezdenje na valovih« 
ekonomije znanja in ustvarja vrednost lastnikom (Browne v Collison, Parcell, 2002). Vrzeli v 
znanju mora organizacija zapolnjevati (Zack, 1999, Wu, Lee, 2007). Kvalitetno upravljanje 
znanja je dodana vrednost poslovodstva (Hoffman et al, 2005). Implementacija znanja je 
resurs konkurenčne prednosti in izziv za poslovodstvo (Davenport, Prusak, 1998; Nonaka, 
Takeuchi, 1995). Tipične naloge poslovodstva, povezane z znanjem, so upravljanje, merjenje, 
poročanje, delitev in zaščita (Jakubik, 2007). Faze procesa strategije znanja so analiza 
resursov organizacije (prepoznavanje sposobnosti, konkurenčnih prednosti), prepoznavanje 
strateških možnosti in izbira strategije, implementacija ter nadgradnja resursov in sposobnosti 
(Grant, 1991 v Wu, Lee, 2007). Jessen, Holm in Poulfelt (2003 v Gomzelj, Omerzel, 2008 str. 
74) opredeljujejo štiri cilje upravljanja znanja: povečanje konkurenčnosti, povečanje dodane 
vrednosti za kupce, spodbujanje inoviranja, izboljšanje delovne klime in razpoloženja. Landry 
(1992) ugotavlja povezavo med organizacijskim učenjem in inovativnostjo, Brown in Duguid 
(1991) smatrata, da je organizacijsko učenje most med inovativnostjo in delom. Strategija 
(Bierly, Gopalarkrishnan, 2007) temelji na kombinaciji kreiranja in zbiranja znanja in 
sposobnosti uporabe znanja za oblikovanje novih izdelkov in procesov. Smiselno je vlagati v 
znanja, povezana s strateškimi cilji, ki imajo veliko dodano vrednost, so edinstvena in jih je 
težko nadomestiti (Ordonez, de Pablos, 2003).  
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Zanimanje za raziskovanje in razprave, povezane z menedžmentom znanja, se je povečalo v 
devetdesetih letih, ko je Stewart (v Ichijo, Nonaka, 2007) v reviji Fortune predstavil 
upravljanje znanja in intelektualni kapital. Z razcvetom računalniške in telekomunikacijske 
tehnologije ter hitrejšega in učinkovitejšega upravljanja informacij oziroma podatkov se je 
zanimanje še povečalo (Pavlin, 2005). Pri pregledu objavljenih del v času od leta 1995 do 
2000 je Styhre (2003 v Jakubik, 2007) ugotovil, da so raziskovalci proučevali predvsem 
kodificirano znanje. Glede na teoretično osredotočenje, vsebino, koncepte in perspektivo je 
opredelil štiri tipe člankov: normativni, analitični, strateški in praktično naravnani. Različne 
opredelitve znanja so povezane z različnimi vidiki obravnave  upravljanja znanja (Carlson et 
al., 1996 v Alavi, Leidner, 2001). Nosilci smernic v razvoju teorije upravljanja znanja so 
(Styhre, 2003 v Jakubik, 2007): Nonaka Takeuchi (1995), Davenport, Prusak (2000), Dixon 
(2000), Pfeffer in Sutton (2000), von Krough et al., (2000).  Koncept znanja vključuje različne 
kategorije sposobnosti, know-howa, prepričanja, kapacitete (Styhre, 2003 v Jakubik, 2007). 
Raziskovalci: Drucker (2001), Boisot (2002), Matzler et  al. (2008), Nonaka in Takeuchi 
(1995), Schultz in Jobe (2001), Serenko in Bontis (2004) in drugi so proučevali, kako 
izboljšati upravljanje znanja, Bontis in Choo (2002) ter Dierkes et  al. (2001) pa v kontekstu: 
vodenja, strateškega vodenja, organizacijskega učenja in intelektualnega kapitala. Posebej 
zanimivo je proučevanje učečih organizacij, njihovega znanja (Toften, Olsen, 2003), 
upravljanja z njim (Nonaka, Takeuchi, 1995) in strateškega upravljanja (von Krough et al., 
1994; Teece, 2000). Del raziskovalcev se ukvarja predvsem s proučevanjem kreiranja znanja 
(Beriter, 2002; Engeström, 1987; Nonaka, Takeuchi, 1995) oziroma prenosom in uporabo 
znanja (Kogout, Zander, 1995). Korak v razvoju predstavlja delo »Knowledge creation 
company« (Nonaka, Takeuchi, 1995). Praktično ob istem času je Leonhard Bartonova (v 
Ichijo, Nonaka, 2007) izdala delo »Wellspring of knowledge, building and sustaining the 
sources innovation«, eno bolj citiranih del na področju menedžmenta znanja. Sledila so dela 
številnih avtorjev.  
 
V povezavi z znanjem v podjetju se pojavljata termina upravljanje znanja (ang. knowledge 
management) in kreiranje znanja (ang. knowledge creation) (King, 2008), ki sta med seboj 
komplementarna (Van Krough et al., 2000). Cilj upravljanja znanja je organizacijsko učenje, 
vezano je na ljudi in skupno uresničevanje ciljev. Vključuje sistemsko razmišljanje, 
osebnostno odličnost, miselne vzorce, skupno vizijo in timsko učenje (Senge, 1990). Tako 
upravljanje znanja kot učenje vključujeta spremembe in premik na nov nivo razmišljanja in 
razumevanja posameznikov v organizaciji (McInerney, 2002). V začetku devetdesetih let so 
poudarjali predvsem upravljanje znanja, kreiranje znanja pa omejili na razvoj informacijske 
tehnologije in merjenje znanja. Upravljanje znanja predstavlja usmerjanje, pridobivanje in 
kontrolo znanja, Turban (Turban, Rainer, Potter, 2003) ga je opredelil kot zbiranje, 
skladiščenje, oblikovanje in pripravo za učinkovit prenos ter vrednotenje oziroma merjenje 
učinkov.   
 
Organizacija se mora učiti bolje od konkurentov in uporabljati znanje hitreje in v večjem 
obsegu (Brown v Collison, Parcell, 2002). Na konkurenčnost vplivajo (Parlby (1993) in 
Ahmed, Lim, Zairi (1999) v Yang (2008)): a) minimiziranje izgub intelektualnega kapitala 
zaradi zapuščanja organizacije s strani zaposlenih; b) izboljšanje poslovanja z združevanjem 
vseh zaposlenih z vključevanjem zbranega znanja; c) izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. 
Tisti, ki pridobivajo znanje, so bolj zadovoljni od tistih, ki ne pridobivajo novega znanja; d) 
izboljšanje ponudbe izdelkov in storitev; e) sprejemanje boljših odločitev;  
 
Naloga menedžmenta znanja je izboljšanje človeških kompetenc in sposobnosti posameznika 
in organizacije (King, 2009), ravnanje z intelektualnim kapitalom, dvig osebne odgovornosti 
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za znanje (Wiig, 1997, str. 401), učinkovita uporaba znanja (McInerney, 2002), sistematična 
skrb za prenos znanja, uresničevanje strategije, doseganje ciljev, inovacije, izgradnja 
konkurenčnih prednosti (Kristandl, Bontis, 2007; Wiig, 1997, str. 401). Organizacija mora  
zadovoljiti obstoječe in bodoče potrebe deležnikov, prepoznati in izkoriščati zbrani kapital 
znanja in razvijati nove priložnosti (Jarrar v Lin, 2007). Z učinkovitim menedžmentom 
organizacija optimira uporabo metod in tehnik zbiranja, organiziranja in komuniciranja znanja 
(Benbya, Passiante, Belbay, 2004 v Wu et al., 2007). Cilj je izboljšati in zagotavljati širjenje 
in prenos znanja med posamezniki in skupinami v organizaciji (Bouthiller, Shearer, 2002 v 
Yang, Wu, 2008; Kogout, Zander, 1992). Z uporabo in širjenjem znanja zaposleni osebno 
napredujejo, z njimi pa tudi organizacija (Yang, Wu, 2008). Upravljanje znanja mora 
vzpostaviti okolje, ki zaposlenim v organizaciji omogoča kreiranje, oblikovanje, razdeljevanje 
in aplikacijo znanja za boljšo uspešnost (Chou et al. 2005, str. 284). 

S strateškimi odločitvami organizacija uravnava stanje med obstoječim in novim znanjem ter 
med procesi in cilji organizacije, določi hitrost učenja, razmerje med uporabo notranjih in 
zunanjih resursov, preferenčno področje in potrebno širino znanja (Bierly et al., 2000; Bierly, 
Gpalakrishnan, 2006). Organizacije želijo pridobiti znanje za hiter razvoj in trženje novih 
izdelkov (Bierly et al., 2006). Bierly in Chakrabarti (1996 v Bierly et al., 2006) opozarjata na 
tri pomembne točke pri izbiri strategije: 1) določanje hitrosti učenja, 2) katere interne in 
eksterne resurse znanja uporabiti, 3) določitev optimalne potrebe po znanju. V dinamičnih 
panogah, kot je področje računalniške industrije, je hitrost pomembna konkurenčna prednost. 
Običajno je najbolje, če se organizacije osredotočijo na specifično znanje (jedrne 
kompetence) in postanejo vodje na svojem področju (Hamel, Prahalad, 1994).  

Pomemben steber menedžmenta znanja predstavlja upravljanje podatkov in informacij 
(Massa, Testa, 2008). Upravljanje vključuje: 1) vizualizacijo znanja in prikaz pomena 
izobraževanja v podjetju; 2) razvoj kulture znanja: iskanje znanja, zagotavljanje ponudbe in 
posredovanja; 3) izgradnjo infrastrukture pa ne samo v tehničnem smislu, ampak v smislu 
možnosti zbiranja, kombinacije in izmenjave podatkov (Davenport in Prusak, 1998); 
Liebeskind (1996) poudarja pomembnost zaščite znanja pred prevzemi, kopiranjem in 
posnemanjem. Potrebno je vzpostaviti: (1) zanesljivo tehnološko strukturo, ki omogoča 
izmenjavo, (2) povezovati ljudi, ki vedo, znajo vprašati in izmenjevati izkušnje in (3) 
vzpostaviti procese izmenjave, potrjevanja in prečiščevanja podatkov in informacij (Collison, 
Parcell, 2002).  

Nosilci znanja so namreč ljudje, ti mu dajo edinstveno specifiko (Ruggles, 1998). Pri 
upravljanju znanja prihaja do napak, pomanjkljivega razlikovanja med podatki in 
kompleksnejšim znanjem. Druga, prav tako pogosta napaka pa je neustrezna metodologija 
upravljanja znanja (Miles et al., 1998). 
 
Znanje je namenjeno ljudem in ne »imaginarnemu« informacijskemu sistemu (Kim, Yo, 
Leeb, 2003), potrebno ga je prenašati na druge. Kljub razvoju informacijske in 
komunikacijske tehnologije prihaja pri prenosu do razlik (šumov) v interpretaciji informacij 
med prejemnikom in posrednikom. Sodobne tehnologije sicer omogočajo zbiranje in 
procesiranje informacij iz različnih resursov in združevanje ljudi iz različnih oddelkov, 
pogosto tudi geografsko razpršenih (Ferguson, Mathur, Sha, 2005 v Matzler et al., 2008).  Na 
mednarodnih trgih otežujejo jasnost podanih informacij še različne kulture, drugačni načini 
vodenja, časovne razlike ter tudi različni jeziki (Hofstede, Hofstede, 2005;  Kuemmerle, 
2002). Znanje je potrebno prenavljati in kreirati novega (Dixon, 1994, str. 6), kajti 
posodobljeno znanje izboljša organizacijo procesov, inovacij, sodelovanje, odločanje ter 
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osebno in skupinsko učenje (King, 2009). Maier in Remus (2003 v Wu et al., 2007) 
opozarjata na nujo izgradnje mostu med človeško in tehnološko naravnanostjo upravljanja ter 
med strategijo kodifikacije in personalizacije (Hansen, Nohria, Tierney, 1999 v Wu, Lee, 
2007). Upravljanje znanja se je premaknilo s shranjevanja podatkov na iskanje in urejanje 
informacij, ki se lahko preoblikujejo v znanje in modrost (Bierly et al., 2000). Spiegler (2003) 
pa pravi, da na podlagi zbranih, razvrščenih, pregledanih podatkov (atributov), oblikujemo 
informacije (vedeti kaj), jih procesiramo, vrednotimo in se učimo (vedeti  kako) ter nato 
posredujemo znanje, ki je temelj za raziskave, spremljanje odziva, oblikovanje vrednot, 
presojo, intuicijo in abstrakcijo. Upravljanje znanja je veliko bolj kompleksno kot upravljanje 
informacij.  
 
Choo in Bontis (2002) sta opredelila upravljanje znanja kot upravljanje zalog znanja v fazi 
prenosa in rasti, s ciljem ustvarjanja potenciala oblikovanja inovacij. De Long in Fahey (2000 
v Bhagat, Kedia, Hardveston, Triandis, 2002) opažata, da precej težav s področja upravljanja 
znanja izhaja iz različnih tipov znanja, na primer: strokovnega, socialnega in strukturnega 
znanja. Strokovno znanje vključuje znanje posameznika oziroma njegov know-how«. Znanje 
se odraža v pomembnih veščinah in je sestavljeno iz tacitnega in eksplicitnega znanja, lahko 
je konceptualno ali abstraktno. Socialno znanje obstaja v interakciji med posamezniki 
oziroma skupinami, gradi se na podlagi kulturnih norm, odnosov, sodelovanja. Strukturno 
znanje je v organizacijskem sistemu, procesih, pravilih in rutini. Garud in Nayyar (1994 v 
Bhagat et  al., 2002) sta opredelila tri dimenzije znanja: enostavno oziroma kompleksno 
znanje, eksplicitno oziroma tacitno ter neodvisno oziroma sistemsko znanje. Večji del znanja 
je tacitnega (O'Dell, Grayson, 1998 v King, 2009). Znanje je v poslovnih procesih, aktivnostih 
in odnosih, ti pa se oblikujejo sočasno s procesi izboljšav (King, 2009).  
 
Menedžment znanja vključuje procese v različnih stopnjah razvoja (Pearlson, Saunders, 2004; 
Blecker, Neumann, 2000; Kim, Yo, Leeb, 2003). Blecker in Neumann (2000) sta opredelila 
pet stopenj: 1) priprava: organizacija oblikuje vizijo, cilje in strategijo oblikovanja in 
posredovanja znanja; razčisti mora, kakšne finančne učinke pričakuje in kateri so strateški 
cilji učinkovite uporabe znanja; 2) prepoznavanje resursov znanja: »Kdo zna in kaj zna?« 
(Cross, Parker, Prusak, Borgatti, 2001) ter tudi kompetenc posameznikov (Kim, Yo, Leeb, 
2003); namen je sistematično iskanje specifičnega znanja; 3) modifikacija  vključuje 
oblikovanje, organizacijo in modifikacijo informacijskih sistemov; oblikuje se okolje znanja 
(Nonaka, Takeuchi, 1995); 4) osredotočenje na organizacijsko kreiranje znanja in procese, 
povezane z intenzivnostjo učenja, ki morajo biti podprti s sodelovanjem, kombiniranjem 
znanja, ki temelji na medsebojnih odnosih in izmenjavi; 5) interakcija vključuje kreiranje, 
distribuiranje in integracijo znanja, ki ga organizacija uporabi pri razvoju inovativnih izdelkov 
in storitev. Lin (2007) pa je opredelil tri stopnje: inicialno stopnjo, stopnjo razvoja in stopnjo 
zrelosti. V inicialni stopnji organizacija spoznava potrebe, v razvojni gradi infrastrukturo, ki 
omogoča in motivira aktivnosti povezanih z razvojem znanja, v stopnji zrelosti pa 
organizacija razvija mreže tudi izven ustaljenih okvirov. Celoten proces razvoja mora biti 
sociološko in tehnološko podprt (Lin, 2007).  
 
Jordan in Jones (1997 v Wu et al., 2007) predlagata pet kategorij, povezanih z znanjem: 
zbiranje znanja, reševanje problemov, širjenje znanja, lastništvo in spomin. Pearlson in 
Saunders (2004) sta opredelila štiri procese upravljanja znanja: 1) zbiranje znanja, 2) 
povzemanje, organizacija, pakiranje zbranega znanja, 3) kodiranje znanja omogoča lažji 
prenos znanja do ciljnih skupin in 4) prenos znanja do uporabnikov znanja, do posameznikov 
in skupin. Lin (2007) z menedžmentom znanja označuje zbiranje, preoblikovanje, uporabo in 
zaščito znanja z namenom izboljšati učinkovitost organizacije; Darroch in McNaughton 
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(2002) menedžment delita na prepoznavanje potreb po znanju, načrtovanje, kreiranje  znanja, 
njegov prenos ter učinkovita uporaba in s tem večja konkurenčnost; Kim, Yo in Leeb (2003, 
str. 295) pa so opredelili pet korakov načrtovanja razvoja znanja: analiza poslovnega okolja, 
analiza obstoječega znanja, strategija upravljanja znanja, oblikovanje arhitekture upravljanja 
znanja in uresničevanje načrtovane strategije. Rowley (2000 v Yang, 2008) v procese 
upravljanja znanja vključuje: prepoznavanja, delitve, kreiranja in shranjevanja znanja. Alavi 
in Leidner (2001) ter Massa in Testa (2008) pa ločijo: 1) kreiranje znanja/zbiranje znanja v 
organizaciji in izven organizacije – prepoznavanje vrednosti informacij, absorpcija informacij 
in uporaba; 2) hranjenje znanja in sposobnost oskrbe z znanjem je proces strukturiranja in 
skladiščenja znanja, ki vključuje formalnosti in dosegljivost; 3) prenos znanja in razdeljevanje 
znanja; 4) aplikacija znanja v izdelke, storitve in procese z večjo dodano vrednostjo; 
 
Kristandl in Bontis (2007) sta na podlagi proučevane literature opredelila sedem procesov,  
povezanih z menedžmentom znanja: 1) presoja potreb po znanju, ki vključuje ugotavljanje 
potreb, razvoj strategije znanja in prepoznavanje resursov in mehanizmov vzporednih 
aktivnosti (Kreng, Tsai, 2003 v Kristandl, Bontis, 2007), 2) zbiranje 
znanja/absorpcija/asimilacija internega in zunanjega znanja (Zack, 1999; Kristandl, Bontis, 
2007), 3) kreiranje znanja/procesiranje/razvoj/prenos; kreiranje novega znanja, ki pred tem ni 
bilo na razpolago v organizaciji niti izven (Nonaka, Tkeuchi, 1995), 4) shranjevanje znanja in 
ponovna uporaba znanja; kodiranje znanja v različnih oblikah z različnimi tehnološkimi orodji 
in programsko opremo, 5) posredovanje znanja/širjenje/kroženje/prenos (Davenport, Prusak, 
1998), 6) uporaba znanja: pomembno je tudi izločanje neaktualnega zastarelega znanja 
(Toffler, 1990), 7) administrativni procesi: z menedžmentom je povezanih več različnih 
procesov od prepoznavanja potreb, vrednotenja, načrtovanja in izgradnje sistema.; 
 
Implementacija znanja je vezana na tri osnovne kategorije 1) človeške resurse, 2) informacije 
in komunikacijske tehnologije, 3) področje organizacije. Menedžment je odvisen od tipa 
znanja, ki se odraža v oblikovanju strukture, procesov, tehnologije med in z organizacijskimi 
resursi znanja (Davenport, Jarvenpaa, Beers, 1995; Kim, Yo, Leeb, 2003). Prilagoditi je 
potrebno formalni vidik organiziranosti (strukturo in procese) ter neformalni vidik 
(organizacijsko kulturo in rutine) (Eschenfelder et al., 1998 v Kristandl, Bontis, 2007). 
Pomembno je ustvarjanje medsebojnega zaupanja, zaupanja vodstvu, okolja, kjer so zaposleni 
pripravljeni deliti svoje znanje z namenom prispevka k boljšemu poslovanju (Kermally, 2003 
v Gomzelj Omerzel, 2008). Pomembna je komunikacija, zmanjševanje medsebojne 
oddaljenosti, skrbeti za recipročnost in motiviranost (Sung, Gibson; 2005 v Wu, Lee, 2007), 
pomembni so procesi in sinergija med posamezniki (Senge, 1990).  
 
Menedžment znanja so načrtovanje, organiziranje, motiviranje in kontrola ljudi, procesov ter 
sistemov v organizaciji za zagotavljanje izboljšanja kapitala znanja in njegove uporabe (King, 
2009). King (2009) je na podlagi tristopenjskega modela – generiranje, 
kodiranje/koordiniranje, prenos (Davenport, Prusak, 2000) – in sedemstopenjskega modela – 
kreiranje, zbiranje, prepoznavanje, prilagajanje, organiziranje, usmerjanje in uporaba znanja 
(Ward, Aurum, 2004 v King, 2009) – razvil model upravljanja znanja, ki sestoji iz kreiranja in 
zbiranja, razumevanja znanja, spomina znanja, prenosa in delitve znanja, uporabe in 
uspešnosti organizacije (Slika 10). V modelu predstavlja proces kreiranja znanja, to je model 
SECI (Nonaka, Takeuchi, 1995): socializacija, eksternalizacija, kombinacija in internalizacija; 
zbiranje znanja vključuje iskanje, zbiranje in zapisovanje (King, 2009; King, Chun, Haney, 
2008); novo kreirano ali zbrano znanje se sprejme in je pripravljeno za hranjenje v 
organizacijskem spominu v smislu doseganja dolgoročnih ciljev. Za shranjevanje je potrebno 
sortirati in prečistiti informacije; v naslednjem koraku se znanje prenaša in razdeljuje; 
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posredovano znanje je uporabno za kreiranje inovacij, skupinsko in osebno učenje in/oziroma 
sodelovanje pri reševanju problemov. Znanje se vključuje v prakso, sisteme, izdelke in odnose 
(Levitt, March, 1988 v King, 2009); zadnja faza upravljanja znanja se odraža v uspešnosti 
organizacije.   
 

Slika 10: Model procesa upravljanja znanja 

 
 

Vir: W.R. King, Knowledge management and organizational learning, 2009, str. 7. 
 

Bierly in Gopalakrishnan (2006) ugotavljata razliko v upravljanju znanja glede na velikost in 
tehnološko moč organizacij. Večje organizacije imajo prednost v izkušnjah s proizvodnjo, v 
razvoju in uvajanju novosti, zagotavljanju razvoja izdelkov in tehnologije (Sorensen, Stuart, 
2000 v Bierly et al., 2006), imajo večjo tržno moč, lahko izvajajo ekonomijo obsega, 
zmanjšujejo stroške nabave in so bolj udarne v razvoju in promociji izdelkov (Chen, 
Hambrick, 1995 v Bierly et al., 2006). Mlajše in manjše organizacije se morajo še naučiti 
pravil poslovanja, pridobiti nove veščine in navade, se naučiti tržne dinamike, tehnologije, se 
soočiti s pomanjkanjem institucionalne podpore ter znanja o predpisih in zakonodaji 
(Spender, 1996). Zato se osredotočajo na niše, eksterne resurse znanja in razvoj ter 
izkoriščanje priložnosti. Od večjih se razlikujejo po strukturi, organiziranosti, stilu vodenja, 
odzivu na okolje ter načinu konkuriranja (Chen et al., 1998). Ključne prednosti malih so 
hitrost, fleksibilnost in prilagodljivost (Fiegenbaum, Karnani, 1991 v Beirly et al., 2006; Hitt, 
Ireland, Hoskisson, 2000), mala in srednje velika podjetja so hitra, izkoriščajo tržne niše, 
osredotočajo se na ceno in kakovost (Chen, Hmabirick, 1995 in Cooper, Woo, Willard, 1981 
v Bierly et al., 2006) ter inovacije (Covin, Slevin, 2002). 

2.3.3. Ugotavljanje znanja  

 
Znanje je strateški resurs, pomembno premoženje organizacije (Drucker, 1993), ki vpliva na 
konkurenčnost, preživetje (Tofler, 1990) in uspešnost organizacije (Patriotta, Pettigrew, 2001 
v Toften et al., 2003). Znanje je resurs konkurenčne prednosti, težko ga je  posnemati, 
omogoča diferenciacijo (MaEvily, Chacravarthy, 2002 v Wiklund et al., 2003), ima 
pomembno vlogo pri izgradnji podjetniških sposobnosti organizacije (Galunic, Eisenhardt, 
1994 v Wiklund et al., 2003) in njeni uspešnosti (McGrath et al, 1996 v Wiklund et al., 2003). 
V svetu, kjer je ednina stalnica v gospodarstvu negotovost, je znanje edini zanesljivi resurs 
konkurenčne prednosti (Nonaka, 1991, str. 96).   
 
Znanje (Kim et al., 2003) predstavlja niz dejstev, know-how, postopke, modele, ki se 
uporabljajo za reševanje problemov in izzivov organizacije. Znanje je čedalje bolj razpršeno 
po planetu, hkrati pa se koncentrira v številnih »vročih« krajih, ki se od panoge do panoge 
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razlikujejo (Ridderstrale, Nordstrom, 2003). Organizacije, ki potrebujejo kombinacijo znanj iz 
različnih področij, se prav tako začenjajo zavedati, da zahtevnejša ponudba in povpraševanje 
nista vedno na isti zemljepisni točki.   
 
Razpoložljivo znanje in njegova uporaba sta odvisna od: zbiranja, reševanja problemov, 
posredovanja, lastništva in spomina (Jordan, Jones, 1997 v Wu, Lee, 2007), običajno je 
razvito in hranjeno v organizaciji, tako da izraža pripadnost in socialno kompleksnost, 
vsebovano je veščinah, v učenju in je vezano na organizacijo (Moreover, Dierickx, Cool, 
1989 v Ordonez de Pablos et al., 2003).   
 
Danes nimamo učinkovitega načina in orodij za merjenje kapitala znanja, čeprav obstaja vrsta 
različnih možnosti (Edivinsson, 1997). Znanje organizacije se lahko vrednoti, opredeljujejo ga 
postopki, tehnologija, podatki o strankah, patentih (Kogout, Zander, 1992). Vendar vse 
meritve zajemajo le posamezne detajle kompleksne celote znanja. Nonaka in Takeuchi (1995) 
opozarjata, da ni težko vrednotiti eksplicitnega znanja, ki se ga lahko opredeli, kodira, 
elektronsko zapiše, problem je v tacitnem znanju, ki je prikrito, hkrati pa predstavlja velik 
potencial. Tacitno znanje skupine je socialno kompleksno in ga je težko posnemati, 
predstavlja del neopredmetenih resursov organizacije, ki predstavljajo njegovo konkurenčno 
prednost (Alavi, Leidner, 2001).   
 
McAdam in Reid (2002) opredeljujeta korake ugotavljanja znanja v podjetju: 1) Kje je znanje 
v podjetju shranjeno? Na primer: pri vodstvu, zaposlenih, partnerjih, v projektih, v 
primerjalnih podjetjih … 2) Kdo je zadolžen za zajemanje znanja? Na primer: IKT specialisti, 
posamezne skupine zaposlenih, vsi zaposleni, vodstvo … 3) Katere so prednosti 
sistematičnega upravljanja znanja? Na primer: večja učinkovitost, boljši donos, nižji stroški, 
boljša kakovost, večja tržna učinkovitost ... 4) Kateri so dejavniki znanja v podjetju? Na 
primer: trdne in mehke informacije, otipljive, neotipljive, politični in kulturni elementi, 
razmišljanje, izvrševanje, odločanje, vrednote, izkušnje, izobraževanja. 
 
Uporaba Joharijevega okna. Masick in Watkins (1993) sta združila vrsto idej o učenju in 
spremljanju učenja s pomočjo Joharijevega okna (Slika 11). S povratno informacijo 
posameznik spozna, kako njegovo znanje razumejo drugi. Povratne informacije pomagajo 
razumeti, kako znanje razumejo drugi, seveda pa tudi vsak sam razume določene zadeve 
drugače od drugih. V Joharijevem oknu obstaja področje, kjer so določene stvari jasne tako 
posamezniku kot ostalim, pa tudi področja, ki niso jasna ne posamezniku niti drugim. Na ta 
način opazujemo predvsem eksplicitno znanje, ki predstavlja vrh »ledene gore« (Nonaka, 
Reinmoller, Senoo, 1998). Na primer pri komunikaciji s poslovnimi partnerji: kupci, 
dobavitelji in drugi partnerji podajo le eksplicitno znanje, ki pa ne zadošča za doseganje 
konkurenčne prednosti. Večji del »ledene gore« znanja je skritega (tacitno znanje). Tudi če 
opazovalec natančno spremlja posameznika, ne more pojasniti vseh podrobnosti njegovega 
tacitnega znanja.  
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Slika 11: Joharijevo okno: model razumevanja individualnega učenja. Kako znanje 
zaznavamo sami in kako znanje zaznavajo drugi. 

  
Vir:  V.J. Marsick, K.J. Watkins, Informal and incidental learning in the workplace, 1990. 

 
Z uporabo tega modela razumevanja individualnega učenja spremljamo rast posameznika v 
procesu učenja na eni strani in na drugi strani omogoča povratne informacije, ki odražajo 
rezultate učenja. Na podlagi izkušenj in informacij posameznik oblikuje novo znanje. Proces 
bi v osnovi lahko razložili že s Kolbovim (1984) modelom eksperimentalnega učenja ali z 
modelom SECI (Nonaka,  Takeuchi, 1995). 
 
Z Joharijevim oknom lahko spremljamo skupinsko znanje. V skupinah posamezniki 
razmišljajo in se učijo drugače kot individualno (Masick, Watkins, 1993). Skupina se uči z 
interakcijo, zlasti ko gre za doseganje skupnega cilja. Ob uporabi Joharijevega okna 
spremljamo zaznavanje znanja med svojo skupino in drugimi skupinami, podobno kot v 
prejšnjem primeru. Zaznavo razporedimo v štiri polja. V enem izmed štirih polj Joharijevega 
okna je odprto področje, kjer se naše mnenje o znanju ne razlikuje od ostalih, v drugem se 
svojega znanja ne zavedamo, med tem pa ga ostali opazijo. Naslednje polje pripada znanju, ki 
ga imamo, pa ga drugi ne zaznajo oziroma ga jim niti ne želimo predstaviti zaradi poslovnih 
ali drugačnih tveganj. Dela znanja pa se ne zavedamo niti ga drugi ne zaznajo.  

2.3.4. Učenje podjetnikov 

 
Rezultati številnih raziskav kažejo, da imajo podjetniki v začetnih fazah veliko pomanjkanje 
znanja, toda kljub temu jih veliko uspe. Uspeh je povezan z vizijo, vztrajnostjo, mreženjem, 
pozitivno naravnanostjo in sposobnostjo reševanja problemov. Težnja k uresničitvi ideje je 
motiv za učenje (Senge, 1990). Rezultati so v aktivnostih, v prepoznavanju napak in korekciji 
napak (Argyris, Schön,1978). Običajno ponavljajo aktivnosti, ki vodijo k uspehu in se 
izogibajo aktivnostim, katerih rezultat ni bil uspešen (Minnti, Bygrave, 2001 v Zhang, 
Hamilton, 2010). Skladno s Kolbovo teorijo eksperimentalnega učenja (1984) se znanje 
oblikuje s transformacijo izkušenj, dogodkov, uspehov in neuspehov pri delu (Cope, 2005 v 
Zhang, Hamilton, 2010). Uspešni podjetniki stalno razvijajo sposobnosti, zmožnosti in 
tehnike ter pridobivajo specifično znanje za potrebe preživetja in inoviranja. Ponavadi se učijo 
tisto, v čemer so najboljši (Filion, 1986), proučujejo znanje, ki zapolnjuje vrzel med njihovo 
vizijo in obstoječim znanjem (Senge, 1990). Bistvo je v spontani interakciji, sprejemanju 
glede na osebne koncepte in izkušnje ter integracija v obstoječe miselne procese (Piaget v 
Kim 1993).  
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Obstaja mit, da se podjetnik rodi. V nasprotju z mitom pa Drucker (1985) pravi: »Podjetništvo 
ni nič nenavadnega, ne gre za nadnaravni pojav, ni povezan z geni, je pač področje delovanja. 
In kot vsakega drugega področja se tudi tega lahko naučimo.« V naslednjih letih so njegovo 
trditev potrdile številne raziskave (Gorman, Hanlon, King, 1997, str. 63; Plascka, Welsh, 1990 
in drugi). Shapiro z državne univerze v Ohiu (Ohio State University) je izjavil: »Podjetnik se 
ne rodi, ampak se oblikuje skozi svoje izkušnje v življenju.« Postaja jasno, podjetništva se 
lahko naučimo (Vesper, Gartner, 1997; Kuratko, 2005).  
 
Marsikdo meni, da so podjetniki slabše izobraženi od povprečja (Antončič, Hisrich, Petin, 
Vahčič, 2002), da je veliko uspešnih organizacij nastalo, ko so ustanovitelji prenehali s 
študijem (Kuratko, Hotgetts, 2004). Nasprotno pa so pokazale študije v ZDA. Podjetniki so na 
splošno (še posebej podjetnice) precej bolje izobraženi od splošne populacije, vendar pa z 
vrsto in kakovostjo izobrazbe niso pridobili specifičnih znanj, potrebnih za ustanovitev 
organizacije in menedžerske procese (Hisrich, Brush, 1985 v Antončič et al., 2002). Za 
odkrivanje priložnosti ne zadošča pridobljeno znanje, ampak kognitivne sposobnosti 
vrednotenja in uporabe znanja (Corbertt, 2007). Z učenjem podjetniki zapolnjujejo vrzel med 
znanjem in vizijo (Filion, 1989). Značilnost oseb, ki se same učinkovito in uspešno učijo, so: 
neodvisnost z veliko energije, kreativnost in usmerjenost (Gibbons, Bailey, Comeau, 
Schmuck, Seymour, Wallace, 1950). Njihovo učenje je pomembno za razvoj podjetništva, 
organizacij in ekonomski razvoj.  
 
Potreba po stalnem izobraževanju podjetnikov narašča (Antončič Hvalič Erzetič, Zorn, 
Hisrich, 2007) v povezavi s spremembami in globalizacijo trga. Izvajalci izobraževanja 
poizkušajo zadovoljiti potrebe bodočih in sedanjih podjetnikov. Rezultati kažejo izboljšanje 
učinkovitosti podjetnikov začetnikov in podjetnikov v malih in srednje velikih podjetjih  
(Young, 1997, str. 215), večje število podjetnikov in da so ti bolj uspešni (Rohnstadt, 1987), 
več samozaposlitev (Charney, Libecap, 2003) in višje prihodke od povprečja. Uspehi se 
kažejo tudi v malih in srednje velikih podjetjih, ki zaposlujejo diplomante podjetništva, ti 
imajo nadpovprečno prodajo, večje število novih proizvodov, se pogosteje odločajo za nakup 
licenc in za ustanavljanje novih tehnološko orientiranih organizacij. Podjetniki z višjo 
izobrazbo so pogosteje ustanovitelji organizacij z visoko tehnologijo, najbolj uspešni imajo še 
ustrezne izkušnje (Vesper, 1993). 
 
Keneth Arrow (1962 v Ichijo, Nonaka, 2007)  v članku »Learning by doing« pravi: 
»Podjetniki se kalijo skozi izkušnje v poslovanju in učenju.« Tipično za podjetnike je 
eksperimentalno učenje (Kuratko, 2005). Njihovo uspešno izobraževanje temelji na 
kompetentnih modelih in akcijskem učenju (Boles, 2005 in Kyro, Carrier, 2005 v Zhang, 
Hamilton, 2010). Podjetnik najprej želi praktično, direktno uporabljivo znanje, kasneje pa teži 
h kompleksnejšim, zahtevnejšim rešitvam. Uči se z zbiranjem znanja, s sodelovanjem ter s 
kreiranjem znanja (Nonake, Takeuchi, 1995; Sfard, 1998 v Hong, Sullivan, 2009). 
Izobraževalci se ne smejo osredotočiti zgolj na »kaj je« in »kaj je bilo«, temveč naj se 
usposabljajo, kako opraviti delo (Edvard de Bono v Entrepreneurship education organization, 
2004). Poleg izkušenj so pomemben resurs znanja nasveti strokovnjakov, posnemanje in 
kopiranje (Vesper, 1996). Podjetniško izobraževanje ustvarja odzivnejšo tehnologijo 
(Charney, Libecap, 2003).  
 
Podjetniki imajo skupne značilnosti, da prevzemajo tveganje in pričakujejo dobiček. Ni šole, 
ki bi lahko dala posamezniku izobrazbeno stopnjo podjetnik in ta bi bil že uspešen. 
Izobraževanje pomaga podjetniku, da pridobi ustrezno kombinacijo znanja (komuniciranje, 
trženje, vodenje, finance), sposobnosti in spretnosti. Kuratko (2005) povzema ugotovitve  
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različnih avtorjev, tipični primeri učenja so pisanje poslovnih načrtov, študentskih organizacij, 
računalniških simulacij, intervjujev, spremljanje dogajanja v okolju, resničnih primerov, 
obiskov organizacij, ogledi video filmov. Program ne sme biti preveč strukturiran (Ronstadt, 
1990 v Kuratko, 2005). Izobraževalec mora biti vodja, ne moremo reči, da je podjetništvo 
nekaj posebnega, podjetništvo je glavna usmeritev (Stevenson, 2000).  
 
Low in MacMillan (1988) sta prepoznala tri področja, ki so pomembna za uspeh podjetnika: 
procesi, kontekst in rezultati. Navedena področja vključujejo: a) značilnosti posameznikov in 
njihov pristop oziroma aktivnosti; b) razumevanje uporabe znanja, mrež in resursov pri 
oblikovanju organizacije; c) sofisticirano poznavanje vpliva okolja na različnih nivojih 
(populacija, skupnost in družba). Z vidika razvojne dinamike organizacije se procesi in 
kontekst (strategija in okolje) prepletajo v smislu uresničevanja priložnosti (Aldrich, 
Martinez, 2001). Znanje omogoča edinstvenost in konkurenčnost. Težko ga je posnemati. Učenje 
vpliva na iskanje in prepoznavanje priložnosti (Corbett, 2007; Lumpkin, Lichenstein, 2005), 
konkurenčnih prednosti, oblikovanje tržne pozicije ((Hatch, Mowery, 1998; Haunschild, Miner, 
1997; Holcomb, Hitt, Ireland, Certo, 2007; Kim, Miner, 2007; Pisano, 1994 v Holcomb et al., 2009).  
 
V povezavi s podjetniškim izobraževanjem, učenjem in kreiranjem znanja je veliko 
neznanega. Larry Ellison, ustanovitelj podjetja Oracle, je izjavil: »Kaj je narobe s 
tradicionalnim učenjem in načinom razmišljanja?« (Arbnor, Bjerke, 2008).  
 
Način sprejemanja znanja je za podjetnika specifičen. Učenje ne poteka linearno, ampak je 
najprej nekoliko kaotično, kreira svojo zgodbo in živi svoje sanje (Arbnor, Bjerke, 2008). Ko 
razume informacijo in začne z  aktivnostmi, se informacija pretvori v znanje (Grönroos, 2003 
v Kainulainen, Mursu, Kajanus, 2006), sledi prenos znanja, upravljanje znanja, ustvarjanje in 
zagotavljanje znanja, odkrivanje znanja, uporaba, prenos, kodifikacija, ustvarjanje in 
zagotavljanje (Ludwal 2001; Von Krough, Nonaka, Aben, 2001) ter kreiranje znanja, učenje, 
tehnologija, ustvarjanje in vodenje (Von Krough, Nonaka, Aben, 2001; Stankosky, 2005). 
 
Proces učenja podjetnikov vključuje zbiranje, asimilacijo in organizacijo informacij ter njihov 
učinek na podjetniške aktivnosti (Corbett, 2007). Predhodne izkušnje in učni proces vplivajo 
na asimilacijo in akumulacijo znanja (Holcomb, Ireland, Holmes, Hitt, 2009). Podjetniki se 
največ učijo s poizkusi (Solomon, Fernald, 1991), s transformacijo izkušenj (Kolb, 1984) in 
od drugih (Bandura, 1977 v Holcomb et al., 2009). Podjetniško učenje je proces zbiranja 
novega znanja z neposrednimi izkušnjami in opazovanjem vedenja, aktivnosti in posledic 
drugih, asimilacija znanja s hevrističnim pristopom do informacij v negotovem kontekstu in 
asimilacija znanja v povezavi s predhodnim (Holcomb et al., 2009). Opredelitev učenja 
temelji na več opredelitvah. 1) Tržne priložnosti obstajajo za proučevanje in izkoriščanje 
(Kirzner, 1973; Schumpeter, 1934). Priložnosti so posledica tržne neučinkovitosti, sprememb 
v tehnologiji, politiki, socialni strukturi, vplivu okolja ter inovacij in razvoju novega znanja 
(Venktarman, 1997). 2) Ljudje imajo različno predznanje (Shane, 2000). Tržne priložnosti so 
pripravljene za izkoriščanje, toda le tistim z ustreznim znanjem za vodenje aktivnosti. 3) 
Ljudje se razlikujejo v navadah zbiranja in asimilacije znanja (Levinthal, 1996).  
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Slika 12: Shema učenja podjetnikov. Hevristično učenje predstavlja učenje s poizkusi – na 
napakah.   

 
Vir: T. R. Holcomb, R. D. Ireland, R. M. Holmes, M. A. Hitt,2009, str. 176. 

 
Običajne metode poučevanja so pisanje poslovnega načrta (Hills, 1988; Vesper, McMullen, 
1988, Gartner, Vesper, 1994), študentske »start up« organizacije (Hills, 1988; Truell, 
Webster, Davidson, 1998), svetovanje s strani podjetnikov (Solomon, Weaver, Fernald, 
1994), računalniške simulacije (Brawer, 1997), igranje vlog (Mitchel, Cheesten, 1995), 
intervjuji s podjetniki (Solomon et al., 1994), resnični primeri (Gartner, Vesper, 1994), 
ekskurzije, filmi, posnetki (Klatt, 1988). Clark (1998) kot možnost razvoja na akademski 
ravni predlaga ustanovitev podjetniške univerze. Pomemben je akcijski način poučevanja, ki 
vključuje dialog, zahteva pozornost, odgovori v diskusiji so javni, istočasno pa od drugih 
lahko pričakujejo odziv.  
 
V povezavi z učenjem in kreiranjem znanja za podjetništvo je veliko neznanega. Kljub temu 
se številni strokovnjaki trudijo izboljšati poučevanje podjetništva. Young (1997) poudarja 
pomen strukturiranega, formalnega prenosa znanja. Podjetniško znanje sestoji iz konceptov, 
sposobnosti in razmišljanj posameznika, lastnika organizacije pri zagonu in razvoju 
organizacije. Učenje za podjetništvo je aktiven kognitiven proces posameznika, ki vključuje 
zbiranje, priklic in uporabo podjetniškega znanja.  
 
Podjetniško izobraževanje vključuje elemente, ki jih je sorazmerno enostavno predstaviti 
(podjetništvo kot znanost), in take, ki jih je težje poučevati (podjetništvo kot umetnost) 
(Miller, 1987). Biti mora biti praktično, akcijsko naravnano, temeljiti na izkušnjah (Rae, 
Carswell, 2000 v Cope, 2003). Podjetniki so motivirani osvojiti znanje, s katerim rešujejo 
probleme pri delu. Zanimajo jih problemi, ki izhajajo iz sprememb v notranjem in zunanjem 
okolju oziroma so povezani z doseganjem ciljev. Če velja, da imajo podjetniki zadosti 
razlogov, da so motivirani za učenje, pa to ne velja za potencialne podjetnike (Young, 1997). 
Podjetniki se največ učijo po sistemu enojne zanke: z delom (poizkusi in napake), reševanjem 
specifičnih problemov, raziskovanjem (Deakins, Freel, 1998 in Young, Sexton, 1987 v Cope, 
2003), od upravnih odborov, na podlagi povratnih informacij strank, s kopiranjem in 
posnemanjem, reševanjem problemov in izkoriščanjem priložnosti (Gibb, 1997 v Cope, 
2003). Reuber in Fisher (1993 v Cope, 2003) izpostavljata pomen izkušenj. Izobraževanje 
podjetnikov dvigne nivo od reaktivnega in proaktivnega odziva na priložnosti in probleme 
(Young in Sexton, 1987). Ker razvoj organizacij ni linearen proces niti nepovezan proces 
(Nicolini, Masnar, 1995 v Cope, 2003), je potrebno dvigniti nivo učenja podjetništva na višji 
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nivo: na primer po mnenju Fiola in Lylesa (1985) je razumevanje borze, šokov in kriz 
pomembno za »višji nivo« učenja. Pomembno je, kdo predava in tudi kako predava 
posamezno snov (Ronstadt, 1987).  
 
Predhodne izkušnje in znanje podjetnikov so izrednega pomena za oblikovanje programov 
izobraževanja za podjetnike (Pretorius, 2001 v Antončič et al. 2007). Izkušnje se nanašajo na 
podjetnikovo videnje tega, kar naredil in kaj se mu je zgodilo v preteklosti (Davenport, 
Prusak, 1998). Znanje, kreirano na podlagi izkušenj, predstavlja povezavo med tem, kaj se je 
zgodilo in kaj je sledilo. Izkušnje temeljijo na razumevanju vsakdanjega življenja, so 
kompleksne in včasih v praksi delujejo bolje kot teorije.  
 
Potrebe po znanju se razlikujejo glede na podjetnika in življenjski cikel njegovega podjema. 
Young (1997) je opredelil več različnih spremenljivk, ki opredeljujejo podjetnika: 
 
- osebni koncept (imajo močan osebni koncept, podjetniki vedo, kdo so, imajo jasne osebne 

cilje in percepcije), 
- izkušnje (na izobraževanje pridejo z zalogo poslovnih in življenjskih izkušenj, ki so 

pomemben resurs za učenje), 
- študij (v smislu neposrednega učenja, povezanega s svojo vlogo in odgovornostjo kot 

podjetnika), 
- aplikativnost (so problemsko orientirani, osredotočeni na aplikacijo znanja). 
 
Glede na predstavljene ugotovitve je jasno, da ima podjetnik visoko stopnjo vključenosti v 
učenje. Ko se odloči za podjem, mora priklicati, razviti in uporabiti znanje pod ekstremnimi 
časovnimi pritiski (Moorman, Miner, 1998). Čas med konceptualizacijo in vodenjem je 
pogosto zelo kratek, hitra povratna informacija pa je tudi prednost pri učenju ob delu.   
 
Kuratko (2005) povzema področja raziskav s področja izobraževanja in podjetništva: področje 
podjetništva ni le proučevanje priložnosti, ampak tudi izkoriščanje resursov in komunikacija 
(Ireland, Hitt, Sirmon, 2003), proučevanje financiranja poslovanja, tveganega kapitala, 
načinov financiranja (Shepherd, Zacharikis, 2001, 20002; Dimov, Shepherd, 2005), 
korporacijsko podjetništvo in potrebe po notranjem podjetništvu (Miles, Covin, 2002; 
Kuratko, Ireland, Hornsby, 2001; Kuratko, Ireland, Covin, Hornsby, 2005; Morris, Kuratko, 
2002), podjetniške strategije (Hitt, Ireland, Camp, Sexton, 2001), razlike med podjetniki, 
njihova motivacija, psihološki vidiki v povezavi z uspešnostjo v prihodnje (Kickul, Gundry, 
2002), prevzemanje tveganj, stres (McGrath, McMillan, Scheinbert, 1992), žensko 
podjetništvo, podjetništvo etničnih skupin (Chaganti, Green, 2002; Greene, Hart, Gatewood, 
Brush, Carter, 2003), podjetniški duh je univerzalen in je v zadnjem času preplavil svet 
(McDoughal, Ovitatt, 2003; Zahra, Hayton, Macel, O'Neil, 2001), ekonomski in socialni vidik 
podjetništva (Chrisman, Chua, Sharma, 2003; Upton, Teal, Felan, 2001), etika in podjetništvo 
(Kuratko, Goldsby, 2004; Morris, Schindehutte, Walton, Allen, 2002). Pomembna področja 
so še: razvoj novih organizacij z visoko stopnjo dobičkonosnosti, vodenje rasti in načrtovanje 
strategije žetve.  
 
Katz (2003) je opisal kronologijo podjetniškega izobraževanja. Prvi zametki podjetniškega 
izobraževanja segajo že v konec 19. stoletja, na univerzi v Kobe v Tokiu na Japonskem so 
imeli prve programe že leta 1928 (McMulen, Long, 1987), na Harvard business school pa so s 
poučevanjem podjetništva začeli 1947. leta (Kuratko, 2005). Po letu 1970 je sledil pravi 
razcvet podjetniškega izobraževanja, najprej v ZDA, nato pa po vsem svetu (Kuratko, 2005). 
V ZDA je bilo v letu 2002 2200 programov na 1600 šolah, izhajalo je 44 referenčnih 
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strokovnih revij (Katz, 2003). Hisrich (Hisrich et al, 2005) pa ugotavlja, da na visokih šolah in 
na univerzah poučujejo predvsem vlogo novih in malih organizacij v gospodarstvu, prednosti, 
slabosti različnih organizacij, osnovne značilnosti podjetniških procesov, seznanjanje s 
podjetniškimi lastnostmi, razumevanje podjetniških procesov, načrtovanja in razvoja, 
poznavanje metod prepoznavanja in vrednotenja podjetniških priložnosti in dejavnikov, ki 
pospešujejo osebno kreativnost, poznavanje osnovnih strategij vstopa na trg in zagona novega 
organizacije, razumevanje vloge izdelave in predstavitve poslovnega načrta, poznavanje kako 
prepoznati, vrednotiti in izkoriščati resurse, poznavanje osnov trženja, finančnega 
načrtovanja, vodenja procesov, organizacije, in izkoriščanja, usposabljanje za vodenje rasti 
organizacije, usposabljanje za izzive vodenja novega organizacije,  razumevanje vloge 
podjetništva v obstoječih podjetjih. 
 
Vsebina izobraževanja mora biti prilagojena potrebam podjetnikov (Johannisson, 1991).  
Filion (1996) vidi povezavo med lastnostmi podjetnika in potrebnim strokovnim znanjem, kar 
je potrebno združevati pri oblikovanju vsebinske zasnove programa. Tako povezuje 
kreativnost z marketinško naravnanostjo, intuicijo in vizijo, samozavest in komunikativnost, 
lastnosti vodje z vsebinami iz vodenja. Podjetniško izobraževanje mora vključevati  
pridobivanje veščin v pogajanjih, voditeljstvu, razvoju novih izdelkov, kreativnemu 
razmišljanju, nagnjenju do tehnoloških inovacij (McMullan, Long, 1987; Vesper, McMullen, 
1988). Naslednja pomembna področja so kariera kot možnost (Hills, 1988), resursi tveganega 
kapitala (Vesper, McMullen, 1988; Zeithaml, Rice, 1989), zaščita idej (Vesper, McMullen, 
1988), strpnost (Ronstadt, 1987), značilnosti, ki opredelijo podjetnikovo osebnost (Hills, 
1988), in izzivi, povezani s posameznimi stopnjami razvoja (McMullan, Long, 1987; 
Plaschka, Welsch, 1990).  Podjetniško usposabljanje je proces usposabljanja posameznikov, 
povezano je s koncepti in s sposobnostmi, potrebnimi za prepoznavanje priložnosti, ki jih 
drugi spregledajo, in z željo po ukrepih (Kuratko, 2005). Integracija lastnosti posameznika, 
spretnosti in poglavij s področja življenjskega cikla prvih razvojnih faz organizacije 
podjetniško izobraževanje razlikuje od ostalih poslovnih izobraževalnih programov (Solomon, 
Duffy, Tarabishy, 2002). Razlike v potrebah izhajajo tudi iz podjetniških izkušenj, področja 
dela, velikosti organizacije. Velike razlike so tudi med posamezniki, ki vstopajo v poslovanje. 
 
Učni proces lahko strnemo v shemo, kot jo prikazuje Hynesov model (v Myrah, Currie, 
2006), ki opredeljuje proces, ki je odvisen od »vhoda«, predhodnega znanja in izkušenj, 
»vsebine«, ki se odraža glede na vsebino predmeta oziroma programa oziroma namena, 
»metod poučevanja«, ki morajo biti osredotočene glede na lastnosti posameznika ter 
»izhoda«, ki ga opredeljuje pomen znanja za posameznika, njegove koristi, vrednote in 
stališča. Zethaml in Rice (1987) pravita, naj podjetniško izobraževanje pokriva različna 
področja poslovanja, pri čemer je celo podobno študiju poslovodenja oziroma upravljanja, ki 
so ga takrat poučevali na univerzah, vendar predlagata, naj bo študij široko zasnovan, 
integrativen, pragmatičen in racionalen. Ronstadt (1987) dodaja, naj bo program oblikovan 
tako, da predpostavlja morebitne ovire razvoja organizacije in pomaga z nasveti, kako se jim 
izogniti. Zelo pomembno je pridobiti ustrezen podjetniški »know-how« in podjetniški »know 
who«. 
 
Pomembno je, kdo in kako predava (Ronstadt, 1987), interakcija med podjetniki na 
usposabljanju, kjer izmenjujejo svoje izkušnje, zgodbe, način razmišljanja, način reševanja 
problemov (Kuratko, 2005). Zbiranje praktičnih izkušenj v resničnem svetu je ključnega 
pomena za sodelovalno učenje (Garavan, Murphy, 2001 v Antončič et al., 2007) 
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2.3.5. Kreiranje znanja v organizaciji 

 
Teoretična izhodišča kreiranja znanja sta na podlagi evolucijskega razmišljanja podala Nelson 
in Winter (1982) in ugotovila: Penrose je pripravila podlago ideji o akumulaciji znanja 
(1959), organizacijsko teorijo kreiranja znanja pa so postopoma razvijali Argyris, Schön 
(1978), Huber (1991), Bereiter (2002), Engeström (1987) ter Nonaka in Takeuchi (1995) in 
drugi. Nekateri avtorji se pri proučevanju osredotočajo na kreiranje in akumulacijo znanja ter 
na razvoj kompetenc (Prahalad, Hamel, 1990), nekateri pa na sposobnosti (Chander, 1992). 
Med najpogosteje citiranimi avtorji na področju kreiranja znanja je Ikujiro Nonaka, avtor, ki 
je skupaj s Hirotako Takeuchijem (Nonaka, Takeuchi, 1995) napisal eno najodmevnejših del: 
»The knowledge-creating company«, kjer opisujeta postopke stalnega uvajanja inovacij 
japonskih organizacij s pomočjo procesov kreiranja znanja. Učenje kot kreiranje znanja je 
tradicionalni pogled na učenje, ki sestoji iz sestavljanja koščkov znanja v posamezniku 
(Paavola et al., 2005), ki je kot kontejner znanja  (Popper, 1972 v Hong, Sulivan, 2009). 
 
Znanje je dinamični splet izkušenj, vrednot, kontekstualnih informacij in razmišljanj, ki 
ponujajo okvir vrednotenja in vključevanja novih izkušenj in informacij (Davenport, Prusak, 
1998). Znanje vpliva na zbiranje, selekcijo in interpretacijo informacij, ki so vmesna stopnja 
razvoja znanja (Merchand, 1998 v Toften et al., 2003). Savage (1998 v Toften et al., 2003) 
dodaja, da informacije zaživijo z interpretacijo, ki jim doda pomen in vrednost. Ljudje in 
organizacije uokvirijo probleme, zbirajo, integrirajo in argumentirajo informacije z namenom 
razumevanja in oblikovanja odgovorov (Teece, 2000). Kreiranje znanja ni le odziv na 
informacije (Nonaka et al., 1998), ampak se znanje oblikuje z interakcijo med posamezniki z 
različnimi izkušnjami, vrednotami, pogledi in sposobnostjo učenja (Nonaka et al., 2001), s 
procesiranjem informacij, odločanjem in aktivnostmi (Purvis et al., 2001 v Toften et al., 
2003). Pri kreiranju znanja vključimo: informacije, »know-how« in vse, kar smo se naučili v 
podjetju oziroma od drugih (Kogut, Zander, 1992).  
 
Po mnenju strokovnjakov Van Krougha in Nonake (2000) sta kreiranje in razvijanje  znanja v 
podjetju pomembnejša procesa od samega upravljanja organizacije. Lucier in Torsilieri (2001, 
str. 232 v Toften et al., 2003) pravita, da se učinkovito upravljanje kreiranja in uporabe znanja 
odraža v odnosu do konkurence in oblikovanja vrednosti za kupce in druge deležnike. 
Odlikuje se po izboljšavah, inovacijah, večji fleksibilnosti in izgradnji konkurenčne prednosti 
glede na druge ponudnike (Nonaka, Takeuchi, 1995). 

 
Slika 13: Kreiranje znanja – omogoča konkurenčno prednost organizacije 

 

 
 

Vir:  I. Nonaka, H. Takeuchi, The knowledge-creating company,  1995, str 6. 
 
Kreiranje znanja nastaja v kontekstu sodelujočih oseb in njihovem medsebojnem 
sodelovanjem (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Razvoj in upravljanje znanja sta strateški 
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nalogi zagotavljanja konkurenčne prednosti in hitrega odziva v spreminjajočem okolju 
(Johnson, Scholes, 2002).  
 
Novo znanje v podjetju mora biti razumljivo, primerno strukturirano, poenostavljeno, da je 
primerno za čim širši krog. Organizacija lahko svoje znanje uporabi za razvoj, oblikovanje 
novih izdelkov ter tržnih aktivnosti (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Stalna skrb in 
sistematičen razvoj omogočata kreiranje novega znanja. Novi resursi, vključno z znanjem, se 
oblikujejo na dva generična načina: s kombinacijo in menjavo (Schumpeter, 1934, str. 65). Pri 
tem je Schumpeter (1934) zagovornik majhnih korakov kreiranja znanja, Kogout in  Zander 
(1992) pa menita, da se novo znanje oblikuje z večjimi spremembami oziroma z  razvojem 
obstoječega znanja. Namesto uvajanja popolnih novosti, inovacij lahko  organizacija oblikuje 
novo ponudbo s kombiniranjem že obstoječih spoznanj in izkoristi neizkoriščen potencial ter 
obstoječe resurse (Kogut, Zander, 1992: 391).  
 
Kreiranje znanja v podjetju temelji na resursih znotraj organizacije oziroma na posameznikih 
kot kreatorjih znanja, lahko pa na skupinskih pristopih (Hanson, 2007). Pri skupinskih 
pristopih znanja ne razumemo zgolj kot znanja, skritega v posameznikih, ampak predvsem kot 
aktivnosti, ki temeljijo na kompleksnih procesih sodelovanja med skupinami, timi, kolektivi 
in organizacijami (Hanson, 2007). Pomembno vlogo imajo mreže, ki so zgrajene na osebnih 
povezavah in povečujejo učinkovitost aktivnosti skupin (Akgőn et al., 2005). Za učinkovitost 
je  pomembna dostopnost do resursov (Alavi, Tiwana, 2002).  
 
Obstaja več pristopov k študiji procesov kreiranja znanja v organizaciji (Tsai, Li, 2007). Te 
delijo kreiranje znanja v več procesov. Alavi in Leidner (2001) delite procese na štiri temeljne 
procese: kreiranje, shranjevanje, prenos in uporabo znanja. Te glavne procese lahko delimo 
naprej na kreiranje internega znanja, zbiranje eksternega znanja, shranjevanje znanja v 
dokumente oziroma v rutine ter tudi interno in eksterno prilagajanje in razdeljevanje znanja 
(Teece, 2000). Nonaka (1994) se je osredotočil predvsem na interakcijo med eksplicitnim in 
tacitnim znanjem. Proces kreiranja znanja vključuje pretvorbo tacitnega (skritega) znanja v 
eksplicitno znanje, da ne bo več skrito in ga bo razumelo čim večje število ljudi (Kogut, 
Zander, 1995), v podjetju to lahko predstavlja prehod iz izkušenj v organizirano, koordinirano 
delo in sodelovanje. Hitrost pretvorbe (Ernst, Kim, 2002) je odvisna od čustvenega, 
intelektualnega in fizičnega vložka, ki ga organizacija investira, v zbiranje in pretvorbo 
znanja. Dinamično pretvorbo tacitnega v eksplicitno znanje ponazarja tudi model SECI 
(Nonaka, Toyama, 1995). Model predstavlja štiri faze: socializacijo, eksternalizacijo, 
kombinacijo in internalizacijo. Dinamična pretvorba omogoča doseganje strateških ciljev in 
uspešnost organizacije.  
 
Paavola in Hkkarainen (2005) sta na podlagi proučevane literature opredelila tri najbolj 
uveljavljene oblike učenja oziroma kreiranja znanja: 1) teorijo gradnje znanja (ang. 
knowledge building theory) (Bereiter, Scardamia, 1996), 2) teorijo širjenja učenja (ang. 
expansive learning theory) (Ergeström, 1999) in 3) teorijo kreiranja znanja (ang. knowledge-
creating theory) (Nonaka, Takeuchi, 1995).  
 
1. Teorija gradnje znanja (Bereiter in Scardamia v Paavola, Hkkarainen, 2005) temelji na 

aktivnosti oblikovanja skupnega znanja s sodelovanjem pri oblikovanju, razvoju, 
razumevanju in kritiki različnih konceptualnih predlogov.  

 
2. Teorija širjenja učenja (Ergeström, 1999 v Paavola, Hkkarainen, 2005) temelji na 

uvajanju novih praks na podlagi skupnega razvoja, izkušenj s skupnim prilagajanjem, 
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socialno-kulturnim razlikam v skupnosti. Začne se: 1) s spraševanjem in kritiko obstoječih 
praks, 2) z analizo razmer in vzrokov dogajanj v preteklosti, 3) z oblikovanjem rešitev 
problematičnih situacij, 4) z oblikovanjem modela, preizkušanjem in uporabo, 5) z 
uvajanjem modela v uporabo, 6) s spremljanjem in vrednotenjem procesa in 7) s 
poenotenjem in sprejemanjem novih izkušenj.  

 
3. Teorija organizacijskega kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995) pa je osredotočena 

na inoviranje in temelji na procesih preoblikovanja tacitnega in eksplicitnega znanja po 
modelu SECI (socializacija, ekstrenalizacija, kombinacija in intrenalizacija). 

 
Organizacijsko kreiranje znanja je povezano s statičnim konceptom (Grant, 1996) in 
dinamičnimi sposobnostmi organizacije (Teece et  al., 1997). Izhaja iz dialektike med telesom 
in umom, posameznikom in organizacijo, zahodno in vzhodno filozofijo ter iz tega lahko 
izpostavimo najbolj pomembno komponento, med tacitnim in eksplicitnim znanjem (Pavlin, 
2005). Teorija dinamičnih sposobnosti pojasnjuje tacitne in eksplicitne oblike znanja v 
povezavi s kreiranjem novega znanja. Tacitno in eksplicitno znanje se pojavljata 
komplementarno in se dinamično spreminjata ob kreativnih aktivnostih posameznikov in 
skupin (Nonaka, 1991; Alavi, Leidner, 2001). Teorija omogoča kompleksen pogled na znanje 
in osvetli organizacijsko kreativnost, učenje, inovacije in spremembe (Nonaka, 1991). 
Akumulacija in razvoj znanja temeljita na nepretrganem procesu razvoja tihega in 
eksplicitnega znanja, ki se odvijata na nivoju posameznika, skupine, organizacije ali med 
organizacijami (Nonaka, 1998). Pri razvoju ima pomembno vlogo »osebno« tacitno znanje 
(Erden et al. 2001; Gourlay, 2004; Nonaka et al., 2004; Nonaka, 2004; Polanyi, 2007;  
Tsoukas, 2003) oziroma njegova kakovost (Doran, 2004; Koskinen, 2001; Nonaka, 1994; Noh 
et al., 2000; Nonaka, Toyama, 2007; Sanders, 2004).  
 
Teorija organizacijskega kreiranja znanja ima tri predpostavke, povezane z znanjem: 1) 
znanje opredelijo prepričanja (Nonaka et al., 2006), 2) znanje je posledica aktivnosti oziroma 
je opredeljeno s situacijo, v kateri potekajo aktivnosti (Stehr, 1992; 1994 v Nonaka et al., 
2009) in 3) znanje se spreminja in prehaja iz tacitnega v eksplicitnega in obratno (Nonska, 
1991; 1994). Kreiranje znanja postaja pomembna postavka upravljanja podjetja (Argote, 2003 
v Nonaka, von Krogh, 2009), vključuje razvoj novega znanja oziroma nadomeščanje 
obstoječega znanja z novo vsebino (Nonaka, 1994; Pentland, 1995 v Alavi, Leidner, 2001). 
Posredovanje osebnega znanja in jačanje organizacijskega znanja je ključno za kreiranje in 
uporabo znanja v rastočih ekonomijah (Li et  al., 2009).   
Konverzija tacitnega v eksplicitno znanje je medosebna. Osebno znanje mora biti priznano in 
združljivo z drugimi (Masey, Montoya-Weis, 2006 v Nonaka et al., 2009). Pri združevanju 
znanja posamezniki posredujejo svoje tacitno in eksplicitno znanje ter omogočijo interakcijo 
(Nonaka, Takeuchi, 1995) med socialnimi aktivnostmi in sodelovanjem. Vse se odvija v 
kontekstu individualnih razmišljanj, miselnih procesov in interpretaciji podatkov (Bohn, 
1994; Nonaka, 1994), pri tem se znanje kreira, prenaša, gradi in testira. Novemu stanju se 
znanje prilagodi tako v eksplicitni kot tacitni obliki. Model organizacijskega kreiranja znanja 
vključuje povezavo med tacitnim in eksplicitnim znanjem ter spiralno rastjo prek 
individualnega, skupinskega in organizacijskega znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995).  Erden et 
al. (2008) poudarjajo naslednja pomembna področja kreiranja skupnega tihega znanja: 1) 
Skrito znanje je lahko socialni konstrukt, ki je nastal kot rezultat socialne interakcije (na 
primer: socializacija), to pomeni da člani skupin razumejo drug drugega, njihove opredelitve, 
razmišljanja in kako se odzovejo v posameznih situacijah (von Krogh et al., 2000). Rezultat 
socializacije, skupinskega znanja so sposobnosti, izkušnje in razmišljanja. 2) Skupinsko 
tacitno znanje je običajno močno ukoreninjeno v aktivnostih (Erden et al., 2008). Običajno ni 
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pridobljeno z branjem, pogovorom oziroma opazovanjem, ampak predvsem v aktivnostih z in 
med člani skupine. 3) Skupinsko tacitno znanje je bolj odvisno o njegove različnosti, kot pa 
da bi bilo enako vsoti tacitnega znanja posameznikov. 4) Tacitno znanje je v veliki meri 
odvisno od kulture, norm in navad (Spender, 1996) in je zakoreninjeno v pripadnosti, idealih, 
vrednotah, željah, čustvih (Nonaka, Takeuchi, 1995). Odraža se v delitvi izkušenj in skupnem 
ustvarjanju priložnosti. Kultura skupine dviguje njeno identiteto, skupni jezik (verbalni in 
neverbalni), opredelitev meje skupine, občutja, pripadnost. Kot rezultat se kaže kot 
tekmovalnost s člani drugih skupin (Erden et al., 2008). 5) Pri skupini je pomembno strinjanje 
glede skupnih vrednot in iskanje možnosti za njihovo izpopolnitev (Erden et al., 2008). 6) 
Skupina ni skupaj le zaradi zmanjšanja negotovosti, ampak zaradi upravljanja z negotovostjo 
(Erden et al., 2008, Liebeskind, 1996). 
 
Organizacijsko kreiranje znanja vključuje individualno učenje v interakciji in dinamiki 
socialnega okolja (Seufert, 2000 v Lytras, Russ, Mayer, Nave, 2008). Učenje posameznika in 
skupine se oblikuje v spiralo kreiranja znanja, kjer lahko organizacije skozi proces učenja 
omogočajo dinamično preoblikovanje znanja posameznikov in organizacije (Nonaka,1994). 
Pri skupinah, ki oblikujejo nove izdelke, je pomembno (Akgőn et al., 2005): 1) sestaviti 
skupino, v katero so vključeni ljudje z različnimi pogledi, načrti, funkcionalnim ozadjem in 
pozicijo, povezati morajo spoznanja in skrbeti za interakcijo v poslih in v organizaciji; 2) 
koordinirati procese v timu (urejanje konfliktov, motivacija, skupinsko delo); 3) sledenje  
ciljem, ki jih potrebno doseči.  
 
Nonaka in Takuchi (1995) poudarjata pomen sodelovanja. Inovacije običajno niso rezultat 
posameznika, ampak skupine ljudi oziroma timov, kjer prihaja do interakcije med 
posamezniki in nadgradnjo v tacitno znanje skupine. Tacitno znanje skupine je agregat 
tacitnega znanja posameznikov, ki se sprošča in uravnava z mehkimi upravljavskimi prijemi, 
kot so oblikovanje dolgoročnega medsebojnega zaupanja, omogočanje avtonomije, dajanja 
okvirnih navodil, timsko delo in vzpodbujanje identificiranja z organizacijo. Za prenos je 
potrebna transformacija tacitnega znanja v eksplicitno (Kim et al., 2003). Pri sestavi razvojnih 
skupin je potrebno upoštevati specializacijo in kredibilnost posameznih članov ter glede na 
sestavo skupine iskati možnosti za kar najboljšo medsebojno koordinacijo (Austin, 2003 v 
Akgőn et al., 2005). Kreirano znanje običajno postane vidno v rezultatih (Nonaka, Takeuchi, 
1995). 
 
Organizacija kot enota kreiranja znanja je dinamična enota, ki deluje v interakciji z okoljem. 
Temelji na epistemologiji »ang. how to know« in ontologiji »ang. what one exists for« in 
vključuje tematiko vrednot, konteksta, moči in dinamiko procesov kreiranja znanja, skozi 
interakcijo subjektivnosti in objektivnosti v objemu poslovnega okolja (Ichijo, Nonaka, 2007). 
Pri organizacijskem učenju pride med posamezniki do interakcije, katere posledica so 
spremembe pri posameznikih, skupinah, organizaciji in okolju (Nonaka, Toyama, 2003). Cilj 
skupnega učenja je sodelovanje in izgradnja odnosov (Dyer, Singh, 1998 v Ali, Pai, Yang, 
Lin, 2009). Odnosi so dinamični in so odvisni od vizije, želje po spremembah in priložnosti. 
Povezave so močnejše, kadar so vsi tržno naravnani in kadar gre za skupni interes (Sellnes, 
Salis, 2003 v Lai et al., 2009). O'Toole in Donaldson (2002 v Lai et al., 2009) kot primer 
navajata sodelovanje med kupci in dobavitelji. Skupno učenje ima pozitivne učinke v odnosih 
in oblikovanju skupnega spomina (Johnson, Sohi, 2003 v Lai et al., 2009).  
 
Po mnenju avtorjev Nonake, Takeuchija (1995) in Nahapieta ter Ghoshala (1998) poteka 
proces kreiranja znanja na osebni in medosebni ravni in se razvija skozi izmenjavo in 
kombinacijo obstoječih intelektualnih resursov, ki predstavljajo kombinacijo eksplicitnega in 
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tacitnega znanja. V kolikor gre za študijski proces, je pomembno, kdo je v vlogi učitelja. 
Paajanen (2001 v Römer-Paakkanen, 2006) govori o idealnem modelu učitelja v učnem 
procesu: 1) učitelj mora biti podjetniško kreativen, dinamičen, prevzemati mora tveganje, 
iniciativo, delaven, naravnan k akciji; 2) imeti mora pozitiven odnos do podjetništva, tržne 
ekonomije, poslovnega življenja, dela podjetnikov; 3) razvijati mora podjetniško znanje, 
veščine in vedenje, potrebno za poslovno življenje; 4) vključevati mora sodobne podjetniške 
paradigme; 
 
Proces kombiniranja je v veliki meri odvisen od izmenjave med udeleženci oziroma njihove 
pripravljenosti za izmenjavo (Nahapiet, Ghoshal, 1998). Za izmenjavo morajo biti 
vzpostavljeni pogoji za posredovanje intelektualnih resursov in tudi za vključevanje v 
aktivnosti izmenjave in kombiniranja znanja. Kreiranje kapitala predstavlja kompleksen 
socialni proces in je odvisno od medosebne interakcije oziroma skupnih aktivnosti.  Tekom 
procesa izmenjave v organizaciji se oblikuje novo individualno znanje, ki omogoča razvoj, 
izboljšave in kreiranje novih izdelkov (Schunpeter, 1934; Kogut, Zander, 1996) ter kolektivno 
učenje in sinergijski učinki v procesih izmenjave znanja in resursov (Nonaka, Takeuchi, 1995; 
Nonaka, Konno, 1998). Organizacija, ki bolj širi znanje, je lahko bolj inovativna (Chen, 
Huang, 2009). 

2.3.5.1. Sposobnost organizacije za kreiranje znanja 

 
Sposobnost organizacije za kreiranje in prenos znanja je odvisna od več dejavnikov 
(Nahapiet, Ghoshal, 1998: 242): 1) mesta, kjer se v podjetju kreira in prenaša tacitno znanje 
(Kogout, Zander, 1993; Nonaka, Takeuchi, 1995), 2) postopkov strukturiranja, koordiniranja 
znanja in izkušenj ter komuniciranja in sodelovanja posameznikov (Conner, Prahalad, 1996; 
Kogout, Zander, 1995) in 3) oblike organizacije v smislu socialne skupnosti (Kogout, Zander 
1993). Kreiranje znanja je povezano s kapitalom znanja. Kapital znanja vključuje inteligenco, 
razumevanje, veščine in izkušnje zaposlenih. Inteligenca v najširšem pomenu besede je 
sposobnost oblikovanja instinktivnega vedenja na podlagi preteklih izkušenj, sposobnost 
prepoznavanja skupnih elementov v situacijah, ki na prvi pogled nimajo ničesar skupnega, in 
sposobnost rabe takšnih spoznanj za naprej (Russell, 1993, str. 16). Inteligenco lahko 
pojmujemo z različnih vidikov. Gardner v knjigi Razsežnosti uma (1995, str. 9) govori o 
sedmih inteligencah: jezikovni, matematični/logični, vidni/prostorski,  slušni, telesni/gibalni, 
osebni/medosebni ter osebni/intrapersonalni inteligenci.   
 
Vodje, ki želijo razvijati organizacijo v smeri učeče organizacije, morajo oblikovati ustrezno 
podporno okolje, ki omogoča učenje, izmenjavo idej in znanja (Garvin, 1993). Učenje 
stimulirajo spremembe v kombinaciji okolja in internih dejavnikov (Dogson, 1993) oziroma 
kontekstualnih dejavnikov (Fiol, Lyles, 1985), kot so okolje, strukture, kultura, strategije. 
Možnosti izbire med strateškimi opcijami so odvisne od sposobnosti učenja organizacije. 
Komunikacija in pretok informacij v organizaciji omogočata učenje. Izmenjava znanja med 
povezanimi enotami povečuje organizacijske sposobnosti in uspešnost (Kogout, Zander, 
1996). Slaba komunikacija pa zavira učenje in izboljšave. Organizacijska kultura (prepričanja, 
ideologija, vrednote, norme) in razpoložljivi kadrovski in finančni resursi prav tako določajo 
kakovost in količino učenja (Balasubramanian, 2009). 
 
V dinamičnem okolju mora organizacija za doseganje in ohranjanje konkurenčne prednosti 
stalno posodabljati in kreirati novo znanje: zbirati, hraniti, povezovati, kombinirati in kreirati 
znanje. Teorija znanja (KBT) določa organizacijo kot enoto, ki je zadolžena za aktivno 
oblikovanje znanja (Nonaka et al. 1995, Nonaka et al. 2000b). Kreiranje znanja je pomemben 
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proces za nove načrte, nove izdelke oziroma marketinške aktivnosti. S pretvorbo znanja in 
njegovim kreiranjem zaposleni oblikujejo kolektivno znanje za kupce oziroma za stranke. 
Tacitno in eksplicitno znanje sta pomembni za razvoj marketinškega znanja.  

2.3.5.2. Infrastruktura učenja 

 
Za učinkovito učenje je pomembno vzpostaviti okolje sodelovanja pri učenju v skupinah s 
podjetniki praktiki (Zhang, Hamilton, 2006). Potrebno je zaupanje, ki pa ga je težko doseči v 
kratkem času oziroma če so v skupini konkurenti. Senge et al. (1999, str. 425) opredelijo 
infrastrukturo učenja kot »način organiziranja resursov in priložnosti za predstavitev možnosti 
odziva in razdeljevanja«. Vedenje posameznikov v majhnih skupinah mora biti naklonjeno 
kreiranju in širitvi znanja v podjetju. Infrastruktura mora biti organizirana tako, da so 
učinkovito timsko delo, ustvarjalnost, pozitivna naravnanost, samozaupanje in ugodno okolje 
stimulirani z zadostno tehnološko opremljenostjo, bankami znanja, knjižnicami, nenehnim 
usposabljanjem ter srečanji. Infrastruktura mora omogočati (Alavi, Leidner, 2001): 1) 
artikulacijo, kodiranje in prenos znanja, 2) kreiranje znanja v organizaciji in 3) kreiranje mrež 
znanja.  
 
Posamezniki so odgovorni za znanje v podjetju in oblikovanje atmosfere kreiranja znanja. 
Organizacija mora skrbeti tudi za vzpostavitev stikov med skupinami oziroma rast 
neformalnih mrež. Neformalne mreže je potrebno usmerjati in preprečevati, da nastajajo 
povsem slučajno (Ayas, Zeniuk, 2001). Postavljeni formalni sistemi pa morajo omogočati 
nastanek neformalnih projektnih povezav. Senge in sodelavci (Senge et al., 1999) opažajo 
potrebo po formalnih oblikah (mednarodne strukture, strategija in arhitektura) in prilagoditvah 
(načinu, ko ljudje prilagajajo organizacijo svojemu načinu življenja). Sistem mora biti 
postavljen tako, da omogoča čim hitrejšo aplikacijo nastalih idej.   

2.3.6. Procesi kreiranja novega znanja v podjetju 

 
Učenje, kreiranje znanja in inovacije niso ločeni od širšega družbenega konteksta (Lam, 2000 
v Aheim et al., 2006). Oblikovanje novega znanja je odvisno od tega, kaj organizacija zna, 
kdaj potrebuje novo znanje in kako potekajo procesi asimilacije (Autio et al., 2000, str. 912). 
Pri oblikovanju procesa kreiranja znanja je pomembno: 1) ustvariti vizijo kreiranja znanja, 2) 
usmerjati komunikacijo, 3) mobilizirati aktiviste znanja, 4) oblikovati ustrezne kontekste, 5) 
globalizirati lokalno znanje. Globalizacija je potrebna tako z vidika osveščanja in 
usposabljanja uporabnikov, kupcev kot tudi ostalih poslovnih partnerjev, na primer: prenos 
proizvodnje na nove trge s cenejšo delovno silo. Pri tem moramo paziti na razlike v kulturi, 
stilu učenja in razumevanja ter komunikacije v različnih kulturah (Hofstede, Hofstede, 2005).  
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Slika 14: Sposobnost asimilacije znanja 

 
 

Vir: Smiselno povzeto po S.A. Zahra, G. George, Absorptive capacity: a review, 
reconceptualization and extention, 2002. 

 
Zahra in George (2002) pri kreiranju znanja poudarjata pomen sprememb in predlagata 
dinamični model štirih organizacijskih faz: zbiranje in kreiranje znanja, asimilacija znanja, 
prenos in eksploatacijo znanja. Posamezne faze so med seboj povezane v dinamično zvezo, ki 
vpliva na sposobnost organizacije pri drugih poslovnih aktivnostih: trženju, proizvodnji, 
distribuciji, te pa skupaj oblikujejo konkurenčne prednosti organizacije.   
 
Znanje skupine je rezultat interakcije in komunikacije med posamezniki v skupini. Je socialni 
konstrukt z dinamičnimi značilnostmi (Lave, Wenger, 1991 v Renzl, 2008). Skupinsko znanje 
je pomembno za doseganje konkurenčnih prednosti, pri tem je pomembna interdisciplinarna 
sestava skupin (Grant, 1996). Učenje in izmenjava izkušenj med posamezniki, oddelki in 
podjetji vodi k izboljšanju strateških prednosti in večji akcijski učinkovitosti (Law et al., 
2008). 
 
Akumulacija znanja skozi proces učenja je gonilo razvoja in rasti novih organizacij (Spender, 
1996). Zollo in Winter (2001 v Prencipe, Tell, 2001) sta razvila model treh procesov,  
kombinirata procese akumulacija izkušenj, artikuliranje in kodifikacija znanja. Model 
predstavlja alternativo SECI modelu (Nonaka, Takeuchi, 1995) in prav tako vključuje spiralo 
kreiranja znanja v podjetju kot tudi med povezanimi podjetji. Model temelji na učenju na 
podlagi dela na projektih, z osredotočanjem na njegovo izvedbo glede velikosti, strategije, 
ciljev, kompleksnosti, negotovosti, stopnje tehnoloških sprememb, tržnih pogojev …  in s tem 
učenjem. Učinek izmenjave znanja in razvoja v povezovanju razumevanja tehnologije in 
znanja je vključen v projekt načrtovanja in razvoja upravljanja znanja (Zollo in Winter, 2001 
v Prencipe, Tell, 2001).  

2.3.6.1. Zbiranje informacij 

  
Znanje mora biti sodobno in dostopno, zato mora organizacija neprestano zbirati in kreirati  
znanje na način, da ga lahko uredi in posreduje v sistemu na primeren in razumljiv način. 
Prejeto znanje prejemnik argumentira, kombinira, lahko uvaja tudi popravke.    
 
Zbiranje informacij vključuje spremljanje okolja, inteligenčno obdelavo podatkov in njihovo 
vključevanje v sistem organizacije. Informacije so lahko iz osebnih resursov, z osebnimi stiki, 
lahko pa tudi brez osebnih stikov (Keh et al., 2007), lahko jih dobimo v podjetju ali izven 
podjetja. 
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Organizacija zbira podatke o drugih organizacijah, gospodarskih, socialnih, tehnoloških 
trendih, iz primarnih in sekundarnih virov, od deležnikov (Moorman, 1995 v Keh et al., 
2007), na podlagi lastnih izkušenj, izkušenj drugih ter iz organizacijskega spomina (Slater, 
Narver, 1995). Informacije so lahko iz osebnih in neosebnih virov (Keh et al., 2007). Sawyerr, 
Edbrahimi in Thibodeaux (2000 v Keh et al., 2007) so z raziskavo ugotovili, da podjetniki 
pogosto dobijo pomembne informacije iz neosebnih virov: iz časopisov, publikacij s 
selektivnim sprejemanjem, ob upoštevanju splošnih trendov. Med tremi najbolj pogostimi  
viri podjetniškega znanja Vesper (1996) navaja: pretekle izkušnje, nasvete ekspertov, 
posnemanje in kopiranje. Podjetniki želijo pridobiti čim več znanja, ne glede na izvor, ter tako 
omogočiti napredek in uspešno poslovanje. Davenport in Prusak (1998) štejeta pod 
pridobivanje znanja: nakup ali najem resursov. Nakup ključne osebe, patenta ali celo 
organizacije, ki ima potrebno znanje, notranje ustvarjanje in razvoj; združevanje znanja, v 
primeru, ko zaposleni sodelujejo v skupini, imajo skupne ideje in ugotovitve, prilagoditev 
novih tehnologij, proizvodov v spremenjenih gospodarskih razmerah, mreženje znanja. 
Organizacija dobi znanje v stikih s povezovanjem z zunanjimi v formalne in neformalne 
mreže. Tudi neformalne mreže se slej ko prej formalizirajo (Davenport, Prusak, 1998). 
Pomemben resurs informacij so digitalne knjižnice, ki so del globalne informacijske 
infrastrukture prihodnosti. 
 
Običajno imajo podjetniki malo časa za zbiranje in so zato pogosto pod časovnim pritiskom 
(Moorman, Miner, 1998). Čas od koncepta in začetka implementacije sta zelo skupaj. 
Notranje ustvarjanje znanja ima več omejitev, ena izmed teh je krivulja učenja oziroma 
izkušenj. Ta ponuja sliko zbiranja informacij na podlagi lastnega znanja (ang. know-how) in 
nakazuje tudi omejitve zbiranja. Druga oblika zbiranja znanja je učenje od drugih, na primer 
primerjalno učenje (ang. benchmarking), oblikovanja skupnih vlaganj, izgradnja mrež, 
strateških zvez, delo s strankami, kjer lahko organizacija prepozna potrebe preden preostali 
del trga želi oziroma potrebuje določene rešitve (Kanter, 1989 in Webster, 1992 v Slater, 
Narver, 1995). Učenje od drugih vključuje tudi permanentno izobraževanje in usposabljanje. 
Vodje morajo iskati kvalitetne notranje in zunanje resurse informacij o podjetju in poslovnem 
okolju. Za izogibanje učenja enojne zanke je potrebno vzpostavljati mreže, ki vključujejo 
posameznike z različnih strokovnih področij, ne le tistih, ki so značilni za organizacijo (Slater, 
Narver, 1995).  
 
Zbiranje znanja je odvisno od sposobnosti prepoznavanja in zbiranja eksternega znanja, 
povezanega s predhodnimi izkušnjami oziroma percepcijo, resursi, intenzivnostjo oziroma z 
novimi povezavami, s hitrostjo učenja in usmeritvijo oziroma kakovostjo učenja (Kim, 1998). 
Zbiranje deklarativnega znanja oziroma dejstev in informacij temelji na spremljanju okolja, 
uporabi informacijskih sistemov za skladiščenje, upravljanju in iskanju informacij za razvoj, 
za izobraževanje in usposabljanje, spremljavo patentov, bibliografije (Dogson, 1993). 
Pomembne so izkušnje (Zahra, George, 2002) raziskav, uspehov oziroma neuspehov, vplivov, 
znanja, interakcije s strankami (Nonake, Takeuchi, 1995), poslovnimi partnerji (Lane, 
Lubatkin, 1998) in konkurenti (Garvin, 1993). Kar nekaj znanja je povezanega z delom 
oziroma s spominom organizacije. Znanje ne temelji samo na zbiranju,  pregrupiranju in 
reviziji obstoječega znanja in izkušenj. Na akumulacijo znanja vpliva tudi razpoložljivost 
znanja v okolju.  
 
Organizacija mora skrbeti tako za zbiranje informacij za učenje (Argyris, Schın, 1978), za  
korekcijo napak (učenje enojne zanke) kot tudi za doseganje dolgoročne konkurenčnosti 
(učenje dvojne zanke). Zbiranje znanja v organizaciji in izven organizacije omogoča ponovno 
kombinacijo obstoječega znanja in kreiranje novega znanja (Yli-Renko et al., 2001).  
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Podjetniki stalno zbirajo, spreminjajo in razvijajo človeški kapital in zbirajo potrebno znanje 
za razvoj in preživetje organizacije. Dencker, Gruber, Shah (2007) loči dva seta zbiranja 
znanja: zbiranje znanja za načrtovanje in učenje ob delu. Novo znanje v interakciji z 
obstoječim lahko spremeni obstoječo zalogo znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995), zaloga znanja 
se poveča, kompenzira, skupaj s predhodnim omogoči zbiranje novega (Dencker et al., 2007) 
in s tem potencialno inovativne rezultate (Yli-Renko et al., 2001; Chen, Huang, 2009).  

2.3.6.2. Artikulacija znanja 

 
Artikulacija znanja je pomembna kognitivna dimenzija organizacijskega procesa učenja 
(Zolo, Winter, 2002), ki ima za skupino določene prednosti (Zolo, Winter, 2002). Predstavitev 
znanja in argumentacija svojih stališč sta pomemben korak k učenju v organizaciji, tako  
konstruktivno izmenjajo znanje in se soočijo z znanjem drugih (Argyris, Schın, 1978). Znanje 
se artikulira z interakcijo eksplicitnega in tacitnega znanja. Razlika med tacitno in eksplicitno 
dimenzijo znanja vpliva na artikulacijo znanja (Baumard, 1999 v Matzler et al., 2008). 
Eksplicitno znanje je sestavljeno iz dejstev, pravil in ga je lahko kodificirati, artikulirati in ga 
je enostavno posredovati (Zander, Kogut, 1995). Toda v resnici je zelo majhen del znanja v 
eksplicitni dimenziji. Prevladuje znanje, ki je v tacitni dimenziji, ki pa ga je zelo težko 
kodificirati in artikulirati ter deliti (Kogut, Zander, 1992; von Krogh et al., 1994). Z delitvijo 
svojih izkušenj in pridobivanjem povratnih informacij kolegov se poveča nivo razumevanja 
vzročnih odvisnosti posameznih odzivov na odločitve oziroma aktivnosti in boljše 
predvidevanje rezultatov in posledic. 

2.3.6.3. Kodifikacija znanja 

 
Artikulaciji informacij sledi njihova kodifikacija. Kodifikacija organizacijskega znanja je 
eden pomembnih elementov prenosa znanja (Shultz, Jobe, 2001). Na podlagi izkušenj in 
zastavljenih ciljev je potrebno oblikovati informacije za njihovo uporabo, nadaljnjo 
interpretacijo in posredovanje (Kohli, Jaworski, 1990; Cohen, Levinthal, 1990).  Oblikovanje 
informacij oziroma njihovo kodifikacijo sta Crowan in Foraj (1997 v Prencipe, Tell, 2001) 
opredelila kot:  »Proces pretvorbe znanja v sporočila, ki jih lahko procesiramo kot 
informacije.« Pri kodifikaciji se je potrebno zavedati, da je znanje namenjeno ljudem (Drejer, 
2000). Torej kodifikacija predstavlja procese, ko znanje spreminjamo v informacije, ki imajo 
obliko sporočila, oziroma v vrsto opredeljenih pravil in donosov, ki se posredujejo 
uporabnikom.   
 
Znanje se kodira v obliki formul, kod, ekspertnih sistemov, testov, navodil, obrazcev, planov. 
Kodiranje znanja omogoča dostopnost in posnemanje s strani konkurentov (Kogout, Zander, 
1995). Sodobne tehnologije omogočajo enostavno shranjevanje kodificiranega znanja in 
vpogled. Ko je znanje kodificirano, zapakirano v ustrezen paket, je primerno za transfer. 
Kodificirano znanje lahko prenašamo do podružnic, drugih skupin in drugih posameznikov.   
 
Težje je kodificirati tacitno znanje, ki ga težko opišemo, pojasnimo in je v veliki meri zakrito 
(Kogout, Zander, 1993). Tacitno znanje je pomembno za ekonomsko učinkovitost 
organizacije (Stenmueller, 2000 v Prencipe, Tell, 2001), podpira kreativnost, predstavlja 
kreativni kaos in ima pomembno vlogo v procesu kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995).  
V kolikor želi organizacija kodificirati vsaj del tacitnega znanja, ga mora preoblikovati v 
eksplicitno znanje (Shultz, Jobe, 2001). Kodificirano znanje je lažje širiti, s tem povezani 
stroški pa so nižji (Kogout, Zander, 1993). 
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2.3.6.4. Prenos znanja in informacij 

Zaposleni prenašajo znanje drugim, drugi pa njim. Znanje je strateški resurs organizacije 
(King, Marks, 2008), zagotavlja razvoj veščin in kompetenc, povečuje vrednost, konkurenčno 
prednost in uspešnost organizacije (Grant, 1996; Preis, Goldman, Nagel, 1996; Spender, 
1996; Nonanka, Takeuchi, 1995; Kogout, Zander, 1992; 1996). Znanje se prenaša med 
posamezniki, med posamezniki in zunanjimi strukturami ter obratno, med posamezniki in 
notranjimi strukturami ter obratno, znotraj eksternih struktur, med eksternimi in internimi 
strukturami ter obratno in med internimi strukturami (Sveby, 2002). Prenos je odvisen od več 
ključnih dejavnikov, na primer: ambicij, sistematike, pripravljenosti prenašati znanje, 
sposobnosti absorpcije, pobud, podpore, zaupanja in razdalje znanja (Wan, Liu, Li, Xu, 2010). 

Tradicionalno si prenos znanja predstavljamo, kadar skupina ekspertov v podjetju drugim 
posreduje znanje (Roth, 2003) z usposabljanjem, objavami v revijah, knjigah, svetovanjem … 
Prenos predstavlja hrbtenico upravljanja znanja (Sveby, 2002), gre za posredovanje zbranih 
veščin in izkušenj drugim (Davenport, 1997; Ipe, 2003 v Law, Ngai, 2008), za spremembo 
znanja in vedenja posameznikov. Argote (1999 v Wan et al., 2010) pravi, da je prenos v 
podjetju vezan na prenos in učinek izkušenj pri drugih aktivnostih. Davenport (Davenport, 
Prusak, 1998) pa, da proces prenosa sestoji iz prenosa in asimilacije znanja. Ingram (Argote, 
Ingram, 2000 v Wan et al., 2010) ugotavlja, da je proces prenosa znanja vezan na različne poti 
z namenom, da se preneseno čim bolj učinkovito uporabi. Posamezniki sprejemajo izkušnje in 
znanje drugih, nato pa ga kombinirajo (Roth, 2003). Pri prenosu znanja sodelujejo imetniki 
znanja, ki le-to prenašajo na druge za učenje in uporabo (Ko, Kirsch, King, 2005 v Wan et al. 
2010). Prenos znanja vključuje širjenje informacij od imetnika na prejemnika, njihovo 
vključevanje v kontekst za doseganje specifičnih ciljev (Wan et al. 2010). Prenos je odvisen 
tudi od stopnje artikuliranosti in njegove dosegljivosti (Cabrera, Cabrera,2002 v Renzl, 2008). 
Seveda pri tem obstaja vrzel med imetnikom in prejemnikom znanja zaradi različnega 
razumevanja. Prenos znanja je pomemben za razvoj novih tehnologij, izdelkov (Yli-Renko, 
2001; Nonanka, Takeuchi, 1995), storitev (Ipe, 2003 v Law, Ngai, 2008), večjo učinkovitost 
prodaje (Yli-Renko, 2001) in uspešnost organizacije (Ipe, 2003 v Law, Ngai, 2008; Kogout, 
Zander, 1996).   

Znanje je lahko specifično ali splošno (generalistično). Specifično znanje je kontekstualno ali 
tehnično. Prvo je vezano na prostor in čas, drugo pa predvsem na stroko (Yang, Wu, 2008). 
Prenos generalističnega znanja je enostavnejše, saj je to znanje bolj razširjeno, medtem ko 
specifično znanje ni tako enostavno širiti, saj je le pri omejenem številu posameznikov (Yang, 
Wu, 2008).  
 
Lin (2008) ugotavlja razlike v proučevanju posredovanja znanja v: 1) Teoriji. Ostaja več 
različnih teorij širjenja znanja. Vrsta avtorjev izhaja iz teorije resursov (na primer: Hamael, 
1991), drugi z vidika transakcijskih stroškov (obe strani želita z izmenjavo pridobiti, 
ponudnik znanja pridobi večji ugled, prednost je lahko tudi v skladu z altruizmom in 
socialnim prednostim). 2) Metodologiji. Obstaja več načinov, procesov in orodij, ki 
pojasnjujejo izmenjavo znanja. 3) Različnih aktivnostih izmenjave znanja. Tsai (2002) je 
razvil teorijo socialnih mrež, pojasnjuje mehanizme izmenjave znanja med enotami oziroma 
po hierarhiji. Pomembna je komunikacija v mreži (Hansen, 2002 v Lin, 2008),  povezovanje 
organizacijske kulture, strukture in interakcija v integriran sistem, ki podpira izmenjavo 
znanja (Lin, 2008). Veliko organizacij združuje funkcionalnost, doseganje ciljev in 
fleksibilnosti (Lin, 2008). Lin izpostavlja pomen osebne odgovornosti, koordinacijo in 
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upoštevanje notranjih aktivnosti, vzporedno in vertikalno komuniciranje, sodelovanje in 
vključenost vodstva ter ustrezno stopnjo diferenciacije. 
 
Pomemben resurs so mreže znanja, te vplivajo na podjetniško naravnanost (Lee, 2009). 
Medosebne mreže so pomembno orodje za iskanje podatkov in reševanje kompliciranih 
problemov (Lin, 2008). Omogočajo medsebojno učenje in reševanje podobnih problemov iz 
preteklih situacij (Sher, Lee v Low et al., 2008). Posamezniki kreirajo novo znanje (Ipe, 2003 
v Low et al., 2008) in uresničujejo sinergijske rezultate (Cohen, Levinthal, 1990). Teorija 
socialne izmenjave temelji na zaupanju, dolgoročnem sodelovanju in usklajenem poslanstvu. 
Teorija mrež temelji na interakciji članov, medsebojnem svetovanju, prijateljevanju in 
informiranju. Teorija resursov pa povezuje spreminjajoče okolje in potrebe organizacije, 
prilagajanje resursov za preživetje in razvoj (Conner, Prahalad, 1996).   
 
Obstaja več nivojev širjenja znanja. Yang in Chen (2007 v Yang, Wu 2008) sta opredelila tri 
nivoje širjenja znanja: osebni nivo, medosebni nivo, nivo organizacije. Temeljni nivo je 
osebno znanje (Lukas, Hult, Ferrel, 1996). Pridobivanje znanja je vezano na miselne procese 
v glavi posameznika (Huber, 1991). Medosebni nivo (Yang, Wu, 2008) predstavljajo: 
motivacija, zaupanje, socialni kapital, samo učinkovitost, pričakovani rezultati, absorbcijske 
sposobnosti. Organizacijski nivo vključuje moč, kulturo, tehnologijo, organizacijske 
sposobnosti, organizacijsko klimo in socialno strukturo (Yang, Wu, 2008).  
 
Ker znanje nastaja pri različnih udeležencih v in izven organizacije, je potrebno poskrbeti za 
njegovo zbiranje in prenos. Potrebno je vzpostaviti kulturo prenašanja znanja, ta vključuje  
prepričanja in navade za prenašanje znanja in izkušenj v organizaciji (Calantone et al., 2002 v 
Law et al., 2008). Pridobivanje znanja, njegovo širjenje in prenos strokovnjaki pogosto 
povezujejo s kreiranjem znanja in institucializacijo znanja v organizaciji (Baker, Sinkula, 
1999; Grant, 1996; Hurley, Hult, 1998). Rezultati so: tržna naravnanost, boljša učinkovitost in 
uspešnost organizacije v smislu zmanjševanja stroškov, odzivnosti na potrebe strank, uvajanja 
izdelkov in rasti tržnega deleža (Baker, Sinkula, 1999). Temeljne ideje in koncepte o izdelkih 
je potrebno preoblikovati. Inovacije se kreirajo med razdeljevanjem in kombiniranjem 
osebnega znanja z ostalimi (Spender, 1996). Kreiranje znanja in inovacije so rezultat novih 
kombinacij znanja in drugih resursov (Kogout, Zander, 1992).  
 
Znanje nastaja in se nahaja v glavah zaposlenih. Glede na ugotovitve Michaela Polanyija 
(1966) je pomembno tacitno znanje, ki ga posamezniki pridobe z izkušnjami, raziskovanjem, 
znanje ni opredeljeno, ni kodirano in tudi sami ga težko opredelimo, je subjektivno in varira 
od osebe do osebe. Zaposleni, ki delajo in raziskujejo skupaj, oblikujejo skupno tacitno znanje 
(Nelson and Winter, 1982). Običajno je to globoko v instituciji, v kateri je nastalo. Senker 
(1995 v Bramwell, 2008) ugotavlja, da znanstvena kultura minimizira pomen veščin in 
tacitnega znanja pri raziskavah. Eksplicitno znanje razumemo, sprejemamo in uporabljamo s 
pomočjo tacitnega znanja. Torej ima znanje korenine v tacitnem znanju (Senker, 1995 v 
Bramwell, 2008). Organizacija, ki želi sprejemati novo znanje, mora sprejemati tako tacitno 
kot eksplicitno znanje (Lucas, Wolfe, 2001 v Bramwell, 2008).  
 

Prenos je medosebna zadeva, je sposobnost dati informacijo v uporabno produktivno obliko in 
podporo, za razvoj novih sposobnosti mora biti podprt s talentiranimi ljudmi z ustreznimi 
veščinami, usposobljenostjo in izkušnjami. Organizacija mora oblikovati ustrezne 
absorpcijske sposobnosti za kakovost prenosa (Cohen, Levinthal, 1990). Za premostitev med 
raziskovalnimi institucijami in podjetji je pomembna socialna interakcija in sposobnost mrež 
za prenos informacij (Bramwell, 2008). Vsi udeleženci se morajo zavedati pomena prenosa 
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znanja (von Krogh, Nonaka, Aben, 2001): 1) izmenjave znanja, 2) prednosti prenosa znanja 
na druge; vsi morajo biti motivirani za sodelovanje v sistemu prenosa in posredovanja 
drugim.  
 
Sodobni sistemi in procesi omogočajo nove načine širjenja in posredovanja znanja (King, 
2008). Za maksimalno izmenjavo mora biti zagotovljena ustrezna infrastruktura, struktura in 
kultura (Gold, Malhotra, Segars, 2001 v van den Hooff, Huysman, 2009). To sicer nima 
neposredno povezave, vendar pa vpliva na omogočanje in stimulacijo procesov. Tam, kjer 
smatrajo, da je znanje moč, morajo biti zaposleni ekstremno motivirani za izmenjavo znanja, 
četudi ne vedo, kdo bo imel koristi (King, 2008). S pomočjo internetne tehnologije lahko 
prenašamo kodirano znanje, medosebni kontakti pa so pomembni za prenos tacitnega znanja 
(Lawson, Lorenz, 1999 v Audretsch, Bonte, Keilbach, 2008). 
 
Sposobnost prenosa znanja 
 
Posamezniki delijo znanje z bolj ali manj intenzivno interakcijo. Sposobnost prenosa znanja 
posameznika na druge pomembno vpliva na uspešnost organizacije. Smith et al. (2005 v 
Renzl, 2008) so prikazali, da je sposobnost zaposlenih za kombinacijo in izmenjavo znanja 
povezana z uvajanjem novih izdelkov in storitev. Argote et al. (2000 v Renzl, 2008), Lin 
(2008) in še drugi avtorji ugotavljajo povezanost med prenosom znanja in poslovno 
uspešnostjo. S širjenjem in izmenjavo znanja organizacije združujejo interdisciplinarna znanja 
v smislu doseganja kompleksnih ciljev na delovnem mestu, pri razvojnih projektih … 
(Brown, 2008; Grant, 1996), pri tem ljudje komunicirajo, si delijo informacije, dobre prakse, 
nova spoznanja, razmišljanja in stališča (Von Krogh, 2000 v Renzl, 2008).   
 
Prenos znanja lahko poteka v in izven organizacije. Koordinacija sposobnosti je pomemben 
dejavnik absorpcije v fazi kombinacije znanja (Van den Bosch, 1999 v Williams, Lee, 2009). 
Cummings (2004 v Renzl, 2008) ugotavlja, da udeleženci medsebojnih izmenjav znanja v 
organizaciji pogosto sodelujejo v izmenjavah znanja zunaj organizacije. Na primer izmenjava 
informacij know-how, informacij in zbiranje povratnih informacij s strankami, specialisti, 
dobavitelji in drugimi izven delovnih skupin (Renzl, 2008). Interno in eksterno izmenjevanje 
znanja je odvisno od prostosti posameznikov v tem procesu. Ljudje, ki so si bliže, bolje 
izmenjujejo informacije.    
 
Obstaja več možnosti oblikovanja in prenosa znanja. Prenos znanja mora biti prilagojen 
ciljem in potrebam (Nadler, Tushman, 1999). Skupina, ki sprejema znanje, mora imeti dovolj 
absorpcijske sposobnosti (Cohen, Levinthal, 1990), ta pa je odvisna od predhodnega znanja. 
V kolikor želi organizacija sprejemati novosti, si morajo zaposleni zaupati, biti morajo 
pripravljeni deliti znanje, hkrati pa morajo biti s tematiko dovolj povezani, da lahko 
sprejemajo novo znanje. Predhodno znanje vključuje tudi veščine, kako delati skupaj, skupen 
jezik, določeno tehnično predznanje (Roth, 2003). Poleg tega je pomembno, da je način 
prenosa prilagojen vrsti znanja, njegovemu kontekstu, ciljem in kompleksnosti. Prenos 
eksplicitnega znanja med posamezniki, med skupinami, posebej pa med strokovnjaki, pogosto 
poteka preko interneta (Nahapiet, Ghoshal, 1998). V akademskem svetu obstaja socialna 
mreža (ang. anvisible college), ki omogoča sodelovanje, prenos znanja, njegovo izmenjavo in 
razvoj.  
 
Prenos znanja omogoča več inovacij (Kogut, Zander, 1992; Szulanski, 1996), prenos znanja iz 
različnih panog omogoča kreiranje novega znanja, pri tem je pomembna medorganizacijska 
izmenjava. V literaturi s področja mobilnosti tehničnega kadra (Almeida, Kogut, 1999 v Du, 
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Ai, 2008) in strateških zvez (Doz, 1996, Dyer, 1997 in Eisenhardt, Schoonhoven, 1996 v Du, 
Ai, 2008) zasledimo, da je najemanje delavcev in sodelovanje v zvezah uporabna oblika 
učenja in širjenja znanja (Hamel et al., 1989; Rosenkopf, Almeida, 2003 v Du, Ai, 2008). 
Živilska industrija, poznana kot tehnološko enostavna, delovno intenzivna, dobi velik del 
novega znanja iz drugih panog (Baldi, 2005, v Massa, Testa, 2008), čeprav je za njen razvoj 
pomembno tradicionalno znanje (kultura dela, proizvodna tehnologija, agrikulturno znanja in 
literatura). Z razvojnega vidika so pomembne tehnološke inovacije, radikalne spremembe 
oziroma nove kombinacije teh dejavnikov. Spremembe v tehnologiji pogosto potegnejo za 
seboj radikalne spremembe v celotnem sistemu (Nelson, Rosenberg, 1993 v Massa, Testa, 
2008). 
 
V današnjem času je opazen porast števila informacij in možnosti, ki ga omogočajo 
komunikacijske tehnologije, združevanje informacij, pridobljenih iz različnih resursov 
(Ferguson, Mathur, Sha, 2005 v Matzler et al., 2008), ter izboljšanje ekonomike sodelovanja  
oseb iz različnih oddelkov oziroma geografsko razpršenih organizacij. Posredovanje 
informacij v mrežah je uspešno, če je vsak delček informacij v kontekstu ostalih udeležencev,  
ki so jim informacije namenjene; tako lahko dajo povratne informacije oziroma jih 
modificirajo v svojem kontekstu oziroma posredujejo nov pogled pošiljatelju (Glazer, 1991 in 
Quin, 1992 v Slater, Narver, 1995). Organizacija se mora odločiti, v kakšnem obsegu in kateri 
zaposleni imajo dostop do posameznih informacij. Največjo vrednost ima znanje takrat, ko ga 
uporablja čim več zaposlenih. 
 
Prenos eksplicitnega – kodiranega znanja je odvisen od tacitnega znanja prejemnikov znanja 
(Nightingale, 1998, v Asheim et al., 2006); veščine se oblikujejo v posamezniku in v 
interakciji med posamezniki v procesu učenja in so specifične glede na čas in okolje (Lam, 
2000 v Asheim et al, 2006). Dekodiranje eksplicitnega znanja je specifično (Asheim, 2006).  
Pentland (2009) omenja pomen komunikacijskih mrež kot vezi med produktivnostjo in 
pretokom informacij. Organizacija mora preseči meje med posameznimi enotami, ko to uspe, 
se začne pretok informacij – od razvoja do marketinga. V tem primeru ima organizacija boljšo 
sposobnost sprejemanja sprotnih odločitev in izboljšanja njihove kakovosti. Pri tem imajo 
pomembno vlogo elektronska orodja za preiskovanje informacij (Pentland, 2009), toda kljub 
temu je medosebna komunikacija nepogrešljiv del menedžerskega procesa ter podpora 
integraciji informacij.  
 
Znanje v podjetju obstaja na več nivojih: na nivoju posameznika, skupine, organizacije, lahko 
pa na nivoju več organizacij. Vendar se znanje kreira na nivoju posameznika (Lukas, Hult, 
Ferrel, 1996 v Law et al., 2008). Navade širjenja znanja med zaposlenimi in skupno reševanje 
problemov omogočajo hiter odziv na potrebe strank (Sher, Lee, 2003 v Law et al., 2008). 
Številni avtorji povezujejo širjenje znanja s tržno naravnanostjo organizacije (Hurley, Hult, 
1998; Weerwarden, O'Css, 2004 v Law et al., 2008). Z izmenjavo znanja posamezniki 
dosegajo večjo sinergijo, kot bi jo sicer sami (Cohen, Levinthal, 1990). Širjenje znanja je 
pomembna aktivnost učeče organizacije, ki vodi k izboljšanju tržne odzivnosti in inovacij.  
 
Širitev znanja vključuje vrsto vedenj, ki omogočajo izmenjavo zbranega znanja. Organizacija 
je socialna skupnost, ki kreira, širi in posreduje eksplicitno in tacitno znanje. Ena izmed 
temeljnih nalog upravljanja znanja je preoblikovanje znanja posameznika v kolektivno znanje 
(Nonaka, Takeuchi, 1995). 
 
Vodja, upravni odbor, nadzorni svet pomembno oblikujejo kulturo in razvoj organizacije 
(Mayr, Gavin, 2005 v Renzl, 2008). Yang in Wu (2008) dodajata še pomen drugih 
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deležnikov. Na motivacijo za izmenjavo znanja vplivajo dejavniki, kot so konkurenca, status, 
samozadovoljstvo, organizacijska klima (več avtorjev v Yang, Wu, 2008). Boljši odnosi in 
zaupanje vodstvu vodijo k boljši izmenjavi (Argyris, 1992), izmenjave so cenejše, 
učinkovitejše, lažje je najti skupni jezik, boljša je absorpcija znanja in zato je tudi njegova 
uporabnost večja (Abram et al., 2003 v Renzl, 2008). Za učinkovito izmenjavo je potrebno 
vzpostaviti dolgoročno zaupanje (Wong, Wong, Hui, Law, 2001 v Chow, Chan, 2008), 
pripadnost, kreativno kulturo ter podporno organizacijsko kulturo širjenja znanja (Lin, 2008).  
 
Socialni kapital je strukturni, povezovalni in razumski. Strukturni kapital vključuje socialne in 
mrežne povezave, ki določajo, komu je znanje dosegljivo in kako, ti določajo intenziteto, 
povezanost in hierarhijo (Tichy at al., 1979 v Chow, Chan, 2008). Povezovalni kapital  je 
odvisen od (Chua v Chow, Chan, 2008) medsebojnega zaupanja, norm, obvez, želje po 
doseganju skupnih ciljev. Kognitivna dimenzija se odraža v razumevanju med posamezniki. 
Zaupanje je odvisno od individualne percepcije do drugih, razlikuje se od primera do primera 
(Renzl, 2008). Wasco in Faraj (2005 v Chow, Chan, 2008) navajata pomen medsebojnega 
razumevanja, na primer širitve kulture in ciljev. V podjetniško naravnanih podjetjih z 
voditeljskim načinom vodenja vodja ni le karizmatična oseba, ampak učitelj, oblikovalec, 
pobudnik (Senge, 1990). 
 
Osebnostno vedenje vodi k pozitivnim rezultatom. Pričakovani rezultati vplivajo na vedenje  
(Bandura, 1997 v Hsu, Ju, Yen, Chang, 2008), lahko so: psihični učinki (na primer: veselje, 
zadovoljstvo, udobje ...), družbeni učinki (družbena prepoznavnost, denarna nagrada, moč, 
pohvale …) in učinek samopotrditve (samozadovoljstvo ...). Kultura organizacije je dejavnik, 
ki vpliva na izmenjavo znanja, predstavlja izziv, motivacijo in pozitivno stališče do izmenjave 
znanja (Ulrich, 1998 v Lin, 2008).  
 
Mala in srednje velika podjetja potrebujejo nove oblike širjenja in sprejemanja informacij in 
znanja ter tudi sodelovanja v smislu raziskav in izkušenj (Kainulainen et al., 2006). Dodana 
vrednost je pogoj za sodelovanje obeh strani, e-učenje lahko opredelimo kot del upravljanja in 
upravljanja znanja (Sambrook, 2003 v Kainulainen et al., 2006).  
 
Problemi pri prenosu znanja 
 
Pri prenosu znanja obstaja več ovir. Včasih zaposleni niso pripravljeni deliti in posredovati 
znanja. Szulanski (1996) ugotavlja probleme v motivaciji. Srečujemo se s konfliktom 
interesov pri posameznikih, skupinah in organizaciji (von Krogh, 1998). Med zaposlenimi 
vlada konkurenca, zato posamezniki ne vidijo neposredne koristi. Posredovanje znanja je 
lahko izgubljena priložnost, ki se lahko izkaže kot izguba karierne priložnosti (Svieby, 2001). 
Nekateri avtorji to opisujejo kot »Znanje je moč«, s širjenjem znanja pa se bojijo, da bi 
izgubili svoj dominanten položaj (Szulanski, 1996). Pomembno je stališče posameznika 
(Hislop, 2003 v Yang, 2008). Nekateri vidijo posredovanje znanja kot dodatno delo brez 
priznanja (Svieby, 2001). Drugo pa je, da pri nagrajevanju lahko ocenjujemo le uspešnost 
skupine, pri čemer je težko opredeliti delež posameznika. Pri tem pride do socialne dileme, ki 
pelje do situacije, v kateri racionalni posameznik maksimira izplen, kar vodi v kolektivno 
neracionalnost (Kollok, 1998 v Matzler et al., 2008). Večja nagrada posameznikom lahko 
negativno vpliva na druge, da ne želijo posredovati znanja.  
 
Davenport in Prusak (1998, str. 97) navajata še druge ovire pri prenosu znanja, kot so 
pomanjkanje zaupanja, razlike v kulturnih, jezikovnih in vedenjskih značilnostih, premalo 
druženja,  ni želje lastništvo nad znanjem in kaznovanje napak (Davenport, Prusak, 1998, str. 
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97). Ovire predstavlja tudi geografska oddaljenost, razlike v prejemu in tolmačenju. Na 
globalnem trgu organizacije delijo svoje izkušnje, veščine s partnerji. Sodobni prenosi 
omogočajo koordinacijo in komuniciranje prek različnih časovnih pasov in geografskih 
področij (Polalis, Dimitrou, 2008). Prusak (v Cortada et al. 1999, str. 3) opozarja, da je pri 
prenosu znanje potrebno vizualizirati, vzpostaviti infrastrukturo in kulturo izmenjave. 
Zaposleni se morajo zavedati pomena in koristnosti širjenja in uporabe znanja.   
 
Struktura organiziranosti mora biti fleksibilna in učinkovita, omogočati prenos znanja in 
njegovo vključevanje v obstoječe in novo znanje različnih skupin. Potrebno je vzpostaviti 
okolje znanja (ang. knowledge ecosystem), ki vključuje mreže posameznikov, ki s pomočjo 
učinkovite komunikacije oblikujejo mrežo idej, informacij, inspiracij, ob pomoči sodobnih 
tehnologij, baz, in povezav (Por, Molloy, 2000). Bolj ko se znanje v neki mreži razvija, večji 
je njen pomen. Medsebojna interakcija se povečuje po sistemu spirale. Centralizirane, trde 
strukture, ki opredeljujejo nepovezane razdeljene enote, omogočajo predvsem učenje enojne 
zanke, medtem ko fleksibilne strukture omogočajo tudi učenje dvojne zanke 
(Balasubramanian, 2009).  
 
Za kreiranje in transfer intelektualnega kapitala morajo biti vzpostavljeni pogoji (Nahapiet, 
Ghoshal, 1998): 1) obstajati mora priložnost in pripravljenost za delitev s strani organizacije, 
2) udeleženci pri kombinaciji in izmenjavi znanja morajo imeti lastni interes, korist, dodano 
vrednost oziroma možnost razvoja, 3) udeleženci morajo biti motivirani za izmenjavo in 
kombinacijo ter kreiranje novega znanja, 4) posamezniki morajo imeti sposobnost 
kombiniranja znanja. Sposobnost kombiniranja znanja je nedvomno odvisna od predhodnega 
znanja. V kolikor nekdo v tak proces vlaga, mora biti prepričan, da bo z vključitvijo, 
izmenjavo in kombinacijo sposoben oblikovati dodatno vrednost.  
 
Sposobnost organizacije za kreiranje in prenos znanja je odvisna še od vrste drugih 
dejavnikov: od posebnih zmogljivosti organizacije (Kogout, Zander, 1993, 1996; Nonaka, 
Takeuchi, 1995), organizacijskih postopkov,  po katerih so posamezniki in študije, dokumenti 
strukturirani, koordinirani in pri katerih medsebojno sodelujejo (Corrner, Prahalad, 1996; 
Kogout, Zander, 1992, 1996), in narave organizacije kot socialne skupnosti (Kogout, Zander, 
1996). Kljub temu da je veliko znanega o atributih, ki opredeljujejo sistem znanja v podjetju, 
ni enovite teorije, ki bi vse natančno pojasnila (Ghosthal et al. 2005, str. 252). 
 
Posredniki znanja  
 
Pomembno vlogo pri prenosu, posredovanju in izmenjavi znanja v in izven organizacije imajo 
posredniki znanja (ang. knowledge brokers, knowledge facilitator, catalists, knowledge 
activist). Njihova naloga je prevzemanje aktivnosti, ki omogočajo uporabo strategij 
maksimiranja uporabe znanja (Yang, Wu, 2008). Po mnenju avtorjev Prusaka in Cohena 
(1998) je trg znanja podoben trgu drugih neoprijemljivih izdelkov, obstajajo kupci, prodajalci 
in posredniki. Tudi cenovna politika se oblikuje podobno kot drugim izdelkom na trgu, cena 
je odvisna predvsem od zaupanja. Podobno vlogo kot tržniki imajo aktivisti znanja (von 
Krogh et al. 2000). Odgovorni so za navduševanje in povezovanje posameznikov z namenom 
kreiranja znanja. Njihova vloga je (Roth, 2003): 1) posredovati pri kreiranju znanja, 2) 
koordinirati iniciativo kreiranja znanja, 3) usmerjati in voditi podporo viziji organizacije, 4) 
vzpostavljati zaupanje med člani in organizacijo, 5) vzpostaviti skupno kulturo.  
 
Obstajajo pa tudi »tehnološki vratarji«, imajo stike v in izven organizacije, razpolagajo z 
aktualnimi informacijami ter selektivno po svoji presoji informirajo sodelavce in jim 
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svetujejo. Raziskava iz leta 1970 (Allen, 1977 v Roth, 2003) je pokazala, da novo tehnološko 
znanje ne pride do vseh članov skupine. Posamezniki, ki so imeli informacije o novostih, so 
jih držali zase in imeli relativno močno vlogo. Nekaj let kasneje sta prišla do podobnih 
zaključkov še Tushmon, Scanian (1981 v Roth, 2003).  

2.3.6.5. Asimilacija znanja 

 
Organizacija mora prepoznati pomen informacij, jih asimilirati in komercialno uporabiti 
(Cohen in Levinthal, 1990, str. 128). Cohen in Levinthal (1990, str. 128) sta opredelila 
asimilacijo tudi kot sposobnost prepoznavanja vrednosti znanja. Asimilacijske sposobnosti 
organizacije so sposobnost učenja o nečem in reševanje problemov (Kim, 1997).  
 
Sposobnost asimilacije je odvisna od predhodnega znanja (Cohen, Levinthal, 1990) oziroma 
zbranega, internaliziranega in eksternaliziranega znanja (Zahra, George, 2002). Več ko ima 
organizacija znanja, večja je njena sposobnost zajemanja iz zunanjih virov (Cohen, Levinthal, 
1990) in sposobnost integriranja znanja v aktivnosti (Zahra, George, 2002). Odraža se v 
navadah in v procesih, ki učinkujejo na analizo, interpretacijo, razumevanje znanja iz zunanjih 
resursov (Szulanski, 1996). Novo znanje omogoča preoblikovanje portfelja znanja za 
doseganje pomembnih sinergij svojega kapitala znanja (Galunic, Rodan v Thornhill, 2006). 
Konkurenčno prednost organizacije pogosto predstavlja sposobnost kombiniranja novega 
znanja s predhodnim (Afuah, 2002 v Thornhill, 2006). Izpostavljenost novim konceptom, 
razumevanju pomena znanja, sposobnosti reševanja problemov, sposobnost učenja omogočajo 
podjetju oblikovanje edinstvenih sposobnosti (Winter, 1987). 
 
Ljudje asimilirajo znanje na različne načine (Kolb, 1984). Sposobnost asimilacije je odvisna 
od njegove posebnosti, podobnosti in od seznanjenosti s problematiko (Lane, Lumbatkin, 
1998). Znanje asimilirajo in organizirajo glede na asociacije povezane z izkušnjami oziroma 
opazovanji (Kohler, White, Grondin, 2003 v Holcomb et  al., 2009). Sposobnost asimilacije znanja 
vpliva na uspešnost organizacije, izgradnjo konkurenčnih prednosti, na število inovacij 
(Cohen, Levinthal,1990; Zahra, George, 2002) in organizacijsko učenje (Kim, 1997). 
Potencial učenja lahko izkoriščajo le tiste z zadostnim nivojem asimilacijskih sposobnosti 
(Kim, 1997). Sposobnost sprejemanja in razumevanja pomaga pri oblikovanju bodočih 
priložnosti za učenje (Tsaui, 2001) in opredeljuje nivo sposobnosti prepoznavanja in 
izkoriščanja podjetniških priložnosti (Tsai, 2001; Van den Bosch et al., 1999 v Ireland et al., 
2003). 
 
Asimilacija in organizacija novih informacij in njihovo kombiniranje z obstoječim znanjem je 
izziv (Koehler, White, Grondin, 2003 in Windschitl, Young, Jenson, 2002 v Holcomb et al., 2009). 
Razpršene in nepopolne informacije otežujejo učenje (Kahneman, Tversky, 1982 v Holcomb et 
al., 2009). Sposobnost asimilacije, vključevanja in uveljavljanja znanja je v veliki meri 
odvisna od predhodnega znanja (Szulanski, 1996). Organizacija bolje sprejema sorodno 
znanje, če gre za podobne vrednote in če so podobne prioritete razvoja in procesov (Prahalad, 
Bettis, 1996; Kim, 1997). Posameznik sprejema in interpretira eksterno znanje drugače od 
kreatorja, znanje je lahko zelo specifično in ga je zato težko interpretirati, zato je pri procesu 
asimilacije znanja pomembna komunikacija (Cohen, Levinthal, 1990). Različnost pri 
sprejemanju znanja, različne izkušnje dajejo znanju edinstvenost (von Krogh et al., 1999). V 
kontekstu stalnih sprememb različnost vpliva na nastajanje inovacij (Cohen, Levinthal, 1990; 
Eisenhardt, 1999 v Ireland et al., 2003).  
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Van den Bosch et al. (1999 v Williams, Lee, 2009) je prikazal, kako organizacijska oblika 
(funkcijska, divizijska, matrična) in kombinacija sposobnosti (sistemske sposobnosti, 
koordinacijske sposobnosti, socializacijske sposobnosti) delujeta kot determinanti 
absorpcijske sposobnosti. Sposobnost asimilacije je povezana s koordinacijskimi 
sposobnostmi. Te so povezane z odnosi med zaposlenim, z rotacijo zaposlenih med delovnimi 
mesti, s sodelovanjem. Informativno izobraževanje je pomemben proces interne kombinacije 
znanja in interakcije (Jensen et al., 2007 v Williams, Lee, 2009). Koordinacija mora podpirati 
procese delitve in asimilacije znanja za prepoznavanje priložnosti, njihovega vrednotenja in 
izkoriščanja. Z asimilacijo so  povezani razvoj in spreminjanje navad ter kombinacije 
obstoječega z novim zbranim in asimiliranim znanjem. Proces obsega faze od internalizacije 
do uporabe (Kim, 1998).  
 
Holzner in Marx (1979 v Massa, Testa, 2008) pa poudarjata pomen štirih faz procesa: 1) 
kreiranje in zbiranje znanja vključuje zbiranje internega in eksternega znanja. Učinkovito 
zbiranje znanja iz zunanjih resursov je v veliki meri odvisno od sposobnosti podjetja 
prepoznavanja in vrednotenja novih eksternih informacij, njihove asimilacije in njegove 
aplikacije v komercialne namene. Cohen in Levinthal (1990 v Massa, Testa, 2008) sta to 
imenovala absorpcijska sposobnost, ki je v podjetju v veliki meri odvisna od predhodnega 
znanja. Zato so velike razlike med tem, kaj pomenijo posamezne informacije za posamezno 
organizacijo; 2) shranjevaje znanja in priklic znanja se nanaša na procese strukturiranja in 
shranjevanja znanja, da je lahko čim laže formalno dosegljivo; 3) nadaljnji prenos in delitev 
znanja se nanaša na procese prenosa, razdeljevanja, širitve znanja da bi bilo dosegljivo vsem, 
ki ga potrebujejo. Pri prenosu znanja je pomembna tehnologija, intelektualne zmožnosti, 
sposobnost učenja, procesi in filozofije organizacije. Pristop do prenosa lahko delimo na 
mehki in trdi pristop. Mehki pristop je vezan na tacitno znanje in na težave, vezane na 
njegovo posredovanje drugim, trdi pristop pa je vezan na eksplicitno znanje in na razvoj 
orodij za njegovo shranjevanje in posredovanje; 4) uporabo znanja lahko imenujemo proces 
vključevanja znanja v izvedbo izdelkov, storitev in oblikovanje dodane vrednosti (Massa, 
Testa, 2008). 
 
Sposobnost uporabe znanja temelji na navadah, ki podjetju omogočajo spremembe obstoječih 
kompetenc in oblikovanje novih za vodenje in žetev (Kim, 1998). Rezultat sistematičnega 
izkoriščanja novih kompetenc je oblikovanje novih izdelkov, sistemov, procesov, znanja 
oziroma novih organizacijskih oblik (Spender, 1996) in izkoriščanju priložnosti in s tem 
doseganja konkurenčnih prednosti pred drugimi podjetji (Ireland et al., 2003).  

2.3.6.6. Organizacijski spomin 

 
Povezan je z učenjem, ki ga pogosto povezujemo z zbiranjem informacij, spominom in s 
priklicem zbranega (Kim, 1993). Razlikovati je potrebno med hranjenimi podatki v spominu 
in aktivno strukturo procesov razmišljanja.   
 
Organizacijski spomin ima pomembno vlogo pri procesu organizacijskega učenja. V angleški 
terminologiji zasledimo več sorodnih izrazov zanj: organizational memory, corporate 
knowledge, corporate genetics (Parahald, Hamel, 1994). Je osnova temeljnih kompetenc 
organizacije (Grant, 1996), vključuje tako »trde«  kot tudi »mehke« podatke, ki so povezani z 
razlago pomena. Organizacijsko znanje sestoji iz predhodnih osebnih izkušenj, internih rutin, 
postopkov in drugih oblik organizacijskega znanja, povezanih z aktivnostmi (Yang, 2008). Te 
so lahko v obliki znanja, izkušenj, raziskav, listi kontaktov, anekdot itd. Znanje se kodira v 
organizacijski spomin, v taki obliki je mogoč priklic, organizacija in hranjenje (Stein, Zwass, 
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1995 v Alavi, Leidner, 2001; Zollo, Winter, 2002). Organizacijski spomin je v obliki pisne 
dokumentacije, elektronskih datotekah, strukturnih oblikah, ekspertnih sistemih, 
dokumentiranih procesih vključuje pa tudi tacitno znanje posameznikov ter mrež 
posameznikov (Parahald, Hamel, 1994). Kodirano znanje omogoča širjenje organizacijskega 
znanja (Zolo, Winter, 2002). Priklic in shranjevanje znanja sta pomembna procesa (Yang, 
2008).  
 
Znanje tudi pozabljamo. Avtorji več različnih študij (na primer: Darr et al., 1995 v Alavi, 
Leidner, 2001) ugotavljajo, da tekom učenja in kreiranja znanja organizacije tudi pozabljajo. 
Zaposleni prihajajo in odhajajo, vodstvo in lastništvo se lahko menja, znanje se lahko 
porazgubi. Pomembno je, kako in kje se znanje hrani. Argote (1999 v Yang, 2008) v svoji 
raziskavi ugotavlja, da je znanje organizacije shranjeno v treh spominskih sistemih: osebnem 
spominu, organizacijski informacijski tehnologiji in v strukturi in navadah organizacije.  
 
Shranjevanje znanja lahko razdelimo v tri faze: selekcija, določitev oblike shranjevanja in 
aktualizacija. Razvrščanje sestavin znanja, izkušenj, podatkov in informacij razvrščamo med 
tiste, ki jih smo hranili, in tiste, za katere menimo, da jih ni vredno hraniti. Pri tem je potrebno 
opredeliti obliko shranjevanja znanja in aktualizacijo, ki vključuje obdelavo, odpravo 
zastarelih in pripravo novih vsebin.  
 
Organizacijski spomin je lahko semantičen (ang. semantic) ali le trenuten (ang. episodic) (El 
Savy et al., 1996 v Alavi, Leidner, 2001). Semantičen organizacijski spomin vključuje 
predvsem temeljno, eksplicitne artikulirano znanje (recimo: letna poročila podatke), medtem 
ko je trenuten spomin vezan na bolj specifične podatke, vezane na odločitve, rezultate, 
postopke, lokacijo, čas. Spomin ima lahko pozitivne in negativne posledice na vedenje in 
pričakovanja. Pozitivna stran so tisti elementi, ki vplivajo na organizacijske spremembe, ki 
temeljijo na preteklih izkušnjah uvajanja sprememb. Organizacijski spomin je zagotovo v 
pomoč pri oblikovanju potrebnih postopkov in dokumentacije. Po drugi strani pa obstajajo 
tudi njegove negativne posledice na vedenje posameznikov in uspešnost organizacije. Na 
osebnem nivoju spomin lahko vpliva na sprejemanje odločitev (Starbuck, Herdberg, 1977 v 
Alavi, Leidner, 2001), na organizacijskem nivoju pa to vodi predvsem k učenju enojne zanke 
(Argyris, Schön, 1978), lahko se oblikuje kultura, ki ni naklonjena spremembam. 
 
Informacije morajo biti aktualne, sicer organizacijski spomin postane »cokla« in zavira 
sistem, saj so novi procesi pogosto učinkovitejši od preteklih, pri podjetjih pa obstaja 
nevarnost, da se držijo obstoječega znanja in načina dela, v katerega so pred časom investirali. 
Seely Brown (Slater. Narver, 1995), vodja razvoja v podjetju Xerox, pojasnjuje: »Neučenje je 
nevarno v kaotičnih časih, prenekatero od težko pridobljenih zrn znanja, intuicije in načrtov je 
odvisno od sveta okoli nas, kar pa nikoli ni dolgo enako.«  

2.3.6.7. Skupna interpretacija  

 
Skupna interpretacija se odraža v vsaki poslovni enoti, kjer mora biti sprejet konsenz v 
razumevanju informacij (Day, 1994). V primeru nestrinjanja je potrebna medsebojna 
komunikacija, izogibati se je potrebno konfliktom, posredovati in izmenjevati informacije ter 
o njih diskutirati (Day, 1994). Skupna interpretacija omogoča uporabo. Uporaba informacij je 
pomembna za organizacijo, saj so, v kolikor se jih ne uporabi, informacije nepotrebne (Ottum, 
Moore, 1997 v Keh et al. 2007). Akcijsko naravnana uporaba informacij se odraža v 
spremembah aktivnosti, politiki, spremembah o poznavanju strank, spremembah v 
psihološkem stanju, kot so zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, zaupanje ali nezaupanje (Menon, 
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Varadarajan, 1992 v Keh et al. 2007). Znanje se mora pretakati, omogočeno mora biti 
organizacijsko učenje, širjenje, preoblikovanje hranjenega znanja in oblikovanje dinamičnih 
sposobnosti organizacije (Teece, Pisano, Shuen, 1997). Brez pretoka informacij postane 
shranjeno znanje ovira (LeonardBarton, 1995 v Kang, Morris, Snell, 2009). 

2.3.7.  Socialni kapital in kreiranje znanja 

 
Oblikovanje novega znanja je socialni proces, osredotočen na oblikovanje in izboljšanje 
vrednosti idej (Scardamalia, Breiter, 2006 v Hong Sullivan, 2009). Na socialnem kapitalu, 
socialnih mrežah, medosebnih odnosih v podjetju in med podjetji temelji proces zbiranja, 
prenosa in interpretacija podatkov (Adler, Kwon v Kang, Morris, Snell, 2009; Naphapiet, 
Ghoshal, 1998). Socialni kapital predstavlja mrežo povezav (Kogout, Zander, 1992; Nahapiet, 
Ghoshal, 1998); mreže se tkejo z menjavo (Bourdieu, 1986). Nekateri ga imenujejo tudi 
mrežni kapital. Vrednost socialnega kapitala je seštevek vseh povezanih v mreži: 
posameznikov, skupin oziroma podjetij (Kogout, Zander, 1992).  
 
Organizacije so skupnosti izmenjave znanja (Kogut, Zander, 1992, Nonaka, Takeuchi, 1995), 
kjer z interakcijo med posamezniki nastaja novo znanje (Nonaka,Takeuchi, 1995), ki se hkrati 
širi in prehaja od posameznika na organizacijo (Sbarcea, 2000 in Zack, 1999 v McInerny, 
2002). Mreža povezav je resurs učenja, oblikujejo se skupine znanja (ang. knowledge based 
clusters), regije znanja (ang. knowledge based region) in skupnosti znanja (ang. knowledge 
community) (Yli-Renko, Autio, Sapienza, 2001). Znotraj mrež se oblikuje kultura skupnih 
vrednot znanja v skupnosti, v katerih predstavlja znanje temeljni cilj (Hong, Sullivan, 2009). 
Hong in Sullevan (2009) ločita učečo skupnost (ang. learning community) in skupnost 
kreiranja znanja (ang. knowledge creating community). 
 
Organizacija gradi dodano vrednost in konkurenčne prednosti s povezovanjem socialnega in 
intelektualnega kapitala. Obe obliki kapitala sta med seboj povezani. Socialni kapital vpliva 
na razvoj intelektualnega kapitala, po drugi strani intelektualni kapital vpliva na razvoj 
socialnega kapitala (Nahapiet, Ghoshal, 1998, str. 250). Socialni kapital omogoča širši krog 
informacij, boljšo kakovost, korektnost in pravočasnost informacij (Adler, Kwon, 2002 v 
Kreiser, Marino, 2004). Obe obliki kapitala vplivata na hitrost in uspešnost poslovanja; 
organizacije z visokim nivojem socialnega kapitala bolje upravljajo z znanjem kot 
organizacije z nizkim nivojem (Hoffman, Hoelscher, Sherif, 2005). Proces dodane vrednosti 
temelji na kreiranju in izkoriščanju znanja. Znanje kot resurs organizacije je odvisno od 
sposobnosti učenja: od procesov zbiranja, absorpcije in izkoriščanja specifičnega znanja 
organizacije (Lane et al., 2001, Nahapiet, Ghoshal, 1998; Nonaka, Takeuchi, 1995; Yli-Renko 
et al., 2002). Z vključevanjem zunanjega in notranjega znanja organizacija oblikuje 
intelektualni kapital, ki ga lahko preoblikuje v konkurenčnost za rast na domačih in tujih trgih 
(Yli-Renko et al., 2001).   
 
Organizacija pričakuje, da sta učenje in kreiranje znanja stalna procesa in da bodo 
posamezniki delili znanje na način, ki promovira učenje v skupinah in v organizaciji 
(Marsick, Watkins, 2003), zato morajo biti vzpostavljeni korektni, odprti medsebojni odnosi. 
Posamezniki morajo deliti znanje z drugimi (Hoof, Huysman, 2009). Novi udeleženci se učijo 
z opazovanjem in delom v delovnem okolju (Von Krough, Ichijo, Nonaka, 2000). Socialne 
povezave omogočajo prenos tacitnega in eksplicitnega znanja neposredno med posamezniki 
oziroma preko informacijskih sistemov (Grant, 1996; Kogut, Zander, 1992; Nonaka, 
Takeuchi, 1995) in asimilacijo znanja (Zahra, George, 2002, str. 194).  
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Organizacija, sestavljena iz vrste posameznikov in mrež, mora skrbeti za potek izmenjave, 
kombinacije in kreiranja znanja v svojih socialnih mrežah (Burgoyne, Reynolds, 1997 v 
Zhang, Hamilton, 2010; Cross et  al., 2001, str. 101). Socialne povezave so neformalne (na 
primer socialne mreže) ali formalne (na primer ob vključevanju moderatorjev). Neformalne 
povezave omogočajo osebni pristop pri kreiranju in prenosu idej, medtem ko so formalne 
povezave bolj sistematizirane. S časom se neformalne povezave lahko formalizirajo 
(Davenport, Prusak, 1998). V praksi vplivajo na uspešnost procesov številni dejavniki, med 
drugim tudi sistem organiziranosti, organizacijska klima in kultura učenja. Klimo in kulturo 
gradijo vodje in drugi posamezniki, ki se učijo na svojih izkušnjah in vplivajo na učenje 
drugih ter kreirajo okolje pričakovanja, podporo želenim rezultatom, ki jih lahko merijo in 
opazujejo. 
 
Davenport in Prusak (1998) ločita tri skupine udeležencev: prejemnike znanja, posredovalce 
znanja in imetnike. Za večjo promocijo izmenjave znanja mora biti zagotovljenih več pogojev 
(Cross et al., 2001): vedeti moramo, kaj oziroma kdo so resursi znanja, ki morajo biti 
dosegljivi, razpoložljivi, zagotovljena mora biti tudi varnost. V kolikor so ti pogoji 
zagotovljeni, potem: 1) se lažje zavemo, kaj kdo zna in kdo bi lahko to znanje potreboval za 
uresničevanje izzivov; 2) je znanje o tem, kaj kdo zna, lažje izkoristiti, če so medsebojni 
odnosi dobri. Organizacija mora vzpostaviti interes za skupno znanje. V kolikor so odnosi 
dobri, se laže in hitreje iščemo, se pokličemo in izmenjujemo informacije. Informacije se 
pretakajo tudi po neformalnih poteh (Haahti, 2005); 3) odprti ljudje se lažje in aktivneje 
vključujejo v proces reševanja problemov; 4) dobri odnosi pomenijo varnost, večjo stopnjo 
zaupanja, učinkovitost učenja in kreativnost pa sta boljši. Pomembno je oblikovanje in 
pospeševanje povezav med strateško pomembnimi skupinami (Cross et al., 2001, str. 103).  
 
Potrebno je komunicirati, omogočiti zaposlenim sodelovanje v procesu kreiranja znanja, 
omogočiti, da odkrivajo in delijo znanje s sodelavci in partnerji (Davenport, Prusak, 1998). 
Vzpostavljen mora biti sistem zaupanja, motiviranosti za posredovanje informacij, 
komunikacija mora biti odprta, posamezniki morajo pripadati, biti odprti, delavni, si želeti 
dosežkov, videti priložnost (Matzler et  al., 2008; Zhang, Hamilton, 2010). Odprtost omogoča 
nastajanje novega znanja (Nahapiet, Ghoshal, 1998).  
 
De Clercq, Dimov, Thongspapani (2009) ugotavljajo močno povezavo med podjetniško 
naravnanostjo in socialnim kontekstom organizacije: pravičnostjo, zaupanjem in pripadnostjo 
z izmenjavo znanja v organizaciji. Socialni kapital vpliva na izkoriščanje podjetniških 
priložnosti (Kim, Mauborgne, 1998 v De Clercq et al., 2009). V proces prenosa, izmenjave, 
kombinacije, kreiranja in uporabe znanja mora biti vključeno vodstvo (Hooff, Huysman, 
2009). Le-to daje iniciativo (Pollalis, Dimitrou, 2008: 307), podpira in skrbi za okolje, kjer se 
odvijajo procesi (Hooff, Huysman, 2009). Več socialnega kapitala omogoča več znanja (Yli-
Renko et al., 2001). Osebni stiki podjetnikov, menedžerjev, lastnikov zaposlenih so osnova 
izgradnje odnosov. Medosebni odnosi zagotavljajo zaupanje in posredno dostop do 
informacij, učenja in znanja. Kakovost medosebnih odnosov se odraža tudi v uspešnosti 
strateških zvez (Ovitatt, McDougall, 2005). Mednarodne mreže so v pomoč podjetniku pri 
prepoznavanju priložnosti, vplivajo na hitrost izkoriščanja podjetniške priložnosti (Oviatt, 
McDougall, 2005, str. 543). 
 
V primeru internacionalizacije organizacija običajno postopno pridobiva znanje, začne z 
mednarodnimi aktivnostmi na bližnjih trgih s posredniki, kasneje pa se odloča za samostojne 
aktivnosti na bolj oddaljenih trgih. Pri tem organizacija kombinira intelektualni kapital s 
fizičnimi resursi, kot so: prodajne mreže in proizvodne zmogljivosti lastnih, domačih in tujih 
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organizacij (Ovitatt, McDougall, 2005). Bell, McNaughton, Young in Crick (2003) 
pojasnjujejo razlike v hitrosti internacionalizacije z razliko v posodabljanju, kompleksnosti in 
sofisticiranosti uporabljenega znanja. Pomemben dejavnik izgradnje konkurenčnih prednosti 
je prisvajanje in prilagajanje partnerjevega znanja in spretnosti (Lane et al., 2001; Porter, 
1986). Medorganizacijsko zaupanje je kritični del sposobnosti absorpcije, saj vključuje 
»učitelja«, to je matična organizacija, ki aktivno pomaga partnerskemu podjetju. To se ne 
zgodi brez vključenosti obeh. Pri tem se izpostavljamo tveganju odprtosti, prenosu skritih 
informacij in tacitnega znanja. Večje zaupanje omogoča boljšo izmenjavo informacij (Mayer, 
Davis, Schooroman, 1996).  
 
Včasih socialne formalne in neformalne povezave niso učinkovite pri kreiranju znanja. Zahra 
in George (2002) navajata številne ovire, ki so jih pri svojih študijah zapisali posamezni 
avtorji: strukturne (Garvin, 1993), kognitivne (Garud, Nayyar, 1994), vedenjske (David, 1985 
v Zahra, George, 2002) in politične (Foster,1998). Davenport in Prusak (1998) dodajata 
kulturne ovire pri prenosu znanja: pomanjkanje zaupanja, razlike v kulturi, jeziku, 
pomanjkanje časa, status in nagrada za imetnika znanja, pomanjkanje absorpcijske kapacitete 
prejemnika, netolerantnost do napak, prepričanja, da znanje ni nič posebnega. Nahapiet in 
Ghoshal (2005) ugotavljata vpliv strukturnih in kognitivnih dimenzij na socialne interakcije in 
kreiranje socialnega kapitala. Večja uspešnost je pri delitvi in kreiranju med strukturami z 
večjimi formalnimi povezavami kot pri hibridno neformalnih strukturah (Staples, Webster, 
2008). Organizacija se mora za učinkovito kreiranje znanja izogibati neuravnoteženih, 
hibridnih, virtualnih timov. Z gradnjo odnosov organizacija povezuje, organizira, izmenjuje in 
koristi znanje. Socialni kapital se odraža v interakciji in omogoča večjo učinkovitost (Leana, 
van Buren, 1999 v De Clecq et  al., 2009). 
 
V podjetju mora biti vzpostavljena kultura delitve informacij (Goodman, Dar, 1999 v King, 
Marks, 2008). Organizacija mora z različnimi kombinacijami procesov motivirati in podpirati 
zaposlene, ki imajo uporabno znanje, za delitev in izmenjavo le-tega (King, Marks,  2008).  
Socialni kapital je primarni pogoj inovativnega vedenja v podjetju (Tsai, Ghoshal, 1998 v 
Kreiser, Marino, 2004), pomembnega dejavnika podjetniške naravnanosti (Covin, Miles, 
1999). Omogoča kombinacijo notranjega in zunanjega znanja in s tem eksperimentalno 
učenje, omogoča vrsto priložnosti, ki jih lahko organizacija izkorišča (Floyd, Woolbridge, 
1999 v Kreiser, Marino, 2004) na inovativen način (Lee, Lee, Pennings, 2001 v Kreiser, 
Marino, 2004). Omogočajo nastajanje idej in novega znanja (Naphaet, Ghoshal, 1998), takšno 
sodelovanje pa omogoča večjo učinkovitost vodstva pri izkoriščanju priložnosti (Floyd, Lane, 
2000 v De Clecq et al., 2009). Vodje z veliko pripadnostjo opravljajo kratkoročne naloge  s 
ciljem doseganja dolgoročnih podjetniških ciljev v dobro organizacije (Pool, Pool, 2007 v De 
Clercq et al., 2009). 

2.3.7.1. Medorganizacijsko učenje 

 
Sodelovanje med podjetji z interdisciplinarnim znanjem in različnih panog ima prednost pred 
know-howom posamezne organizacije, omogoča motivacijo za sodelovanje pri izmenjavi in 
trženju znanja (Bartlett, Ghoshal, 1995 v Lumbatkin, Florin, Lane, 2001). Pomemben cilj 
povezav in zvez je absorpcija partnerjevega znanja, v smislu razvoja lastnih kompetenc v 
danih tehnoloških in menedžerskih razmerah (Grant, 1996; Hamel, 1991; Spender, 1996). 
Organizacije v tržnih in proizvodnih strateških zvezah sodelujejo pri izmenjavi tržnega, 
proizvodnega in produktnega znanja in gradijo skupno podlago izgradnje novega znanja, za 
nove izdelke in storite (von Kogh et al., 2001). Partnerji izpolnjujejo svoje cilje s skupnim 
postavljanjem ciljev, koordinacijo akcij in delitvijo rezultatov. Potrebni so stiki in socialne 
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povezave med partnerji, omogočeni morajo biti procesi socializacije, izmenjave znanja in 
izkušenj (Khanna et al., 1998 v Tsai, Li, 2007). Obstoječe znanje in novo znanje pa se 
kombinirata, dopolnjujeta, korigirata oziroma procesirata v bolj kompleksno znanje (Nonaka, 
Konno, 1998).  
 
Pri uspehu ali neuspehu zvez ima pomembno vlogo sposobnost absorpcije znanja, ki pa je 
odvisna od: relativne absorpcijske sposobnosti partnerjev (Cohen, Levinthal, 1990; Lane, 
Lumbatkin, 1998), medsebojnih razlik in zadovoljstva z rezultati  (Kumar, Nti, 1998 v 
Lumbatkin et al., 2001), uresničevanja zasebnih oziroma skupnih prednosti (Khanna, 1998 v 
Lumbatkin et al., 2001), stroškov izmenjave (Madhok, Tallman, 1998 v Lumbatkin et al., 
2001) in razhajanj v strategiji (Koza, Levin, 1998 v Lumbatkin et al., 2001). V zvezah se 
partnerji učijo tudi veščin skupnega učenja in izkoriščanja znanja za krepitev medsebojne 
odvisnosti. Tak način učenja omogoča učenje dvojne zanke (Argyris, Schön, 1978) in se po 
mnenju Tushmana in Romanellija (1985 v Lumbatkin et al., 2001) odraža v reorientaciji. 
Konkurenčne organizacije najpogosteje sodelujejo pri razvoju temeljne znanosti, novih 
tehnologijah, ki bi jih lahko uporabile za svoje komercialne cilje (d'Aspremont, Jacquemin, 
1985 v Lumbatkin et al., 2001). Pri sodelovanju imajo partnerji različna področja delovanja in 
zato iščejo znanje povezano z njihovo domeno (know-about), njihova struktura znanja je 
sestavljena v različnih izkušenj (know-how). Glede na komercialne cilje se razlikuje tudi 
povezava (know why), ki se nanaša, recimo na konkurenčnost na temeljnem področju 
delovanja. Zaradi različnih kultur je pogosto težko priti do pravih informacij (know-where).   
 
Zanimive možnosti za skupno učenje ponujajo skupne raziskave in razvoj, pri čemer morajo 
biti partnerji pripravljeni deliti in izmenjavati znanje (Lumbatkin et al., 2001). Pri skupnem 
učenju morajo biti na razpolago resursi znanja, neodvisnost ter lastno postavljanje ciljev. 
Člani skupine imajo sicer skupne plane, vendar delujejo kot posamezniki in na svojih 
področjih (Lumbatkin et al., 2001). Pri skupnem učenju so Lumbatkin, Flori in Lane (2001) 
opredelili tri faze: 1) faza recipročnega združevanja znanja z namenom skupnega razvoja v 
pričakovanju skupnih koristi (učenje zaupanja, učenje za učenje); 2) faza razlikovanja –  
organizacije s sodelovanjem dvigujejo svojo produktivnost glede na specializacijo; 
organizacija sprejema znanje oziroma se uči glede na svoje področje; 3) reorientacija,  ki 
vključuje tudi transformacijo, liberalizacijo, odpiranje iz zaprtih okvirov; 

2.3.7.2. Virtualna združenja – virtualne socialne mreže 

 
Človek kot socialno bitje ima težnjo po bivanju v skupini, ki mu pomeni varnost in sprostitev 
(Klang, Olsson, 199 v Lin et al., 2008). Glede na hiter razvoj telekomunikacijskih tehnologij 
se koncept sobivanja širi v virtualne oblike (Hsu et al., 2008). Lin et al. (2008) razlikujejo štiri 
oblike virtualne skupnosti: 1) virtualne skupnosti temeljijo na računalniško oblikovanem 
prostoru (ang. cyber space), 2) aktivnosti so podprte s pomočjo telekomunikacijske 
tehnologije, 3) vsebine so oblikovane s strani udeležencev, 4) odnosi v virtualni skupnosti so 
oblikovani na podlagi komuniciranja med njenimi člani. Na podlagi tega pridemo do 
definicije virtualne skupnosti: da je to s pomočjo tehnologije odprt virtualni prostor, orientiran 
na komunikacijo in interakcije med udeleženci, ki na ta način gradijo medsebojne odnose. 
Dixon (2000) verjame, da lahko informacijska tehnologija nadomešča medosebna srečanja. 
Izziv virtualnih skupnosti je sproščanje želje po izmenjavi znanja (Hsu et al., 2008). Pri tem 
imata pomemben vpliv osebno prepričanje in družbeni vpliv. Osebno prepričanje temelji na 
učinkovitosti pričakovanih rezultatov, medtem ko družbeni vpliv temelji na zaupanju.    
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Hagel in Armstrong (1997 v Lin et  al., 2008) s sociološkega stališča opredeljujeta virtualno 
skupnost na interes, izmenjavo, fantazijo in odnose, Bressler (2000 v Lin et al., 2008) pa v 
virtualnih skupnostih prepoznava štiri motivatorje: namen, praktičnost, obseg in interes.  
Številne organizacije so prepoznale virtualne skupnosti kot ključ upravljanja znanja in jih z 
namenom doseganja ciljev tudi podpirajo (Hsu et al., 2008). Člani profesionalnih  virtualnih 
skupnosti si delijo pogled in vrednote, skrbijo za kritičen odziv in stalnost medsebojnega 
dialoga (Scribner, Cockrell, Cockrell, Valenmtine, 1999 v Lin et al., 2008). Profesionalne 
skupnosti temeljijo na praksi, njihovi člani imajo specifična znanja in sposobnosti reševanja 
problemov, povezanih z delom, in pri svojem napredovanju izboljšujejo svoje kompetence s 
kritičnim odzivom. Člani skupine so pripravljeni komunicirati in delujejo kot skupina 
(Cowan, Mayfeld, Tompa, Gasparini, 1998 v Lin et al., 2008). 

2.3.7.3. Sociološki model kreiranja znanja 

 
Sociološki model organizacijskega učenja temelji na Parsonsovi (1959) teoriji aktivnosti, 
osredotočenih na sistematičnih odnosih med aktivnostmi v socialnem sistemu ter kolektivni 
sposobnosti prilagoditve internemu in eksternemu okolju (Casey, 2005,136).  Temelji na 
učenju organizacije kot socialnega sistema in ponuja vpogled v njeno vedenje, na primer v 
način, kako se akterji vključujejo v družbene aktivnosti, povezane z učenjem (Schwandt, 1997 
v Hazy et al., 2002). Model je osredotočen na sposobnost prilagajanja okolju in procesu 
učenja, kar vpliva na skupne kulturne vrednote (Schwandt, 1997 v Hazy et al., 2002). Model 
organizacijskega učenja predstavlja sistem aktivnosti, akterjev, simbolov, procesov, ki 
omogočajo organizaciji preoblikovanje informacij v znanje z dodano vrednostjo, ki vodi v 
dolgoročno prilagajanje. Vzporedno z osnovnim sistemom potekajo še štirje podsistemi 
učenja: 1) okoljski vmesnik (prilagoditve), ki vnaša informacije v sistem; 2) akcijsko-odzivni 
podsistem, ki vključuje aktivnosti, ki omogočajo doseganje ciljev postavljenih s strateškim 
načrtovanjem; 3) podsistem diseminacije in integracije, ki omogoča soočenje z informacijami, 
prenos znanja in integracijo z drugimi podsistemi v formalnih in neformalnih mrežah; 4) 
podsistem razumevanja in spomina omogoča skupinsko razumevanje in skupinski spomin. 
Podsistem je vodilo kontrole in razumevanja. 
 
Organizacija, ki se uči in kreira znanje, tudi pozablja (Darr et al., 1995 v Alavi, Laval, 2001). 
Walter, Lechner in Kellermanns (2007) ugotavljajo, da prenos znanja med partnerji v 
strateških zvezah ni odvisen le od odnosov in struktur, ampak tudi od odnosov in struktur 
znotraj posameznih poslovnih enot. Bolj ko so povezave močne in manjši ko je nivo 
centralizacije, večje so prednosti v izmenjavi znanja v mreži. Nekatere organizacije imajo 
večjo »likvidnost« socialnega kapitala kot druge (Oh et al., 2004 v Keh et al., 2007). V 
prenosu znanja posamezna uspešna mreža učinkuje na ostale (Argote, Ingram, 2000 v Keh et 
al., 2007). V sistemu povezav se pojavljajo tudi »strukturne luknje«, ki jih označuje 
pomanjkanje povezav z drugimi poslovnimi enotami oziroma mrežami. Strukturne luknje so 
priložnost, da jih združimo s sicer nepovezanimi enotami (McEvily, Zaheer, 1999 v Keh et 
al., 2007).  
 
Možnost izmenjave podatkov informacij in s tem kombinacije znanja omogočajo tudi 
medmrežne socialne mreže, kjer udeleženci s svojim sodelovanjem prispevajo k dodani 
vrednosti, na primer: Wikipedia, MySpace, YouTube, Flickr, Del.icio.us, Facebook in 
Technorati (Gruber, 2008).  
 
Problem mrež znanja je tudi uravnoteženo učenje oziroma korist (Keh et al., 2007). Potrebno 
je vzpostaviti zaupanje, vedno lahko prihaja do neuravnoteženega pričakovanja, percepcije 
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oziroma do nepredvidenih potez partnerja. Tveganje se zmanjša z uvedbo kontrolnih 
mehanizmov: pogodb, spremljanja, predvidenih sankcij (Van den Ven, Walker, 1984 v 
Zhang, Hamilton, 2010) in s sodelovanjem (Parks, Hulbert, 1995 v Zhang, Hamilton, 2010). 
Zaupanja ni mogoče enostavno kupiti, Floren in Tell (2004 v Zhang, Hamilton, 2010) sta 
prepoznala tri dejavnike, ki lahko vplivajo na boljše medsebojne zaupanje v skupnosti: 1) 
člani skupine morajo razviti sistem recipročnosti, ki temelji na medsebojni pobudi in kontroli; 
2) pripravljenost po medsebojni pomoči; 3) dialog mora biti transparenten, še posebej kadar 
imamo opraviti s skritim znanjem; Člani skupine morajo biti sposobni predstaviti svoje 
probleme in razvojne potrebe. 

2.4. Model »SECI« 

Ikujurio Nonaka je z vrsto soavtorjev (Erden, Nabouru, Nagata, Reinmoeller, Senoo, 
Takeuchi, Toyama, Teece, von Krough, Voepel idr.) razvil in dopolnjeval dinamični model 
kreiranja znanja v podjetju. Prvi članki so bili objavljeni že v začetku 90. let prejšnjega 
tisočletja. Kreiranje znanja je proces priprave dosegljivega znanja in uporabnega znanja 
oblikovanega s strani posameznikov, v katerih kristali in je v povezavi z organizacijskim 
sistemom znanja (Nonaka, von Krogh, 2009, str. 635). Temelj teorije organizacijskega 
kreiranja znanja predstavlja tacitno znanje in zajema neartikulirano znanje, povezan je z 
razmerami, veščinami, sposobnostmi, izkušnjami, intuicijo in nenapisanimi pravili (Nonaka, 
von Krogh, 2009). Teorija temelji na interakciji tacitnega in eksplicitnega znanja med 
posamezniki, skupinami ter podjetji (Nonaka, Takeuchi, 1995) skozi štiri različne procese, ki 
so podani v modelu SECI. Model predstavlja permanentni dinamični model kreiranja znanja, 
ki je opisan s štirimi procesi (Nonaka, 1991): socializacija, eksternalizacija, internalizacija in 
kombinacija. Prvič je bil predstavljen leta 1991 (Nonaka, 1991), nekoliko dodelan model je 
bil predstavljen v »The knowledge creating company« (Nonaka, Takeuchi, 1995). V 
naslednjih letih so model še nadgradili s: kapitalom znanja, vizijo znanja, ba, gonili, 
razpršenim vodenjem, okoljem izobraževanja (Nonaka, Konno, 1998; Ichijo, Nonaka, 2007; 
Nonaka Toyama, 2003, 2007; Nonaka, Toyama, Nagata, 2000).  
 
Teorija organizacijskega kreiranja znanja je iz dveh delov: procesov in vsebine. Tako tacitno 
kot eksplicitno znanje je potrebno prenašati med različne organizacijske enote, preko različnih 
metod in vlog posameznikov, da stečejo procesi kreiranja znanja. Pomembno vlogo ima tudi 
srenji menedžment, ki skrbi za prenos informacij od vršnega vodstva do ostalih in obratno 
(Nonaka, 1990; Nonaka, Takeuchi, 1995). Kreiranje znanja ne poteka samo na enem, temveč 
na več nivojih kreiranja in pretvorbe (Nonaka, Toyamma, Konno, 2000) tihega in 
eksplicitnega znanja. 
 
Model pojasni prenos znanja i tudi njegovo kreiranje (Tsai, Li, 2007). Choo in Bontis (2002) 
opisujeta model SECI kot enega vplivnejših na področju strateškega upravljanja znanja, ki je 
bil široko sprejet, posebej med praktiki (Rice, Rice, 2005).  
 
Znanje posameznika je ugodnost in priložnost tako za sodelavce kot tudi za organizacijo. 
Kreiranje organizacijskega znanja je proces povečanja obsega in uporabnosti znanja 
posameznikov, njegovega zorenja in povezovanja v organizacijski sistem znanja (Nonaka et  
al., 2006). Po modelu SECI poteka kreiranje znanja v procesu spirale interakcije tacitnega in 
eksplicitnega znanja, in sicer iz tacitnega v tacitno znanje, iz tacitnega v eksplicitno znanje, iz 
eksplicitnega v eksplicitno znanje, in iz eksplicitnega v tacitno znanje. Interakcija  resursov 
znanja vodi v novo znanje posameznika in organizacije (Nonaka, Reinmoeller, Senoo, 1998; 
Nonaka, Nabouru v Cortada, Woods, 1999). Proces poteka v tesni povezavi s procesi 
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upravljanja znanja (Chou et al., 2005). Različno znanje se kreira glede na različne vedenjske 
oblike (Gouray, 2006). Kreiranje znanja je odvisno od medsebojnega zaupanja in akumulacije 
znanja (Nonanka, 1991; 1994; Nonaka. Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama, 2003). Model 
SECI predstavlja motor procesov kreiranja znanja.  
 
Primer kreiranja znanja v manjši skupini (od 5 do 15 oseb) v štirih stopnjah: socializacija, 
eksternalizacija, kombinacija, internalizacija (von Krogh, Nonaka, Aben, 2001; Nonaka, 
Takeuchi, 1995). Socializacija. Člani skupine začnejo z oblikovanjem skupinskega tacitnega 
znanja s skupnimi poizkusi na novih delovnih procesih, nalogah, tehnoloških posebnostih, ob 
uporabi tehnologij, stikov s strankami. Skupaj morajo preživeti kar nekaj časa, se medsebojno 
opazovati, pogovarjati o izkušnjah, reševati naloge, se soočati s tehnologijo in prevzemati 
pobude za akcije. Eksternalizacija. Člani skupine preoblikujejo izkušnje v eksplicitno obliko s 
strinjanjem, pripravo zaključkov in opisom svojih izkušenj. Opis služi procesu viharjenja 
možganov, razvoju novih izdelkov in storitev na podlagi izkušenj. Kombinacija je izhodišče 
za nadaljnjo kreiranje znanja. Idejo primerjamo z razmerami na trgu, trendi v vedenju 
potrošnikov, razpoložljivimi tehnologijami procesiranja podatkov, stroškov, povezanih s 
proizvodnjo končnih izdelkov, strategije in ciljev. Internalizacija – k sodelovanju povabimo 
kupce, dobavitelje, da podajo svoje videnje. Procesi, ki gredo skozi vse faze,  imajo za 
rezultat izdelavo prototipov procesov, izdelkov in storitev. Pri tem se uporabljajo različna 
orodja kot ABC metoda (ang. activity based costing), računalniške simulacije proizvodnje, 
razni diagrami, gantogrami proizvodnje, opisi procesov itd. Ti procesi sestavljajo jedro 
kreiranja znanja. Celoten proces pa se nadaljuje s povezovanjem novo kreiranega znanja v 
obstoječe procese proizvodnje, marketinga in prodaje. Pomembna naloga kreiranja znanja je 
tudi pri uvajanju inovacij na trg. 
 
Model SECI je izziv za raziskave na področju učeče organizacije in razvoju novih izdelkov 
(Lee, Choi, 2003 v Tsai, Li, 2007). Omogoča razumevanje dinamičnih procesov kreiranja 
znanja in uspešnosti organizacij (Tsai, Li, 2007). Model SECI so v svojih raziskavah že 
preverjali raziskovalci v smislu notranje presoje (Martin-de-Castro, López-Sáez, Navas-
López, 2008), kot neodvisno spremenljivko (Chou, He, 2004; Schultze, Hoegl, 2008 in Dyck 
et al., 2005 v Martin-de-Castro et al. 2008). Nekateri avtorji so se osredotočali na sorodna 
področja, kot so menedžment informacij (Chou, Wang, 2003) oziroma klima v timu (Chou et  
al., 2005; Zarraga, Bonache, 2005 v Martin-de-Castro et al., 2008). Podatke za empirične 
raziskave so raziskovalci zbirali v različnih panogah (Martin-de-Castro et al., 2008), pri 
srednjem menedžmentu (Nonaka et al.. 1994), samostojnih timih (Zarraga, Bonache, 2005 v 
Martin-de-Castro et al., 2008) oziroma pri skupinah, ki so razvijale nove izdelke (Schultze, 
Hoegl, 2006 v Martin-de-Castro et al. 2008).  
 
Martin-de-Castro et al. (2008) v svoji raziskavi ugotavljajo, da model SECI, kljub zanimivi 
zasnovi, ni bil povsem sprejet med upravljavci. Namesto temeljnega in specifičnega načina 
učenja se zdi, da je kreiranje znanja v praksi osredotočeno predvsem na tacitno in eksplicitno 
področje v močni povezavi s kulturnimi in strokovnimi skupnostmi ter njihovim izvajanjem 
aktivnosti. Gourlay (2006) opozarja tudi na neskladnosti in probleme pri modelu SECI. Na 
primer: kreiranje znanja običajno ni delegiran in predvidljiv sistem, ampak je rezultat 
kombinacije različnih resursov in okolja. Model ne pojasni procesov pri oblikovanju nove 
ideje, ni nujno, da se proces začne z mentorstvom, saj ljudje lahko pridobivajo veščine z 
delom (Bereiter, 2002), lahko si pomagajo z nasveti svetovalcev (Tsoukas, 2003 in Williams 
et al., 1999 v Gourlay, 2006), veliko pa je odvisno tudi od preferenc posameznikov (Handley 
et al., 2006; Roberts, 2006 ter še drugi avtorji v Gourlay, 2006). Gourlay (2006) ob 
sklicevanju na ugotovitve več avtorjev opozarja še na druga neskladja, med drugim na 
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nejasno opredelitev meja med posameznimi procesi oziroma med preoblikovanjem tacitnega 
v eksplicitno znanje in obratno.    
 
Glede opredelitve podjetnika kot inovatorja, ki spremlja razmere na trgu in jih izkorišča kot 
priložnosti, smo se odločili, da v disertaciji uporabimo komplementaren model procesov 
kreiranja znanja – model SECI (socializacija, eksternalizacija, kombinacije in internalizacija). 
Lee in Choi (2003 v Tsai, Li, 2007) navajata razloga, ki sta tudi vplivala na našo odločitev: 1) 
model ne razlaga le procesov prenosa znanja, ampak tudi njegovo kreiranje; 2) model je 
razširjen in se uporablja pri raziskavah organizacijskega učenja in razvoja novih izdelkov; 
 
Socializacija (ang. socialization) je opredeljena kot neformalni proces razdeljevanja tacitnega 
znanja – izkušenj posameznikov (Nonaka, Reinmoeller, Senoo, 1998; Nonaka, Teece, 2001) – 
in s tem oblikovanja novega tacitnega znanja, ki ga težko opredeljujemo in opisujemo. 
Pomembno je prenašati izkušnje, da drugi razumejo način razmišljanja, občutja. Izkušnje se 
prenašajo tako, da opazujemo s skupnim delom, s posnemanjem, preizkušanjem ali 
sobivanjem v istem okolju (skupinske delavnice, kampi). To je učenje z delom in s 
pojasnjevanjem ter pripovedovanjem. Nonaka (Nonaka, Toyama, Konno, 2000) kot primer 
navaja izmenjavo izkušenj med mojstrom in vajencem, starši in otroci ali pa ko menedžerji 
zbirajo informacije od prodajalcev in od zaposlenih v proizvodnji, informacije potem 
posredujejo v podjetju in izven: s kupci, dobavitelji in partnerji. To je faza kreiranja znanja in 
generiranja novih zamisli (Schultze, Hoegl, 2008). Koristne ideje se lahko dobi spontano, v 
običajnem življenju v medsebojni diskusiji, od svetovalcev, od ekspertov ter tudi pri 
neformalnih pogovorih s konkurenti. V tej fazi se novo organizacijsko znanje vedno ne 
oblikuje, zagotovo pa je oblikovanje organizacijskega znanja izrazitejše v naslednji fazi, ko se 
tiho – tacitno znanje se v naslednjem modulu preoblikuje v eksplicitno znanje (Nonaka, 
Toyama, Konno, 2000).  
 
Pomembna so neformalna srečanja članov tima, izven organizacije. Socializacija se skozi 
neformalne aktivnosti običajno ne osredotoča na prenos znanja, ampak na vzpostavljanje 
klime za prenos tacitnega znanja (Martin de Castro et al., 2008). V fazo socializacije spada  
generiranje idej pri razvoju novih izdelkov, ki temelji na veliki medosebni interakciji 
(Nonaka, Takeuchi, 1995; Shultze, Hoegl, 2008). 
 
Eksternalizacija (ang. eksternalization). Ta proces (Nonaka, 1991; Nonaka, Reinmoeller, 
Senoo, 1998; Nonaka, Teece, 2001) zaznamo v smislu kreativnega preoblikovanja tacitnega 
znanja v eksplicitno znanje, v obliko konceptov, metafor, diagramov, hipotez, modelov 
oziroma prototipov, ki so laže razumljivi za posredovanje ostalim. Pojasnila so običajno 
neenotna in jih posamezniki različno razumejo. Collins (2001) v tej fazi predlaga aktivno 
raziskovanje in eksperimentiranje. Pri procesu eksternalizacije kreativne naloge razdelimo na 
bolj kreativne in rutinske. Običajno se v tem procesu poizkuša vzpostaviti dialog v podjetju, 
pa tudi izven. V praksi eksternalizacija sestoji iz dveh faktorjev (Nonaka, Teece, 2001, str. 
16): 1) artikulacije tacitnega znanja, ki pomaga pojasniti ideje posameznika, s pomočjo 
konceptov, prototipov, grafov itd. Ostali jih poslušajo in poskušajo doseči določene koristi. 2) 
prenosa znanja od kupcev, strank in strokovnjakov v bolj razumljivo obliko. Eksplicitno 
znanje se v interakciji z drugim eksplicitnim znanjem preoblikuje v novo eksplicitno znanje v 
modulu kombinacija.  
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Slika 15: Dinamični model kreiranja znanja – SECI model 
 

 
 
Legenda: i- posameznik; g – skupina; o- organizacija 
 

Vir: Povzeto po I. Nonaka, H. Takeuchi, The knowledge-creating company, 1995 
 

Kombinacija (ang. combination) vključuje pretvorbo eksplicitnega znanja v bolj kompleksno 
eksplicitno znanje (Nonaka, Teece, 2001, str. 16). V tej fazi je naloga združevanje, urejanje, 
kombiniranje in sistematizacija razpršenega eksplicitnega znanja v sistem znanja (Nonaka, 
Takeuchi, 1995; Nonaka, Reinmoller, Senoo, 1998). Koristi se različne možnosti  sestankov, 
konferenc, telefonskih razgovorov, internetnega medmrežja (Nonaka et al. 2001), poslovnih 
mrež (Parker, 2008, str. 14) ... Obstoječe, dobre in slabe informacije se obdelujejo, razvrščajo, 
analizirajo, kategorizirajo in se oblikujejo v novo znanje. V tem modulu so ključne sestavine 
(Nonaka, Teece, 2001, str. 16) komunikacija, distribucija znanja in sistematizacija. V praksi 
gre za kombinacijo treh procesov: 1) zbiranje in povezovanje eksplicitnega znanja iz resursov 
znotraj in zunaj organizacije ter njihovo kombiniranje; 2) novo eksplicitno znanje je potrebno 
zbrati in posredovati zaposlenim s predstavitvami oz. srečanji; 3) izboljšave in korekcije 
eksplicitnega znanja, da bo kar najbolj uporabno za organizacijo. Koristna je uporaba 
sodobnih tehnologij.   
 
Internalizacija (ang. internalization) je transformacija (Nonaka, Teece, 2001, str. 17) novo 
kreiranega eksplicitnega znanja v tacitno znanje posameznika (Nonaka, Reinmoller, Senoo, 
1998). Vsak poišče svoj del znanja v smislu potreb za organizacijo. To znanje uporablja in se 
sproti uči. Proces je povezan s »tradicionalnim pojmovanjem učenja« in »učenjem z delom« 
(ang. learning by doing) (Nonaka, 1994). Oblikovano novo znanje presega dosedanje okvire. 
Znanje se v naslednjem procesu – socializaciji – širi na ostale. To je začetek nove spirale 
SECI modela. Ta modul ima dve dimenziji: 1) uporaba znanja v praksi, to se kaže v 
oblikovanju strategije, taktik, inovacij ali izboljšav, 2) znanje se uporablja pri simulacijah, 
poizkusih, napakah, vodenih testiranjih, pri čemer se učimo in s tem pridobivamo novo 
znanje. 
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2.4.1. Spirala znanja 

 
Kreiranje znanja je dinamični proces, ki se ne zaključi na koncu četrte faze, ampak se razvija 
v spirali naprej, zato »spirala znanja« (Nonaka, Takeuchi, 1995). Znanje se pretaka po 
podjetju, pa tudi izven – tako med kupci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji (Nonaka, 
Reinmoller, Senoo, 1998). Vsako pretvorbo razumemo kot poglavje akcije in odziva. V 
kombinaciji z znanjem drugih se oblikuje novo znanje (Badarocco, 1991). Skozi dinamično 
interakcijo bo znanje organizacije povezano s strankami, povezanimi podjetji, 
izobraževalnimi institucijami, drugimi partnerji. Sabherwal in Becerra-Fernandez (2003) sta v 
raziskavi v primeru upravljanja z znanjem ugotovila signifikativni (pomemben) učinek na 
zaposlene le za proces eksternalizacije in kombinacije.  
 
Nonaka in Takeuchi (1995) sta z razmejitvijo med tacitnim in eksplicitnim znanjem ter 
modelom SECI opozorila na štiri kategorije resursov oziroma rezultatov znanja: 
eksperimentalne, rutinske, konceptualne in sistemske. Kadar novoustanovljena organizacija 
sprejema strateške odločitve, s pomočjo spirale kreiranja znanja lahko povezuje in ureja 
obstoječe in novo znanje posameznikov pri inovacijah, v razvoju novih izdelkov in 
marketingu (Nonaka, Takeuchi, 1995). 
 
Procesi v modelu SECI se običajno ne dogajajo ločeno drug od drugega (Nonaka, Takeuchi, 
1995), temveč se med seboj prepletajo v omenjeno spiralo kreiranja znanja. Tiho individualno 
znanje (posameznikove veščine in znanje »kako«, ljubezen, zaupanje in varnost, energija in 
strast, eksperimentalni resursi/rezultati znanja) se eksternalizira v eksplicitno  
organizacijsko/skupinsko znanje (koncepti produktov, dizajn, blagovna znamka – 
konceptualni resursi/rezultati znanja). Ti se lahko v procesu kombinacije preoblikujejo v 
»zapakirano« skupinsko izraženo znanje (dokumenti, specifikacije, priročniki, podatkovne  
baze – sistemski resursi/rezultati znanja). Sistemski resursi/rezultati znanja se prek procesa 
internalizacije pretvorijo v organizacijsko tacitno znanje (znanje »kako« v dnevnih 
aktivnostih, organizacijske navade in organizacijska kultura – rutinski resursi/rezultati 
znanja). Rutinski resursi/rezultati znanja se prek individualne ravni pretvorijo nazaj v tiho 
znanje oziroma eksperimentalne resurse, kar lahko opišemo s procesom socializacije. 
Dinamična pretvorba znanja vpliva na sposobnost organizacije za doseganje strateških ciljev 
in doseganje uspešnosti v smislu učinkovitosti, izboljšav in inovacij (Chia, 2003; Teece, 
2000). Pri ustanavljanju organizacije ima kreiranje znanja ključno vlogo oblikovanja kapitala 
znanja in uspešnosti podjetja. 
 
Spirala znanja se v organizaciji običajno pomika po ontoloških ravneh: socializacija od enega 
posameznika do drugega (od mojstra na vajenca), eksternalizacija od posameznika na skupino 
(npr. od delavca prek njegovega izdelka, storitve do sodelavcev), kombinacija od skupine do 
organizacije (izmenjava in klasificiranje različnih produktnih specializacij) ter internalizacija 
od organizacije na posameznika (npr. učenje na podlagi različnih specifikacij produktov). V 
zadnjem primeru posameznik ponotranji izraženo znanje, ki sicer »pripada« organizaciji. 
Spirala znanja se ne ustavi le na ravni organizacije, temveč se lahko s produkti, storitvami, 
komunikacijo ipd. širi prek meja organizacije na medorganizacijsko, sektorsko, nacionalno in 
globalno raven. Pretakanje znanja moramo v tej luči opredeliti kot izrazito dinamičen proces, 
ki se napaja iz različnih resursov ter za seboj pušča usedline (opišemo jih kot tihe in izražene 
kategorije: kulturo, organizacijske prakse, individualne spretnosti, izdelke, storitve ...). Jasno 
razmejevanje procesov spirale znanja je težko, saj posamezen dogodek zaznamuje več 
kontekstov hkrati. V primeru predavanja (predavatelj govori, študentje poslušajo in 
zapisujejo) se lahko omejimo samo na kontekst profesorja ali samo na kontekst študentov. S 
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perspektive predavatelja, ki predava, govorimo o eksternalizaciji tihega znanja (če profesor 
zares razume, kar govori). Kontekst študentov, ki predavatelja poslušajo in si zapisujejo, 
privede do dekodiranja izraženega (povedanega, prikazanega na prosojnicah) znanja. Ko 
študentje predavatelja ne razumejo in si slepo zapisujejo to, kar pove, pride do pretvarjanja, 
izraženega v novo izraženo znanje, torej kombinacije. Največkrat se procesi prepletajo, 
poglavitni kontekst dogajanja pa v opisanem primeru seveda predstavljala internalizacija.  

2.4.2. Vizija znanja 

 
Za usmerjanje procesa kreiranja znanja potrebujemo vizijo. Vizija znanja v organizaciji izhaja 
iz temeljnega vprašanja »Zakaj obstajamo?« oziroma »Zakaj to počnemo?«. Vizija da 
usmeritev, katero znanje naj razvija, istočasno pa analizira in koristi obstoječe sposobnosti za 
izgradnjo prednosti (Nonaka, Toyama v Ichijo, Nonaka, 2007). Vizija znanja usmerja 
intelektualne sposobnosti organizacije k zagotavljanju in kreiranju ustreznega znanja, poleg 
tega vzpostavlja permanenten vrednostni sistem vrednotenja in presoje. Organizacija 
potrebuje presojo, da bolje razume, kaj je dobro, kaj je resnica in kaj potencial. Vizija znanja 
mora temeljiti na absolutnih vrednostih (Collins, 2001 v Ichijo, Nonaka, 2007) in na 
postavljenih ciljih. Cilji morajo biti jasno opredeljeni v postavljene cilje ter akcijske 
normative, ki povezujejo teorijo in prakso. 

2.4.3. Gonila procesov kreiranja znanja 

 
Koncepti, cilji in akcijski normativi predstavljajo gonila procesov kreiranja znanja (Nonaka, 
Toyama v Ichijo, Nonaka, 2007). Znanje se oblikuje s postavitvijo informacije v ustrezen 
kontekst, pomembno je, da so informacije dosegljive, da se ljudje srečujejo, si delijo znanje in 
rešujejo probleme ter pri tem oblikujejo novo znanje. Lahko je to v mestni hiši, senatu, sobi za 
razgovore ali kakšnem podobnem prostoru ali pa preko interneta (Nonaka, Toyama, Konno, 
2000). Znanje je v veliki meri specifično v kontekstu, ki ga opredeljujejo udeleženci in 
njihova narava (Brannback et al., 2008). Kontekst je socialen, kulturni, zgodovinski in ponuja 
temelj interpretacije informacij, oblikovanje njihovega pomena, da se preoblikujejo v znanje. 
Selnes in Sallis (2003 v Ali, Pai, Yang, Lin, 2009) ugotavljata, da medsebojno učenje temelji 
na delitvi informacij, skupnem razmišljanju in medsebojnem skupnem spominu. Ali, Pai, 
Yang, in Lin (2009) ugotavljajo pozitivno povezanost med medsebojnim učenjem 
organizacije in kupcev oziroma dobaviteljev z uspešnostjo organizacije.  

2.4.4. Koncept ba 

 
Organizacija je »živ« sistem (Senoo, Magnier-Watanabe, Salmador, 2007), njen temeljni 
ekonomski resurs pa je znanje (Drucker, 1994). Osnovni element kreiranja novega znanja so 
posamezniki, brez posameznikov organizacija ne more oblikovati znanja. Organizacija pa 
ustvarja okolje kreiranja znanja. Kreiranje znanja razumemo kot proces organiziranega 
kreiranja in združevanja znanja posameznikov, ki zori in kristali kot del mreže znanja v 
podjetju (Nonaka, 1994, str. 17). 
 
Ob misli, kje bi dobili več informacij oziroma znanja, pomislimo na banke podatkov, 
internetne strani, različne portale in na bolj ali manj tradicionalne oblike, kot so datoteke 
različnih zbornic, upravnih organov ali pa na navodila, poslovniki (Cross, et al., 2001, str. 
100). Informacije je potrebno umestiti v kontekst. Pri prenosu znanja pa je pomembno 
vzpostaviti osebni pristop, ki temelji na medosebnih odnosih, zato je potrebno, na kakšen 
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način in kje se bo prenos, menjava oziroma kombinacija vršila. Pomembno je  upoštevati, kje 
in kako so posamezniki dosegljivi. Japonski filozof Kitaro Nishida (1958) je razvil koncept 
ba. Ideogram ba predstavlja filozofijo stalne transformacije (jin-jang). V japonskem jeziku ba 
pomeni mesto oziroma platformo, kjer je skrita energija, ki jo prejme posameznik s 
poglabljanjem. Koncept ba predstavlja temelj podpornega portala kreiranja znanja (Nonaka, 
Konno, 1998), pa tudi temelj sklepanja odnosov in interakcije. 
 
Znanje je težko oprijemljivo, meje niso določene, je dinamično in ne moremo ga skladiščiti, 
izkoriščati pa ga želimo na določenem želenem mestu ob določenem času. Da bi ga lažje in 
bolj učinkovito kreirali ter izkoriščali ob določenem času na določenem mestu, sta Nonaka in 
Konno (1998) nadgradila model kreiranja znanja: SECI (socializacija, eksternalizacija, 
kombinacija in internalizacija) z »ba« konceptom, konceptom izmenjave in oblikovanja 
novega znanja. Koncept ba pojasnimo z mestom ali s prostorom in časom, kjer oblikujemo 
fond znanja – »Building foundation for knowledge creation« (Nonaka, Nabouru v Cortada et 
al. 1999, str. 37). Ba bi lahko opisali tudi kot medosebni prostor sklepanja povezav, lahko je 
fizično opredeljen (ang. physical space), na primer pisarna, zgradba, mesto, lahko je virtualen 
(ang. virtual space), na primer: e-pošta, e-portali, videokonference, socialne skupnosti ali na 
razumski ravni (ang. mental space), omogoča: izmenjavo izkušenj, idej, poznanj, vrednot 
oziroma stališč, čustev (Nonaka, Reinmoeller, Sendoo, 1998; Sendoo, Magnier-Watanabe, 
Salmador, 2006, Brannback et al,, 2008). Znanje ne nastaja samo z razmišljanjem, ampak tudi 
pri reševanju določenih situacij (Nonaka, Toyama, 2003). Tipično mesto kreiranja znanja je 
delovno mesto posameznika (Senoo et al., 2006). Vključeni prostori oziroma portali 
omogočajo kreiranje novih kontekstov na podlagi medsebojne interakcije.  
 
Ba predstavlja mesto oziroma portal, kjer posamezniki in skupine izmenjujejo, izboljšujejo, 
kreirajo novo in obnavljajo obstoječe znanje za uporabo (Nonaka, Toyama, 2003). Ba 
predstavlja svet, kjer posameznik gradi sebe kot sestavni del okolja, ki mu pripada (Nonaka, 
Toyama, Konno, 2000). Ba ponuja okvir kreiranja preoblikovanja, kjer izginejo meje tudi 
med panogami, ba ponuja tudi možnost sodelovanja med univerzami in gospodarstvo 
(Brannback, 2003).  
 
Znanje, ki se prenaša preko meja organizacij in pri katerem prihaja do interakcij, omogoča 
oblikovanje novega znanja (Brannback et al., 2008). Njegovo kreiranje poteka preko meja, 
med posamezniki, znotraj in zunaj, danes in v preteklosti. Prednost koncepta ba je 
kombinacija treh dinamičnih elementov individualnega kreiranja znanja: kompleksnosti, 
procesov in učenja (Hanson, 2007). Koncept ba kombinira dimenzije učenja, pripadnost 
organizaciji z razumevanjem kompleksnosti kreiranja znanja in dinamike kreiranja znanja v 
organizaciji (Nonaka, 2000). 
 
Ba služi pri reševanju socialnih, ekonomskih, izobraževalnih in političnih problemov 
(Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Proces menjave se v primeru fizičnega ba od virtualnega ba 
pomembno razlikuje, predvsem zaradi vpliva dejavnikov okolja (Sendoo et al., 2006). Ba 
omogoča izkoriščanje znanja tudi izven organizacije. Füller, Jawecki in Mühlbacher (2007) 
ugotavljajo pomembno vlogo kreativnih strank, ki obvladajo določene veščine in so 
motivirane za razvoj izdelkov ter so pripravljene aktivno pomagati pri izboljšavah in razvoju. 
Ba omogoča vključevanje strank in širše skupnosti v razvoj izdelkov. Oblikujejo se virtualne 
kreativne skupnosti, ki sodelujejo pri inovacijskih procesih (Füller, Jawecki, Mühlbacher, 
2007). Avtorji Füller, Jawecki in Mühlbacher (2007) navajajo primere takih skupnosti:  odprti 
programi (ang. open source software) (Butler et al., 2002; Hemetsberger, Pieters, 2001; 
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Lakhani, Wolf, 2003; von Krogh, 2003), razvoj potrošniških dobrin posebej za športne 
aktivnosti (Franke, Shah, 2003; Lüthje, 2004; Lüthje et al., 2002; Shah, 2000). 
 
Ba podpira vse faze modela SECI (Nonaka in Konno, 1998). V vseh fazah podpira dinamiko 
kreiranja znanja. Kadar ba podpira proces kreiranja znanja, se imenuje aktivna ba (ang. active 
ba), če pa ba ni aktivna, jo imenujemo speča ba (ang. dormant ba) (Sendoo et al.,2006). Po 
mnenju avtorjev Nonake, Toyame in Konna (2000) so elementi, ki aktivirajo ba: avtonomija, 
kreativni kaos, vsaj minimalna učinkovita raznolikost, pripravljenost za izmenjavo, čustva, 
odnosi in pripadnost. Ba podpira dinamične procese, ki presegajo meje posameznika, in 
postane realen na platformi, kjer posamezniki uporabljajo enoten jezik za doseganje skupnih 
ciljev (Fayard, 2003).  
 
Obstaja več oblik ba (Nonaka, Konno, 1998; Nonaka, Reinmoeller, Sendoo, 1998): izvorna ba 
(ang. originating ba), pogovorna ba (ang. dialoguing ba), sistematizirana ba (ang. 
systemtizing ba) in testna ba (ang. exercising ba), ki sestavljajo platformo, ki omogoča 
multidinamično upravljanje znanja. Izvorna ba predstavlja svet, kjer posamezniki izmenjujejo 
čustva, izkušnje, razmišljanja in njihove percepcije. Z nekom simpatizirajo ali pa ravno 
nasprotno. Ljudje se med seboj lahko sinhronizirajo. Običajno se v tej fazi proces kreiranja 
znanja začne. Pogovorna ba podpira neposredno komunikacijo in se odziva na 
posameznikovo razmišljanje in veščine. Posamezniki izmenjujejo svoje poglede z drugimi. V 
shemo je potrebno vključevati ljudi v pravilni kombinaciji specifičnih znanj in sposobnosti za 
nadaljnjo pretvorbo. Sistematizirana ba je prostor, ki omogoča rekombinacijo obstoječega 
eksplicitnega znanja. Obstoječe eksplicitno znanje se kombinira v novo znanje. Pri tem se 
oblikuje sistematizirano eksplicitno znanje v skladu s konceptom organizacije. Proces 
kombinacije poteka učinkovito, če je podprt s sistemom novih informacijskih in mrežnih 
tehnologij. Testna ba podpira preoblikovanje eksplicitnega v tacitno znanje, to je proces 
internalizacije (na primer učenje na delu oziroma aktivno sodelovanje).  
 
Potrebe po znanju so osebne narave. Po mnenju avtorjev Nonake, Toyame, Konna (2000) 
mora biti kontekst oblikovanja novega znanja prilagojen posameznemu uporabniku, predvsem 
temu, zakaj in kako ga uporablja.  
 
Senoo (Senoo et al., 2007) razmišlja o oblikovanju aktivne oziroma delujoče ba kot 
pomembnemu dejavniku kreiranja znanja. Ob tem se znanje izmenjuje (Nonaka, Konno, 
1998). Po mnenju Nonake (2000) je pri konceptu ba pomembno kombinirati dimenzije 
učenja, temeljne usmeritve poslanstva organizacije z razumevanjem kompleksnosti kreiranja 
znanja in dinamiko kreiranja znanja v podjetju. Razvoj pa je odvisen od tehnologije podpore 
upravljanja znanja. Avtorja Baqir in Kathawala (2004, str. 83) celo razmišljata o 
vzpostavljanju mrež in medosebnih povezav. Razmišljanja vodijo celo k možnosti razvoja 
mest znanja oziroma domov znanja. Ob podpori tehnologije prihodnosti bi zbirali, uravnavali 
in kreirali novo znanje v smislu zadovoljevanja želja prebivalcev.   
 

2.4.5. Kapital znanja  

 
Temelj procesa kreiranja znanja je oblikovanje baze znanja – kapitala znanja (Nonaka, 
Toyama, Konno, 2000: 20), ki je dejavnik učinkovitega kreiranja znanja (Chou, He, 2004). 
Kapital znanja avtorji Nonaka, Toyama in Konno (2000) definirajo kot: »specifično 
premoženje organizacije, ki omogoča kreiranje konkurenčne dodane vrednosti organizacije«. 
Dierickx in Cool (1989 v Thornhill, 2006 ) opredeljujeta kapital znanja kot: 1) shranjen 
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kapital in 2) kapital znanja, ki se pretaka v podjetju. Kapital znanja (Nonaka, Toyama, Konno, 
2000) prestavlja bazo, katere količina je odvisna od vnosa (vhoda), diseminacije (izhoda) in 
moderatorjev/aktivistov procesov kreiranja znanja. Po mnenju avtorjev Toyame in Konna 
(2000) je znanje dinamično, ker se oblikuje v socialni interakciji med posamezniki in 
organizacijami. Z dinamičnega vidika kapital znanja vključuje kontekst, metode ali okolje, ki 
omogočajo socialno interakcijo med posamezniki in organizacijami pri preoblikovanju 
tacitnega v eksplicitno znanje (Chou, He, 2004). Znanje je kontekstualno specifično (Chou, 
He, 2004). Preden informacija postane uporabno in pomembno znanje, je dana v kontekst in 
se interpretira s strani posameznika. 
 

Slika 16: Štiri kategorije kapitala znanja 
 

Kapital znanja na podlagi izkušenj 
(tacitno znanje delimo na podlagi skupnih 

izkušenj) 
 

• veščine in »know-how« 
posameznikov 

• skrb, ljubezen, zaupanje in varnost 
• energija, pasivnost, nagnjenja 

 

Kapital konceptualnega znanja 
(konceptualno znanje opredelimo na podlagi 

zgleda, simbolov, jezika) 
 

• koncept izdelka 
• oblika, dizajn 
• blagovna znamka 

 

Kapital rutinskega znanja 
(tacitno znanje je v rutinah, aktivnostih in 

izkušnjah) 
 

• »know-how« pri vsakodnevnih 
operacijah 

• organizacijske navade 
• organizacijska kultura 

 

Kapital sistemskega  znanja 
(sistematizirano znanje je urejeno eksplicitno 

znanje) 
 

• dokumenti, specifikacije, priročniki 
• baze podatkov, datoteke 
• patenti in licence 

 

 
Vir: I. Nonaka, R. Toyama, N. Konno, SECI, ba and leadership: a unified model of dynamic 

knowledge creation, 2000, str 20. 
 
Kapital znanja v organizaciji je odvisen od vhoda, izhoda in  procesov kreiranja znanja 
(Nonake, Toyama, Konno, 2000). Potrebno ga je zbirati, kreirati, vrednotiti in z njim 
upravljati. Danes nimamo učinkovitega načina in orodij za merjenje kapitala znanja, čeprav 
obstaja vrsta različnih možnosti (Edivinsson, 1997). Znanje se gradi in uporablja v podjetju in 
ga je težko prodati ali kupiti. Za lažje razumevanje kapitala znanja Nonaka, Toyama, Nagata 
in Konno (2000) predlagajo delitev v štiri različne kategorije: (1) kapital znanja na podlagi 
izkušenj (ang. experimental knowledge assets), (2) kapital konceptualnega znanja (ang. 
conceptual knowledge assets), (3) kapital rutinskega znanja (ang. routine knowledge assets), 
(4) kapital sistemskega znanja (ang. systemic knowledge assets).   
 
Kapital znanja na podlagi izkušenj sestoji iz tacitnega znanja in se deli z neposrednim 
posredovanjem in s skupnimi izkušnjami posameznikov. Veščine in znanje posameznikov se 
lahko prenaša med zaposlenimi, kupci, dobavitelji kot tudi povezanimi podjetji (Chou, He, 
2004). Kapital na podlagi izkušenj (Nonaka, Toyama, Konno, 2000) vključuje veščine 
posameznikov – »know-how« posameznikov. Obstajajo pa še štiri druge oblike: 1) 
emocionalno znanje, na primer skrb, ljubezen in zaupanje; 2) psihično znanje, na primer: 
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gestikulacija, obrazno pojasnjevanje; 3) energično znanje, na primer sposobnost preživetja, 
entuziazem in nagnjenost; 4) ritmično znanje, ki omogoča improvizacijo in vstopa. To znanje 
je težko zbirati, vrednotiti in tržiti (Chou, He, 2004). Glede na to, da je znanje težko imitirati, 
predstavlja pomembno vlogo pri oblikovanju konkurenčnih prednosti organizacije. Raziskave 
Becera-Fernandez in Sabherwal (2003) kažejo, da se proces internalizacije dogaja, ko 
posamezniki zbirajo znanje z opazovanjem in pogovorom z drugimi. Običajno je 
osredotočeno na neko temo. Sicer pa je internalizacija proces preoblikovanja eksplicitnega v 
tacitno znanje. 
 
Kapital konceptualnega znanja vključuje eksplicitno znanje, ki se odraža v simbolih, znakih, 
jeziku in drugih oblikah, na primer v dizajnu in konceptu izdelkov (Nonaka, Toyama, Konno, 
2000). Njegova vrednost temelji na percepciji strank in zaposlenih v podjetju. Na primer 
vrednost blagovne znamke je odvisna od percepcije strank. Kapital konceptualnega znanja je 
opredeljen, enostavno ga artikuliramo, vključuje elemente, ki se lahko uporabijo pri 
oblikovanju novih izdelkov. V nadaljevanju se to znanje uredi v eksplicitno obliko. Proces 
eksternalizacije se začne, ko posamezniki poskušajo prikazati svoje znanje skozi analogije, 
metafore, oziroma reševanje problemov (Becera-Fernandez, Sabherwal, 2003). Skozi proces 
eksternalizacije postaja znanje bolj sprejemljivo in razumljivo drugim članom skupine. 
Kapital konceptualnega znanja omogoča natančnejšo, osredotočeno specializacijo na 
posameznem področju (znati kaj oziroma deklerativno znanje).   
 
V nadaljevanju se to znanje sistematizira v kapital sistemskega znanja, uredi se v eksplicitno 
obliko s specifikacijo, priročniki, datotekami, na primer: tehnologija, specifikacija izdelkov, 
zbrane informacije o kupcih, dobaviteljih, izdelki (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Znanje 
postane vidno in oprijemljivo. Med kapital sistemskega znanja spadajo tudi pravno zaščiteni 
deli intelektualne lastnine, kot so patenti, licence in drugi uradni dokumenti. Prenos 
sistematiziranega kapitala znanja je enostaven in primeren za posredovanje posameznikom in 
skupinam. To znanje se lahko izmenjuje in kombinira. Definicija procesa kombinacije 
(Nonaka, Toyama, 1995) je preoblikovanje kompleksnega znanje v bolj kompleksno in 
sistemsko urejeno eksplicitno znanje. V smislu pretvorbe znanja se eksplicitno znanje zbira v 
in izven organizacije ter kombinira, ureja in procesira v novo znanje (Chou in He, 2003). 
Kombinacija je proces upravljanja z deklarativnim znanjem, s ciljem kombiniranja glede na 
zastavljene cilje.  
 
Eksplicitno znanje se v nadaljevanju internalizira in postane del kapitala rutinskega znanja, 
na primer »know-how« pri vsakodnevnem delu, rutini, organiziranosti in kulturi organizacije. 
V tem primeru imamo opravka s tacitnim znanjem organizacije, ki temelji na ustaljenih 
aktivnosti in praksi pri vsakodnevnem delu (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Gre predvsem 
za procesno znanje. Vse navedene oblike kapitala znanja obstajajo v podjetju in vplivajo na 
procese v podjetju (Chou, He, 2004). Pri opredelitvi kapitala rutinskega znanja velja, da člani 
organizacije delijo, povezujejo in nadaljujejo obstoječo prakso v razmišljanju in aktivnostih. 
Socializacija je proces preoblikovanja novega tacitnega znanja skozi delitev izkušenj. Znanje, 
ki ga želimo tekom socializacije izmenjevati, je časovno in prostorsko omejeno na delo, 
izkušnje … Socializacija predstavlja združevanje znanja iz različnih resursov in disciplin 
(Chou in He, 2004).   
 
Kapital znanja je dinamična sestavina, ki se spreminja in je rezultat dinamičnega procesa, ki 
poteka s socialno interakcijo med posamezniki in podjetji (Chou, He, 2004). Znanje je 
specifično, saj informacije dobijo pomen in postanejo uporabne v kontekstu interpretacije in 
uporabe posameznika. Za doseganje različnih nalog organizacija potrebuje različne oblike 
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znanja. Chou in He (2004) sta glede na cilje in naloge opredelila dva tipa orientacije: a) 
orientiranost na vsebino in b) orientiranost na procese. Orientiranost na vsebino predstavlja 
osredotočenost na izpolnitev specifičnih ciljev organizacije. Naslanja se na specifične dele 
oziroma na izdelke, ki jih želi izboljšati. Po drugi strani pa orientiranost na procese  oziroma 
metode uporabimo pri razvoju izdelkov, na primer pri oblikovanju izdelkov. Kusonaki (1998 
v Chou, He, 2004) cilje deli na osredotočene in široko zastavljene. Posamezne enote v 
podjetju so bolj osredotočene, imajo bolj podrobne cilje in večjo stopnjo specializacije; kadar 
nastopajo skupaj, so cilji širše zasnovani, zahtevajo več sodelovanja in izmenjave znanja. Pri 
tem kombinirajo različne vrste znanja in izkušenj.  
 
Kapital znanja predstavlja temelj kreiranja znanja (Nonaka, Toyama, Konno, 2000), ki 
omogoča statično in dinamično kreiranje znanja. Obstoječe znanje lahko v veliki meri 
pojasnimo in prenašamo na druge. Na podlagi dobljenih informacij posamezniki rešujejo 
probleme in oblikujejo novo znanje. Z dinamične perspektive kapital znanja ponuja kontekst, 
metodo in okolje za interakcijo med posamezniki, organizacijami ter preoblikovanje tacitnega 
in eksplicitno znanje. 

 
Slika 17: Povezava med modelom SECI in kapitalom znanja  

 
Področje 

/naravnanost 
Osredotočeno Široko 

 
Vsebina 

Eksternalizacija 
 
(Kapital konceptualnega 
znanja) 

Kombinacija 
 
(Kapital sistemskega znanja) 

 
Procesi 

Internalizacija 
 
(Kapital znanja na podlagi 
izkušenj) 

Socializacija 
 
(Kapitala rutinskega znanja) 

 
Vir: S.W. Chou, M.Y. He, Knowledge management: the distinctive role of knowledge assets in 

facilitating knowledge creation, 2004 
 
Chou in He (2004) sta ugotovila, da imajo različne oblike znanja različen vpliv na proces 
kreiranja znanja in so različno zastopane v posameznih fazah procesa kreiranja znanja SECI 
(socializacija, eksternalizacija, kombinacija in internalizacija). Glede na različne vrste znanja 
sta ugotovila: velik vpliv kapitala konceptualnega znanja na proces eksternalizacije ter vpliv 
kapitala rutinskega znanja na proces socializacije. Kapital znanja na podlagi izkušenj se ni 
izkazal kot kapital z velikimi učinki na proces internalizacije pri kreiranju znanja, podobno 
tudi kapital sistemskega znanja nima posebnega vpliva na proces kombinacije. 

2.4.6. Aktivisti znanja 

 
Aktivist znanja (von Krogh, Nonaka, Ichijo, 1997, st. 475) je posameznik, skupina ali 
oddelek, ki prevzema odgovornost pospeševanja in koordinacije kreiranja znanja v podjetju. 
Pri tem prevzema tri vloge, in sicer: pospeševanje kreiranja znanja, povezovanje iniciativ 
kreiranja znanja ter shranjevanje in razdeljevanje znanja. Za pospeševanje kreiranja znanja je 
potrebno oblikovati ustrezne procese. Koncept temelji na oblikovanju mikro skupin kreiranja 
znanja, oblikovanju vizije razvoja, postavljanju ciljev ter sistema povezovanja, sodelovanja z 
namenom oblikovanja novega znanja. Pri tem je pomembno predvsem kreiranje znanja in ne 
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kontrola. Za kreiranje znanja različnih skupin je potrebno priskrbeti različne vire. 
Povezovanje in razdeljevanje znanja. Aktivist znanja ne povezuje le drugih, ampak mora v 
proces aktivno vključiti tudi sebe. Oddelki za razvoj in raziskave, strateški vodje ter  
odgovorni za transfer tehnologij so v vlogi aktivistov znanja. Aktivisti znanja dajejo iniciativo 
in se osredotočajo za kreiranje znanja, krajšajo potreben čas, stroške in skrbijo za promocijo 
kreiranja znanja v podjetju. Biti morajo vizionarji, delovati suvereno, tolmačiti nastale ideje in 
navduševati udeležence (Senge, 1990 v Ayas, Zeniuck, 2001). 
 
Po mnenju avtorjev Baqira in Kathawale (2004) se lahko tudi precejšen del nalog aktivistov 
opravlja s pomočjo sodobnih tehnologijo. Worldridge (2000) je izpostavil štiri pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati ustrezen računalniški program, ki bi prevzemal del vloge agenta: 1) 
avtonomija. Uporabljati mora pridobljeno znanje za iniciranje komunikacije, spremljati 
dogajanja ter postavljati naloge za doseganje ciljev; 2) prilagodljivost. Glede na spremljavo in 
zaznavo okolja je potrebno stalno prilagajati naloge; 3) sodelovanje. Agent mora biti 
sposoben sodelovanje z drugimi, posebej z ljudmi, v smislu enotnega komuniciranja in 
enotnega postavljanja ciljev; 4) mobilnost. Agent mora biti sposoben prehajati iz ene mreže v 
drugo v smislu združevanja in kompletiranja. Baqir in Kathawala (2004) opozarjata, da 
nekateri raziskovalci ne soglašajo z mnenjem o mobilnosti aktivistov. 

2.4.7. Implementacija SECI modela pri sodelovanju več organizacij 

 
Večorganizacijski koncept sodelovanja med podjetji omogoča izboljšanje sposobnosti, 
kompetenc in resursov posamezne organizacije. Delitev znanja med podjetji pa je, v nasprotju 
z razdeljevanjem fizičnega kapitala, dejavnik strateških povezav (Gulati, Nohria, Zaheer, 
2000). SECI model je primeren kot proces kreiranja znanja med podjetji in tudi z vidika 
procesov: socializacije, eksternalizacije, kombinacije in internalizacije, ter z vidika  formalnih 
povezav in socialne povezanosti, da pride do izmenjave znanja preko ba (Nonaka, Konno, 
1998; Nonaka, Reinmoeller, Sendoo, 1998): izvorna ba, medosebna ba, sistematizirana ba in 
testna ba.  
 
Socializacija in izvorna ba 
 
Izvorna ba je tista, kjer se začne proces kreiranja znanja in podpira proces socializacije. 
Omogoča medosebno izmenjavo izkušenj, zaželeno je, da se srečujemo na določenem mestu 
ob določenim času. Izrednega pomena je širjenje tacitnega znanja s posredovanjem izkušenj, 
pri tem je potrebno preseči ovire, kot so jezik, oddaljenost, kultura itd. (Rice, Rice, 2005). 
 
Naraščajoča tehnologija omogoča nove dodatne načine komunikacije s pomočjo novih 
tehnologij, ki zmanjšajo potrebne stroške in časovne omejitve, čeprav ideja SECI modela 
temelji na medosebnih stikih – »iz oči v oči« (ang. face to face) –, ki omogočajo prenos 
tacitnega znanja. 
 
Koncept izvorne ba deluje na principu prisotnosti in sodelovanja pri prenosu znanja. Pri tem 
je bolj potrebna komunikacija kot specifična strokovna debata, potrebno se je osredotočiti na 
vzpostavitev komunikacijskih norm, na izmenjavo emocij, razvoj miselnih modelov in 
izkušenj. V kontekstu sodelovanja več organizacij je potrebno vzpostaviti močne osebne 
povezave preko okvirov organizacije. 
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Eksternalizacija in medosebna ba 
 
Medosebna ba je povezana s procesi eksternalizacije. Proces eksternalizacije vključuje 
pretvorbo tacitnega v dokumentirano eksplicitno znanje. To je najbrž pomemben izziv v 
kontekstu sodelovanja več organizacij, saj je tacitno znanje v kontekstu in kulturni  
povezanosti vezano na posameznika oziroma na skupino. 
 
V primeru večorganizacijskih projektov je uporaba kreativnega poročanja in sestavljanja 
življenjskega pomena. Uporaba grafičnih predstavitev znanja je izziv za avtorje, ki pa se 
morajo izogibati pretiravanju in premočnemu dialektu pri predstavitvah. Uporaba sistemov 
združevanja, ki so odprtega tipa, in neverbalnih komunikacijskih procesov, ki omogočajo 
vzpostavitev skupnega razumevanja problematike in ne zgolj sistema izreži-prilepi (»ang. cut 
and paste«) tekstov različnih avtorjev. Materiali so lahko dostopni v fizični, lahko pa v 
virtualni obliki. Oblikovanje eksplicitnega znanja mora biti odziv dobre prakse v povezani 
skupini, ideje morajo biti skupne in morajo biti razumljive tudi izven njihovega jezika, 
organizacijskega in kulturnega konteksta. 
 

Slika 18: Povzetek implementacije modela SECI pri projektih 
 

SECI Dejavniki 
Socializacija in izvorna ba Osredotočenje na potencialne ovire za izmenjavo 

osebnega znanja. 
Vključevanje sistema osebnih stikov me osebami iz 
različnih organizacij. 

Eksternalizacija in pogovorna ba Kreativen razvoj sistemov združevanja tacitnega znanja 
Kombinacija in sistematizirana ba Razvoj organizacijskih praks . 

Pridobivanje soglasij in miselnih vzorcev. 
Internalizacija in testna ba 
 

Oblikovanje in diseminacija skupnih izkušenj in praks. 
Mentorstvo preko meja organizacije. 

 
Vir:J.L. Rice,B.S. Rice, The aplicability of the SECI model to multiorganizational endeavours: 

an integrative review, 2005. 
 

Medosebna ba predstavlja kreativen sistem in omogoča prenos novo kreiranega znanja v 
uporabni obliki na skupino kreatorjev znanja in druge skupine, vključene v podjetja v 
večorganizacijskih projektih in uporabnikih. 
 
Kombinacija in sistematizirana ba 
 
Kombinacija v smislu SECI modela vključuje povezavo in kombinacijo kompleksnega 
eksplicitnega znanja v uporabno in vrednostno celoto. Združeno znanje deluje kot resurs 
kreirane vrednosti. V primeru medorganizacijskih projektov prihaja do diseminacije znanja, ki 
postaja del znanja vseh sodelujočih. Ayas in Zeniuk (2001) ter Grabher (2004) poudarjajo 
tako pomen razpoložljivega znanja kot tudi kreiranja znanja. Vključevanje in združevanje 
znanja mora biti vertikalno in horizontalno povezano in integrirano v procese. Kombinacija 
znanja mora biti odraz najboljšega in najbolj kreativnega znanja v skupini udeležencev. 
 
Razvoj konteksta sistematizirane ba temelji na združevanju moči pri razvoju in razdeljevanju 
novega združenega znanja v podjetjih. Ta faza običajno vključuje sodobne informacijsko 
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komunikacijske tehnologije, ki omogočajo asinhrono učenje in sodelovanje različnih skupin 
ter sodelovanje v razvoju organizacijskega kapitala znanja. 
 

Slika 19: Kreiranje znanja 
 

 
Opomba: Vsaka od puščic predstavlja smer kreiranja znanja. A – eksternalizacija; B – internalizacija; C – 
socializacija, D – kombinacija 

 
Vir: M. Alavi, D.E. Leidner, Knowledge management and knowledge management systems: 

conceptual foundations and research issues, 2001, str. 117. 
 

Internalizacija in testna ba 
 
Literatura o družbi (Ayas, Zeniuk, 2001) in razširjene ekspertize ponujajo sliko, kaj pomeni 
kreiranje eksplicitnega znanja, izoblikovanega v medorganizacijskih projektih, ki postane 
interno tacitno znanje in/ali kreativna rutina organizacije. Akumulacija tovrstnih resursov 
znanja je pomembna z vidika potrditve pravilnosti dosedanjega dela in kot izhodišče za 
prihodnje procese in projektne inovacije. Če se to znanje širi, potem omogoča razvoj in 
kreiranje znanja v procesu socializacije. 
 
Testna ba je osredotočena na prenos in internalizacijo skupnega organizacijskega znanja nazaj 
do posameznikov. Mentorstva s strani sodelavcev in vodstvenih delavcev ter uporaba metod 
izgradnje timov za oblikovanje nivoja osebnega zaupanja so ključ te faze. V 
medorganizacijskem kontekstu je izrednega pomena sestava skupnih, timov, razvoja nove 
prakse in sistema.   

2.5. Uspešnost organizacije 

Uspešnost organizacije predstavlja stopnjo doseganja postavljenih ciljev organizacije. 
Merjenje uspešnosti organizacije torej predstavlja preizkus poslovne uspešnosti (Schendel, 
Hofer, 1979 v Gomzelj Omerzel, 2008). Na uspešnost organizacije vplivajo dejavniki okolja 
in organizacijski dejavniki. Dejavniki okolja so trendi v panogi, stopnja rasti, življenjski cikel, 

Osebna A 
Tacitno znanje 

Osebna B 
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pogajalska moč kupcev, pogajalska moč dobaviteljev in konkurenca. Organizacijski dejavniki 
pa so velikost organizacije, njegova struktura, strategije in značilnosti vršnega vodstva. Dess, 
Lumpkin in Covin (1997) vidijo povezavo podjetništva s procesom oblikovanja strategije, 
okoljem in uspešnostjo poslovanja, Zahra (1993) ugotavlja vpliv korporacijskega podjetništva 
v kontekstu zunanjega okolja.  
 
Preverjanje uspešnosti je večdimenzijski konstrukt (Lumpkin, Dess, 1996; Vankatraman, 
Ramanujam, 1987 v Rauch et al., 2009) v veliki meri je odvisno od razumevanja uspešnosti 
(Lyon et al., 2000). Ugotavljamo jo lahko na primer: z vidika 1) menedžerske percepcije 
(vodenje strategije organizacije, njena struktura, sistem sprejemanja odločitev (Naman, 
Slevin, 1993 v Lyon et al., 2000)); 2) obnašanja organizacije; 3) razporejenosti in 
izkoriščenosti resursov. Cooper in Artz (1995) ugotavljata, da za SME samo ekonomski 
kazalniki ponavadi niso zadovoljivo merilo uspešnosti podjetja.  
 
Uspešnost merimo s finančnimi in nefinančnimi parametri (Rauch et al., 2009). Nefinančno 
merjenje vključuje stališča, kot so zadovoljstvo, stopnja globalne uspešnosti lastnikov 
oziroma menedžerjev. Nefinančni indikatorji so tudi: tržni delež, rast prodaje, zadovoljstvo 
strank, lojalnost, vrednost tržne znamke (Clark, 1999 v Li, Huang, Tsai, 2009;  Reichel, 
Haber, 2005). Finančne meritve pa vključujejo faktorje, kot so rast prodaje, obrat vloženih 
sredstev (Rauch et al., 2009). Merjenje uspešnosti, z vidika finančnih in nefinančnih 
indikatorjev, je lahko osredotočeno na notranje in zunanje dejavnike. Notranji indikatorji se 
nanašajo na interese deležnikov, zunanji pa na kupce, dobavitelje, konkurente in druge 
indikatorje povezane s trgom (Aggarwal, Gupta, 2006 v Li, Huang, Tsai, 2009; Reichel, 
Haber, 2005). Uspešnost lahko merimo tudi z vidika vložkov in rezultatov, pri čemer rezultate 
spremljamo z vidika doseganja ciljev in aktivnosti, ki vodijo h končnemu rezultatu 
(Aggarwal, Gupta, 2006 v Li et al. 2009; Haber, Reichel, 2005). Pri raziskavah na področju 
podjetništva je težko natančno opredeliti, kaj je uspešnost.  
 
Uspešnost lahko merimo z vidika podjetniške učinkovitosti (Vankatraman, Ramanujam, 1987 
v Gomzelj Omerzel, 2008), z opredmetenimi in neopredmetenimi učinki (Gopalakrisham, 
2000 v Gomzelj Omerzel, 2008) in z intelektualnim kapitalom (Snow, Hrebiniak, 1980 v 
Gomzelj Omerzel, 2008). Lahko jo spremljamo z vidika njene sposobnosti učinkovitega dela, 
učinkovitosti in prilagodljivosti (Rueker, Walker 1987 v Mavondo, 2005). Langerak (2003) je 
na podlagi analize objav raziskovalcev ugotovil, da lahko merimo vpliv posameznih 
spremenljivk na uspešnost organizacije neposredno (Pelham, 1999; Ruekert, 1992), lahko 
merimo moderirano povezanost (Greenly, 1995; Pelham, 1997) ali pa vpliv mediacije (Baker, 
Sinkula, 1993; Han et al., 1998).  
 
Tracey et al. (1999 v Law et al. 2008) ocenjuje uspešnost organizacij s petih vidikov: 
donosnost v primerjavi s konkurenco, zadovoljstvo strank s kupljenimi proizvodi in 
storitvami, rast prodaje in splošna uspešnost organizacije. Nekateri avtorji pa predlagajo še 
druge načine merjenja. Avonitis in Salavou (2007) se osredotočata na inovativnost in nove 
izdelke, ki predstavljajo temelj preživetja v konkurenčnem okolju, na dobičkonosnost oziroma 
rast in širitev na nove trge. McDougall, Covin, Robinson, Herron (1994) so ocenjevali 
uspešnost  s spraševanjem vodstva za stališča, kako uspešni so v primerjavi s konkurenco v 
preteklih treh letih, zanimala jih je stopnja rasti, tržni delež, rast dobička pred obdavčenjem, 
in uspešnost na splošno. Murphy et al. (1996) predlagajo merjenje uspešnosti v treh smereh, v 
smeri učinkovitosti, rasti in dobičkonosnosti.  

V poslovnih poročilih družb pa se pojavljajo najpogosteje naslednji kazalniki: 
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• ROA (angl. return on assets), ki kaže dobiček glede na sredstva ali obveznosti do virov 
sredstev.  

• ROE (angl. return on equity), ki se lahko izraža v dveh različicah: 1) kot razmerje med 
dobičkom in vloženimi lastnimi sredstvi delničarja (lastnika), kar predstavlja donosnost 
lastnega kapitala, 2) kot razmerje med dobičkom in trajnim kapitalom oziroma 
dolgoročnimi obveznostmi sredstev, kar predstavlja donosnost vloženega kapitala.  

• ROS (angl. return on sales), ki se izraža kot razmerje med dobičkom iz opravljanja 
dejavnosti in prihodki od prodaje.  

• ROI (angl. return on investments) je razmerje med dobičkom in sredstvi, vloženimi v 
naložbo, ki kaže donosnost vloženih sredstev oziroma naložbe. 

Pri proučevanju uspešnosti so svoj čas spremljali predvsem prispevek k pokritju, denarni tok, 
donos na kapital, donos na obratni kapital. Učinkovitost se nanaša na finančni vidik obrata 
glede na investicije in glede na kapital; pri ugotavljanju rasti se osredotočamo na rast prodaje, 
število zaposlenih in tržni delež; dobiček pa se meri glede na prodajo in glede na pokritje 
(Murphy et al., 1996).  Objektiven način merjenja je potreben vendar ni zadosten (Aggarwal, 
Gupta, 2006 ter Clark, 1999 v Li, Huang, Tsai, 2009).   

2.6. Klasifikacija organizacij  

Klasifikacijo organizacij, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo, lahko izvedemo gleda na: 
dejavnost, ustvarjen promet, število zaposlenih, na katerih trgih so, način organiziranosti, na 
kakšen način imajo razvite prodajne mreže, značilnosti stika s strankami, na primer v primeru 
zdravstva gre za tesen stik s strankami (Jambulingam et al., 2005, str. 24), v primeru trženja 
poštnih storitev pa stik ni tako tesen. Tovrstni načini klasifikacije so lahko v pomoč pri 
pozicioniranju ponudbe, ugotavljanju prednosti in slabosti v panogi, zlasti če gre za 
homogeno dejavnost, kot je letalska industrija. Silvestro, Fitzerald, Johnston, in Vos (1992) za 
klasifikacijo predlagajo sicer težko oprijemljivih storitvenih dejavnosti šest klasifikacijskih 
dimenzij: časovno dolžino stika s stranko, stopnjo prilagoditve stranki, stopnjo zaupnosti do 
stranke, dodano vrednost, vrsto storitev in intenzivnost dela. Glede na to klasifikacijo delimo 
organizacije na tiste, ki ponujajo: (1) profesionalne storitve, (2) storitve na prodajnih mestih, 
(3) masovne storitve.  
 
Klasifikacija organizacij glede na podjetniško naravnanost – znotraj panoge pogosto obstajajo 
tudi težko vidni in oprijemljivi dejavniki, kot na primer podjetniška naravnanost, ki vodi 
politiko, kako organizacija konkurira z drugimi podjetji. Podjetniška naravnanost vodstva 
predstavlja resurs, ki omogoča razvoj dolgoročne strategije postavitev konkurenčne pozicije, 
ki vodi v uspešnost organizacije (Jambulingam et al., 2005, str. 23).  
 
Klasifikacija organizacij glede na tržno naravnanost – s kulturnega vidika Narver in Slater 
(1990) opredeljujeta tržno naravnanost kot organizacijsko kulturo, ki uspešno in učinkovito 
oblikuje potrebno klimo za oblikovanje visoke vrednosti za stranke in v nadaljevanju 
uspešnosti organizacije. Tržno naravnanost spremljamo v treh smereh: (1) naravnanost k 
potrošnikom, ki vključuje razumevanje strank v smislu oblikovanja dodane vrednosti zanj; (2) 
naravnanost h konkurenci, ki vključuje informiranost o obstoječih in potencialnih 
konkurentih; (3) medfunkcijsko naravnanost, s katero organizacija ureja uporabo resursov 
med posameznimi enotami v smislu oblikovanja visoke dodane vrednosti za ciljne stranke.  
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3. STRUKTURNI MODEL  

V tretjem poglavju prikažemo integrativni strukturni model, ki  združuje konstrukte dimenzij 
podjetniška naravnanost, tržna naravanost, kreiranje znanja in uspešnosti podjetja.  Glede na 
oblikovan model pa v nadaljevanju predstavimo šest raziskovalnih hipotez. 
 
Osnovna raziskovalna vprašanja so povezana z ugotavljanjem naravnanosti in procesov, ki 
pomagajo zapolnjevati vrzel med predhodnim znanjem in znanjem, ki je potrebno za 
uresničevanje vizije. Raziskovalna vprašanja lahko razdelimo v dva dela, v prvo skupino 
raziskovalnih vprašanj uvrstimo vprašanja, povezana s postavljanjem koncepta naravnanosti 
podjetnika, njegove organizacije in kreiranja znanja, postavljanje integrativnega modela, v 
drugo skupino pa uvrstimo vprašanja, povezana s preverjanjem medsebojne povezanosti 
posameznih dimenzij v integrativnem modelu.  

3.1. Strukturni model 

Na podlagi zbrane in proučevane literature smo izdelali integrativni model (Slika 20), ki 
prikazuje medsebojni vpliv podjetniške naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranja znanja 
ter njihov prispevek k poslovni uspešnosti malih in srednje velikih organizacij. Model sloni na 
tezi, da podjetniško naravnane organizacije iščejo nove priložnosti, želijo izboljšati svoj 
konkurenčni položaj, zato zbirajo, posredujejo in uporabljajo informacije. Informacije pa niso 
dovolj, zato podjetniško in tržno naravnane organizacije izboljšujejo svoj položaj s kreiranjem 
novega znanja.  
 
Izhodišče modela predstavljajo raziskave, ki so proučevale medsebojni odnos posameznih 
dimenzij konstruktov modela oziroma poddimenzij posameznih sestavin (Morris,Sexton 
(1996), Wiklund in Shepherd (2005), Zahra in Covin (1995), Mostafa, Rasha, Wheeler, Jones 
(2005), Covin, Miles (1999), Khandwalam (1997 v Cui, Zheng, 2007), Zahra (1993), 
Lumpkin, Dess (1996, 2001) in drugih).  
 
Nekateri avtorji so proučevali povezanost posameznih sestavin in njihov vpliv na uspešnost 
organizacije, na primer: Keh, Nguyen in Ng (2007) so analizirali odnos podjetniška 
naravnanost, zbiranje in uporaba tržnih informacij, z uspešnostjo poslovanja organizacije. 
Izdelali so model (Keh, Nguyen, Ng, 2007), ki sloni na tezi Covina in Slevina (1999 v Keh, 
Nguyen. Ng, 2007), da organizacije z visoko stopnjo podjetniške naravnanosti opazujejo in 
spremljajo okolje z namenom poiskati nove priložnosti in izboljšati svoj konkurenčni položaj. 
Posamezne dimenzije so analizirali tudi drugi avtorji: Tsai, Li (2007), Li, Huang, Tsai (2009). 
Tsai, Li (2007) sta empirično analizirala vpliv kreiranja znanja na uspešnost organizacije v 
novo ustanovljenih podjetjih; Li, Huang, Tsai (2009) pa odnose med podjetniško 
naravnanostjo, procesi kreiranja znanja in uspešnostjo organizacije.  
 
Podjetniška naravnanost (ang. entrepreneurial orientation) podjetju omogoča 
prepoznavanje podjetniških priložnosti in konkuriranje z drugimi podjetji. Lumpkin in Dess 
(1996) ugotavljata, da podjetniška naravnanost sestoji iz procesov, strukture in navad. Njene 
dimenzije predstavljajo (Miller, 1983; Covin, Slevin, 1991, Lumpkin, Deess, 1996, 2001):  1) 
inovativnost, ta se odraža v kreativnosti, odprtosti za poizkuse z novimi idejami ter drugih 
aktivnosti, povezanih z uvajanjem novih izdelkov/storitev na obstoječe in nove trge, kot tudi 
tehnološkega voditeljstva skozi razvoj procesov in izboljšav; 2) prevzemanje tveganj je 
povezano z vstopanjem v področje neznanega z vključevanjem lastnih in drugih resursov za 



130 

poslovanje v negotovem okolju; 3) proaktivnost predstavlja odziv oziroma iskanje priložnosti, 
izkoriščanje novih možnosti za izdelke oz. storitve, doseganje prednosti pred konkurenti in 
prilagoditve ponudbe za bodoče povpraševanje; 4) konkurenčna agresivnost se odraža v 
odzivu na konkurenčne trende in potrebe, ki obstajajo na trgu. Spremljamo jo kot intenzivnost 
delovanja organizacije glede na druge ponudnike, glede na tekmece; 5) avtonomnost je 
opredeljena kot neodvisna aktivnost posameznika ali tima, ki združuje oblikovanje vizije in 
njeno udejanjanje.  

 
Slika 20: Integrativni model podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, kreiranje znanja, 

poslovna uspešnost s poddimenzijami 
 

 
 

 
 

Opombe: Podjetniška naravnanost: IN = inovativnost, R = prevzemanje tveganj, P = proaktivnost,  C = 
konkurenčna agresivnost, A = avtonomnost; tržna naravnanost: IG = zbiranje in kreiranje informacij, ID = 
posredovanje in širjenje informacij; RI = odziv podjetja na informacije; kreiranje znanja: S = socializacija, E = 
eksternalizacija, C = kombinacija, I = internalizacija; uspešnost podjetja: pg = rast, pe = učinkovitost, pp = 
dobiček. 

Vir: Lastna raziskava 
 
Tržna naravnanost (ang. market orientation). Glede opredelitve tržne naravnanosti se 
stališča avtorjev nekoliko razlikujejo (Harrison – Walker, 2005), lahko je odzivna oziroma 
proaktivna (Slater Narver, 2004), lahko jo razumemo kot kulturo (Slater, Narver, 1990), kot 
vedenje oziroma aktivnosti (Kohli, Javorski, 1990), kot sposobnost (Day v Raaj et al., 2008), 
kot organizacijski sistem (Homburg et al., 2000 v Raaj et al., 2008) organizacije.  Harrison 
Walker (2005) ugotavlja konsistentnost pogledov na tržno naravnanost v dveh smereh: prvič 
glede na način zbiranja informacij (o kupcih, o konkurentih) in drugič glede na to, kaj 
organizacija počne z informacijami. V disertaciji nas zanima, kaj organizacija počne z 
informacijami. 
 
Kreiranje znanja (ang. knowledge creation). Obstaja več teorij kreiranja znanja, mi smo se 
osredotočili na organizacijsko teorijo kreiranja znanja (Nonaka, 1991; Nonaka, 1994). Jedro 
organizacijske teorije kreiranja znanja predstavlja kontekstualizacija načinov pretakanja med 
tacitnim (Polanyi, 1966) in eksplicitnim znanjem med posamezniki, skupinami ter podjetji 
(Nonaka, Takeuchi, 1995). Upoštevane so štiri dimenzije procesa kreiranja znanja (model 
SECI): socializacija, eksternalizacija, kombinacija, internalizacija (Nonaka, 1991; 1994, 
Nonaka, Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 2000a; Lin et al., 2008). Socializacija je proces 
preoblikovanja tacitnega znanja posameznika v novo tacitno znanje z deljenjem izkušenj in 
skupnih aktivnosti, kot je sodelovanje oziroma socialna interakcija med organizacijskimi člani 
(Nonaka, 1994). Proces socializacije lahko širimo tudi izven organizacije skozi zunanje 
mreže. Te lahko vključujejo dobavitelje, kupce, distributerje, konkurente s strateškimi 
povezavami in zunanji najem. Eksternalizacija je proces pojasnjevanja konceptov, 
oblikovanja metafor, analogij in dialogov (Nonaka, 1994; Nonaka, Takeuchi, 1995). 
Kombinacija je proces preoblikovanja eksplicitnega znanja v bolj kompleksno in sistematsko 
eksplicitno znanje. Eksplicitno znanje se uporablja za aktivnosti. V procesu internalizacije 
posamezniki zbirajo in absorbirajo znanje s prikazovanjem oziroma z učenjem ob delu in 
usposabljanjem na delu (Nonaka, Takeuchi, 1995; Nonaka et  al., 2000).  
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V disertaciji smo izbrali model SECI zaradi več razlogov. Te v svoji publikaciji omenjajo tudi 
Li, Huang, Tsai (2009): SECI model je ena izmed teorij kreiranja znanja, ki vključuje 
pretakanje tacitnega v eksplicitno znanje in obratno; SECI model ne vključuje le prenosa 
znanja, ampak tudi kreiranje znanja. Prenos znanja in kreiranje znanja sta pomembna pri 
upravljanju znanja; SECI model je razširjen na več področjih, na primer pri organizacijskem 
učenju in razvoju novih izdelkov (Nonaka et al., 2000). 
 
Pri izdelavi metrike smo upoštevali štiri parametre pri merjenju socializacije: sodelovanje na 
projektih med strokovnimi službami, svetovanje in mentorstva pri prenosu znanja, srečanja z 
namenom viharjenja idej oziroma tabori, rotiranje zaposlenih na različna delovna mesta. 
Parametri, ki smo jih merili pri eksternalizaciji: proces reševanja problemov, ki temelji na 
tehnologiji proučevanja primerov, skupinske dinamike, in drugih sodelovalnih metod učenja: 
spremljava ekspertiz, modeliranje, oblikovanje metafor in prenos strokovnega znanja v 
prakso. Štirje parametri, ki smo jih spremljali pri kombinaciji: dosegljivost podatkov na 
internetu, baze podatkov, preglednost informacij, najboljše prakse in različna področja učenja. 
Trije parametri, ki smo jih spremljali pri internalizaciji, pa so: usposabljanje na delovnem 
mestu (ang. on job training), učenje z delom (ang. learning by doing) in učenje z 
opazovanjem (ang. learning by observation).  
 
Uspešnost organizacije (ang. firm performance).  
 
Spremljamo lahko tako finančne kot tudi nefinančne vidike uspešnosti, posamezna sestavina 
modela (na primer podjetniška naravnanost) lahko učinkuje na določene dimenzije pozitivno 
(na primer razvoj novih izdelkov), na druge dimenzije pa negativno (na primer: kratkoročna 
donosnost). Kakorkoli že, veliko raziskav kaže na pozitivno povezanost med podjetniško 
naravnanostjo in uspešnostjo podjetja (Covin, Slvin, 1991; Wiklund, 1999; Keh et al., 2007). 
Smart in Canont (1994) ugotavljata večjo uspešnost organizacije, kadar je podjetniška 
naravnanost skupaj s tržnimi kompetencami. 
 
Pri svoji študiji smo se osredotočili nametodologijo avtorjev Murphy et al. ( 1996), ki temelji 
na treh dimenzijah: rast,  dobičkonosnost in učinkovitost,.  Pri izdelevi metrike smo 
upoštevali pri: 1) ugotavljanju rasti: povečanje prodaje, število novo zaposlenih, kot tudi 
povečanje tržnega deleža; 2) pri ugotavljanju dobičkonosnosti: obrat prihodka od prodaje ter 
neto in bruto pokritje od prodaje; 3) učinkovitost pa smo ugotavljali z ugotavljanjem 
donosnosti vloženih sredstev – torej naložbe, ki je razmerje med dobičkom in sredstvi, 
vloženimi v naložbo (ROI – angl. return on investments), dobičkom glede na sredstva ali 
obveznost do virov sredstev (ROA – angl. return on assets), kot razmerje med dobičkom in 
vloženimi lastnimi sredstvi delničarja (lastnika), kar pomeni, da gre za donosnost lastnega 
kapitala, kot razmerje med dobičkom in trajnim kapitalom oziroma dolgoročnimi 
obveznostmi sredstev, kar pomeni, da gre za donosnost vloženega kapitala (ROE – angl. 
return on equity) v zadnjih treh letih. 

3.2. Raziskovalne hipoteze 

V večini dosedanjih raziskav s področja podjetniške in tržne naravnanosti ter kreiranja znanja 
gre za študije primerov oziroma merjenje, testiranje odvisnosti med posameznimi dejavniki.  
Tudi pri naši raziskavi smo najprej izdelali model, ki smo ga nato preverili. Ugotavljali smo 
medsebojni vpliv podjetniške, tržne naravnanosti in kreiranja znanja ter njihov vpliv na 
poslovno uspešnost organizacije. Pri tem so bile izpostavljene temeljne hipoteze, kjer smo 
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proučevali medsebojni vpliv posameznih dimenzij konstruktov (podjetniška naravnanost, 
tržna naravnanost, kreiranje znanja) in njihov vpliv na uspešnost organizacije:  
 
� H1: podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost.  
� H2: tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost.  
� H3: podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo in 

obratno. 
� H4: podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v 

organizaciji in obratno.   
� H5: tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v organizaciji 

in obratno.  
� H6: kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 

3.2.1. Podjetniška naravnanost – uspešnost organizacije 

 
Miller (1983) je med prvimi proučeval povezanost podjetniške naravnanosti z uspešnostjo 
organizacije. V okolju hitrih sprememb, krajšanja življenjskega cikla in poslovnih modelov je 
poslovanje na obstoječ način vprašljivo, potrebno je iskati nove priložnosti (Rauch et  al., 
2009). Marsikatere organizacije vidijo priložnost v podjetniški naravnanosti s tem, da 
prevzemajo tveganje pri uvajanju novih izdelkov (Miller, Friesen, 1982) in se agresivno 
odzivajo na povpraševanje s svojo ponudbo (Ireand, Hitt, Sirmon, 2003). Podjetniško 
naravnane organizacije imajo sposobnost odkrivanja in izkoriščanja priložnosti (Barringer, 
Bluedorn, 1999, Wiklund, Shepherd, 2003, 2005), se odzivajo na poslovne izzive in rastejo v 
negotovem konkurenčnem okolju (Lumpkin, Dess, 1996; Shane, Venkataraman, 2000). 
Podjetniška naravnanost je organizacijski resurs (Hunt, Morgan, 1995), omogoča razlikovanje 
organizacije in konkurenčnost v dinamičnem okolju (Ireland, 2003; Shane, Venkataraman, 
2000), predstavlja dinamično sposobnost razumevanja situacije (Bhuian, Menguc, Bell, 
2005). V taki organizaciji je učenje ključna kompetenca. 
 
Milller (1988) ugotavlja povezavo med inovativnimi strategijami in uspešnostjo organizacije. 
Lumpkin in Dess (1996), Morris in Sexton (1996), Wiklund (1999), Wiklund in Shepherd 
(2005), Zahra (1993), Zahra in Covin (1995) ugotavljajo, da ima podjetniška naravnanost 
organizacij velike pozitivne učinke na uspešnost poslovanja. Tudi Mostafa, Rasha, Wheeler in 
Jones (2005) so v raziskavi med srednje velikimi podjetji, ki poslujejo preko spleta, ugotovili 
uspešnejše poslovanje pri tistih z večjo podjetniško naravnanostjo. Zahra (1993), Lumpkin in 
Dess (2001) ter Wiklund in Shepherd (2005) ugotavljajo povezanost podjetniške naravnanosti 
z uspešnostjo organizacije z resursi in značilnostmi okolja. Povezanost podjetniške 
naravnanosti z uspešnostjo in okoljem je večja v primeru velike negotovosti (Covin, Slevin, 
1989; Kreiser, Davis, 2010; Zahra, 1993). Podjetniško vedenje je povezano z 
dobičkonosnostjo poslovanja in rastjo (Miller, Friesen, 1982; Covin, Slevin  1991).  
 
Podjetniška naravnanost vključuje željo po novostih, inoviranju, prevzemanju tveganja, 
samostojnemu vodenju aktivnosti, proaktivnosti, pri izkoriščanju tržnih priložnosti, odnosu do 
konkurence (Lumpkin, Dess, 1996; Wiklund, Shepherd, 2003, 2005). Podjetniška naravnanost 
je opredeljena z dimenzijami: inovativnost, proaktivnost, prevzemanje tveganj, konkurenčna 
agresivnost in avtonomija (Miller, 1983; Lumpkin, Dess, 1996). Njen pomen za preživetje in 
uspešnost organizacij je tema raziskav številnih avtorjev (Miller, 1983; Kreiser, Davis, 2010; 
Lumpkin, Dess, 2001; Wiklund, 1999; Wiklund, Shepherd, 2005; Zahra, Covin, 1995; Zahra, 
Garvis, 2000). Podjetniško naravnane organizacije spremljajo poslovno okolje (Covin, Miles, 
1999), zbirajo in uporabljajo tržne informacije (Keh, Nguyen, Ng, 2007), so bolj inovativne, 
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izkoriščajo priložnosti, so prilagodljive pri doseganju ciljev (Khandwalam 1997 v Cui, Zheng, 
2007) in so uspešnejše (Keh, Nguyen, Ng, 2007). Dean in Thibodeaux (1994 v Green, Covin, 
Slevin, 2008) sta pri podjetniško naravnanih podjetjih ugotovila prilagodljivost in značilno 
adaptivno učenje (poizkusi in korekcije napak). Ni pa vedno vse lepo. Green et al. (2008) 
ugotavljajo, da gre včasih tudi kaj narobe, podjetniško naravnana organizacija je do neke mere 
špekulativna (Bhida, 2000 v Geen et al., 2008).  
 
Vsaka dimenzija podjetniške naravnanosti lahko različno vpliva na uspešnost podjetniške 
organizacije (Kreiser, Marino, Weaver, 2000; Lumpkin, Dess, 1996; 2001). Bergley in Boyd 
(1987) ugotavljata povezanost med prevzemanjem tveganj in uspešnostjo. Ugotavljata, da 
premajhno in  tudi preveliko prevzemanje tveganj ni dobro za uspešnost. Prevzemanje tveganj 
oblikuje krivuljo U oblike z nivojem prodaje in njeno rastjo (Begley, Boyd, 1987; Kreiser et 
al., 2002; Miller, Friesen, 1982), če prevzemanje tveganja kaže pozitivne učinke na uspešnost 
organizacije, merjene na določenem nivoju, se v primeru večjega tveganja kažejo negativni 
učinki (Begley, Boyd, 1987). Visok nivo inovativnosti (Desphande, Farley, Webster, 1993, 
Zahra, Bogner, 2000 v Kreiser, Davis, 2010) in proaktivnosti (Lumpkin, Dess, 2001; Miller, 
1983; Miller, Friesen, 1982) omogoča večjo uspešnost organizacije (Hughes, Morgan, 2007, 
Kreiser et al., 2002, Tang, Tang, Marino, Zhang, Li, 2008 v Kreiser, Davis, 2010). V primeru, 
da je inovativno vedenje jedro konkurenčne strategije (Zahra, 1996), visoka inovativnost kaže 
pozitiven odnos z rastjo prodaje, proaktivnost je pozitivno povezana z nivojem prodaje, rastjo 
prodaje in dobičkom (Kreiser et al., 2002). V drugih študijah proaktivnost in konkurenčna 
agresivnost kažeta različen nivo povezanosti z uspešnostjo organizacije (Kreiser et al., 2002; 
Lumpkin, Dess, 1997, 2001). Proaktivnost je posebej pomembna za organizacije, ki vstopajo 
na trg pri doseganju pomembne prednosti pred konkurenco (Lieberman, Montgomery, 1988). 
Khandwalla, 1977). Podjetniške organizacije prevzemajo tveganje, ki ga lahko obvladajo 
(Begley, Boyd, 1987; McClelland, 1961).   
 
Porter (1980) poudarja pomen proaktivnega vedenja za konkurenčno pozicioniranje glede na 
druga podjetja. Podobno Lieberman in Montgomery (1988) ugotavljata prednosti pri 
pionirskih podjetjih glede na posledice. Zahra (1993, str. 189) ugotavlja pomen inovativnega 
vedenja za preživetje v konkurenčnem okolju, ko podjetje zbira, razvija in opušča tehnološke 
vire za zagotavljanje finančne uspešnosti. V okolju, kjer konkurenca svoje sile povečuje, je 
pomembna dimenzija podjetniške naravnanosti konkurenčna agresivnost (Lumpkin, Dess, 
2001). Hughes, Morgan (2007) pri prevzemanju tveganj ugotavljata negativno povezanost pri 
avtonomiji in konkurenčni agresivnosti ter pozitivno povezanost z uspešnostjo in to predvsem 
pri podjetjih v fazi rasti. 
 
Podjetniška naravnanost je vodilo uspešnosti organizacije (Huang, Tsai, 2009), če je 
organizacija ustrezno vodena (Covin et al., 2006), če izkorišča priložnosti in aktivira resurse 
(Ireland et al., 2003; Kuratko et al., 2005), če je sistem v podjetju pravičen, so oddelki 
povezani, vodje si zaupajo, so pripadni podjetju in njegovim ciljem (De Clercq et al., 2009).  
 
Medtem, ko številne študije potrjujejo pomen podjetniške naravnanosti pri uspešnosti 
poslovanja (Covin, Slevin, 1986; Wiklund, Shepherd, 2003), pa nekatere študije kažejo nižjo 
stopnjo korelacije med podjetniško naravnanostjo in uspešnostjo (Dimitratos, Lukas, Carter, 
2004 v Rouch et al., 2009; Lumpkin, Dess, 2001; Zahra, 1991). V nekaterih raziskavah pa 
signifikantne povezanosti med podjetniško naravnanostjo in poslovno uspešnostjo niso 
ugotovili (George, Wood, Khan, 2001 in Covin, Slevin, Schultz, 1994 v Rauch et al., 2009;  
Smart, Canont,1994).  
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H1: Podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost.  

3.2.2. Tržna naravnanost – uspešnost organizacije 

 
Tržna naravnanost poudarja pomen osredotočenja na kupce pri doseganju poslovnih ciljev 
(Langerak, 2003), vključuje zbiranje informacij o kupcih in tržnem okolju ter njihovo 
posredovanje na ustrezna mesta, da se lahko odzove na informacije v smislu zadovoljevanja 
potreb strank (Kohli, Jaworski, 1990). Tržno naravnane organizacije zbirajo, posredujejo in 
uporabljajo informacije o trgu (Wei, Atuhene-Gima, 2009), to omogoča hitro učenje in odziv 
na spremembe (Li, Calantone, 1998 v Wei, Atuhene-Gima, 2009). Organizacije dosegajo 
uspešnost s kakovostjo, z razvojem izdelkov, s strategijo cen, promocijo ter dostavo 
izdelkov/storitev (Baker, Sinkula, 2009). Tržna naravnanost neposredno vpliva na uspešnost 
poslovanja, lahko ima vlogo moderatorja ali pa mediatorja (Langerak, 2003).   
 
Kljub temu, da bi pričakovali pri proučevanju odnosa tržna naravnanost in uspešnost močno 
pozitivno povezavo, so raziskovalci prišli do različnih ugotovitev. Langerak (2003), ki je 
proučeval neposredno povezanost med tržno naravnanostjo in uspešnostjo organizacije v 50 
različnih študijah, objavljenih v obdobju med letoma 1990 in 2001, je v 52 odstotkih ugotovil 
pozitivno povezanost tržne naravnanosti s poslovno uspešnostjo, v 24 odstotkih ni ugotovil 
povezanosti, pri 4 odstotkih pa je opazil negativno povezanost, med tem pa je pri preostalih 
10 odstotkih zaznal različen rezultat.  Raziskovalci (Hooley et al., 2000; Li, Calantone, 1998 v 
Wei, Atuhene-Gima, 2009, Morgan, Vorhies, Mason, 2009; Narver, Slater, 1990, 2000; 
Wiklund, 1999; Wiklund, Shepherd, 2005; Zahra, Covin, 1995) so potrdili pozitivno 
povezanost tržne naravnanosti z uspešnostjo organizacije. Uspešnost organizacije definirajo 
kot dobičkonosnost, rast prodaje in uspešnost trženja novih izdelkov (Desphande, Farley, 
Webster, 1993; Kara, et al., 2005,  Keh et al., 2007; Matsuno, Mentzer, İzsomer, 2002; 
Selnes, Jaworski, Kohli, 2006; Slater, Narver, 1994, 2000) in kot finančno uspešnost 
(Morgan, Vorhies, Mason, 2009, Slater, Narver, 2000). Selnes et al. (1996) ugotavljajo 
pozitivno povezavo med tržno naravnanostjo in uspešnostjo, vendar brez vpliva na tržni delež. 
Več študij kaže, da je povezava tržne naravnanosti in uspešnosti organizacije močnejša na 
zelo dinamičnih trgih, značilnih za tehnološko naravnana organizacije (Homburg, Pfleser, 
2000). Alpkan, Yilmaz in Kaya (2007) navajajo primere: (Appiah-Adu, Singh, 1998; Pelham, 
1999, 2000; Pelham, Wilson, 1996), ko so raziskovalci potrdili povezanost med tržno 
naravnanostjo in uspešnostjo med malimi in srednje velikimi podjetji; njihova uspešnost je 
vezana na povezanost s strankami in hiter odziv na potrebe trga (Slater, Narver, 1994), z rastjo 
in diferenciacijo (Pelham, 2000 v Alpkan et  al., 2007). 
 
Druga skupina avtorjev ugotavlja, da ti dve determinanti nista vedno povezani (Deshpande, 
Farley, Webster, 2000; Greenly, 1995; Han, Kim, Srivastava, 1998; Javorski, Kohli, 1993; 
Langerak, 2003). Kohli in Javorski (1993) sta ugotovila signifikantno povezanost met tržno 
naravnanostjo in uspešnostjo, kadar sta merila percepcijo, ne pa v primeru merjenja 
objektivnih parametrov; Lucas in Ferell (2000) nista potrdila pomembne povezanosti med 
naravnanostjo h kupcem in večjimi linijami proizvodnje, signifikativno povezanost pa sta 
ugotovila med konkurenčno naravnanostjo in »jaz tudi« (ang. me too) izdelki. Podobno so 
Atuahene-Gima (1996), Im in Worksman (2004 v Renko, Carsrud, Bränanback, 2009) 
ugotovili negativne učinke tržne naravnanosti na novosti. Menijo, da zaradi inercije k 
obstoječi ponudbi. Appiah-Adu in Ranchhod (1998 v Langerak, 2003) ugotavljata pozitivno 
povezanost tržne naravnanosti z rastjo, tržnim deležem, pokritjem in uspešnostjo organizacije, 
ne pa z uspešnostjo novih izdelkov. Pelham in Wilson (1996 v Renko, Carsrud, Bränanback, 
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2009) pa ugotavljata nasprotno: tržna naravnanost je povezana z uspehom novih izdelkov, ne 
pa z drugimi indikatorji uspešnosti.   
 
Lukas, Ferrel (2000) se sklicujeta na več avtorjev in opozarjata, da prevelika tržna 
naravnanost lahko vodi v pretirano imitiranje oziroma uvajanje manjših inovacij na trg, 
oziroma ne podpirata razvoja radikalno novih izdelkov. Naravnanost k strankam ni dovolj za 
razvoj resnično novih izdelkov (Hamel, Prahalad (1991); Slater in Narver (1995)), vodilne 
organizacije pogosto niso sposobne ohraniti vodilnega položaja, ker so preblizu svojim 
kupcem (Bower, Christensen, 1995). Osredotočenost na obstoječe kupce je lahko vzrok 
manjše inovacijske sposobnosti (Christensen, Bower, 1996). Berthon, Hulbert in Pitt (2004) 
organizacije z močno tržno naravnanostjo in šibko inovacijsko naravnanostjo označujejo kot 
»sledilce«. Zanje je značilno, da se močno opirajo na ugotovitve tržnih raziskav pri 
opredelitvi značilnosti izdelkov/ storitev in njihovem razvoju, s pomočjo merjenja 
zadovoljstva kupcev in kakovosti storitev pa ugotavljajo dejavnike (ne)zadovoljstva kupcev. 
V splošnem delujejo po načelu »dati kupcem, kar želijo«. V objavljenih prispevkih prevladuje 
stališče, da tržna naravnanost sama po sebi ne zadošča za razvoj radikalnih inovacij. 
 
Tretjo skupino zastopajo avtorji, ki poročajo o negativni povezanosti med tržno naravnanostjo 
in uspešnostjo (Greenley, 1995; Grewal in Tansuhaj, 2001 v Langerak, 2003; Han et al., 1998 
v Aggarwal et al., 2003; Jaworski, Kohli, 1993; Konič, 2003; Voss, Voss, 2000).   
V Sloveniji objavljene raziskave povezanosti tržne naravnanosti in uspešnosti podjetja je 
analizirala Bodlajeva (2010). Ugotovila je pozitivno povezanost v objavah raziskovalcev: 
Trošt (2001), Rojšek, Trošt, Bodlaj (2003), Rojšek, Konič (2003), Jurše, Tominc, Prosenak 
(2007) in v objavi Milfelner, Gabrijan, Snoj (2008); povezanost s posameznimi dimenzijami 
uspešnosti so potrdili: Rojšek, Trošt, Bodlaj (2003), Rojšek, Konič (2003); posredno 
povezanost: Gabrijan, Milfelner, Snoj, Gaber (2005), Snoj, Milfelner, Gabrijan (2007), 
Milfelner (2008). Rojšek in Podobnik (2000), Konič (2003) ter Bodlaj (2009) pa niso potrdili 
povezanosti oziroma je ta slaba. 
 
H2: Tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 
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3.2.3. Podjetniška naravnanost – tržna naravnanost 

 
Trženje in podjetništvo vključujeta podobno filozofijo (Hills, LaForge, 1992), kultura 
podjetniške in tržne naravnanosti sta bolj interno naravnani (Deshpande et al., 1993). 
Podjetniška in tržna naravnanost sta komplementaren (Slater, Narver, 1994), povezan, a 
različen konstrukt (Baker, Sinkula, 2009). Podjetniška naravnanost se kaže v doseganju ciljev 
s prepoznavanjem in izkoriščanjem priložnosti, tržna pa s strateškim načrtovanje trženja na 
podlagi razumevanja strank in konkurence (Baker, Sinkula, 2009). Bhuian in Habib (2005), 
Hult in Ketchen (2001) pa tudi nekateri drugi raziskovalci ugotavljajo, da tržna in podjetniška 
naravnanost kot pomembna organizacijska resursa omogočata oblikovanje edinstvene 
»pozicijske« prednosti, ki vpliva na uspešnost. Doseganje ciljev organizacije, njenih tržnih 
deležev in dobička je odvisno od pravilne opredelitve potreb in želja na ciljnih trgih in 
posredovanja zadovoljevanja le-teh, bolje in učinkoviteje od konkurentov (Aggarwal, 
Erramilli, Dev, 2003).    
 
Študije Milesa in Arnolda (1991) ter Morrisa in Paula (1987) potrjujejo povezanost 
podjetniške in tržne naravnanosti oziroma so ugotavljajo vlogo podjetništva kot mediatorja 
med tržno naravnanostjo in uspešnostjo organizacije (Barret, Weinstein, 1998; Han et al., 
1998; Jaworski, Kohli, 1993). Atuahene-Gima in Ko (2001) ugotavljata največjo uspešnost 
organizacije, kadar sta podjetniška in tržna naravnanost izenačeni. Na uspešnost vpliva njuno 
kompleksno prepletanje. Podjetništvo preoblikuje tržno naravnanost v poslovno uspešnost: na 
primer z razvojem novih izdelkov, storitev, proizvodnih procesov, organizacijske strukture in/ 
ali administrativnih procesov (Bhuian, Menguc, Bell, 2005). Wei in Atuahene-Gima (2009) 
sta ugotovila, da s primerno motivacijo in nagrajevanjem za ideje in prevzemanje tveganj 
organizacija doseže visoko mero tržne naravnanosti in uspešnosti pri kreiranju novih 
izdelkov. Sposobnost zbiranja, posredovanja in implementacije informacij omogoča hitro 
učenje, kaj se na trgu dogaja, in razvoj novih izdelkov (Li, Calantone, 1998 v Wei in 
Atuahene-Gima, 2009).  
 
Nekateri raziskovalci ugotavljajo, da je osrednja ideja podjetništva vstop na nove trge oziroma 
ponudba novih ali obstoječih izdelkov na obstoječih trgih (Slater, Narver, 1995; Hurley, Hult, 
1998). Drugi (na primer: Burgelman, 1983; Gartner, 1985) pa menijo, da je pomembna 
značilnost strateškega načrtovanja prilagajanje spremembam v večjih uveljavljenih 
organizacijah v tranziciji (Hurley, Hult, 1998).  
 
Tržna in podjetniška naravnanost sta konstrukt učenja (Baker, Sinkkula, 2002;2009; Slater, 
Narver, 1995). Njuno medsebojno povezanost ugotavljajo številni avtorji (Hult, Ketchen, 
2001; Slater, Narver, 1998; Miles, Arnold, 1991; Morris, Paul, 1987). Organizacija, ki se uči 
hitreje in učinkoviteje od konkurence, lahko znanje uporabi za uspešno trženje novih 
izdelkov, dobičkonosnost, tržni delež in doseganje konkurenčne prednosti (Day, 1994).  Tržna 
naravnanost omogoča organizacijski sistem in vrednote visokega nivoja (generativnega) 
učenja (Argyris, Schön, 1978, Covin, Miles, 1999; Senge, 1990; Slater, Narver, 1995). 
Organizacije, ki se učijo učinkoviteje od svojih konkurentov, imajo podlago za uspešen razvoj 
novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, profit, rast tržnega deleža in določeno 
konkurenčno prednost (Day, 1994). Za učinkovito učenje mora organizacijski sistem 
vključevati notranjo strukturo, sistem voditeljstva in decentralizirano strateško načrtovanje 
(Slater, Narver, 1995). Naravnanost k učenju se odraža v učenju, želji po spremembah, 
oblikovanju razvojne vizije (Baker, Sinkula, 2009, Lumpkin, Dess, 1996). Učenje je potrebno 
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za prilagajanje novim razmeram (Day, 1994; Hamel, Prahalad, 1994). Organizacije z močno 
tržno naravnanostjo se učijo: 1) kaj stranke hočejo, kakšne so njihove percepcije, česa ne 
marajo; 2) o dejavnikih, ki vplivajo na stranke (konkurenca, gospodarska situacija, socialni 
trendi ...); 3) o dejavnikih, ki vplivajo na sposobnost organizacije, da zadovoljuje stranke 
(Baker, Sinkula, 2009). To je odvisno od zbiranja, posredovanja in uporabe informacij 
(Jaworski, Kohli, 1995; Slater, Narver, 1990). Učenje je nujno za prilagajanje organizacije 
okolju (Day, 1994; Hamel, Prahalad, 1994).    
 
Velik del literature s področja poslovodenja (Makovec Brenčič, Raškovič, 2008, str. 21) 
temelji na premisi, da višje stopnje inovacijskih aktivnosti pogosto vodijo v boljše rezultate na 
trgu, ki se kažejo v obliki rasti prodaje in večjih tržnih deležev, pri tem navajajo več avtorjev: 
Damanapour, Evan (1984), Zahra, Belardino, Boxx (1988), Damanpour, Szabat, Evan (1989), 
Khan Manopichetwattana (1989), Aggarwal, Eramilli, Dev (2003). Povezavo med tržno 
naravnanostjo in uspešnostjo novih izdelkov so nekateri raziskovalci potrdili (Baker, Sinkula, 
2002; 2009); v povezavi z inovativnim delom zagotavlja izdelčne prednosti in 
medfunkcijkske time (Atuahene-Gima, 1996). Tržno naravnana organizacija je lahko celo bolj 
inovativno naravnana kot podjetniško (Liu et al., 2003). Inovativnost je pomembna za 
razumevanje tržne naravnanosti (Desphande et al., 1993). Tržna naravnanost, podprta z 
duhom podjetništva in ustrezno organizacijsko klimo, strukturo, procesi in pobudami v smislu 
doseganja dodane vrednosti, pa vodi k maksimalni učinkovitosti (Desphande, Webster, 1989). 
Tržna naravnanost, naravnanosti k učenju in inovativnosti so premoženje organizacije, ki se 
odražajo v organizacijski kulturi in imajo pomembno vlogo pri prilagajanju organizacije, 
njeni odzivnosti in uspešnosti (Slater, Narver, 1995).   
 
Med raziskovalci, ki so preverjali povezavo med podjetniško in tržno naravnanostjo, številni 
(na primer: Miller, Friesen, 1982; Covin, Slevin, 1991; Lumpkin, Dess, 1996; Keh et al., 
2007) ugotavljajo pozitivno povezanost. Več raziskovalcev je preverjalo tudi povezanost 
posameznih dimenzij podjetniške naravnanosti s tržno naravnanostjo. Hit, Hoskisson, 
Johnson, Moesel (v Lyon, Lumpkin, Dess, 2000) so proučevali inovativnost in pri podjetjih, 
ki rastejo s prevzemi oziroma povezovanjem, ugotovili dostop do več eksternih informacij kot 
pri tistih, ki delujejo samostojno. George in Zahra (2002) sta ugotovila večjo povezanost 
podjetniške in tržne naravnanosti pri podjetjih z visoko tehnologijo kot pri tistih z nizko 
stopnjo tehnologije. Kreiser, Marino, Weaver (2002) so ugotovili pozitivno povezanost 
uspešnosti z inovativnostjo in proaktivnostjo, med tem ko dimenzija prevzemanja tveganj v 
več primerih ni pokazala pozitivne naravnanosti.   
 
Organizacija mora poslovati konsistentno z dinamičnim okoljem z visoko nepredvidljivostjo 
vedenja strank, konkurentov, s hitrimi spremembami trendov in industrijskimi inovacijami 
(Dess, Beard, 1984). Dinamično okolje omogoča več priložnosti organizacijam, ki so 
naravnane k iskanju priložnosti, kot organizacijam, ki se držijo ustaljenega reda, saj se 
povpraševanje oziroma potrebe spreminjajo. Naravnanost k strankam vpliva na uspeh inovacij 
v okolju negotovega povpraševanja (Gatignon, Xuereb 1997 v Liu, Luo, Shi, 2003). Han, Kim 
in Srivastava (1998) so v svoji raziskavi povezali visoko stopnjo tržne osredotočenosti z 
doseganjem višje stopnje inovativnosti, ki naj bi v nadaljevanju vodila tudi v doseganje 
boljših poslovnih rezultatov. 
 
Pri povezavi med trženjem in inovacijami številni avtorji (Aldas-Manzano, Kuster, Vila, 
2005; Atuahene-Gima, 1996; Laitinen, 2004; Narver-ja, Slater-ja, 1995) izpostavljajo 
prepletenost in povezanost. Dickson (1992 v Olavarrieta, Friedmann, 2008) opaža, da se 
organizacije odzivajo na konkurenčno okolje s potrebnimi spremembami, s posnemanjem in 
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izboljšavami za trg. Inovativne organizacije so uspešnejše pri razvoju izdelkov, prenovi 
procesov, so bolj fleksibilne in odzivne (Hult, Hurley, Knight, 2004 v Lee, Tsai, 2005). 
Podjetniški tip strategije je uspešnejši, če temelji na kupcih, kot če sloni samo na inoviranju 
izdelkov oz. storitev (Miller, 1990).   
 
Tržna naravnanost je usmerjena k prepoznavanju in zadovoljevanju potreb in želja strank ter 
za upravljanje tveganj kot soočenja s konkurenco kot princip poslovanja (Jaworski, Kohli, 
1993; Keh et al., 2007). Podjetniška naravnanost, prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti so 
lahko načini organiziranja organizacije (Lumpkin, Dess, 1996). Atuahene-Gima in Ko (2001) 
ugotavljata, da sta podjetniška naravnanost in tržna naravnanost komplementarna resursa, ki 
morata biti za doseganje optimalne uspešnosti in uspešnosti poslovanja uravnotežena. 
Organizacije iščejo ravnotežje med prevzemanjem aktivnosti (podjetniška naravnanost) in 
tržno odzivnostjo (tržna naravnanost) (Atuahene-Gima in Ko, 2001). Organizacije z močno 
podjetniško naravnanostjo brez močne tržne naravnanosti imajo lahko za posledico slabo 
opredelitev tržne priložnosti oziroma njenega potenciala in obratno, močna tržna naravnanost 
in nizka podjetniška naravnanost se osredotočata na potrebe strank, vendar pa niso dovolj 
agresivne pri tržnem nastopu (Baker, Sinkula, 2009). 
 
Johnson in Kuehn (1998 v Keh et al., 2007) ugotavljata, da menedžerji v malih in srednjih 
podjetjih porabijo veliko časa za iskanje ustreznih tržnih informacij. Podjetniška naravnanost 
pa povečuje naravnanost k zbiranju in uporabi informacij za svoje aktivnosti, kreativnost, 
proaktivnost in za prevzemanja tveganj. Proaktivne informacije vključujejo ugotavljanje 
latentnih in neopredeljeni potreb strank, ki jih organizacija dobi od strank oziroma 
konkurentov (Slater, Narver, 1998 v Keh et al., 2007). Han et al. (1998 v Liu et al. 2003) 
ugotavljajo, da upravljanje tehničnih sprememb in njihovo uspešnost oblikujemo z 
naravnanostjo k strankam oziroma konkurentom.   
 
H3: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo in 
obratno. 

3.2.4. Podjetniška naravnanost – kreiranje znanja 

 
Podjetniška naravnanost je gonilo oblikovanja inovativne klime, prevzemanja tveganj in 
proaktivnosti pri iskanju in izkoriščanju priložnosti (Lumpkin, Dess, 1996). Podjetniška 
naravnanost vpliva na razvoj in uporabo znanja kot temeljnega resursa in na uspešnost 
organizacije (Wiklund, Shepherd, 2003). Odraža se kot izkoriščanje tržnih priložnosti in večja 
konkurenčnost na obstoječih trgih (Hult, Ketchen, 2001; Wiklund in Shepherd, 2003). 
Schumpeter (1934) je nakazal, da podjetniki sprejemajo odločitve na podlagi kombinacije, na 
podlagi zbranih in dosegljivih informacij. Podjetniki prepoznavajo in izkoriščajo tržne 
priložnosti z uporabo obstoječega in novega znanja (Wiklund in Shepherd, 2003). Za 
izkoriščanje priložnosti mora organizacija zbrati in kombinirati razpršeno, komplementarno 
znanje, ki ima kritično vlogo v procesu (Choi, Lévesque, Shepherd, 2008). Toda kombinacija 
se ne zgodi sama.  
 
Znanje se oblikuje v zavesti med posamezniki, za nastajanje novih idej je pomembna 
interakcija med posamezniki (Nonaka, 1994). Podjetniška kultura in voditeljstvo spodbujata 
ljudi h komuniciranju, sodelovanju in socialni interakciji (Chen, Huang, 2007 v Li, Huang, 
Tsai, 2009). Socialna povezanost omogoča učinkovito kombinacijo znanja različnih 
strokovnih področij (De Luca, Atuahene-Gima, 2007). Do interakcije kombinacije znanja 
pride, v kolikor so medsebojni odnosi dobri (Floyd, Lane, 2000 v De Clecq et al., 2009), če 
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velja vzdušje poštenosti, zaupanja in podpore organizacije (Kuratko et al., 2005). Nova 
spoznanja vplivajo na podjetniško vedenje in omogočajo sposobnost uspešnega izkoriščanja 
priložnosti (De Clecq et al., 2009). Pomembni sta količina in kakovost informacij, ki se 
izmenjujejo (Birckshaw, 2000 v Williams, Lee, 2009). Podjetniki morajo nadomeščati 
obstoječe znanje z novim, prepoznati, kaj ni več optimalno za pozicioniranje organizacije, in 
razviti sposobnosti organizacije za jutrišnje delovanje na trgu (Hamel, Prahalad, 1994). 
Potrebno je ravnotežje med raziskovalnim in eksploativnim razvojem (March, 1991 v Renko, 
Carsrud, Brännback, 2009). 
 
Model kreiranja znanja SECI (socializacija, eksternalizacija, kombinacija in internalizacija) 
organizaciji omogoča stalno in dinamično izmenjavo in preoblikovanje znanja skozi vrsto 
procesov (Nonaka, Konno, 1998). Model temelji na interakciji med eksplicitnim in tacitnim 
znanjem (Nonaka, 1994; Nonaka, Konno, 1998). Podjetniško naravnane organizacije 
izkoriščajo dinamično SECI spiralo za oblikovanje in posredovanje znanja med posameznimi 
člani. 
   
Nove inovativne organizacije prevzemajo številna tveganja in negotovost vstopa ter 
izkoriščajo nove poslovne priložnosti, podpirajo inovativnost, navdušujejo zaposlene za 
prevzemanje tveganj in kreativne aktivnosti (Lumpkin, Dess, 1996). Potrebno je vzpostaviti 
procese socializacije za interakcijo in izmenjavo tacitnega znanja, reševanje problemov in 
izogibanje napakam (Nonaka, Takeuchi, 1995). Aktivnosti, povezane z eksternalizacijo, 
vključujejo artikulacijo tacitnega znanja v eksplicitno obliko. Novo kreirano in obstoječe 
znanje se kombinira, popravlja ali procesira v bolj kompleksno eksplicitno znanje v procesu 
kombinacije (Nonaka, Konno, 1998). Izmenjava in poraba dokumentov, srečanja, 
računalniške komunikacijske mreže omogočajo preoblikovanje znanja. Aktivnosti 
internalizacije pa predstavljajo akumulacijo in sistemizacijo izkušenj ter koncepta zaposlenih 
v organizacijsko skrito znanje.  
 
Podjetniško naravnane organizacije so proaktivne, upoštevajo informacije o strankah in o 
konkurentih, želijo konkurirati s konkurenti in jih zadrževati izven svojega trga (Lumpkin, 
Dess, 1996). Nova organizacija potrebuje znanje za vstop in izkoriščanje priložnosti. 
Pretvorba znanja po modelu SECI omogoča oblikovanje dodane vrednosti in pomaga pri 
konkurenčnem pozicioniranju na trgu (Grffith, Noble, Chen, 2006 v Li, Huang, Tsai, 2009). 
Na primer: socializacija omogoča preoblikovanje skritega znanja, ki smo ga dobili od strank 
(Nonaka, Toyama, 2005). Skrito znanje se preoblikuje v eksplicitno obliko skozi proces 
eksternalizacije. Pogovori, metafore in analogije omogočajo prenos pojasnjevanja tacitnega 
znanja in njegovo posredovanje drugim. Organizacija oblikuje novo kombinacijo, namenjeno 
prihajajočim spremembam, priložnostim in vstopu na trg in širitvi na trgu novih priložnosti 
(Lumpkin, Dess, 2001). Nato organizacija znanje o tržnih konceptih in procesih z aktivnostmi 
aktualizira v procesih internalizacije. 
 
Avtonomnost se kaže v samoiniciativi pri izkoriščanju priložnosti (Lumpkin, Dess, 1996). 
Zaposleni potrebujejo avtonomijo in možnost samostojnega razporejanja in izbora aktivnosti 
za čim boljše doseganje ciljev (Li, Huang, Tsai, 2009). Proces socializacije omogoča 
interakcijo med zaposlenimi, izmenjavo osebnega in strokovnega znanja. Za pretvorbo 
tacitnega znanja v procesu eksternalizacije so potrebne aktivnosti, poizkusi in opazovanje. 
Proces kombinacije vključuje povezovanje s podatki, dokumenti za oblikovanje novega 
uporabnega znanja. V procesu internalizacije se ljudje učijo neodvisno, samostojno, z delom, 
pri tem pridobivajo izkušnje in akumulirajo znanje. 
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Razvoj novih izdelkov in storitev vključuje ekstenzivne in intenzivne aktivnosti, povezane z 
znanjem. Nove organizacije so odvisne od znanja in veščin zaposlenih kot ključnega vhoda v 
procese kreiranja znanja. Glede na tacitno obliko znanja in njegovo neprenosljivost tega ni 
enostavno prenašati (Grant, 1996; Hunt, Arnet, 2006 v Li, Huang, Tsai, 2009). SECI spirala 
omogoča pretvorbo znanja v nove oblike znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995). Pri pretvorbi 
znanja se razvoj izdelka ali tržnih aktivnosti začne s socializacijo (Nonaka, Toyama, 2005). 
Proces socializacije je vezan na neposredno interakcijo, generiranje idej in neformalna 
srečanja, ki pomagajo deliti in izmenjavati uporabno znanje (Nonaka, Toyama, 2005). V 
procesu eksternalizacije zaposleni spoznavajo in razumevajo nove izdelke ter izboljšujejo 
svojo vključenost v aktivnosti artikuliranja tacitnega znanja v koncepte (Nonaka, Konno, 
1998; Nonaka, Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama, 2005). Procesi kombinacije lahko 
pripomorejo k oblikovanju uporabnejših inovativnih idej, preoblikovanjem znanja v nove 
izdelke oziroma storitve. Procesi internalizacije predstavljajo aktualizacijo inovacij novih 
izdelkov oziroma izboljšav v organizaciji. 
 
Hurley, Hult (1998) sta ugotovila povezanost med visokim nivojem inovativnosti s kulturo 
učenja, razvoja in sodelovanja. Zaltman (1986) in Von Hippel (1988 v Williams, Lee, 2009) 
ugotavljata, da so organizacije z inovacijskim nagnjenjem bolj naklonjene izmenjavi in 
uporabi informacij. Inovativni vidik podjetniške naravnanosti promovira spremembe in 
kreativno vedenje, povezano je z aktivno izmenjavo idej, povečuje pretok informacij in razvoj 
novih izdelkov (Han et al., 1998 v Keh et al., 2007). Inovativnost predstavlja stopnjo, po 
kateri organizacija generira nove, pravočasne in kreativne izdelke in storitve, uporablja zbrano 
znanje o strankah, konkurentih in tehnologijah (Desphande et al., 1993).   
 
Pridobivanje znanja je povezano z učenjem ob delu, učenjem iz dela, oziroma učenjem z 
delom. Pri podjetniško naravnanih podjetjih izmenjava znanja v podjetju vodi k oblikovanju 
novega znanja in njegovi razpršitvi po podjetju (Cohen, Levinthal, 1990). To se odraža v 
uporabi znanja (Li et al., 2009). Wiklund in Shepherd (2003) ugotavljata pozitivno povezavo 
med resursi, ki temeljijo na znanju, in uspešnostjo organizacije. Schultze in Hoegl (2008) sta 
primerjala kreiranje znanja skozi procese kreiranja znanja – ki sta jih opredelila Nonaka in 
Takeuchi (1995): socializacija, eksternalizacija, socializacija in internalizacija – z 
generiranjem idej za nove izdelke. Ugotovila sta pozitivno povezanost kreiranja idej s procesi 
socializacije in internalizacije ter negativno povezanost z eksternalizacijo in kombinacijo.  
 
Grant (1996), Spender (1996), Teece (2000), Watson in Helvet (2006 v Li et al., 2009) 
opažajo povezanost inovacij s kreiranjem in zbiranjem znanja s posredovanjem in njegovo  
uporabo v podjetju. Podjetniško naravnana reorganizacija pogosto neposredno podpira 
generativno učenje z usmeritvijo vodstva k prepoznavanju in izkoriščanju novih priložnosti 
ter motivira sodelavce za premik iz pritiska oklepa rutinskega dela (Cui, Zheng, 2007). 
Visoka stopnja podjetniške naravnanosti vključuje dolgoročne smernice razvoja vizije, 
poslanstva, dela s kupci, postavljanja novih kapacitet. Uresničevanje vizije podjetnikov je 
povezano z učenjem dvojne zanke (Cui, Zheng, 2007).   
 
H4: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v 
organizaciji in obratno.   

3.2.5. Tržna naravnanost – kreiranje znanja 

 
Tržna naravnanost se kaže v sposobnosti organizacije sprejemanja tržnega koncepta. Ta se 
odraža v sprejemanju odločitev na podlagi informacij o strankah oziroma tržno 
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informacijskega sistema (Day, 1994; Jaworski, Kohli, 1993; 1990; Slater, Narver, 
1995;1990). Organizacija je kognitivna enota (Deshpande, Webster, 1989), vključuje procese 
prenosa znanja posameznika na druge in jim s tem omogoča uporabo. Tržna naravnanost 
zagotavlja učečo organizacijo v smislu oblikovanj in vzdrževanja odnosov s strankami. Baker 
in Sinkula (1999) se strinjata, da je tržna naravnanost pomembna, ni pa zadosten pogoj za 
doseganje večjega nivoja organizacijskega učenja. Day (1994) ugotavlja, da podporo tržno 
naravnani kulturi nudi tržno informacijski sistem. Vrednote organizacije morajo biti učenje, 
odprtost, skupna vizija, tržno informacijski sistemi, vedenjski vzorci (Sinkula et al.,1997), 
omogočeno mora biti preoblikovanje in prenos tacitnega ter eksplicitnega znanja na osebnem 
in medosebnem – organizacijskem nivoju (Tsai, Li, 2007). Sinkula, Baker in Noordewier 
(1997) ugotavljajo sinergijske učinke organizacijskih vrednot, procesiranja informacij o trgu, 
pri čemer prihaja do sinergij pri posodabljanju strategije organizacije in izvajanju aktivnosti 
(Tsai, Li, 2007). Ta dejstva podpirajo obstoj pozitivne povezave med kulturo tržne 
naravnanosti in resursi, povezanimi z znanjem (Baker, Sinkula, 1999).    
 
Temeljni cilj organizacije z visoko tržno naravnanostjo je zadovoljstvo strank, zato dajo 
prioriteto učenju: 1) o strankah (kaj želijo, česa ne marajo, njihove percepcije, zadovoljstvo 
...); 2) o drugih dejavnikih, ki vplivajo na stranke (konkurenca, gospodarske razmere, socialno 
kulturni trendi …); 3) sposobnosti vpliva in zadovoljevanja strank (tehnologija, predpisi …) 
(Baker, Sinkula, 2009). Tržna naravnanost je pozitivno povezana z  aktivnostmi: zbiranjem, 
posredovanjem, interpretacijo in hranjenjem informacij (Sinkula, 1994). Tržna naravnanost in 
naravnanost k učenju skupaj vplivata na procesiranje informacij (Baker, Sinkula, 1999) in 
učenje dvojne zanke (Santos-Vijande, Sanzo-Perez, Alvarez-Gonzalez, Vazquez-Casielles 
2005).   
 
Tržna naravnanost označuje zbiranje tržnih informacij, njihovo generiranje in posredovanje 
(Kohli, Jaworski, 1990). Sposobnost zaznavanja trga je povezana z zbiranjem, 
interpretiranjem informacij o trgu, strankah, konkurentih in tehnologijah, vključuje 
shranjevanje in dosegljivost informacij – organizacijski spomin (Day, 1994; Cohen, 
Levinthal, 1990). Sposobnost zaznavanja trga temelji na konceptu absorpcijskih sposobnosti 
organizacije (Cohena, Levinthala, 1990). Pomembna je hitrost, pomembno je uporabiti 
znanje, posnemati prednosti in procese pred aktualnimi konkurenti oziroma pred podjetji v 
povezanih in drugih panogah (Dickson, 1992 v Olavarrieta, Friedmann, 2008). 
 
Formalno učenje poteka v treh stopnjah: zbiranje, posredovanje in skupna interpretacija 
informacij (Sinkula, 1994). Slater in Narver (1995, str. 63) sta učenje opredelila kot: »razvoj 
novega znanja oziroma razmišljanja, ki potencialno lahko vpliva na vedenje«. Organizacijsko 
učenje je lahko prilagoditveno oziroma generativno (Senge, 1990).  Prilagoditveno učenje 
poteka po sekvencah, postopno in je tradicionalno povezano z aktivnostjo. Generativno učenje 
pa je učenje višje oblike, povezano z željami in dolgoročnimi cilji organizacije, njeno vizijo, 
kupci, kapacitet (Slater, Narver, 1995, str. 64). Sinkula ugotavlja, da je naravnanost k učenju 
predvsem prilagoditvena, čeprav bi morala biti generativne narave (Baker in Sinkula, 1999; 
Sinkula, 1994). Kratkoročna naravnanost k učenju vpliva na dinamiko procesiranja informacij 
in trženja, dolgoročno pa vodi k uspešnosti organizacije in izgradnji konkurenčnih prednosti 
(Baker, Sinkula, 1999; Day, 1994; Sinkula, 1994).    
 
Dinamika okolja in prijaznost gospodarskega okolja pogojuje strukturo in strategijo 
organizacije (Miller, Friesen, 1984); organizacije so inovativne v svojem razvoju. Z učenjem 
organizacija spodbuja tržno naravnano vedenje (Day, 1994) Postopoma spreminja vedenje in 
odnos do učenja ter postaja tržno naravnana (Day, 1994; Slater, Narver, 1994).  
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Z namenom bolje pojasniti povezanost tržne naravnanosti z uspešnostjo organizacije so 
raziskovalci začeli proučevati kompleksnejše modele, ki vključujejo koncepte 
organizacijskega učenja (Slater, Narver, 1995; Baker, Sinkula, 1999), inovacij (Hurley, Hult, 
1998; Han, Kim, Srivastava, 1998), podjetniške naravnanosti (Slater, Narver, 2000; Matsuno, 
Mentzer, Ozsomer, 2002) ali pa tržno naravnanost umeščajo v model vpliva trženjskih 
resursov na uspešnost (Hooley et al., 2005). 
 
Tržna naravnanost predstavlja kulturni temelj učeče organizacije (Slater, Narver, 1995), kar 
omogoča višji nivo organizacijskega učenja (Deshpande et al., 1993). Vrednote učenja se 
kažejo v treh smereh: pripadnosti k učenju, odprtosti za ideje, skupni viziji (Day, 1994; 
Sinkula et al., 1997). Tržno naravnana kultura omogoča razvoj tržnih informacijskih 
inteligenčnih sistemov o strankah, konkurentih in drugih dejavnikih ter s tem oblikuje 
vrednote in aktivnosti povezane z inovacijami izdelkov, storitev in oblikovanjem dodane 
vrednosti.  
 
Tržna naravnanost, podprta z duhom podjetništva in ustrezno organizacijsko klimo, strukturo, 
procesi in pobudami v smislu dodane vrednosti, vodi k učinkovitosti (Desphande, Webster, 
1989). Lai et al. (2009) ugotavljajo pozitivno povezanost tržne naravnanosti in medosebnega  
učenja ter uspešnosti organizacije. Potrebno je prepoznavati in izkoristiti tržne priložnosti 
(Wiklund, Shapherd, 2003), poznati in razumeti navade, potrebe in želje strank, opredeliti 
tržno vrednost odkritij in predvideti tehnološke spremembe (Hamel, Prahalad, 1991), ter na 
podlagi tega pripraviti boljšo ponudbo kot konkurenca (Slater, Narver, 2000).  
 
Strategije tržne diferenciacije omogočajo podjetju edinstvenost pri trženju širšemu izboru 
kupcev, geografskih področij in izdelkov (Li, 2001). Strategija vključuje preoblikovanje in 
uporabo novega in obstoječega znanja z interakcijo med zaposlenimi. Rezultat novega znanja 
so tudi novi izdelki in storitve za stranke (Earl, 2001 v Law et al., 2008). Boljše razumevanje 
strank in sposobnost razvoja oziroma zagotavljanja novih izdelkov in storitev (Day, 1994). 
Inovacije so pogosto povezane z uporabniki novih tehnologij, ki še ne znajo jasno opredeliti 
potreb za še neopredeljene rešitve, zato morajo inovatorji koristiti informacije o skritem 
znanju uporabnikov (Cohen, Levinthal, 1990; Shane, 2000; von Hippel, 1994). Skrito znanje 
(Nonaka, Takeuchi, 1995) prehaja v eksplicitno znanje in obratno, tekom prehajanja se kreira 
novo znanje. Zaposleni potrebujejo proces socializacije, interakcijo med njimi samimi, da 
pride do izmenjave tacitnega znanja in reševanja problemov pri delu. Tacitno znanje se bo 
skozi proces eksternalizacije (z dialogom, prispodobami in analogijami) preoblikovalo v 
eksplicitno znanje skozi proces eksternalizacije. Svieby (1996 v Tsai, Li, 2007) ugotavlja, da 
se novo oblikovano znanje lahko uporabi za več različnih stvari. Proces kombinacije vključuje 
dokumentiranje in kombiniranje novega znanja za oblikovanje novih možnosti trženja 
(Sharrkie, 2003 v Tsai, Li, 2007). Novo kreirano znanje in obstoječe znanje se v procesu 
kombinacije kombinira, popravlja in posreduje v bolj kompleksni obliki eksplicitnega znanja 
(Nonaka, Konno, 1998). V procesu internalizacije se v podjetju eksplicitno znanje preoblikuje 
v tacitno z učenjem ob delu, z učenjem na delu in z opazovanjem. To se kaže v vključevanju 
kreiranega znanja v proces oblikovanja in vodenja tržnih strategij (Tsai, Li, 2007).  
 
Povezanost tržne naravnanosti in kreiranja znanja omogoča tržno naravnana strateška 
partnerstva, kjer organizacije sodelujejo pri izmenjavi informacij o trgu, o proizvodnji in 
izdelkih, kar ponuja edinstveno platformo razvoja novega znanja, novih izdelkov in storitev 
(von Krogh et al., 2001). Partnerji sodelujejo zaradi skupnega interesa, doseganja ciljev in 
tudi delitve rezultatov.  
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Tržna naravnanost in inovacije. Inovacije so rezultat kreiranja in upravljanja znanja (Liao, 
Fei, Liu, 2008). Za uspešnost inovacij na trgu je potrebno znanje o kupcih in konkurentih 
(Atuahene-Gima et al., 2005, 2007; Day, 1994; Kohli, Jaworski, 1990; Narver, Slater, 1990), 
medfunkcijsko sodelovanje (Kahn, Maentzer, 1998 v De Luca, Atuahene-Gima, 2007) in 
integriranje znanja (Maltz, Kohli v De Luca, Atuahene-Gima, 2007). Zbiranje in uporaba 
informacij o kupcih in konkurentih z namenom sprejemati boljše določitve ima pozitiven 
vpliv na poslovanje (Keh et al., 2007). Medfunkcijsko sodelovanje je pomembno pri trženju, 
raziskavah, razvoju in ostalih fazah inoviranja (Li, Cantalone, 1998). Integriranje znanja 
vključuje: analizo, interpretacijo, integriranje tržnega in drugega znanja med poslovnimi 
enotami. Znanje se odraža v konceptu tržne naravnanosti (Atuahene-Gima, Slater, Olson, 
2005; Jaworski, Kohli, 1993). 
 
Tržna naravnanost in učenje enojne zanke (Cui, Zheng, 2007). Organizacijsko učenje vodi 
v vedenjske spremembe in izboljšanje organizacijske uspešnosti z izboljšanjem akcijske 
naravnanosti in učinkovite uporabe (Slater, Narver, 1995). Z razumske perspektive poznamo 
dve vrsti organizacijskega učenja: prilagodljivo in generativno (Senge, 1990). Prilagodljivo 
učenje se odraža v vrsti prepoznanih in neprepoznanih sestavin, povezanih z okoljem in 
organizacijo. Generativno učenje se odraža, kadar se organizacija dolgoročno odloča glede 
poslanstva, ciljnih skupin, kapacitet oziroma strategije. Prilagodljivo in generativno učenje se 
odraža v visokem ali nizkem nivoju učenja oziroma v učenju enojne oziroma dvojne zanke 
(Argyris, 1999; Arthur, Aiman-Smith, 2001). 
 
Kohli, Jaworski (1990), Day (1994) in Sikhula (1994) se strinjajo, da tržna naravnanost in 
celoten sistem vrednosti ponujata velike možnosti delitve informacij in doseganje konsenza o 
njihovem pomenu. Zaradi zunanjih vplivov na razvoj informacij o kupcih in konkurentih je 
marketinški sistem poslovanja naravnan k upoštevanju razvoja potreb in razvojnih potreb 
strank ter odzivu nanje z inovacijami na izdelkih in proizvodih. Tovrstna tržna naravnanost je 
v povezavi z učečo organizacijo. 
 
Učenje enojne zanke je rutinsko – povečevanje, konzervativnih procesov, ki podpirajo 
stabilne povezave in vključujejo obstoječa pravila. Predstavlja prepoznavanje in korekcije 
napak v okviruobstoječih pravil (Argyris, 1999; Arthur, Aiman-Smith, 2001). Tržna 
naravnanost kot učenje enojne zanke vodi k izkoriščanju obstoječih tehnologij, rutin in 
procesov (Dickson, 1992 v Cui, Zheng, 2007). Stranke in konkurenti ter medfunkcijska 
koordinacija se osredotočajo le na področje znotraj meja. Mejo učenja predstavlja 
organizacijsko učenje enojne zanke, ki je običajno osredotočeno na področja in priložnosti v 
okviru tradicionalnih področij aktivnosti organizacije. Nivo razumevanja in vrednot se pri tem 
načinu bistveno ne spreminja. 
 
Tržna naravnanost ter učenje dvojne zanke. Učenje dvojne zanke je iskanje možnosti 
izkoriščanja in iskanja alternativnih rešitev, pravil, tehnologij, ciljev in možnosti (Cui, Zheng, 
2007). Ta način učenja deluje neusklajeno z organizacijskimi normami, s tem, da postavljamo 
nove prioritete in preverjanje obstoječih navad s prestrukturiranjem, skupaj s povezanimi 
strategijami in dejstvi. Učenje dvojne zanke omogoča organizaciji preskok iz obstoječega 
stanja oziroma oblikovanje novih navad z omogočanjem različnih variant  razmišljanja in dela 
(Argyris, 1999; Arthur, Aiman-Smith, 2001). Učenje dvojne zanke predstavlja prelom 
obstoječih okvirov in naj bi bil usmerjen bolj v iskanje konkurenčnih prednosti organizacije 
kot učenje enojne zanke (Slater, Narver, 2005). Učenje dvojne zanke omogoča pogled naprej 
in zmanjšuje frekvenco in intenzivnost morebitnih šokov (Day, 1994; Sinkula, 1994). To je v 
pomoč pri zmanjšanju vtisa zapletene kompleksnosti, ki lahko povzroči strateško paralizo. 
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Učenje dvojne zanke se osredotoča na učinkovito zadovoljevanje latentne potrebe z novimi 
izdelki in novimi načini poslovanja (Day, 1994). To neposredno vodi v dobre rezultate, kot so 
uspehi z novimi izdelki in visokimi ROA. Učenje dvojne zanke je pozitivno povezano z 
učinkovitostjo in prilagodljivostjo uspešnosti organizacije (Cui, Zheng, 2007).Učenje in tržna 
naravnanost sta tesno povezana z uspešnostjo organizacije (Slater, Narver, 2000). 
 
H5: Tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v organizaciji in 
obratno.  

3.2.6. Kreiranje znanja – uspešnost organizacije 

 
Organizacijska teorija resursov prepoznava znanje kot strateški resurs organizacije (Desouza, 
2003; Grant, 1996; Hunt, Duham, 2002). Sposobnost kreiranja in uporabe znanja omogoča 
razvoj konkurenčne prednosti, ki jo je težko posnemati (Chia, 2003; Grant, 1996; Kogut, 
Zander, 2003; Nonaka, Takeuchi, 1995). Znanje vključuje značilnosti: heterogenost, 
edinstvenost in neprenosljivost (Barney, 1991; Grant, 1996; Wittmann et al., 2009).  
Organizacije, ki bolje izrabljajo procese kreiranja znanja, povezujejo znanje na nove, 
dosegljive načine in razvijajo tržno ponudbo z dodano vrednostjo za stranke (Nonaka, Konno, 
1998). Kreiranje znanja ima pomembno vlogo za uspešnost organizacije (Kogut, Zander, 
2003; Nonaka, Takeuchi, 1995; Chia, 2003 in drugi). Organizacije, ki bolje kreirajo novo 
znanje, ga lahko povezujejo na različne načine in oblikujejo boljšo vrednost za stranke.  
 
Organizacijsko učenje se odraža v kreiranju novega znanja, v organizaciji s potencialom 
vpliva na vedenje organizacije. To učenje je pomembna determinanta konkurenčne prednosti 
in poslovne uspešnosti (Fiol, Lyles, 1985; Sinkula, 1994).  Organizacijsko učenje je proces, ki 
ga podpira sposobnost organizacije zaznave trga,  absorpcije novih informacij, njihovo 
posredovanje, interpretacija in shranjevanje za mogočo kasnejšo uporabo (Day, 1994; Huber, 
1991). Sposobnost zaznave trga je po mnenju nekaterih avtorjev najpomembnejši resurs 
(Narver et al., 2004; Sinkula, 1994). Sposobnost spremljave trga in absorbiranja prihajajočih 
informacij je pomembna za uvajanje tržnih in tehnoloških sprememb – porast količine 
dosegljivih podatkov zahteva njihovo upoštevanje – in uporabo na trgu (Olavarrieta, 
Friedmann, 2008).  
 
Znanje se kreira z dinamično interakcijo med tacitnim in eksplicitnim znanjem v SECI 
procesih (Nonaka, 1994). Socializacija je proces oblikovanja skupnega znanja na podlagi 
znanja posameznikov. Običajno socialna interakcija in percepcija pomagata zaposlenim 
izmenjevati socialne poglede in izkušnje (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Če zaposleni 
čutijo s sodelavci, pride do izmenjave različnih oblik znanja za svoje delo in reševanje 
problemov (Becerra-Fernadez, Sabherval, 2003) in se gre preko medsebojnih ovir pri 
komunikaciji ((Nonaka, Toyama, Nagata, 2000). Socialni procesi medsebojne izmenjave 
znanja bolje potekajo v pravičnih okoljih, z medsebojnim zaupanjem in pripadnostjo (De 
Clercq et al., 2009). 
 
V procesu socializacije se organizacija preoblikuje in uporablja tacitno znanje za izboljšanje 
skupnega učenja ter izboljšanje zaloge znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama, 
Nagata, 2000). Ko se tacitno znanje pretvarja v eksplicitno, je lažje razumljivo za zaposlene. 
Eksternalizacija omogoča pojasnjevanje s slikami, idejami, koncepti in informacijami, 
potrebnimi za razvoj inovacij in novih izdelkov. Novo znanje se lahko posreduje 
posameznikom, skupinam ali pa zaposlenim v organizaciji (Nonaka, Takeuchi, 1995; Nonaka, 
Toyama, Konno, 2000). Organizacija lahko uporabi procese kombinacije za oblikovanje 
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novega znanja na podlagi obstoječega znanja in oblikuje nove aplikacije znanja (Nonaka, 
Toyama, Konno, 2000). Novo znanje omogoča inovacije izdelkov in storitev oziroma 
uvajanje izboljšav, omogoča izboljšanje učinkovitosti, zmanjševanje potrebnih operacij in 
stroškov (Grant, 1996). V procesu internalizacije se znanje preoblikuje v organizacijski 
spomin, se aktualizira v razvoju novih izdelkov oziroma proizvodnih procesih (Nonaka, 
Toyama, Konno, 2000). SECI model kreiranja znanja preoblikuje znanje v poslovno vrednost 
in rezultate, ki se kažejo v novih izdelkih, nižjih stroških, učinkovitosti in konkurenčnih 
prednostih (Chia, 2003; Nonaka, Toyama, Konno, 2000).   
 
Procesi v spirali SECI se ponavljajo in se odražajo v poslovnih vrednotah in rezultatih: v 
učinkovitosti, izboljšavah in inovacijah (Nonaka, Toyama, Nagata, 2000). V procesih 
kreiranja znanja gredo organizacije tudi prek svojih okvirov in vključujejo partnerje, 
dobavitelje ter tudi kupce. Skozi procese organizacija kreira znanje in se na trgu odziva hitreje 
kot konkurenca (Droge et al., 2003 v Tsai, Li, 2007).  
 
Povezanost kreiranja znanja z uspešnostjo je raziskovalo in analiziralo že več avtorjev. Na 
primer: Wiklund in Shepherd (2003) ugotavljata pozitivno povezanost med kreiranjem znanja 
in uspešnostjo organizacije; Tsai in Li (2008) sta analizirala proces dinamičnega kreiranja 
znanja v povezavi s strategijo novih organizacij in njihovo uspešnostjo. Ugotovila sta, da je  
kreiranje znanja mediator med strategijo organizacije in uspešnostjo; podobno sta  Olavarrieta 
in Friedmann (2008) ugotovila, da resursi, ki temeljijo na znanju, posredno vplivajo na tržno 
naravnano kulturo in uspešnost.  
 
H6: Kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno  uspešnost. 
 

4. METODOLOGIJA DELA 

V četrtem poglavju Metodologija dela najprej predstavimo raziskovalno metodologijo, 
predstavimo raziskovalni instrument, metrike: podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, 
kreiranje znanja, uspešnosti ter razvrščanja organizacij. V nadaljevanju predstavimo še 
določitev vzorca, način anketiranja in  izbor statističnih metod. 
 
Raziskave smo se lotili po korakih, najprej smo proučili objavljeno znanstveno in strokovno 
literaturo ter vire, jih analizirali, nakar so sledile natančnejša opredelitev raziskovalnega 
problema, izdelava modela in opredelitev raziskovalnih hipotez. Preden smo se lotili izdelave 
vprašalnika in natančne opredelitve modela, smo preverili stališča podjetnikov do 
postavljenega integrativnega modela in njegovih dimenzij. Ključne dimenzije modela so 
konstrukti: podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, kreiranje znanja in uspešnost podjetja. 
Z odprto diskusijo s podjetniki smo preverjali njihova razmišljanja in mnenja. Poleg 
neformalnih diskusij smo v pripravljalni fazi opravili dva nestrukturirana poglobljena 
intervjuja z direktorjema dveh podjetij v sistemu KD Group. Zanimal nas je odnos do znanja 
zaposlenih, kaj jim pomeni znanje, odprtost do prenosa in širjenja informacij ter razmišljanje 
o kreiranju novega znanja.   
 
V naslednjem koraku smo začeli izdelovati vprašalnik. Zbrali in primerjali smo različne 
merilne lestvice podjetniške naravnanosti, tržne naravnanosti, kreiranja znanja, kapitala 
znanja in uspešnosti podjetja. Primerjali smo namen in cilje merjenja s posameznimi 
vprašalniki ter rezultate meritev z ugotovitvami predhodnih raziskav. Nato smo izdelali 
vprašalnik, ga oblikovali in ga posredovali v testiranje trem podjetnikom. Kasneje smo se z 
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njimi dobili, prediskutirali dileme in nejasnosti v povezavi z odgovori na vprašanja. S 
pomočjo dobljenih odgovorov in sugestij smo vprašalnik dopolnili in popravili. V naslednjem 
koraku smo dokončno oblikovali vprašalnik, mu dodali spremni dopis in ga razposlali na 
naslove izbranih organizacij.   
 
Sledilo je zbiranje anketnih listov, ki so jih respondenti vračali po pošti. Vračanje anketnih 
listov smo spremljali, izločili nepopolne, preostale vprašalnike pa smo označili ter podatke 
vnesli v bazo podatkov. Zbrane podatke smo statistično obdelali in interpretirali. 

4.1. Raziskovalna metoda 

Uporabili smo metodo anketiranja po pošti. Anketiranje smo izvajali s pošiljanjem poštnih 
pošiljk na  naslove 2500 organizacij. Glede na izbran način komuniciranja in glede na 
dosedanje izkušnje smo izbrali raziskovalni instrument – strukturiran vprašalnik. Pri 
oblikovanju vprašalnika in zbiranju podatkov smo sledili metodologiji in nasvetom, ki jo v 
svojem delu za raziskave po pošti in internetu predlaga Dillman (2000).  Poleg vprašalnika 
smo vsaki poštni pošiljki dodali še spremno besedilo s povabilom k sodelovanju in ponudbo, 
da pošljemo rezultate po končani raziskavi ter kuverto z našim naslovom.  
 
K sodelovanju v raziskavi smo vabili direktorje slovenskih malih in srednje velikih 
organizacij z več kot 6 in manj kot 250 zaposlenimi. Predpostavljali smo, da se bo del 
direktorjev z veseljem odzval na povabilo k sodelovanju pri raziskavi ter izpolnil in vrnil 
pravilno izpolnjene anketne liste. Glede na izkušnje smo od 2500 poslanih pošiljk pričakovali 
dvesto vrnjenih vprašalnikov, kar zadošča priporočilu avtorjev Haira et al. (2010, str. 102), ki 
pravijo, da mora biti za izvedbo faktorske analize na razpolago več kot sto enot. 

4.2. Raziskovalni instrument 

Raziskovalni instrument je vprašalnik (Priloga 2), ki obsega osem strani, dodana pa sta 
naslovnica in spremno besedilo (Priloga 1). Vprašalnik je sestavljen na podlagi izkušenj, 
študija literature in  vprašalnikov predhodnih raziskovalcev. Vprašalnik je strukturiran, 
prevladujejo vprašanja zaprtega tipa. Vprašanja so postavljena v obliki trditev. Anketiranci so 
odgovarjali na vprašanja s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice in tako izrazili svoje 
strinjanje s trditvami. Pri tej lestvici merimo stališča na ordinalni lestvici. Lestvica se v 
statističnih analizah lahko obravnava kot intervalna merska lestvica (Kalton, Vehovar, 2001 v 
Gomzelj Omerzel, 2008). Veliko vprašanj in sklopov vprašanj je bilo že preverjenih v drugih 
raziskavah. 
 
Respondenti so odgovarjali na vprašanja z označevanjem pravilnih v naprej navedenih 
možnih odgovorov oziroma so izrazili svoje stališče – strinjanje glede postavljenih trditev. 
Stališča respondentov smo uporabili s petstopenjsko Likertovo lestvico.  
 
Vprašalnik sestavlja več sklopov: v prvem delu so vprašanja, namenjena preverjanju 
podjetniške naravnanosti, v drugem delu smo preverjali tržno naravnanost, sledijo vprašanja, 
namenjena preverjanju kreiranja znanja in kapitala znanja v podjetju. Zadnji sklop vprašanj pa 
je namenjen identifikaciji oziroma razvrstitvi organizacij ter stališčem podjetnikov glede 
uspešnosti podjetja. 
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V pilotni raziskavi smo vprašalnik predhodno testirali pri treh podjetnikih. Pripombe, 

sugestije in izkušnje smo upoštevali in popravili posamezna vprašanja v vprašalniku.  

4.2.1. Merjenje podjetniške naravnanosti  

 
Covin in Slevin (1988 v Kreiser, Davis, 2010, str. 40) predlagata, da je podjetniško 
naravnanost organizacije najbolje meriti kot nivo, do katerega je vršno vodstvo pripravljeno 
prevzemati poslovno tveganje, uvajati spremembe in inovacije za doseganje konkurenčnih 
prednosti ter se spoprijeti z izzivi drugih podjetij. Covin in Slevin (1989) povezujeta 
spremenljivke podjetniške naravnanosti s strukturo podjetja in razmerami v okolju. Določila 
sta temeljne dimenzije podjetniške naravnanosti: inovativnost, proaktivnost in prevzemanje 
tveganj. Tem dimenzijam sta Lumpkin in Dess (1996) dodala še avtonomijo in konkurenčno 
agresivnost.  

 
Pri sestavljanju vprašalnika smo upoštevali vprašalnike predhodnih študij, ki so bili podlaga 
številnim raziskavam (Rauch et al., 2009). Vprašanja, povezana s proučevanjem podjetniške 
naravnanosti (inovativnost, proaktivnost, prevzemanje tveganj), so povzeta po dveh avtorjih – 
Covinu in Slevinu (1989). Njun vprašalnik temelji na predhodnem razvoju avtorjev 
Khandwala (1977 v Kreisner, Davis, 2010) ter Millerja in Friesena (1982) in Millerja (1983).  
Originalno lestvico proaktivnosti sta dodelala Lumpkin in Dess (1996, 2001). Metrika 
konkurenčne agresivnosti avtonomnosti je povzeta po avtorjih Lumpkinu in Dessu (1996, 
2001, 2005). 
 
S pomočjo zgledov smo sestavili sklop trditev za merjenje stališč glede podjetniške 
naravnanosti. Podjetniško naravnanost smo merili v predlaganih petih dimenzijah: 
inovativnosti, prevzemanju tveganj, proaktivnosti, konkurenčni agresivnosti in avtonomiji.  
 
Inovativnost odraža željo po podpori kreativnosti, poskusom in uvajanju novih 
izdelkov/storitev in novosti, tehnološkemu voditeljstvu, raziskavam in razvoju novih 
procesov. Merili smo jo z ugotavljanjem stališč do raziskav in razvoja, novih izdelkov in 
storitev, drugih novosti in sprememb.   
 
Prevzemanje tveganj predstavlja prevzemanje pobud za vstop na neznane nove trge z 
negotovim izidom in večjim zadolževanjem. Prevzemanje tveganj smo preverjali z 
nagnjenostjo k tveganim projektom, kako se lotevajo doseganja ciljev v poslovnem okolju in 
ali dajo prednost doseganju maksimiranih dobičkov pred negotovostjo. 
 
Proaktivnost se odraža v odnosu organizacije do tržnih priložnosti s prevzemanjem iniciative.  
Proaktivno vedenje smo merili s stališčem do: uvajanja novosti pred konkurenti, ki jih nato 
konkurenca posnema, ter prevzemanja pobud za nove izdelke in storitve pred konkurenti; 
želje biti korak pred konkurenti.   
 
Konkurenčna agresivnost se pokaže v odzivu organizacije na konkurente in povpraševanje.  
Spremljali smo jo z merjenjem stališč, kako reagirajo na aktivnosti konkurence in  
konkurenčni nastop. Merjenje konkurenčne agresivnosti temelji na študiji avtorjev Lumpkina 
in Dessa (1996; 2001; 2005). Vsebina meritev je naslednja: 1) tipično prilaganje na aktivnosti 
konkurence, 2) uporaba tržnih strategij (vstop na nove trge z nižjimi cenami,  posnemanjem 
poslovnih praks uspešnih konkurentov, uporaba preoblikovanih novih izdelkov in tehnologij), 
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vzpostavitev konkurenčne pozicije in izkoriščenje priložnosti za oblikovanje prednosti; 
agresivno in intenzivno konkurenčnost. 
 
Glede na razpoložljivo literaturo, posebej pa glede na študijo avtorjev Lumpkina in 
Lichtensteina (2005), smo oblikovali še merilno lestvico za merjenje avtonomije. Avtonomija 
je opredeljena kot neodvisna aktivnost posameznikov oziroma timov pri oblikovanju 
poslovnih konceptov oziroma vizije in njenega uresničevanja. Avtonomijo smo merili z 
merjenjem stališč do aktivnosti posameznikov pri uveljavljanju idej, samoiniciativni in novih 
pristopih k organizaciji. Indikatorji avtonomije so; 1) vršno vodstvo podpira programe in 
iniciativo ustvarjanje podjetniške klime; 2) kreativno razmišljanje in viharjenje možganov o 
poslovnih idejah je sprejemljivo; 3) potrebne strukturne spremembe, na primer oblikovanje in 
uvajanje manjših avtonomnih skupin za generiranje in uvajanje novih idej. 

4.2.2. Merjenje tržne naravnanosti  

 
Trženje je funkcija, ki spremlja želje in potrebe strank, se nanje odziva in skrbi za 
informiranje vseh v organizaciji, za skupno oblikovanje kar največje dodane vrednosti. 
Organizacija mora skrbeti za pripadnost strank s kakovostjo, dodatnimi storitvami in 
inovacijami (Kara et al., 2005). Na razpolago je več metrik ugotavljanja tržne naravnanosti. 
Kaynak in Kara (2004) navajata več avtorjev, ki so razvijali posamezne metrike: Churchill 
(1979), Desphande (1993), Wrenn (1997), Wrenn, La Tour, Calder (1994), Kohli, Jaworski 
(1990) ter Slater, Narver (1990). Hamburg in Pfleser (2000 v Langerak, 2003) sta proučevala 
različne študije tržne naravnanosti in jih združila v dve komplementarni obliki: vedenjsko in 
kulturno.  
 
Vedenjski vidik tržne naravnanosti se nanaša na tržni/inteligenčni sistem, povezan z  
zbiranjem informacij o obstoječih in latentnih potrebah strank, posredovanjem informacij in 
odzivom organizacije na zbrane informacije (Kohli, Jaworski, 1990). Bistveno je 
osredotočenje na trg, medfunkcijska koordiniranost in osredotočenje na aktivnosti, povezane s 
procesiranjem informacij. Tržno naravnanost povezujeta z zbiranjem informacij o obstoječih 
in bodočih potrebah strank, o poslovnem okolju, s posredovanjem informacij in odzivom 
organizacije na posredovane informacije.  
 
Kulturni vidik tržne naravnanosti je povezan s kulturo organizacije, s stalnim kreiranjem večje 
vrednosti za stranke (Desphande, Farley, Webster,1993; Narver, Slater, 1990, 1999). Narver 
in Slater (1990) ločita tri smeri tržne naravnanosti (naravnanost k potrošnikom, naravnanost h 
konkurentom in medfunkcijsko naravnanost) in dva kriterija odločanja (osredotočenje na 
dolgoročnost poslovanja in osredotočenje na dobiček). Kultura organizacije oblikuje okolje, 
ki maksimira priložnosti za učenje o trgu, razdeljevanje informacij, skupno interpretacijo in 
koordinacijo aktivnosti (Slater, Narver, 1995). Rezultat je skupno oblikovanje vrednosti za 
stranke, povezani nastop zaposlenih in organizacije in večja uspešnost.  
 
Vsebinska okvirja ugotavljanja tržne naravnanosti avtorjev Jaworskega in Kohlija (1990) ter 
Slaterja in Narverja (1990) imata stične točke: upoštevanje strank, povezovanje različnih 
funkcij in izkoriščanje priložnosti (Kaynak, Kara, 2004). Raziskave kulturnega vidika tržne 
naravnanosti običajno merijo tudi vedenjske parametre (Hamburg, Pfleser, 2000 v Langerak, 
2003).  
 
V disertaciji smo se pri opredelitvi tržne naravnanosti naslonili na stališča avtorjev 
Jaworskega in Kohlija (1990, 1993), da je tržna naravnanost vezana na oblikovanje, 
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posredovanje informacij ter njihova uporaba. Povezana je z inteligenčnimi procesi, ki so jedro 
tržne naravnanosti, vezani na kompetence, vključujejo veščine ter socialni kapital 
posameznikov in skupin za doseganje ciljev (Teece et al.,1997). Organizacija mora vedeti, 
katere informacije potrebuje in kje so, kako jih zbrati in uporabiti hitreje od konkurence. 
Alvarez in Busenitz  (2001 v Bhuian et al., 2005) ugotavljata, da organizacijsko znanje 
pogosto ni koordinirano, ampak je neenakomerno razpršeno v podjetju. Študije vedenjskega 
vidika organizacije strokovnjaki pogosto povezujejo s podjetništvom (Atuahene-Gima, Ko, 
2001; Barret, Weinstein, 1998). 
 
Kohli, Jaworski in Kumar (1993) so razvili metriko z dvajsetimi vprašanji (MARKOR), z njo 
proučujejo tržno naravnanost podjetja glede zbiranja podatkov, njihovega posredovanja in 
odziva na informacije. Drugo prav tako pomembno matriko s 15-imi vprašanj sta razvila 
Narver in Slater (1990). Podobno metriko ugotavljanja tržne naravnanosti kot nabor stališč z 
9-imi vprašanji so razvili Desphande, Farley, Webster (1993). Kasneje sta Desphande in 
Farley (1998) razvila metriko MKTOR. Primerjava metrik MARKOR in MKTOR kaže, da 
sta si metriki teoretično podobni. V kolikor gre za pojasnjevanje uspešnosti, Oczkowski in 
Farrell (1998) dajeta prednost MKTOR lestvici, ki omogoča ugotavljanje treh temeljnih oblik 
tržne naravnanosti: naravnanost k potrošnikom, naravnanost h konkurentom in medfunkcijsko 
naravnanost. Po drugi strani pa MARKOR omogoča ugotavljanje generiranja tržnih 
informacij, posredovanja informacij in odziva na informacije. Glede na ugotovitve avtorjev 
Narverja in Slaterja (1990) je MKTOR metrika močneje vezana na uspešnost podjetja kot 
MARKOR, saj je v celoti osredotočena na posredovanje vrednosti in uspešno poslovanje 
podjetja. Raziskovalci uporabljajo metriko tudi v nekoliko prilagojeni obliki glede na 
področje raziskovanja (na primer: Morgan, Vorhies, Mason, 2009). V Sloveniji so 
raziskovalci tržne naravnanosti uporabili MKTOR metriko (Bodlaj, 2010), MARKOR 
metriko pa so porabili (Bodlaj, 2010): Trošt (2001, 2002) ter Rojšek, Trošt in Bodlaj (2003). 
 
V disertaciji smo tržno naravnanost ugotavljali z nekoliko  prilagojeno MARKOR metriko. 
Metrika temelji na konceptu avtorjev Kohlija, Jaworskega in Kumarja (1993) ter dopolnitvah 
avtorjev Selnesa, Jaworskega in Kohlija (1996) ter Kaynaka in Kare (2004). Metrika je 
sestavljena iz treh delov: pridobivanje informacij, posredovanje informacij in odziv na 
informacije, skupno jo sestavlja 32 trditev. Na posamezne trditve respondenti izrazijo svoja 
stališča/strinjanje v skladu s petstopenjsko Likertovo lestvico, s stopnjami od nikakor se ne 
strinjam, se ne strinjam, ne vem, se strinjam in zelo se strinjam.    
 

Merjenje kreiranja znanja   

 
V disertaciji smo za merjenje procesov kreiranja znanja uporabili petstopenjsko Likertovo 
lestvico. Merili smo štiri dimenzije procesov dinamičnega kreiranja organizacijskega znanja  
po modelu SECI: socializacijo, eksternalizacijo, kombinacijo in internalizacijo, (Nonaka, 
1994; Nonaka, Takeuchi, 1995). Proces socializacije smo merili s preverjanjem trditev, 
povezanih s sodelovanjem pri projektih, raziskavah in razvoju med oddelki, organiziranjem 
sestankov z namenom viharjenja možganov, kroženjem zaposlenih po različnih delovnih 
mestih in njihovo spoznavanje z različnimi strokovnimi področji; vključevanjem mentorjem 
in delo z eksperti, vključevanjem ekspertov znanja. Proces eksternalizacije smo merili s 
preverjanjem strinjanja s trditvami glede: uporabe tehnike reševanja problemov s študijo  
primerov, organiziranja delavnic s skupinsko dinamiko in druge metode skupinskega učenja, 
objav strokovnih ugotovitev, oblikovanja modelov na podlagi primerjav in analogij, zbiranja 
in posredovanja odkritij. Proces kombinacije smo merili s preverjanjem stališč glede: dostopa 
do podatkov prek interneta, uporabe podatkov, objavljenih na internetu, uporabe podatkovnih 
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baz in drugih razpoložljivih resursov. Proces internalizacije pa s preverjanjem stališč glede: 
usposabljanja na delu, učenja z delom, učenja z opazovanjem ter organizacije medsebojnih 
srečanj.   
 
Uporabljeno metriko so v novejših študijah uporabili: Becera-Fernandez, Sabherval 
(2003),Chou, He (2004), Chou, Chang, Tsai in Cheng, (2005), Cui, Zheng (2007), Li, Huang 
in Tsai (2009), Tsai in Li, (2007) in drugi.   

4.2.4. Merjenje uspešnosti organizacije  

V študiji smo uspešnost organizacije merili po metodologiji avtorjev Murphyja et al. (1996), 
ki temelji na treh dimenzijah: učinkovitosti, rasti in dobičku. Stališča respondentov do trditev  
smo preverjali s petstopenjsko Likertovo lestvico. Respondenti so vrednotili uspešnost 
organizacije glede na konkurente. Njihova stališča so povezana z rastjo, učinkovitostjo in 
dobičkonosnostjo. Tri trditve so bile vezane na rast: rast prodaje, povečanje števila 
zaposlenih in povečanje tržnega deleža; tri trditve povezane z učinkovitostjo organizacije: 
donosnosti vloženih sredstev – torej naložbe, ki je razmerje med dobičkom in sredstvi, 
vloženimi v naložbo (ROI – angl. return on investments), dobiček glede na sredstva ali 
obveznosti do resursov sredstev (ROA – angl. return on assets), kot razmerje med dobičkom 
in vloženimi lastnimi sredstvi delničarja (lastnika), kar pomeni, da gre za donosnost lastnega 
kapitala, kot razmerje med dobičkom in trajnim kapitalom oziroma dolgoročnimi 
obveznostmi sredstev, kar pomeni, da gre za donosnost vloženega kapitala (ROE – angl. 
return on equity) v zadnjih treh letih; tri trditve pa na dobičkonosnost organizacije: obrat 
prihodka od prodaje, neto pokritja prodaje, bruto pokritja prodaje (Murphy et al., 1996).  

4.2.5. Razvrščanje organizacij   

 
Za razvrščanje organizacij smo uporabili zaprta vprašanja, in sicer smo za opredelitev panoge 
uporabili nominalno lestvico, ordinalno lestvico pa za opredelitev starosti organizacije ter 
njene velikosti (število zaposlenih in vrednost celotne prodaje).  Respondenti so se odločali 
med naborom možnosti oziroma med v naprej določenimi velikostnimi razredi. 

4.3. Določitev vzorca 

Za izvedbo raziskave smo potrebovali vzorec, ki bo ob uporabi predvidene metode zagotovil 
ustrezno število vrnjenih vprašalnikov za analizo. Hair et al. (2010) priporočajo, da naj bo 
velikost vzorca vsaj petkrat večja, kot je število spremenljivk, ki jih proučujemo, idealno bi  
bilo razmerje 10 : 1. V našem primeru je to 200 vrnjenih vprašalnikov. 
 
Vprašalnik skupaj s spremnim dopisom in kuverto s plačano poštnino in naslovom za vrnitev 
izpolnjenega vprašalnika smo razposlali po pošti slovenskim malim in srednje velikim 
organizacijam. Kot osnovni seznam potencialnih naslovnikov poštnih pošiljk smo uporabili 
podatkovno bazo organizacij (IPIS, 2008) s 13.643 naslovi. Iz celotne baze naslovov smo po 
principu slučajnosti izbrali 2500 naslovov, kar bi glede na izkušnje moralo zadoščati za 
pričakovanih 200 vrnjenih vprašalnikov.   
 
Določitev vzorčnega okvira. V disertaciji smo se osredotočili predvsem na male in srednje 
velike organizacije. Te predstavljajo pomemben resurs razvoja nacionalnega gospodarstva  
(Storey et al., 1978 v Spicer, Sadler-Smith, 2006). Najprej smo iz osnovne baze podatkov  
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izločili organizacije, ki so organizirane kot zadruge, v drugem koraku pa še mikro podjetja, ki 
so po opredeljenih podatkih zaposlovala manj kot 6 oseb, in velika podjetja, ki so zaposlovala 
več kot 250 oseb. Iz dobljenega zbira naslovnikov smo izločili še organizacije, katerih 
navedena glavna dejavnost je bila: kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo. Vzorčni okvir so bile 
torej organizacije iz baze IPIS (2008) z več kot 6 in manj kot 250 zaposlenimi, ki niso 
registrirane kot zadruge in nimajo kot temeljno dejavnost navedeno kmetijstvo, ribištvo in 
gozdarstvo. Vzorčni okvir je vključeval 10.905 naslovov.   
 
Določitev vzorca. Iz vzorčnega okvira smo s pomočjo računalniškega programa izbrali 
verjetnostni vzorec skupin. Posamezne skupine smo opredelili na podlagi kriterijev: leto 
registracije organizacije in kriterija števila zaposlenih. Najprej smo v skladu z izbranimi 
kriteriji analizirali strukturo vzorčnega okvira (Tabela 1) in v naslednji fazi v enakih 
medsebojnih razmerji števila zaposlenih in obdobja registracije organizacije (Tabela 2) s 
pomočjo računalnika izbrali verjetnostni vzorec. V celoten vzorec je bilo vključenih 2500 
organizacij. Vse poštne pošiljke so bile naslovljene na direktorja.  
 

Tabela 1: Število organizacij, zajetih v vzorčni okvir po posameznih skupinah (število 
zaposlenih/ obdobje registracije organizacije) 

 
 Število zaposlenih 
  6–9 10–19 20–49 50–99 100–250 

Pred 31.12.1989  210 165 166 92 74 
1. 1990–31. 12. 1999 2995 2092 1401 331 175 
1. 2000–31. 12. 2004 544 1136 360 104 41 

Obdobje 
ustanovitve 
organizacije  

Po 1. 1. 2005 434 289 146 32 8 
 SKUPAJ 4183 3682 2073 559 298 
 

Vir: Lastna raziskava 
 
V vzorec je bilo vključenih 2500 organizacij, od tega 1617 (65 %) ustanovljenih med letoma 
1990 in 2000, 718 (28 %) organizacij je bilo ustanovljenih v obdobju po letu 2000 ter 165 (7 
%) pred letom 1990. Največ organizacij, kar 968 (39 %), vključenih v vzorec, je zaposlovalo 
od 6–9 oseb, med 10–19 oseb je zaposlovalo 853 (34 %) organizacij od 20–49 oseb je 
zaposlovalo 480 (19 %) organizacij, 129 (5 %) jih je zaposlovalo od 50 do 99 oseb, 70 (3 %) 
pa jih je zaposlovalo od 100 do 250 oseb. 
 

Tabela 2: Število organizacij, zajetih v vzorec po posameznih skupinah (število zaposlenih/ 
obdobje ustanovitve organizacije) 

 
 Število zaposlenih 
  6–9 10–19 20–49 50–99 100–250 

Pred 31. 12. 1989  51 38 38 21 17 
1. 1990–31. 12. 1999 690 485 325 77 40 
1. 2000–31. 12. 2004 126 263 83 24 10 

Obdobje 
ustanovitve 
organizacije  

Po 1. 1. 2005 101 67 34 7 3 
 SKUPAJ 968 853 480 129 70 
 
Opomba: V vzorec je vključenih 2500 naslovov.  

 
Vir: Lastna raziskava 
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4.4. Izvedba anketiranja po pošti 

S pomočjo testiranega in prilagojenega vprašalnik smo poslali na izbrani vzorec 2500 
naslovnikov januarja 2010. Vsakemu izmed naslovnikov smo v pisemski pošiljki poslali 
komplet, ki so ga sestavljali spremni dopis s kratkim pojasnilom in s povabilom, anketni 
vprašalnik ter kuverta za povratno pošto z izpisanim naslovnikom (Priloga 1). Vse poštne 
pošiljke so bile naslovljene na direktorja. V pošiljki je bil naveden tudi elektronski poštni 
naslov za morebitne dodatne informacije in možnost, da posredujejo tudi svoj naslov, na 
katerega bodo prejeli povzetek rezultatov raziskave. Naš cilj je bil prejeti 200 vrnjenih 
vprašalnikov. V kolikor število vrnjenih vprašalnikov ne bi bilo zadostno, smo imeli rezervni 
načrt vzpodbujanja k sodelovanju z dodatnimi telefonskimi klici in povabili po elektronski 
pošti.   
 
Poštne pošiljke smo razposlali v zadnjem tednu januarja 2010. Sledilo je obdobje prejemanja 
izpolnjenih vprašalnikov, ki je trajalo do maja 2010. Zadnja pošiljka, zajeta v raziskavi, je 
prispela v mesecu juniju, največ (polovico) pa v prvih dveh tednih. Odziv na poslane 
vprašalnike je potekal v skladu s pričakovanji – do maja 2010 je bilo vrnjenih več kot 200  
vprašalnikov, tako da dodatnih načrtovanih aktivnosti spodbujanja k odgovorom nismo 
izvajali. 
 
Zavrnjene poštne pošiljke. Vse pošiljke niso bile pravilno naslovljene. Razlogi so različni, 
nekatera podjetja več ne poslujejo, nekatera so menjala naslov. Zaradi napačnega naslova oz. 
ker naslovnik ni bil na izbranem naslovu, je bilo zavrnjenih 59 pošiljk. Večino zavrnjenih 
pošiljk smo prejeli v prvih dveh dneh, posamezne pa še precej kasneje. Zadnjo zavrnjeno 
pošiljko smo prejeli meseca marca.  
 
Vsem anketirancem smo ponudili možnost, da jim ponudimo dodatne informacije, povezane z 
raziskavo – 2 sta se odzvala in iskala dodatna pojasnila. 
 
Skupno je bilo vrnjenih 208 vprašalnikov, 14 anketirancev je vrnjenim vprašalnikom priložilo 
svojo vizitko in se priporočilo, da jim pošljemo rezultate raziskave. Zbranih 208 vprašalnikov 
smo pregledali in izločili nepopolno izpolnjene. Tako smo izločili 5 vprašalnikov, 4 ker so bili 
v celoti neizpolnjeni, v enem primeru pa smo prejeli v naši kuverti vprašalnik, ki ni bil 
povezan z našo, ampak z neko drugo raziskavo. Preostale vprašalnike (203) smo označili z 
zaporednimi številkami in jih v enakem vrstnem redu vnesli v bazo, ki smo jo uporabili za 
deskriptivno in faktorsko analizo. 

4.5. Izbor statističnih metod 

Celotno bazo podatkov smo statistično obdelali. Najprej smo v bazo vnesli pravilno 
izpolnjene vprašalnike, opravili deskriptivno analizo za vsako izmed spremenljivk in preverili 
njihove značilnosti ter ali je primerna za nadaljnjo faktorsko analizo (normalnost in 
sploščenost).  
 
Nato smo pregledali in analizirali manjkajoče vrednosti, izločili vprašalnike/enote z več kot 
10 odstotki manjkajočih vrednosti in spremenljivke z več kot 15 odstotkov manjkajočih 
vrednosti. Pri ostalih smo manjkajoče vrednosti vstavili.  
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V naslednjem koraku smo opravili eksplorativno faktorsko analizo. Najprej smo preverili 
primernost podatkov za faktorsko analizo – ali med spremenljivkami obstaja določena stopnja 
povezanosti. Zato smo pregledali korelacijsko matriko, KMO mero primernosti vzorca in 
Barttletov preizkus sferičnosti. Faktorsko analizo smo opravili z metodo maksimalne 
verjetnosti (MLF metodo), pri izračunu smo uporabili metodo poševne rotacije.  Pri določanju 
števila faktorjev smo se odločili za tako število, s katerim smo ohranili kar največ podatkov in 
čim bolje pojasnili proučevani primer. Faktorsko analizo smo izdelali za vsako dimenzijo 
modela.   
 
Eksplorativni faktorski analizi posameznih dimenzij je sledila konfirmativna faktorska 
analiza. S konfirmativno analizo smo preverili, kako merjene spremenljivke zastopajo 
konstrukt. Konfirmativno faktorsko analizo smo opravili v dveh korakih: najprej smo 
analizirali konstrukte posameznih poddimenzij, nato pa še analizo konstruktov posameznih 
dimenzij modela.  
 
Potem, ko smo z eksplorativno faktorsko analizo preverili sestavo posameznih dimenzij in s 
konfirmativno faktorsko analizo preverili konstrukte posameznih poddimenzij in dimenzij, 
smo z metodo strukturnega modeliranja enačb preverili konstrukt integrativnega modela in 
postavljene hipoteze.  
 
Za oblikovanje baze in izračun smo uporabili programsko opremo Excel, SPSS 18 in EQS 
6.1. Posamezni postopki in metode statističnih analiz so predstavljeni na začetku posameznih 
poglavij v nadaljevanju disertacije. 
 

5. EMPIRIČNA RAZISKAVA  

V petem poglavju Empirična raziskava naprej povzamemo kako smo sprejemali in obdelali 
vprašalnike, nato sledi predstavitev ugotovitev deskriptivne statistične analize ter analiza in 
vstavljanje manjkajočih vrednosti.  
 
Vrnjene vprašalnike smo pregledali, izločili nepopolno oziroma napačno izpolnjene, jih nato 
vnesli v bazo, ki smo jo uporabili za deskriptivno analizo,  zatem smo izločili še vprašalnike s 
preveč manjkajočimi vrednostmi, tistim z manj kot 10 % manjkajočimi vrednostmi smo 
manjkajoče vrednosti vstavili. Dopolnjene podatke pa smo uporabili še za faktorsko analizo. 
V tem poglavju obdelujemo deskriptivno analizo, analizo manjkajočih vrednosti in vstavljanje 
manjkajočih vrednosti. 

5.1. Deskriptivna statistična analiza 

Preden začnemo z analizo teoretično integriranega modela medsebojne povezanosti 
podjetniške in tržne naravnanosti ter kreiranja znanja in njihovega vpliva na uspešnost 
organizacij, navajamo nekaj osnovnih podatkov o organizacijah, ki so vrnile izpolnjene 
vprašalnike. 
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Tabela 3: Panoga, v kateri deluje organizacija (vprašanje št. 15)  
 

Panoga Vsi Odstotek (%) 

Bančništvo, investicije, zavarovalništvo 2 1,0 

Gradbeništvo 37 18,2 

Potrošniške storitve 4 2,0 

Proizvodnja hrane in potrošnih dobrin 11 5,4 

Proizvodnja industrijskih dobrin 22 10,8 

Inženiring, raziskave in razvoj 10 4,9 

Rudarstvo, črpanje, nafta 1 0,5 

Konzultantstvo in poslovne storitve 13 6,4 

Trgovina na drobno in debelo 40 19,7 

Transport in javne dobrine 8 3,9 
Drugo 44 21,7 
Neodgovorjeno 11 5,4 
SKUPAJ 203 100,0 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Vrnjeni so bili 203 vprašalniki. Vprašalniki pripadajo organizacijam, ki delujejo v različnih 
panogah (Tabela 3). Med njimi prevladujejo organizacije, ki so svojo dejavnost opredelile kot 
trgovino na drobno in debelo (19,9 %), sledi gradbeništvo (18,9 %), proizvodnja industrijskih 
dobrin (10,9 %) in svetovanje ter druge poslovne storitve. Zanje se je opredelilo 7 odstotkov 
anketiranih, 20 odstotkov pa jih je obkrožilo odgovor drugo, vendar niso posebej navedli 
panoge podjetja. V nekaterih primerih pa ni bila označena nobena možnost. Brez odgovora je 
bilo 5,5 odstotka vrnjenih vprašalnikov.  
 
Organizacije, ki so bile zajete v vzorec, so bile ustanovljene v različnih obdobjih (Tabela 4), 
največ, kar 92 organizacij (45,77 %), jih je bilo ustanovljenih v obdobju od leta 1990 do 2000, 
kar je precej manj od deleža v vzorcu (64,68 %). Že pred tem je bilo ustanovljenih 51 
organizacij (25,37 %). Njihov delež v vzorcu je bil 6,60 odstotka. Po letu 2000 pa je bilo 
ustanovljenih 58 organizacij (28,86 %). Delež teh je podoben deležu v vzorcu (28,72 %). Dva 
respondenta na to vprašanje nista odgovorila.   
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Tabela 4: Primerjava med poslanimi in vrnjenimi vprašalniki glede na obdobje ustanovitve 
organizacije (vprašanje št. 16) 

 
 Poslani vprašalniki Vrnjeni vprašalniki 

Obdobje   Frekvenca Odstotek (%) Frekvenca Odstotek (%) 

Po 1. 1. 2005 212 8,48 22 10,95 
V času od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004 506 20,24 36 17,91 
V času med  1. 1. 1990 in 31. 12. 1999 1617 64,68 92 45,77 
Pred 31. 12. 1989 165 6,60 51 25,37 
SKUPAJ 2500 100,00 201 100,00 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Največje število vrnjenih vprašalnikov pripada organizacijam, ki zaposlujejo med 10 in 19 
oseb (Tabela 5). Temu kriteriju ustreza 62 (31,16 %) organizacij. Njihov delež v vzorcu je bil 
34,12 odstotka. Od 6 do 9 oseb zaposluje 57 (28,64 %) organizacij. Te so imele v vzorcu 
38,72-odstotni delež. 46 (23,12) organizacij zaposluje od 20 do 49 oseb. Organizacijam v tem 
razredu je v vzorcu pripadel 19,20-odstotni delež. 34 (17,08 %) organizacij pa zaposluje več 
kot 50 oseb, njihov delež v vzorcu je bil 7,96 odstotka. Iz tega je razvidno, da je bila 
odzivnost na poslane vprašalnike večja med podjetji, ki zaposlujejo večje število oseb. Nekaj 
respondentov na to vprašanje ni odgovorilo.   
 

Tabela 5: Primerjava med poslanimi in vrnjenimi vprašalniki glede na  število zaposlenih s 
polnim in delnim  delovnim časom (vprašanje št. 17.1) 

 
 Poslani vprašalniki Vrnjeni vprašalniki 

 Število zaposlenih Frekvenca Odstotek (%) Frekvenca Odstotek (%) 
6–9 968 38,72 57 28,64 
10–19 853 34,12 62 31,16 
20–49 480 19,20 46 23,12 
50–99 129 5,16 24 12,06 
100–250 70 2,80 10 5,02 
SKUPAJ 2500 100 199 100,00 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Med organizacijami, vključenimi v analizo, je bilo največ takih, ki letno prodajo med 500.000 
in 2 milijonoma evrov, takih je 38,4 odstotka (Tabela 6) sledijo tista, ki letno prodajo manj 
kot za 500.000 evrov, teh je 21,7 odstotka. 19,7 odstotka organizacij ustvari med 2 in 5 
milijoni evrov prometa ter 5,4 odstotka več kot 10 milijonov evrov prometa. Nekaj 
respondentov na to vprašanje ni odgovorilo.   
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Tabela 6: Celotna prodaja organizacije v letu 2009 (vprašanje št. 17.2) 
 

Prodaja Frekvenca Odstotek (%) 
 Manj kot 500.000 EUR 44 21,7 

500.000–2 mio EUR 78 38,4 
2 mio–5 mio EUR 40 19,7 

5 mio–10 mio EUR 23 11,3 
10 mio–50 mio EUR 11 5,4 

Neodgovorjeno 7 3,4 
SKUPAJ 203 100,0 

 
Vir: Lastna raziskava 

5.1.1. Deskriptivna statistična analiza podjetniške naravnanosti 

 
Podjetniško naravnanost smo preverjali s stališči respondentov na trditve s področja 
inovativnosti, prevzemanja tveganj, proaktivnega vedenja, odnosa do konkurence in 
avtonomije. Iz tabele (Tabela 7) je razvidno, da so na letvici od 1 do 5 respondenti pri 
trditvah, povezanih z inovativnostjo, najbolje ocenili trditev 1.1: »Vodstvo daje močan 
poudarek raziskavam in razvoju tehnologije in inovativnosti«. Srednja vrednost odgovorov je 
bila 3,64, standardni odklon pa 1,080, kar kaže, da odgovori niso zelo zgoščeni okoli ene 
vrednosti. Nekoliko slabše je bil ocenjena trditev 1.2 »Naše podjetje ima vrsto novih linij 
izdelkov/storitev, ki so bili uvedeni v trženje v zadnjih pet letih« in najslabše trditev 1.3 
»Spremembe izdelkov/storitev so običajno dokaj revolucionarne«.   
 
Pri trditvah, ki so vezane na prevzemanje tveganj, so se najbolj strinjali s trditvijo 2.2 »Glede 
na dogajanja v poslovnem okolju izvajamo širok spekter aktivnosti, ki so potrebne za 
doseganje ciljev organizacije«. Srednja vrednost vseh ocen je 3,66, standardni odklon 1,024 
pa kaže na precejšnjo razpršenost okoli ene vrednosti. Sledila je trditev 2.3 »Kadar se pri 
sprejemanju odločitev soočamo z negotovostjo, damo prednost maksimiranju možnosti 
izkoriščenja priložnosti«, precej slabše pa je bila ocenjena trditev 2.1 »V našem podjetju 
imamo veliko nagnjenost za tvegane projekte, izdelke oz. storitev«.   
 
V sklopu vprašanj, vezanih na proaktivnost podjetja, je bila najbolje ocenjena trditev 3.3 »Na  
splošno ima vodstvo organizacije močno tendenco razvoja, želijo biti korak pred ostalimi v 
plasiranju novih idej in izdelkov«. Srednja vrednost vseh odgovorov je bila zelo visoka, kar 
3,83. Večino trditev so ocenili z »zelo se strinjam« oziroma »se strinjam«, standardni odklon 
1,130 pa kljub temu kaže na precejšnjo razpršenost okoli sredinske vrednosti. Preostali dve 
trditvi v tem sklopu sta bili podobno ocenjeni, sredinske vrednosti sta 3,49 za trditev 3.2 »V 
odnosu do konkurentov običajno prevzemamo pobude in prvi uvajamo nove izdelke/storitve 
ter tehnike spremljanja, uvajanja novih tehnologij …« in 3,47 za trditev 3.1 »V odnosu do 
konkurentov prevzemamo pobude, na katere se potem pogosto odziva konkurenca«. 
 
Za preverjanje odnosa do drugih ponudnikov smo uporabili dve trditvi. Najbolje je bila 
ocenjena trditev 4.1 »Naše podjetje se običajno zelo ostro/konkurenčno odzove na aktivnosti 
konkurentov«, s srednjo vrednostjo 3,16, kar pomeni, da se respondenti v veliki meri ne 
morejo opredeliti. Standardni odklon 1,155 pa kaže na precejšnjo mero razpršenost 
odgovorov. Trditev 4.2 »Naše podjetje nastopa zelo agresivno in zelo konkurenčno« pa je bila 
še slabše ocenjena. Srednja vrednost ocenjenih trditev je 2,96.  
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Tabela 7: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 
podjetniške naravnanosti (vprašanja od št. 1 do 5) 

 
Inovativnost n AS SO Skew SE Kurt SE 
1.1. Vodstvo daje močan poudarek raziskavam in razvoju 
tehnologije in inovativnosti.  

202 3,64 1,080 -0,496 0,171 -0,523 0,341 

1.2. Naše podjetje ima vrsto novih linij izdelkov/storitev, ki 
so bili uvedeni v trženje v zadnjih pet letih.  

200 3,56 1,172 -0,505 0,172 -0,659 0,342 

1.3. Spremembe izdelkov/storitev so običajno dokaj 
revolucionarne. 

197 3,02 1,120 0,048 0,173 -0,786 0,345 

Prevzemanje tveganj n AS SO Skew SE Kurt SE 
2.1. V našem podjetju imamo veliko nagnjenost za tvegane 
projekte, izdelke oz. storitev (z možnostjo velikega donosa).  

201 2,67 1,115 0,230 0,172 -0,783 0,341 

2.2. Glede na dogajanja v poslovnem okolju izvajamo širok 
spekter aktivnosti, ki so potrebne za doseganje ciljev 
organizacije. 

198 3,66 1,024 -0,559 0,173 -0,173 0,344 

2.3. Kadar se pri sprejemanju odločitev soočamo z 
negotovostjo, damo prednost maksimiranju možnosti  
izkoriščenja priložnosti. 

198 3,48 0,949 -0,280 0,173 -0,303 0,344 

Proaktivno vedenje n AS SO Skew SE Kurt SE 
3.1. V odnosu do konkurentov prevzemamo pobude, na 
katere se potem pogosto odziva konkurenca. 

200 3,47 1,084 -0,400 0,172 -0,513 0,342 

3.2. V odnosu do konkurentov običajno prevzemamo 
pobude in prvi uvajamo nove izdelke/storitve ter tehnike 
spremljanja, uvajanja novih tehnologij  … 

202 3,49 1,177 -0,426 0,171 -0,743 0,341 

3.3. Na splošno ima vodstvo organizacije močno tendenco 
razvoja, želijo biti korak pred ostalimi v plasiranju novih 
idej in izdelkov. 

197 3,83 1,130 -0,749 0,173 -0,390 0,345 

Odnos do konkurence n AS SO Skew SE Kurt SE 
4.1. Naše podjetje se običajno zelo ostro/konkurenčno  
odzove na aktivnosti konkurentov. 

203 3,16 1,155 -0,050 0,171 -0,704 0,340 

4.2. Naše podjetje nastopa zelo agresivno in zelo 
konkurenčno. 

198 2,96 1,096 -0,070 0,173 -0,551 0,344 

Avtonomija posameznika N AS SO Skew SE Kurt SE 
5.1. V našem podjetju dopuščamo samostojne aktivnosti 
posameznikom ali skupinam pri uveljavljanju svojih idej in 
njihovi uresničitvi od prve vizije do končne realizacije.  

200 3,77 1,037 -0,772 0,172 0,046 0,342 

5.2. V našem podjetju omogočamo samoiniciativo pri 
izkoriščanju priložnosti. 

201 3,93 0,922 -0,857 0,172 0,594 0,341 

5.3. V našem podjetju dopuščamo nove, fleksibilne 
organizacijske oblike. 

198 3,86 1,006 -0,660 0,173 -0,218 0,344 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew – (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev);  Kurt – (ang. kurtosis)  koeficient sploščenost porazdelitve (glede na 

normalno porazdelitev); SE – standardna napaka. 
 

Vir: Lastna raziskava 
 

V petem sklopu trditev smo preverjali avtonomijo posameznikov. Iz srednjih ocen odgovorov 
je razvidno, da je bil najpogostejši odgovor »se strinjam«. Najbolje ocenjena trditev je bila 
trditev 5.2 »V našem podjetju omogočamo samoiniciativo pri izkoriščanju priložnosti«. 
Standardni odklon 0,922 kaže nekoliko večjo zgoščenost odgovorov. Tudi preostali trditvi sta 
bili dobro ocenjeni, in sicer trditev 5.3 »V našem podjetju dopuščamo nove, fleksibilne 
organizacijske oblike« s srednjo vrednostjo odgovorov 3,88 in 5.1 »V našem podjetju 
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dopuščamo samostojne aktivnosti posameznikom ali skupinam pri uveljavljanju svojih idej in 
njihovi uresničitvi od prve vizije do končne realizacije« s srednjo vrednostjo 3,77. 

5.1.2. Deskriptivna statistična analiza tržne naravnanosti 

 
Tabela 8: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 

tržne naravnanosti »zbiranje in obdelava podatkov o trgu« (vprašanje št. 6) 
 
Zbiranje in obdelava podatkov o trgu n AS SO Skew SE Kurt SE 
6.1. S strankami se dobimo najmanj enkrat letno, da 
ugotovimo, kakšne izdelke oz. storitve želijo v prihodnje. 

201 3,94 1,184 -1,007 0,172 0,096 0,341 

6.2. Posamezniki v našem podjetju so v neposrednem stiku s 
strankami, da jim lahko izboljšajo uresničevanje njihovih 
potreb. 

199 4,34 0,781 -1,068 0,172 0,663 0,343 

6.3. V našem podjetju sami izvajamo precej tržnih raziskav. 198 2,86 1,212 0,109 0,173 -0,879 0,344 

6.4. V prepoznavanju spremenjenih preferenc kupcev do 
izdelkov oziroma storitev smo počasni. 

200 2,36 0,977 0,414 0,172 -0,264 0,342 

6.5. Najmanj enkrat letno zberemo stranke in   preverimo 
njihovo mnenje o ponujeni kakovosti izdelkov in storitev. 

200 3,27 1,417 -0,349 0,172 -1,188 0,342 

6.6. Velikokrat se pogovarjamo s tistimi, ki vplivajo na 
mnenje in nakup pri končnih uporabnikih (posredniki, in 
distributerji). 

200 3,74 1,044 -0,681 0,172 -0,115 0,342 

6.7. Informacije zbiramo tudi na neformalen način (kosilo s 
partnerji, pogovori s partnerji …). 

200 3,92 1,048 -0,949 0,172 0,344 0,342 

6.8. Informacije o konkurentih zbiramo na vseh oddelkih v 
podjetju. 

200 3,33 1,148 -0,271 0,172 -0,681 0,342 

6.9. Pri spremljavi temeljnih sprememb, trendov v panogi 
smo počasni (na primer pri spremljavi konkurence,  
zakonodaje, tehnologije …). 

198 2,16 1,057 0,620 0,173 -0,402 0,344 

6.10. Občasno spremljano učinke, ki jih imajo spremembe v 
poslovnem okolju (razni predpisi, zakoni …), na kupce. 

199 3,14 1,210 -0,239 0,172 -0,790 0,343 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew – (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev); Kurt – (ang. kurtosis) koeficient sploščenost porazdelitve (glede na normalno 

porazdelitev); SE – standardna napaka. 
 

Vir: Lastna raziskava 
 
Tržno naravnanost podjetja smo preverjali s trditvami v sklopu vprašanj št. 6, 7 in 8.  
Preverjali smo stališča glede zbiranja podatkov o trgu, posredovanju in izmenjavi podatkov 
ter odzivnosti na informacije v podjetju. Najprej smo preverili zbiranje in obdelavo podatkov 
o trgu (Tabela 8). To smo preverili z 10 trditvami, ki so jih respondenti ocenili na lestvici od 1 
do 5 z oceno od »nikakor se ne strinjam« do »zelo se strinjam«. Respondenti so najbolje 
ocenili trditev 6.2 »Posamezniki v našem podjetju so v neposrednem stiku s strankami, da jim 
lahko izboljšajo uresničevanje njihovih potreb«. Srednja vrednost vseh odgovorov je 4,34, 
standardni odklon pa 0,781, kar kaže na manjšo razpršenost. Prevladoval je odgovor »zelo se 
strinjam« (49,39 % odgovorov) oziroma »se strinjam« (36 % odgovorov). Nekoliko slabše sta 
bili ocenjeni trditvi 6.1 »S strankami se dobimo najmanj enkrat letno, da ugotovimo, kakšne 
izdelke oz. storitve želijo v prihodnje« s srednjo vrednostjo 3,94 in trditev 6.7  »Informacije 
zbiramo tudi na neformalen način (kosilo s partnerji, pogovori s partnerji…)« s srednjo 
vrednostjo 3,92. Najslabše pa so ocenili trditev 6.9 »Pri spremljavi  temeljnih sprememb, 
trendov v panogi smo počasni (na primer pri spremljavi konkurence,  zakonodaje, 
tehnologije…)« s srednjo vrednostjo 2,16.  
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Drugi sklop trditev, povezanih s tržno naravnanostjo – posredovanje in izmenjava podatkov o 
trgu –, smo preverjali z osmimi trditvami (Tabela 9). Najbolje ocenjena je bila trditev 7.5 »Če 
se zgodi kaj pomembnega našim pomembnim strankam ali na trgu, so v kratkem času 
obveščeni vsi zaposleni«. Srednja vrednost vseh odgovorov je 3,83, standardni odklon 1,244 
pa kaže na precejšnjo razpršenost okoli sredinske točke. Sledila je trditev 7.6 »Podatki o 
zadovoljstvu strank se posredujejo na vseh nivojih organizacije po ustaljenih postopkih« s 
srednjo vrednostjo 2,72, najslabše pa so ocenili trditev 7.7 »Komunikacija o spremembah in 
razvoju trga, med trženjem in proizvodnjo, je minimalna.« s srednjo vrednostjo 2,27. 

 
Tabela 9: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 

tržne naravnanosti »posredovanje in izmenjava podatkov o trgu (vprašanje št. 7) 
 
Posredovanje in izmenjava podatkov o trgu n AS SO Skew SE Kurt SE 
7.1. O konkurentih, njihovih taktikah in strategijah se na 
hodnikih pogosto neformalno pogovarjamo. 

200 3,30 1,227 -0,350 0,172 -0,913 0,342 

7.2. Najmanj enkrat na tri mesece imamo srečanja, kjer se 
pogovarjamo o tržnih trendih in razvoju. 

199 3,29 1,300 -,0365 0,172 -0,959 0,343 

7.3. Tržniki si vzamejo čas za medsebojne pogovore o 
strankah in njihovih prihodnjih potrebah z drugimi oddelki. 

198 3,47 1,195 -0,498 0,173 -0,649 0,344 

7.4. Občasno pripravimo in posredujemo dokumente 
(okrožnice, poročila ...), ki vključujejo informacije o naših 
strankah. 

199 2,84 1,244 0,092 0,172 -1,086 0,343 

7.5. Če se zgodi kaj pomembnega našim pomembnim 
strankam ali na trgu, so v kratkem času obveščeni vsi 
zaposleni. 

200 3,83 1,157 -0,903 0,172 -0,052 0,342 

7.6. Podatki o zadovoljstvu strank se posredujejo na vseh 
nivojih organizacije po ustaljenih postopkih. 

199 3,72 1,011 -0,627 0,172 0,017 0,343 

7.7. Komunikacija o spremembah in razvoju trga, med 
trženjem in proizvodnjo, je minimalna. 

196 2,27 1,018 0,566 0,174 -0,060 0,346 

7.8. Če kdo ugotovi kaj pomembnega o konkurentih, se 
ugotovljena informacija zelo počasi prenaša do drugih. 

199 2,05 1,058 0,908 0,172 0,134 0,343 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew –   (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev); Kurt – (ang. kurtosis) koeficient sploščenost porazdelitve (glede na normalno 
porazdelitev); SE – standardna napaka. 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Tretji sklop trditev, povezanih s tržno naravnanostjo – odzivnost na informacije o trgu –, smo 
preverjali z osmimi trditvami (Tabela 10). Najbolje ocenjena je bila trditev 8.13 »Če 
ugotovimo, da stranke niso zadovoljne s kakovostjo, se takoj odzovemo in gremo v akcijo s 
popravki«. Srednja vrednost vseh odgovorov je bila 4,3. Standardni odklon 0,862 pa kaže na 
manjšo razpršenost okoli sredinske vrednosti. Najpogostejša odgovora sta bila  »zelo se 
strinjam« in »se strinjam«. Nekoliko slabše je bila ocenjena trditev 8.14 »Kadar ugotovimo, 
da stranke želijo, da jim prilagodimo oziroma spremenimo ponudbo, jih vključimo k 
sodelovanju pri razvoju« s srednjo vrednostjo 3,82. Zelo nizke vrednosti pa so imele trditve, 
ki so zapisane reverzno (obratno), in sicer trditve 8.1 »Odziv na spremembo cen konkurentov 
traja celo večnost«, 8.3. »Pri naših izdelkih in storitvah se iz različnih razlogov ne odzivamo 
na potrebe strank po spremembah«, 8.5 »Sistem poslovnega načrtovanja temelji predvsem na 
tehnoloških kapacitetah organizacije, manj pa na raziskavi in analizi trga«, 8.7 »Proizvodnja 
temelji predvsem na internih planih, manj pa na resničnih potrebah strank«, 8.10 »Stranke 
spremljajo naše padce in uspehe«, 8.11 »Tudi če pridemo z izvrstnim tržnim načrtom, smo 
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imeli težave pri pravočasnem uvajanju novosti«. Sredinske vrednosti teh odgovorov so 
pogosto manjše od 2. Prevladujeta odgovora nikakor se ne strinjam, se ne strinjam. 

 
Tabela 10: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 

tržne naravnanosti »odzivnost na informacije o trgu« (vprašanje št. 8) 
 

Odzivnost na informacije  o trgu n AS SO Skew SE Kurt SE 
8.1. Odziv na spremembo cen konkurentov traja celo 
večnost (R). 

200 1,94 1,030 1,040 0,172 0,525 0,342 

8.2. Principi tržne segmentacije so temelj, ki poganja razvoj 
nove ponudbe v našem podjetju. 

194 3,18 0,939 0,060 0,175 -0,198 0,347 

8.3. Pri naših izdelkih in storitvah se iz različnih razlogov,ne 
odzivamo na potrebe strank po spremembah. (R) 

198 1,89 0,986 1,092 0,173 0,908 0,344 

8.4. Za zagotavljanje skladnosti ponudbe z  željami strank 
občasno preverjamo naš razvoj ponudbe. 

199 3,65 0,978 -0,848 0,172 0,548 0,343 

8.5. Sistem poslovnega načrtovanja temelji predvsem na 
tehnoloških kapacitetah organizacije, manj pa na raziskavi 
in analizi trga. (R) 

199 2,80 1,202 0,112 0,172 -0,912 0,343 

8.6. Več strokovnjakov iz različnih področij občasno skupaj 
načrtuje spremembe kot odziv na spremembe v poslovnem 
okolju. 

200 3,27 1,142 -0,300 0,172 -0,588 0,342 

8.7. Proizvodnja temelji predvsem na internih planih, manj 
pa na resničnih potrebah strank.(R) 

196 1,90 0,995 1,079 0,174 0,574 0,346 

8.8. Če je naš pomemben konkurent začel z večjo akcijo 
pridobivanja strank, smo se nemudoma odzvali. 

199 3,64 1,123 -0,536 0,172 -0,450 0,343 

8.9. Aktivnosti zaposlenih na različnih področjih so med 
seboj odlično koordinirane. 

199 3,55 0,880 -0,252 0,172 -0,220 0,343 

8.10. Stranke spremljajo naše padce in uspehe. (R) 85 3,42 1,016 -0,380 0,261 -0,074 0,517 

8.11. Tudi če pridemo z izvrstnim tržnim načrtom, smo 
imeli težave pri pravočasnem uvajanju novosti. (R) 

199 2,66 1,046 0,108 0,172 -0,603 0,343 

8.12. Na večje spremembe strukture cen s strani 
konkurentov se hitro odzovemo. 

199 3,74 0,979 -0,671 0,172 0,148 0,343 

8.13. Če ugotovimo, da stranke niso zadovoljne s 
kakovostjo, se takoj odzovemo in gremo akcijo s popravki. 

200 4,30 0,862 -1,382 0,172 1,954 0,342 

8.14. Kadar ugotovimo, da stranke želijo, da jim 
prilagodimo oziroma spremenimo ponudbo, jih vključimo k 
sodelovanju pri razvoju. 

198 3,83 1,031 -0,895 0,173 0,528 0,344 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew -– (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev); Kurt – (ang. kurtosis) koeficient sploščenost porazdelitve (glede na normalno 

porazdelitev); SE – standardna napaka. 
(R) – obratno zapisna vprašanja 

Vir: Lastna raziskava 

5.1.3. Deskriptivna statistična analiza upravljanja z znanjem 

 
Za uspešno in konkurenčno poslovanje je znanje vir, upravljanje z znanjem pa ena temeljnih 
nalog vodstva. V naslednjem sklopu vprašanj smo preverjali zadovoljstvo z upravljanjem 
znanja v podjetju, kreiranjem znanja in kapitalom znanja. Zadovoljstvo upravljanja z znanjem 
smo preverjali s štirimi trditvami, respondenti so odgovarjali po petstopenjski lestvici od 
»nikakor nisem zadovoljen« do »zelo sem zadovoljen«. Pregled rezultatov odgovorov na 
zastavljene trditve je prikazan v tabeli (Tabela 11). Respondenti so največje zadovoljstvo 
izrazili ob trditvi 9.3 »Z razpoložljivim znanjem posameznikov izboljšujemo znanje 
organizacije in njeno učinkovitost«. Aritmetična sredina zbranih odgovorov je 3,99, 
standardni odklon pa 0,844. Podobno ovrednoteni sta bili trditvi: 9.3 »Z razpoložljivim 
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znanjem posameznikov izboljšujemo znanje organizacije in njeno učinkovitost« in 9.2 
»Zadovoljen sem z izmenjavo znanja med zaposlenimi z različnih strokovnih področij v 
našem podjetju.«, nekoliko slabše pa trditev 9.1 »Zadovoljen sem z znanjem, ki je na voljo za 
upravljanje različnih nalog v našem podjetju«. 

 
Tabela 11: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 

upravljanja z znanjem ter kreiranja znanja (vprašanje št. 9) 
  
Zadovoljstvo z upravljanjem z znanjem n AS SO Skew SE Kurt SE 
9.1. Zadovoljen sem z znanjem, ki je na voljo za upravljanje 
različnih nalog v našem podjetju. 

200 3,57 0,871 -0,424 0,172 -0,109 0,342 

9.2. Zadovoljen sem z izmenjavo znanja med zaposlenimi z 
različnih strokovnih področij v našem podjetju. 

198 3,67 0,889 -0,618 0,173 0,263 0,344 

9.3. Z razpoložljivim znanjem posameznikov izboljšujemo 
znanje organizacije in njeno učinkovitost. 

199 3,99 0,844 -0,856 0,172 0,721 0,343 

9.4. Zadovoljen sem z upravljanjem z informacijami in  
znanjem v našem podjetju. 

198 3,68 0,882 -0,617 0,173 0,521 0,344 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew – (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev); Kurt – (ang. kurtosis) koeficient sploščenost porazdelitve (glede na normalno 

porazdelitev); SE – standardna napaka. 
Vir: Lastna raziskava 

5.1.4. Deskriptivna statistična analiza kreiranja znanja 

 
Kreiranje znanja temelji na štirih procesih: socializaciji, eksternalizaciji, kombinaciji in 
internalizaciji (Nonaka, Takeuchi, 1995). Vse štiri procese smo preverjali z 21-imi trditvami v 
sklopu desetega vprašanja. Posamezne trditve smo preverjali s petstopenjsko Likertovo 
lestvico strinjanja, z možnimi odgovori od »nikakor se ne strinjam« do »zelo se strinjam«. 
Pregled rezultatov odgovorov na zastavljene trditve je v tabeli (Tabela 12). Prvi proces, 
imenovan socializacija, smo merili s štirimi trditvami, in sicer od številke 10.1 do 10.4.  
Najbolje je ocenjena trditev 10.1 »V našem podjetju pri projektih, raziskavah in  razvoju 
sodelujejo strokovnjaki različnih strokovnih področij«. Srednja vrednost vseh odgovorov je 
3,40. Standardni odklon pa je 1,184, kar kaže na veliko razpršenost okoli sredinske vrednosti. 
Največ udeležencev (36 %) je odgovorilo »se strinjam«, sledil je odgovor ne morem se 
opredeliti (20 %) in »zelo se strinjam« (17,8 %). Najslabše ocenjena pa je bila trditev 10.3 »V 
našem podjetju izvajamo kroženje zaposlenih med različnimi delovnimi mesti z namenom, da 
spoznajo različna področja dela«. Srednja vrednost odgovorov na to trditev je 2,96. 
Standardni odklon je 1,259, kar kaže na veliko odstopanje od sredinske vrednosti.  
 
Eksternalizacijo smo preverili s šestimi trditvami, in sicer s trditvami od številke 10.5 do 
10.11 in s trditvijo 10.13. Najbolje ocenjena trditev je bila 10.13 »V našem podjetju delimo 
informacije, praktične izkušnje, dobre prakse in študije za oblikovanje sistema reševanja 
problemov«. Srednja vrednost stališč podanih v odgovorih je 3.55. Standardni odklon 1,076 
pa kaže veliko razpršenost okoli sredinske vrednosti. Najpogostejši odgovor na vprašanje je 
bil »se strinjam« (42,9 %) sledil pa je odgovor »ne morem se opredeliti« (20,7 %). Naslednja 
najbolje ovrednotena trditev je bila 10.5 »V našem podjetju rešujemo probleme s tehnologijo 
študija resničnih primerov«. Aritmetična srednja vrednost pri tem odgovoru je 3,34.  
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Tabela 12: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 
upravljanja z znanjem ter kreiranja znanja (vprašanje št. 10) 

 
Kreiranje znanja n AS SO Skew SE Kurt SE 
10.1. V našem podjetju pri projektih, raziskavah in razvoju 
sodelujejo strokovnjaki različnih strokovnih področij.  

201 3,40 1,184 -0,430 0,172 -0,742 0,341 

10.2. V našem podjetju organiziramo “brainstorming” 
sestanke, oziroma kreativne tabore. 

199 3,03 1,376 -0,081 0,172 -1,260 0,343 

10.3. V našem podjetju izvajamo kroženje zaposlenih med 
različnimi delovnimi mesti z namenom, da spoznajo  
različna področja dela. 

200 2,91 1,261 0,004 0,172 -1,072 0,342 

10.4. V našem podjetju vključujemo v razvoj strokovnjake 
in mentorje za prenos znanja. 

199 2,96 1,259 -0,046 0,172 -1,013 0,343 

10.5. V našem podjetju rešujemo probleme s tehnologijo  
študija resničnih primerov. 

200 3,34 1,157 -0,368 0,172 -0,778 0,342 

10.6. V našem podjetju organiziramo skupinske delavnice in 
uvajamo še druge načine skupinskega učenja. 

199 2,94 1,236 -0,040 0,172 -0,970 0,343 

10.7. V našem podjetju objavljamo strokovne ugotovitve. 198 2,82 1,264 0,048 0,173 -1,081 0,344 

10.8. V našem podjetju oblikujemo nove modele na podlagi 
primerjav in analogij.  

193 2,58 1,125 0,210 0,175 -0,807 0,348 

10.9. V našem podjetju spremljamo delo ekspertov in 
posredujemo odkritja. 

63 2,89 1,220 -0,057 0,302 -0,843 0,595 

10.10. V našem podjetju oblikujemo delovne skupine, ki 
med seboj diskutirajo s pomočjo različnih tehnik preko 
interneta. 

197 2,68 1,247 0,037 0,173 -1,121 0,345 

10.11. V našem podjetju zbiramo znanje ekspertov in 
kupcev, ki jih oblikujemo v sprejemljivo obliko. 

198 2,84 1,137 -0,159 0,173 -0,912 0,344 

10.12. V našem podjetju smo razvili dostop do podatkov 
preko interneta. 

198 3,60 1,293 -0,659 0,173 -0,634 0,344 

10.13. V našem podjetju delimo informacije, praktične 
izkušnje, dobre prakse in študije za oblikovanje sistema 
reševanja problemov. 

199 3,55 1,076 -0,641 0,172 -0,215 0,343 

10.14. V našem podjetju uporabljamo podatke, objavljene 
na internetnih straneh za podporo medsebojni kombinaciji 
znanja. 

197 3,56 1,117 -0,472 0,173 -0,528 0,345 

10.15. V našem podjetju pogosto uporabljamo podatkovne  
baze, ki omogočajo različne kombinacije. 

198 3,43 1,141 -0,395 0,173 -0,704 0,344 

10.16. V našem podjetju pogosto uporabljamo  razpoložljive 
resurse, rezultate dobrih praks in poučnih izkušenj. 

198 3,65 1,001 -0,625 0,173 -0,006 0,344 

10.17. V našem podjetju razvijamo interne banke podatkov, 
kjer zbiramo in hranimo različna znanja. 

198 3,24 1,227 -0,340 0,173 -0,860 0,344 

10.18. V našem podjetju se učimo ob delu. 199 4,04 0,873 -1,036 0,172 1,380 0,343 

10.19. V našem podjetju se učimo z delom. 199 4,11 0,827 -0,912 0,172 1,138 0,343 

10.20. V našem podjetju se učimo z opazovanjem. 197 3,75 1,076 -0,856 0,173 0,286 0,345 

10.21. V našem podjetju organiziramo medsebojna srečanja 
z namenom medsebojne izmenjave delitve znanja in 
izkušenj. 

199 3,51 1,150 -0,562 0,172 -0,414 0,343 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew – (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev); Kurt – (ang. kurtosis) koeficient sploščenost porazdelitve (glede na normalno 

porazdelitev); SE – standardna napaka. 
Vir: Lastna raziskava 

 
Respondenti so se najmanj strinjali s trditvijo 10.8 »V našem podjetju oblikujemo nove 
modele na podlagi primerjav in analogij«. Aritmetična sredina odgovorov na to vprašanje je 
2,58, kar je nekoliko proti pričakovanjem, ki so temeljila na teoriji, da se podjetniki veliko 
učijo s primerjalnim učenjem. Standardni odklon 1,125 kaže na veliko razpršenost okoli 
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sredinske vrednosti. Kombinacijo smo preverjali s petimi trditvami, trditvijo 10.12 in 
trditvami s številkami od 10.14 do 10.17. Respondenti so se najbolj strinjali s trditvijo 10.16 
»V našem podjetju pogosto uporabljamo razpoložljive resurse, rezultate dobrih praks in 
poučnih izkušenj«.  
 
Aritmetična sredina vseh odgovorov je 3,65, najpogostejši odgovor je »se strinjam« (42,9 %).  
Standardni odklon je 1,001, kar kaže na razpršenost merjenih vrednosti okoli sredinske 
vrednosti. Naslednja trditev z najvišjo stopnjo strinjanja je 10.12 »V našem podjetju smo 
razvili dostop do podatkov preko interneta«. Aritmetična sredina odgovorov na to vprašanje je 
3,60. Najmanj pa so se respondenti strinjali s trditvijo 10.17 »V našem podjetju razvijamo 
interne banke podatkov, kjer zbiramo in hranimo različna znanja«. Aritmetična sredina vseh 
odgovorov je 3,24. 
 
Kombinacijo pa smo preverjali s štirimi trditvami od številke 10.18 do 10.21. Respondenti so 
se najbolj strinjali s trditvijo 10.19 »V našem podjetju se učimo z delom«. Aritmetična sredina 
vseh odgovorov je 4,11. Standardni odklon 0,873 kaže na manjšo razpršenost posameznih 
vrednosti okoli sredinske vrednosti. Najpogostejši odgovor je bil »se strinjam« (45,5 %), 
drugi najpogostejši odgovor pa »zelo se strinjam« (34,7 %). Visoka mera strinjanja je 
povezana tudi s trditvijo 10.18 »V našem podjetju se učimo ob delu«. Aritmetična sredina 
odgovorov je 4,04. Najmanj pa so se strinjali s trditvijo 10.21 » našem podjetju organiziramo 
medsebojna srečanja z namenom medsebojne izmenjave/delitve znanja in izkušenj«. 
Aritmetična sredina vseh odgovorov je 3,51. 

5.1.5. Deskriptivna statistična analiza uspešnosti poslovanja 

 
Uspešnost poslovanja smo ugotavljali v treh smereh. Zanimala nas je rast organizacije, 
dobiček in učinkovitost. Posamezne dimenzije smo preverili, tako da so respondenti izrazili 
stopnjo strinjanja na posamezne trditve. Strinjanje smo preverjali s petstopenjsko Likertovo 
lestvico strinjanja, z možnimi odgovori od »nikakor se ne strinjam« do »zelo se strinjam«. 
Pregled rezultatov odgovorov na zastavljene trditve je v tabeli (Tabela 13). Poleg tega nas je 
zanimalo, kako uvrščajo svoje podjetje glede na konkurenčna. Tudi v tem primeru smo merili 
stališča s petstopenjsko Likertovo lestvico, z možnimi odgovori od »nekoliko nižja kot pri 
tekmecih« do »izjemno višja od tekmecev« (Tabela 13). 
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Tabela 13: Aritmetične sredine, standardni odkloni, asimetričnost in sploščenost za oceno 
stališč glede uspešnosti organizacije (vprašanji št. 18.1 in 19.1) 

 
Zadovoljstvo z rastjo organizacije n AS SO Skew SE Kurt SE 
18.1.a V našem podjetju smo zadovoljni z rastjo števila 
zaposlenih.  

195 3,28 0,978 -0,492 0,174 0,203 0,346 

18.1.b V našem podjetju smo zadovoljni s povečanjem  
prodaje. 

195 3,28 1,043 -0,301 0,174 -0,314 0,346 

18.1.c V našem podjetju smo zadovoljni z rastjo tržnega 
deleža. 

199 3,21 1,038 -0,241 0,172 -0,327 0,343 

Zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo N AS SO Skew SE Kurt SE 
19.1.a V našem podjetju smo zadovoljni z obratom prihodka 
od prodaje.  

197 3,12 1,026 -0,351 0,173 -0,376 0,345 

19.1.b V našem podjetju smo zadovoljni s stopnjo neto 
pokritja od prodaje.  

196 3,08 0,963 -0,374 0,174 -0,363 0,346 

19.1.c V našem podjetju smo zadovoljni s stopnjo bruto 
pokritja od prodaje. 

195 3,05 0,940 -0,328 0,174 -0,352 0,346 

19.1.d V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na 
investicije (ROI) . 

196 3,06 0,959 -0,335 0,174 -0,206 0,346 

19.1e V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na 
lastniški kapital (ROE). 

197 3,02 1,071 -0,156 0,173 -0,654 0,345 

19.1.f V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na 
celotna sredstva (ROA). 

197 3,02 1,013 -0,239 0,173 -0,526 0,345 

Zadovoljstvo v primerjavi s konkurenco N AS SO Skew SE Kurt SE 
19.5 Dobičkonosnost vaše  organizacije v preteklih treh letih 
v primerjavi z vsemi konkurenčnimi podjetji, ki jih poznate. 

189 2,38 0,852 0,499 0,177 0,394 0,352 

19.6 Dobičkonosnost naše organizacije v preteklih treh letih 
v primerjavi s konkurenčnimi podjetji, ki so približno enake 
starosti in v podobni fazi razvoja. 

187 2,48 0,876 0,543 0,178 0,050 0,354 

 
Legenda: n – število odgovorov, AS – aritmetična sredina ona lestvici od 1do 5 (1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, 5 pomeni, da se popolnoma strinjajo); SO – standardni odklon; Skew – (ang. skewness) koeficient asimetričnosti 
porazdelitve (glede na normalno porazdelitev); Kurt – (ang. kurtosis) koeficient sploščenost porazdelitve (glede na normalno 

porazdelitev); SE – standardna napaka. 
Vir: Lastna raziskava 

 
Primerjava dobičkonosnosti (Tabela 14) je pokazala, da je velik del respondentov (43,8 %) 
menil, da poslujejo približno enako kot konkurenčna podjetja, ki jih poznajo. 29,6 odstotka jih 
je menilo, da je njihova dobičkonosnost nekoliko boljša od konkurentov, 7,9 odstotka pa jih je 
bilo prepričanih, da je njihova dobičkonosnost občutno oziroma izjemno boljša kot pri 
konkurenci. Ko pa so primerjali svoj dobičkonosnost z izbranimi konkurenti, jih je 44,8 
odstotka izjavilo, da poslujejo podobno, da so nekoliko boljši, jih je menilo 26,6 odstotka, 
12,3 odstotka jih je menilo, da so občutno oziroma izjemno boljši. Le 8,4 odstotka jih je 
odgovorilo, da poslujejo slabše od izbranih konkurentov, katerih podjetja so bila ustanovljena 
v istem obdobju in so v podobni fazi razvoja. Nekaj respondentov na to vprašanje ni 
odgovorilo.   
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Tabela 14: Primerjava dobičkonosnosti našega podjetja v preteklih treh letih (vprašanji št. 
19.5 in 19.6) 

 
Primerjava z vsemi 
konkurenčnimi podjetji 

Primerjava z izbranimi 
konkurenčnimi podjetji   

Frekvenca Odstotek (%) Frekvenca Odstotek (%) 
Nekoliko nižja kot pri 
tekmecih 

24 11,8 17 8,4 

Približno enaka kot pri 
tekmecih 

89 43,8 91 44,8 

Zmerno višja od tekmecev 60 29,6 54 26,6 
Občutno višja od tekmecev 13 6,4 22 10,8 
Izjemno višja od tekmecev 3 1,5 3 1,5 
Neodgovorjeno 14 6,9 16 7,9 
Skupaj 203 100,0 203 100,0 
 
Opomba: Primerjava dobičkonosnosti našega podjetja v preteklih treh letihletih z vsemi konkurenčnimi podjetji, ki jih 
poznate, in z izbranimi, ki so približno enake starosti in v isti fazi razvoja  

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Razvoj organizacij oziroma rast smo preverjali tudi z vprašanji, kolikšna je bila povprečna 
rast števila zaposlenih v preteklih treh letih (Tabela 15), kolikšna je bila rast prodaje v 
preteklih treh letih (Tabela 16) in kakšna je bila povprečna rast tržnega deleža v preteklih treh 
letih (Tabela 17). Glede zaposlovanja smo ugotovili, da je kar 34 odstotkov organizacij na 
novo zaposlilo manj kot 4 odstotke oseb, oziroma, da jih 13,8 odstotka v zadnjem triletnem 
obdobju sploh ni zaposlovalo, 24,6 odstotka organizacij je na novo zaposlilo od 5 do 9 
odstotkov oseb, 9,3 odstotka organizacij pa je število zaposlenih povečalo za več kot 10 
odstotkov. Nekaj respondentov na to vprašanje ni odgovorilo.   
 

Tabela 15: Povprečna rast števila zaposlenih v preteklih treh letih (vprašanje št. 18.2). 
 

Rast števila zaposlenih Rast 
 Frekvenca Odstotek (%) 

0% 28 13,8 

 0–4% 70 34,5 

 5–9% 50 24,6 

10–19% 31 15,3 

20–35% 11 5,4 

Več kot 35% 8 3,9 

Neodgovorjeno 5 2,5 

SKUPAJ 203 100,0 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Analizirana podjetja so v obdobju zadnjih treh let povečala prodajo (Tabela 16), kar 32 
odstotkov jih prodajo povečalo v velikostnem razredu med 10 in 20 odstotki, 30 odstotkov za 
od 5 do 9 odstotkov, sledijo organizacije (10,8), ki so prodajo povečale za od 20 do 34 
odstotkov oziroma več. Nekaj respondentov na to vprašanje ni odgovorilo.   
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Tabela 16: Povprečna rast prodaje v preteklih treh letih (vprašanje št. 18.3). 
 

Rast prodaje Rast 
 Frekvenca Odstotek (%) 

Manj kot 5% 32 15,8 
 5–9% 61 30,0 

10–19% 65 32,0 
20–34% 22 10,8 
35–50% 6 3,0 

Več kot 50% 6 3,0 
Neodgovorjeno 11 5,4 
SKUPAJ 203 100,0 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Tržni delež pri 30,5 odstotka analiziranih organizacij ostaja dokaj enak (Tabela 17), pri 7,4 
odstotka organizacij se tržni delež zmanjšuje, pri ostalih pa se nekoliko povečuje (26,1 %) 
oziroma se zmerno povečuje (24,1%). Nekaj respondentov na to vprašanje ni odgovorilo.   
  

Tabela 17: Povprečna rast tržnega deleža v preteklih treh letih (vprašanje št. 18.4). 
 

Rast tržnega deleža Rast 
 Frekvenca Odstotek (%) 

Se zmanjšuje 15 7,4 
Ostaja dokaj enak 62 30,5 
Se nekoliko povečuje 53 26,1 
Se zmerno povečuje 49 24,1 
Se občutno povečuje 15 7,4 
Se izredno hitro povečuje 0 0,0 
Neodgovorjeno 9 4,4 
SKUPAJ 203 100,0 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Respondente smo vprašali tudi, kakšno stopnjo dobička so imeli glede na celotno prodajo, 
celotna sredstva in lastniški kapital v preteklih treh letih (Tabela 18). Največ (31,5 %) jih je 
imelo 5–9 odstotkov dobička glede na celotno prodajo, podobno (30 %) je tudi število tistih, 
ki so imeli od 0 do 4 odstotke dobička, izgubo je imelo 4,4 odstotka organizacij, ostale pa so 
imele več kot 10 odstotkov dobička. Glede na celotna sredstva organizacije je imelo 32 
odstotkov organizacij med 5 in 9 odstotki dobička, enak delež pripada organizacijam, katerih 
dobiček je med 0 in 5 odstotki, izgubo je imelo 4,4 odstotka organizacij, preostale pa so 
poslovale bolje in imele več kot 10 odstotkov dobička. Glede na lastniški kapital je 32 
odstotkov takih, ki so imele od 0 do 4 odstotkov dobička, 22,2 odstotka jih je imelo med 5 in 
9 odstotki dobička, 6,4 odstotka organizacij je imelo izgubo, ostale pa več kot 10 odstotkov 
dobička. Nekaj respondentov na to vprašanje ni odgovorilo.   
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Tabela 18: Povprečna stopnja dobička glede na celotno prodajo, na celotna sredstva in 
lastniški kapital v preteklih treh letih (vprašanja št. 19.2, 19.3 in 19.4) 

 

Glede na celotno prodajo Glede na celotna sredstva Glede na lastniški kapital 
Stopnja 
Dobička Frekvenca Odstotek (%) Frekvenca Odstotek (%) Frekvenca Odstotek (%) 

Manj kot 0 % 9 4,4 9 4,4 13 6,4 

 0–4 % 63 31,0 65 32,0 65 32,0 

 5–9 % 64 31,5 65 32,0 45 22,2 

10–19 % 38 18,7 31 15,3 30 14,8 

20–35 % 10 4,9 11 5,4 16 7,9 

Več kot 35 % 1 0,5 1 0,5 9 4,4 

Neodgovorjeno 18 8,9 21 10,3 25 12,3 

SKUPAJ 203 100,0 203 100,0 203 100,0 

 
Vir: Lastna raziskava 

5.2. Analiza manjkajočih vrednosti 

V raziskavi smo izločili vrnjene neizpolnjene anketne liste. Podatke izpolnjenih vprašalnikov 
smo vnesli v Excelovo tabelo (v bazo). Marsikateri anketni list ni bil v celoti izpolnjen, zato 
so določene vrednosti manjkale. Hair v (Hair, Black, Babin, Anderson, 2010, str. 42) pravi, da 
moramo poznati odgovor na dve vprašanji: ali so manjkajoče vrednosti naključno posejane 
med našimi podatki in koliko je takih manjkajočih vrednosti. Najpravilneje bi bilo, če bi v 
analizi obravnavali samo enote, ki imajo vse vrednosti. Vendar bi s tem precej zmanjšali 
velikost vzorca, to pa bi povzročilo, da bi bil vzorec neprimeren. Raziskave so pokazale, da če 
je 10 % manjkajočih vrednosti razpršenih v nizu petih spremenljivk, je v povprečju v našem 
vzorcu skoraj 60 % enot, ki imajo vsaj eno manjkajočo vrednost. Če bi te enote enostavno 
izključili iz vzorca, bi nam ostal vzorec, ki bi bil po velikosti samo 40 % originalne velikosti 
vzorca. V nadaljevanju bi raziskovalec moral nekako pridobiti še nove enote za dopolnitev 
vzorca ali pa poiskati rešitev manjkajoče vrednosti (Hair et al., 2010, str. 42). 
 
V našem primeru smo se odločili, da smo se z manjkajočimi vrednostmi ukvarjali samo pri 
tistih spremenljivkah, ki smo jih uporabili v nadaljnjih metodah multivariantne analize. 
Spremenljivke, za katere smo presodili, da imajo preveč manjkajočih vrednosti, smo izbrisali. 
Hair, Black, Babin in Anderson (2010, 55) so dali v ta namen nekaj uporabnih navodil: ostati 
mora dovolj enot za izbrane statistične tehnike, če za opazovano enoto (enota v našem 
primeru je ena organizacija = en izpolnjen vprašalnik) manjka manj kot 10 % vrednosti, jo 
zadržimo, če za posamezno spremenljivko (spremenljivke so posamezna vprašanja) manjka 
manj kot 15 % vrednosti, jo lahko zadržimo. 

5.2.1. Pregled po spremenljivkah 

 
Ob upoštevanju navodila omenjenih Hair et al. (2010, 55) smo analizirali frekvenčne 
porazdelitve manjkajočih vrednosti za 132 spremenljivk. Ugotovili smo, da le pri dveh 
spremenljivkah (Tabela 19) manjka več kot 15 % vrednosti in smo tako lahko za analizo 
obdržali 130 spremenljivk. Izločili smo dve spremenljivki: 8.10 in 10.9. Frekvenčno 
porazdelitev manjkajočih vrednosti po spremenljivkah, ki smo jih izbrali za nadaljnjo analizo, 
prikazuje tabela. 
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Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev manjkajočih vrednosti po spremenljivkah.  
 
Manjkajoče vrednosti 140 118 25 21 18 16 14 11 10 

V odstotkih 68,97 58,13 12,32 10,34 8,87 7,88 6,90 5,42 4,93 

Število enot  1 1 1 1 1 1 1 3 2 

 
Manjkajoče vrednosti 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

V odstotkih 4,43 3,94 3,45 2,96 2,46 1,97 1,48 0,99 0,49 0,00 
Število spremenljivk  5 7 10 14 25 31 20 5 2 1 

 
Vir: Lastna raziskava 

 

5.2.2. Pregled po enotah 

 
Zbrali smo 203 enote. Če upoštevamo zgoraj omenjeno merilo, vidimo (Tabela 20), da obstaja 
osem enot (vprašalniki), pri katerih je delež manjkajočih vrednosti večji od 10 %.  V vseh 
osmih primerih gre za zelo pomanjkljivo izpolnjene vprašalnike. Te enote (vprašalnik 13, 40, 
44, 45, 116, 163, 173, 190) smo izločili in za nadaljnjo analizo uporabili 195 enot 
(vprašalnikov). Frekvenčno porazdelitev manjkajočih vrednosti za enote, ki predstavljajo 
vzorec v celoti, prikazuje preglednica (Tabela 20). 
 

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev manjkajočih vrednosti po enotah.  
 
Manjkajoče vrednosti 105 104 103 97 25 19 16 12 9 

V odstotkih 79,55 78,79 78,03 73,48 21,97 14,39 12,12 9,09 6,82 

Število enot  1 1 1 1 1 2 1 3 4 

 
Manjkajoče vrednosti 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

V odstotkih 6,06 5,30 4,55 3,79 3,03 2,27 1,52 0,76 0,00 

Število enot  3 4 4 9 11 20 69 29 38 

 
Vir: Lastna raziskava 

5.3. Vstavljanje manjkajočih vrednosti 

Da ne bi izločili preveč vprašalnikov in s tem zmanjšali velikost vzorca, smo se odločili, da 
manjkajoče vrednosti vstavimo. Po izločitvi tistih enot, ki imajo preveč manjkajočih 
vrednosti, imamo za nadaljnje urejanje podatkov oziroma manjkajočih vrednosti kar nekaj 
možnosti (Hair et al., 2010): 
 
- Manjkajočih vrednosti sami ne nadomestimo. Imamo dve možnosti, in sicer lahko 

izberemo možnost, da se v vsako analizo vključijo tiste enote, ki imajo določene vse 
vrednosti (gre za metodo LISTWISE, ki jo omogoča statistični paket SPSS), ali pa se 
odločimo, de se manjkajoče vrednosti pri analizi same nadomestijo s povprečji vrednosti, 
ki jih imamo na razpolago za posamezne spremenljivke (gre za metodo PAIRWISE, ki jo 
prav tako omogoča statistični paket SPSS). Z uporabo prve možnosti tvegamo zmanjšanje 
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vzorca, z uporabo druge možnosti pa dobimo nerealne rezultate v primerih neustreznih 
porazdelitev. 

- Manjkajoče vrednosti nadomestimo sami. 
 
V našem primeru smo se odločili za tako imenovano kombinirano imputiranje (Antončič, 
2000 v Gomzelj Omerzel, 2008). Če je manjkalo manj kot 50 % vrednosti za določeno 
dimenzijo, potem smo to vrednost nadomestili s povprečjem drugih vrednosti te dimenzije. V 
nasprotnem primeru smo vrednost nadomestili s povprečno vrednostjo spremenljivke. Prvi 
način vstavljanja (nadomeščanje s povprečjem drugih vrednosti posameznih enot) lahko 
poveča korelacije med enotami, ki se nanašajo na določen konstrukt, saj izračunamo 
manjkajočo vrednost na ravni opazovane enote. Drugi način vstavljanja (nadomeščanje 
manjkajočih vrednosti s povprečjem spremenljivk) pa lahko oslabi opazovane korelacije, ker 
z enako vrednostjo (povprečjem) nadomestimo vse manjkajoče vrednosti spremenljivk 
(opazovane enote). Oba načina delujeta na koreliranost v nasprotni smeri. To povzroči manjše 
motnje, kot če bi uporabljali vsakega posebej. Že tako sorazmerno malo manjkajočih 
vrednosti smo torej dodatno kompenzirali s tako imenovanim kombiniranim vstavljanjem.    
 

6. EMPIRIČNA PREVERBA MODELA 

V šestem poglavju Empirična preverba modela  najprej predstavimo rezultate opravljene 
eksplorativne faktorske analize in nato še konfirmativne faktorske analize s katero smo 
preverjali posamezne konstrukte v modelu. Poglavje smo zaključili s preverjanjem in 
potrjevanjem postavljenih hipotez in modela. 
 
Za preverjanje konstruktov smo uporabili faktorsko analizo (eksplorativno in konfirmativno), 
in sicer s programskimi paketi SPSS 18 in EQS 6.1. Faktorska analiza je skupno ime za več 
multivariantnih statističnih metod, katerih glavni namen je definirati strukturo povezanosti 
(korelacije) med velikim številom spremenljivk, pozneje pa se določi stopnja, od katerih je 
vsaka spremenljivka pojasnjena s svojo dimenzijo. V primeru faktorske analize gre za študij 
povezav med spremenljivkami, tako da poizkušamo najti novo množico spremenljivk (manj 
kot merjenih spremenljivk), ki predstavlja to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam.  
 
Faktorska analiza poizkuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih 
spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno 
strukturo podatkov. Pri faktorski analizi opazujemo niz odvisnih in neodvisnih spremenljivk. 
Na podlagi opazovanih spremenljivk skozi stopnje faktorske analize oblikujemo nove 
spremenljivke, tako imenovane faktorje. Faktorska analiza poišče latentne faktorje, ki delujejo 
v ozadju in tako prispevajo k delovanju spremenljivk (Hair et al., 2010, str. 94).  

Metoda je uporabna v vseh tistih primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno merjenje 
neke spremenljivke ni možno. V tem primeru merimo samo indikatorje pojma oz. konstrukta, 
ki ga neposredno ne moremo meriti. S faktorsko analizo nato ugotovimo, ali so povezave med 
opazovanimi spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z manjšim številom posredno 
opazovanih spremenljivk ali faktorjev. 

Da bi dobili sliko ozadja posamezne dimenzije (na primer dimenzije kreiranja znanja v našem 
modelu), lahko pri faktorski analizi uporabimo več vrst tehnik. Sami smo uporabili metodo 
maksimalne verjetnosti (ang. maximum likelihood factoring oziroma MLF metodo).  MLF 
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metoda faktorske analize temelji na linearni kombinaciji spremenljivk pri oblikovanju 
faktorjev, kjer se izračunani parameter odraža v opazovani korelacijski matriki.  
 
Če dobljenih rezultatov ni mogoče najbolj smiselno interpretirati, se uporabi rotacijo 
faktorjev. Njen namen je zgolj dobiti bolj enostavno sliko pojava oziroma čim lažjo razlago 
faktorjev. V splošnem se uporabljata predvsem dva tipa rotacij: poševne (kjer so faktorji 
medsebojno odvisni) in pravokotne (kjer faktorji med seboj niso odvisni). V obeh primerih, 
tako pri poševni kot pri pravokotni rotaciji, sta deleža pojasnjene variance in komunalitete 
enaka. Pred uporabo te metode smo preverili primernost podatkov za faktorsko analizo, med 
spremenljivkami mora obstajati določena stopnja povezanosti. Zato smo pregledali 
korelacijsko matriko (zgolj vizualno; to je matrika parcialnih korelacij med spremenljivkami 
ali stopnjo, do katere faktorji povezujejo drug drugega). V kolikor so korelacije nizke oziroma 
enake, potem podatki niso primerni za faktorsko analizo. Uporabili smo KMO mero 
primernosti vzorca (angl. Keiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy) in Barttletov 
preizkus sferičnosti (angl. Bartlett's test of sphericity). Statistika KMO meri moč povezave. 
Vrednosti nad 0,5 povedo, da so podatki primerni za uporabo izbrane metode. Z Bartlettovim 
preizkusom pa smo preverjali hipotezo, ali je korelacijska matrika enotska. Preizkus je  
pokazal značilne razlike pri zanemarljivi stopnji tveganja (p < 0,05) in v teh primerih smo 
ugotovili, da korelacijska matrika ni enotska, torej so opazovane spremenljivke do določene 
mere povezane. Podatki so primerni za nadaljnjo analizo.  
 
V naslednjih korakih je pomembna izbira števila faktorjev, s katerimi ohranimo kar največ 
podatkov. Tako smo določili število faktorjev, ki so čim bolje pojasnili proučevani primer, kar 
pomeni, da smo z izbranimi faktorji zaobjeli čim večji delež pojasnjene variance. Hkrati pa 
smo omejiti število teh faktorjev.  
 
Pri določanju števila faktorjev gre predvsem za kompromis med tem, koliko variabilnosti in 
koliko spremenljivk želimo izključiti iz analize (Hair et al., 2010). Če dovolj velik delež 
skupne variance odpade na nekaj faktorjev, lahko ti faktorji uspešno zamenjajo prvotno 
množico spremenljivk pri nadaljnjih izračunih. S tem nam faktorska metoda omogoči 
zmanjšati obsežno zbirko podatkov ob minimalni izgubi informacij. 
 
Ob poznavanju pojasnjenosti celotne variance nas zanima, koliko variabilnosti posamezne 
spremenljivke nam je uspelo zadržati z izbranimi faktorji, kar razberemo iz analize 
komunalitet, nadgrajene z analizo matrike faktorskih uteži, ki pomenijo korelacijske 
koeficiente med faktorji in posamezno spremenljivko. Večja faktorska utež (po absolutni 
vrednosti) pomeni večjo pojasnjenost spremenljivke s faktorjem. Kaj je veliko, je subjektivna 
odločitev (Hair et al., 2010). 
 
Začetek faktorske analize je raziskovalni problem, saj gre za iskanje in definiranje osnovnih 
konstruktov. Zato smo podatke najprej analizirali z eksplorativno faktorsko analizo (ang. 
exploratory factor analysis). Z njo  smo določili spremenljivke, ki vplivajo na posamezne 
dimenzije modela. Z eksplorativno faktorsko analizo proučujemo podatke in ugotavljamo, 
koliko faktorjev je potrebnih za prezentativnost podatkov. V primeru uporabe te analize so 
vse merjene spremenljivke povezane z vsakim faktorjem z izračunamo faktorsko utežjo. 
Konfirmativna faktorska analiza (ang. confirmatory factor analysis) že predvideva obstoj 
takih faktorjev in potem preveri, ali to drži ali ne (Aaker, Day, 1990 in Kim, Mueller, 1987 v 
Gomzelj Omerzel, 2008, Hair et al., 2010, str. 671). Običajno se eksplorativno faktorsko 
analizo uporabi za analizo konstruktov, s konfirmativno faktorsko analizo pa potrdimo 
veljavnost rezultatov prve (Antončič, 2000 v Gomzelj Omerzel, 2008).  
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Eksplorativno faktorsko analizo smo izvedli za vsakega izmed petih konstruktov (podjetniško 
naravnanost, tržno naravnanost, kreiranje znanja, kapital znanja in uspešnost podjetja). Proces 
izvedene faktorske analize smo izvedli po diagramu odločanja, kot ga prikazuje Hair s 
soavtorji (Hair et al., 2010, str. 97). Najprej smo definirali cilje faktorske analize. Mogoči cilji 
so združevanje podatkov in identifikacija strukture odnosov med posameznimi 
spremenljivkami ali enotami, oblikovanje popolnoma novega niza spremenljivk, precej 
manjšega po obsegu, za delno ali popolno nadomestitev prvotne, originalne serije 
spremenljivk za uporabo v nadaljnjih multvariantnih analizah (Hair et al., 2010, str. 129).   
 
Naš cilj je bil združevanje značilnosti spremenljivk, zato smo izbrali faktorsko analizo tipa R, 
ki omogoča analizo niza spremenljivk in identifikacijo faktorjev dimenzij (ki jih sicer ni 
enostavno opazovati). V kolikor pa bi želeli podatke grupirati kot skupine enot (v našem 
primeru anketirane organizacije) na osnovi podobnosti niza lastnosti, bi uporabili faktorsko 
analizo tipa Q (Hair et al., 2010).   
 
Glede na pričakovanja, ki so temeljila na teoriji, smo predvideli začetno število faktorjev za 
vnovično specifikacijo modela s pomočjo programskega paketa SPSS. Pri odločitvi, kakšno 
število faktorjev zadržati, smo upoštevali merilo lastne vrednosti (angl. eigenvalue; to je 
stolpec vsot kvadratnih nalaganj na faktor in pomeni količino variance, ki jo faktor razloži), 
delež variance in grafični prikaz. Pri odločitvi, katere spremenljivke smo zadržali, pa smo 
upoštevali vrednosti komunalitet posameznih spremenljivk. Izločili smo tiste z zelo nizkimi 
vrednostmi. 
 
Za metodo ekstrakcije smo izbrali metodo maksimalne verjetnost (MLF metoda, angl. 
maximum likelihood factoring). Fabrigar, Wegner, MacCallum in Strahan (1999 v Costello, 
Osborne, 2005) priporočajo metodo maksimalne verjetnosti v primerih, ko so podatki bolj ali 
manj normalno razporejeni (če vzorec pripada multivariantni normalni distribuciji). Metoda 
temelji na linearni kombinaciji spremenljivk pri oblikovanju faktorjev, kjer se izračunani 
parameter odraža v opazovani korelacijski matriki. Korelacija je ponderirana s specifiko 
spremenljivk. Specifika predstavlja: variabilnost spremenljivke minus njena komunaliteta.  
 
Naslednja odločitev je bila izbira metode rotacije: s ciljem poenostaviti in razčistiti strukturo 
podatkov. Pri izboru rotacijske metode smo se odločili za poševno rotacijo (ang. oblique 
factor rotation). Ta se uporabi, kadar so posamezni faktorji med seboj v korelaciji. V 
nadaljevanju smo interpretirali izračune faktorske uteži (ang. factor loadings; to so korelacije 
med originalnimi spremenljivkami in faktorji ter osnova za razumevanje vsebine določenega 
faktorja), in sicer na podlagi matrike (angl. patern matrix); to je preglednica, ki prikaže 
faktorske uteži vseh spremenljivk na vsakem faktorju. Posameznim faktorjem so pripadle 
spremenljivke z najvišjo absolutno vrednostjo faktorskih uteži. 

6.1. Eksplorativna faktorska analiza  

Analizo konstruktov smo opravili z eksplorativno faktorsko analizo s programskim orodjem 
SPSS 18. Ta faktorska analiza je bila izvedena na vzorcu 195 vrnjenih vprašalnikov iz 
različnih organizacij, ki smo jim pred tem vstavili manjkajoče vrednosti (glej poglavje 5.2.) 
Respondenti so bili podjetniki in menedžerji malih in srednje velikih organizacij.  
 
Preden smo začeli z analizo konstruktov, smo ocenili (Hair et al., 2010, str. 103–104):  
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� normalnost in sploščenost spremenljivk. Ugotavljali smo, ali je razmerje standardnih 
napak asimetrije in sploščenosti vsake spremenljivke znotraj želenih vrednosti (če je 
vrednost manjša od –2 ali večja od 2, se normalnost zavrne).   

� medsebojno povezanost (korelacija) spremenljivk. Pri tem smo vizualno pregledali 
matriko in ugotavljali, če ima podatkovna matrika zadostno število korelacij za uporabo 
faktorske analize. 

� Bartletov preizkus sferičnosti (ang. Bartlet test of sphericity). Ta omogoča statistično 
preverjanje korelacije med spremenljivkami. Omogoča ugotavljanje statistične značilnosti 
korelacije z najmanj nekaj variablami. 

� KMO mero primernosti vzorčenja (angl. Keiser-Meyer-Olkin measure of sampling 
adequacy), ki ima vrednosti med 0 in 1. Pri čemer pomeni vrednost KMO, ki je večja od 
0,80, odlično oceno primernosti, vrednost na intervalu med 0,70 in 0,80, da gre za 
povprečno oceno primernosti, vrednost KMO na intervalu med 0,60 in 0,70 predstavlja 
srednjo oceno primernosti, vrednost na intervalu med 0,50 in 0,60 zadostno primernost, v 
kolikor pa je vrednost KMO manjša kot 0,50, gre za nesprejemljivo oceno primernosti. 

 
Določanje števila faktorjev je odvisno od heterogenosti poddimenzij, večja heterogenost je 
povezana z večjim številom faktorjev (Hair et al., 2010). Pri izboru faktorjev smo upoštevali 
teoretična izhodišča, grafični prikaz, lastno vrednost in delež pojasnjene variance (ang. total 
variance explained). Teoretična izhodišča temeljijo na ugotovitvah različni avtorjev, ki so 
proučevali to problematiko. Grafični prikaz (angl. screen plot) omogoči, da z vizualnim 
pregledom ugotovimo, kateri faktorji pojasnijo dovolj veliko skupne variance in kje se 
pričnejo latentne vrednosti posameznih faktorjev izenačevati. S programom SPSS 18 lahko 
izbiramo med izborom števila faktorjev na podlagi lastne vrednosti (ang. eigenvalue) ali pa na 
podlagi v naprej opredeljenega števila faktorjev (Field, 2009). Kaiser (v Field, 2009) 
predlaga, da se prevzamejo faktorji, katerih lastna vrednost je večja od 1, Jolliffe pa predlaga, 
da se prevzamejo faktorji, katerih vrednost je večja od 0,7 ali pa katerakoli vrednost, ki jo 
izberemo (Field, 2009, str. 652). Pričakovan delež pojasnjene variance (ang. total variance 
explained) na področju družboslovja je 60 odstotkov (Hair et al., 2010).  
 
Koeficiente faktorjev lahko izračunamo na več načinov (Field, 2009, str. 634). Najpogosteje 
uporabljena je metoda regresije (Field, 2009; Hair et al., 2010). Uporabili smo jo tudi v našem 
primeru. V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize konstruktov, ugotovljene z 
eksplorativno faktorsko analizo.  
 
Kontrolne spremenljivke 
 
Vsak konstrukt smo preverili s kontrolnimi spremenljivkami. Konstrukt so preverjali glede na 
število zaposlenih, in glede na ustvarjeni promet. Ali se rezultati pri podjetjih z več kot 
dvajset (N = 79) zaposlenih razlikujejo od tistih, ki zaposlujejo manj kot dvajset ljudi (N = 
116). Glede na ustvarjeni promet smo jih razdelili v dve skupini: 1) več kot dva milijona 
evrov prometa (N = 66) in  2) manj kot dva milijona evrov prometa (N=119).  
 
Rezultati primerjave niso pokazali večjih razlik tako pri eksplorativni faktorski analizi kot 
tudi pri  konfirmativni faktorski analizi.  

6.1.1. Konstrukt podjetniške naravnanosti 

 
Konstrukt podjetniške naravnanosti se nanaša na stališča vodstva anketiranih organizacij, na 
vprašalnik so odgovarjali menedžerji oziroma podjetniki.   
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Ocena normalnosti spremenljivk je pokazala, da je razmerje standardnih napak asimetrije in 
sploščenosti vsake spremenljivke znotraj želenih vrednosti. Ugotovili smo, da ima 
podatkovna matrika zadostno število korelacij, da Bartletov preizkus sferičnosti in 
ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja upravičujejo uporabo faktorske analize.  
 
Ob upoštevanju komunalitet smo se odločili, katere spremenljivke smo izločili oziroma 
zadržali. Samo ena spremenljivka je imela prenizko komunaliteto, in sicer trditev 2.1: »V 
našem podjetju imamo veliko nagnjenost za tvegane projekte, izdelke oziroma storitve (z 
možnostjo velikega donosa)«. To spremenljivko smo izločili. 

 
Začetno število temeljnih dimenzij podjetniške naravnanosti je bilo izbrano v skladu s 
pričakovanji, ki so temeljila na teoriji. Predvideli smo naslednje temeljne dimenzije: 
inovativnost, proaktivnost, prevzemanje tveganj, avtonomnost in konkurenčno agresivnost. 
Tako zastavljen konstrukt je bil teoretično večkrat preverjen, vendar so avtorji prihajali do 
različnih ugotovitev, tako da bi število faktorjev lahko bilo manjše ali večje.  
 
Pri izboru faktorjev smo upoštevali teoretična izhodišča, grafični prikaz (angl. scree plot), 
lastno vrednost (ang. eigenvalue) in delež pojasnjene variance (ang. total variance explained).  
Grafični prikaz je pokazal, da je mogoče število faktorjev 5, nakar se krivulja močno položi. 
Lastno vrednost nad 1 so imeli 4 faktorji, vendar smo se tekom nadaljnjih preverjanj odločili 
in preizkusili možnost z v naprej opredeljenimi 5 faktorji. Dobljeni faktorji pojasnijo več kot 
77,1 % variance začetne lastne vrednosti (ang. initial eigenvalues) oziroma 65,9 % variance 
ekstrakcijskih seštevkov kvadratov uteži (ang. extraction sum of squared loadings).   
 
Tabela 21: Ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja in Bartletov preizkus (podjetniška 

naravnanost) 
 
Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorčenja 0,846 

Približek hi-kvadrat 1197,155 
Df – stopnje prostosti 78,000 

Bartletov 
test 
sferičnosti Sig. – stopnja značilnosti 0,000 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Bartletov preizkus sferičnosti, ki statistično preverja korelacije med spremenljivkami, je 
pokazal, da ima korelacijska matrika značilne korelacije (stopnja prostosti = 0,000). KMO 
mera primernosti vzorčenja pa ima vrednost 0,846 (Tabela 21).  
 
Zadržane spremenljivke dimenzije podjetniške naravnanosti, ki so se pokazale v eksplorativni 
faktorski analizi, prikazuje Tabela 22. Glede na pričakovanja, ki smo jih imeli v skladu s 
teoretičnimi koncepti, smo dobili pet faktorjev, ki jih je mogoče smiselno pojasniti.  
Upoštevali smo spremenljivke s faktorsko utežjo, večjo kot 0,4, le spremenljivka 2.3 ima 
nižjo utež. Zaradi majhnega števila spremenljivk na tem faktorju in skladnosti 
predpostavkami smo spremenljivko obdržali. Faktor F1 združuje dve spremenljivki. Lahko ga 
upravičeno imenujemo proaktivnost, faktor F2 prav tako združuje dve spremenljivki, 
poimenovali smo ga konkurenčna agresivnost, faktor F3 vključuje tri spremenljivke, 
poimenovali smo ga  avtonomija, faktor F4 imenujemo proaktivnost in vključuje tri 
spremenljivke,  faktor F5 pa združuje tri spremenljivke in smo ga poimenovali inovativnost.  
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Tabela 22: Matrika (ang. pattern matrix) in uteži posameznih spremenljivk za podjetniško 
naravnanost.  

 
Faktor Spremenljivka 

1 2 3 4 5 
2.2 Glede na dogajanja v poslovnem okolju izvajamo širok spekter 
aktivnosti, ki so potrebne za doseganje ciljev podjetja. 

1,027         

2.3. Kadar se pri sprejemanju odločitev soočamo z negotovostjo, 
damo prednost maksimiranju možnosti izkoriščenja priložnosti. 

0,349         

4.2. Naše podjetje nastopa zelo agresivno in zelo konkurenčno.   -1,019       

4.1. Naše podjetje se običajno zelo ostro/konkurenčno odzove na 
aktivnosti konkurentov 

  -0,638       

5.2. V našem podjetju omogočamo samoiniciativo pri izkoriščanju 
priložnosti.  

    0,908     

5.1. V našem podjetju dopuščamo samostojne aktivnosti 
posameznikom ali skupinam pri uveljavljanju svojih idej in njihovi 
uresničitvi od prve vizije do končne realizacije. 

    0,869     

5.3. V našem podjetju dopuščamo nove, fleksibilne organizacijske 
oblike. 

    0,663     

3.1. V odnosu do konkurentov prevzemamo pobude, na katere se 
potem pogosto odziva konkurenca. 

      0,855   

3.2. V odnosu do konkurentov običajno prevzemamo pobude in  prvi 
uvajamo nove izdelke/storitve ter tehnike spremljanja, uvajanja 
novih tehnologij … 

      0,677   

3.3. Na splošno ima vodstvo podjetja močno tendenco razvoja, željo 
biti korak pred ostalimi v plasiranju novih idej in izdelkov. 

      0,468   

1.1. Vodstvo daje močan poudarek raziskavam in razvoju 
tehnologije in inovativnosti.  

        0,732 

1.2. Naše podjetje ima vrsto novih linij izdelkov/storitev, ki so bili 
uvedeni v trženje v zadnjih petih letih.  

        0,626 

1.3. Spremembe izdelkov/storitev so običajno dokaj revolucionarne.         0,570 

 
Legenda: V tabeli so vpisane vrednosti, večje od 0,300.  
Uporabljeni sta bili metoda maksimalne verjetnosti (angl. maximum likelihood factoring) in metoda poševne 
rotacije (ang. oblique factor rotation). 

Vir: Lastna raziskava 

6.1.2. Konstrukt tržne naravnanosti 

 
Konstrukt tržne naravnanosti se nanaša na stališča vodstva anketiranih organizacij do 
zbiranja, posredovanja, širjenja in uporabe tržnih informacij. Vprašalnik so izpolnjevali 
menedžerji oziroma podjetniki.   
 
Ocena normalnosti spremenljivk je pokazala, da je razmerje standardnih napak asimetrije in 
sploščenosti vsake spremenljivke znotraj želenih vrednosti. Nato smo spremenljivkam: 6.4, 
6.9, 7.7, 7.8, 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.10 in 8.11, ki so imele v vprašalniku nasprotno (negativno) 
usmerjeno trditev, spremenili merjene vrednosti v obratni vrstni red. Odgovore »nikakor se ne 
strinjam« smo nadomestili s »popolnoma se strinjam«, »deloma se strinjam« s  »se strinjam«, 
odgovori »ne morem se opredeliti« so ostali enaki, »se strinjam« smo nadomestili z »deloma 
se strinjam« in »popolnoma se strinjam« z »nikakor se ne strinjam«. V nadaljevanju analize 
smo ugotovili, da ima podatkovna matrika zadostno število korelacij, da Bartletov preizkus 
sferičnosti in ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja upravičujejo uporabo faktorske 
analize.  
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Nato smo se ob upoštevanju komunalitet odločili, katere spremenljivke smo izločili oziroma 
zadržali. Spremenljivke: 6.4, 6.10 in 8.5, ki so imele prenizko komunaliteto, smo izločili. 
Izločili smo naslednje trditve: 6.4: »V prepoznavanju spremenjenih preferenc kupcev do 
izdelkov oziroma storitev smo počasni. (R)«, trditev 6.10: »Občasno spremljamo učinke, ki 
jih imajo spremembe v poslovnem okolju (razni predpisi, zakoni …) na kupce«, in trditev 8.5: 
»Sistem poslovnega načrtovanja temelji predvsem na tehnoloških kapacitetah podjetja, manj 
pa na raziskavi in analizi trga. (R)«. 

 
Začetno število temeljnih dimenzij tržne naravnanosti je bilo izbrano v skladu s pričakovanji, 
ki so temeljila na teoriji. Predvideli smo naslednje temeljne dimenzije: zbiranje in kreiranje 
informacij, posredovanje in širjenje informacij ter odziv organizacije na informacije. Tako 
zastavljen konstrukt je bil teoretično večkrat preverjen, vendar so avtorji prihajali do različnih 
ugotovitev, tako da smo pričakovali določena odstopanja, število faktorjev bi lahko bilo 
manjše ali večje.  
 
Pri izboru faktorjev smo upoštevali teoretična izhodišča, grafični prikaz (angl. scree plot), 
lastno vrednost (ang. eigenvalue) in delež pojasnjene variance (ang. total variance explained).  
Grafični prikaz je pokazal, da je mogoče število faktorjev 7 ali 8, nakar se krivulja močno 
položi. Lastno vrednost nad 1 je imelo 7 faktorjev. Odločili smo se za 7 faktorjev, ti pojasnijo 
več kot 59,8 % variance začetne lastne vrednosti (ang. initial eigenvalues) oziroma 47,1 % 
variance ekstrakcijskih seštevkov kvadratov uteži (ang. extraction sum of squared loadings).   
 

Tabela 23: Ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja in Bartletov preizkus (tržna 
naravnanost) 

 
Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorčenja 0,808 

Približek hi-kvadrat 1847,942 
Df – stopnje prostosti 378,000 

Bartletov 
test 
sferičnosti Sig. – stopnja značilnosti 0,000 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Bartletov preizkus sferičnosti, ki statistično preverja korelacije med spremenljivkami,  je 
pokazal, da ima korelacijska matrika značilne korelacije (stopnja prostosti = 0,000). KMO 
mera primernosti vzorčenja pa ima vrednost 0,808 (Tabela 23). 
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Tabela 24: Matrika (ang. pattern matrix) faktorjev in uteži posameznih spremenljivk za tržno 
naravnanost.  

 
Faktor Spremenljivka 

1 2 3 4 5 6 7 
6.5. Najmanj enkrat letno zberemo stranke in preverimo njihovo 
mnenje o ponujeni kakovosti izdelkov in storitev. 

0,973             

6.1. S strankami se dobimo najmanj enkrat letno, da ugotovimo, 
kakšne izdelke oz. storitve želijo v prihodnje 

0,479       -0,371     

7.2. Najmanj enkrat na tri mesece imamo srečanja, kjer se 
pogovarjamo o tržnih trendih in razvoju. 

  0,828           

7.3. Tržniki si vzamejo čas za medsebojne pogovore o strankah in 
njihovih prihodnjih potrebah z drugimi oddelki. 

  0,722           

7.4. Občasno pripravimo in posredujemo dokumente (okrožnice, 
poročila ...), ki vključujejo informacije o naših strankah. 

  0,511       -0,373   

8.6. Več strokovnjakov iz različnih področij občasno skupaj 
načrtuje spremembe kot odziv na spremembe v poslovnem okolju. 

  0,473           

6.3. V našem podjetju sami izvajamo precej tržnih raziskav.   0,455           

8.2. Principi tržne segmentacije so temelj, ki poganja razvoj  nove 
ponudbe v našem podjetju. 

  0,449           

7.7. Komunikacija o spremembah in razvoju na trgu med trženjem 
in proizvodnjo, je minimalna. (R) 

    0,691         

7.8. Če kdo ugotovi kaj pomembnega o konkurentih,  ugotovitve 
zelo počasi prenašamo do drugih. (R) 

    0,678         

8.3. Pri svojih izdelkih in storitvah, se, iz različnih razlogov, ne 
odzivamo na spremenjene potrebe strank. (R) 

    0,667         

6.9. Pri spremljavi temeljnih sprememb, trendov v panogi smo 
počasni (na primer pri spremljavi konkurence, zakonodaje, 
tehnologije …). (R) 

    0,605         

8.1. Odziv na spremembe cen ponudbe konkurentov traja celo 
večnost. (R) 

    0,589         

8.7. Proizvodnja temelji predvsem na internih planih, manj pa na 
resničnih potrebah strank. (R) 

    0,516         

8.11. Tudi če pridemo z izvrstnim tržnim načrtom, smo imeli 
težave pri pravočasnem uvajanju novosti. (R) 

    0,409         

8.14. Kadar ugotovimo željo strank, da jim prilagodimo oziroma 
spremenimo ponudbo, jih vključimo k sodelovanju pri razvoju. 

      0,705       

8.13. Če ugotovimo, da stranke niso zadovoljne s kakovostjo, se 
takoj odzovemo in gremo v akcijo s popravki. 

      0,572       

8.9. Aktivnosti zaposlenih na različnih področjih so med seboj  
odlično koordinirane. 

      0,449       

8.4. Za zagotavljanje skladnosti ponudbe z željami strank, občasno 
preverjamo naš razvoj ponudbe. 

      0,346       

6.2. Posamezniki v našem podjetju so v neposrednem stiku s 
strankami, da lahko izboljšajo uresničevanje njihovih potreb. 

        -0,792     

6.7. Informacije zbiramo tudi na neformalen način (kosilo s 
partnerji, pogovori s partnerji …). 

        -0,420     

6.6. Velikokrat se pogovarjamo s tistimi, ki vplivajo na mnenje in 
nakup pri končnih uporabnikih (posredniki in distributerji). 

        -0,319     

 
Tabela se nadaljuje na naslednji strani 
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Nadaljevanje Tabele 24. 

 
Faktor Spremenljivka 

1 2 3 4 5 6 7 
7.5. Če se zgodi kaj pomembnega našim pomembnim strankam ali 
na trgu, so v kratkem času obveščeni vsi zaposleni. 

          -0,680   

7.6. Podatke o zadovoljstvu strank posredujemo na vse nivoje 
podjetja po ustaljenih postopkih. 

      0,377   -0,482   

7.1. O konkurentih, njihovih taktikah in strategijah se na hodnikih  
pogosto neformalno pogovarjamo. 

          -0,400   

8.8. Če bo naš pomemben konkurent začel z večjo akcijo 
pridobivanja strank, se bomo nemudoma odzvali. 

            0,562 

8.12. Na večje spremembe strukture cen s strani konkurentov se 
hitro odzovemo. 

            0,519 

6.8. Informacije o konkurentih zbiramo v vseh oddelkih v podjetju.   0,348         0,404 

 
Legenda: (R) – obratno zapisane trditve.  
V tabeli so vpisane vrednosti večje od 0,300.  
Uporabljeni sta bili metoda maksimalne verjetnosti (angl. maximum likelihood factoring) in metoda poševne rotacije (ang. 
oblique factor rotation). 

Vir: Lastna raziskava 
 

Zadržane spremenljivke dimenzije tržne naravnanosti, ki so se pokazale v eksplorativni 
faktorski analizi, Tabela 24 in so združene v sedmih faktorjih. Upoštevali smo spremenljivke 
s faktorsko utežjo, večjo kot 0,4, le spremenljivka 6.6 ima nižjo utež. Dobljeni faktorji niso 
povsem skladni s teoretičnim konceptom temeljnih dimenzij tržne naravnanosti, na primer na 
faktorjih F2, F3 in F7 so naložene uteži spremenljivk, ki pripadajo različnim temeljnim 
dimenzijam tržne naravnanosti. Na faktorju F2 (imenovali smo ga MOF2– izmenjava 
informacij) je naložena utež ene spremenljivke dimenzije zbiranje in kreiranja informacij, tri 
uteži spremenljivk dimenzije posredovanja in širjenja informacij, dve pa pripadata dimenziji 
odziv organizacije na informacije; na faktorju F3 (imenovali smo ga MOF3 – spremljanje 
sprememb in komunikacija) je naložena ena utež dimenzije zbiranje in kreiranje informacij, 
dve uteži dimenzije posredovanje in širjenje informacij ter štiri uteži spremenljivk odziva 
organizacije na informacije; na faktorju F7 (imenovali smo ga MOF7 – zbiranje informacij o 
konkurenci) je naložena ena utež spremenljivke dimenzije  zbiranje in kreiranja informacij in 
dve uteži spremenljivk dimenzije odziv organizacije na informacije. Na preostalih faktorjih 
naložene uteži pa pripadajo istim dimenzijam. Uteži spremenljivk teoretične dimenzije 
zbiranje in kreiranje informacij so naložene na dveh faktorjih: na faktorju F1 (imenovali smo 
ga MOF1– zbiranje informacij) sta uteži dveh spremenljivk, na faktorju F5 (imenovali smo ga 
MOF5 – zbiranje informacij o strankah 1) so uteži treh spremenljivk. Uteži spremenljivk 
teoretične temeljne dimenzije posredovanje in širjenje informacij so naložene na faktorju F6 
(imenovali smo ga MOF6 – zbiranje informacij o strankah 2), uteži spremenljivk teoretične 
temeljne dimenzije odziv organizacije na informacije pa so naložene na faktorju F4 
(imenovali smo ga MOF4 – uporaba informacij).  

6.1.3. Konstrukt kreiranja znanja 

 
Konstrukt kreiranja znanja se nanaša na stališča vodstva anketiranih organizacij, na vprašalnik 
so odgovarjali menedžerji oziroma podjetniki.   
 
Ocena normalnosti spremenljivk je pokazala, da je razmerje standardnih napak asimetrije in 
sploščenosti vsake spremenljivke znotraj želenih vrednosti. S pregledom korelacij smo 
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ugotovili, da ima podatkovna matrika zadostno število korelacij, da Bartletov preizkus 
sferičnosti in ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja upravičujejo uporabo faktorske 
analize.  
 
Nato smo se ob upoštevanju komunalitet odločili, katere spremenljivke smo izločili oziroma 
zadržali. Spremenljivko 10.3:»V našem podjetju izvajamo kroženje zaposlenih med različnimi 
delovnimi mesti z namenom, da spoznajo različna področja dela«, ki je imela prenizko 
komunaliteto, smo izločili. V naslednjem koraku smo izločili spremenljivko, ki je imela 
prenizke faktorske uteži (pod 0,300), in sicer spremenljivko 10.5: »V našem podjetju 
rešujemo probleme s tehnologijo študija resničnih primerov«. 

 
Začetno število temeljnih dimenzij kreiranja znanja je bilo izbrano v skladu s pričakovanji, ki 
so temeljila na teoriji organizacijskega kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995).  Predvideli 
smo naslednje temeljne dimenzije: socializacijo, eksternalizacijo, kombinacijo in 
internalizacijo. Tako zastavljen konstrukt je bil teoretično večkrat preverjen, tako da nismo 
pričakovali večjih odstopanj glede števila faktorjev.  
 
Pri izboru faktorjev smo upoštevali teoretična izhodišča, grafični prikaz (angl. scree plot), 
lastno vrednost (ang. eigenvalue) in delež pojasnjene variance (ang. total variance explained).  
Grafični prikaz je pokazal, da je mogoče število faktorjev 3 ali 4, nakar se krivulja močno 
položi. Lastno vrednost nad 1 so imeli 3 faktorji. Odločili smo za 4 faktorje, ti pojasnijo več 
kot 67,4 % variance začetne lastne vrednosti (ang. initial eigenvalues) oziroma 58,8 % 
variance ekstrakcijskih seštevkov kvadratov uteži (ang. extraction sum of squared loadings).   
 

Tabela 25: Ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja in Bartletov preizkus (kreiranje 
znanja).  

 
Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorčenja 0,915 

Približek hi-kvadrat 1877,048 
Df – stopnje prostosti 153,000 

Bartletov 
test 
sferičnosti Sig. – stopnja značilnosti 0,000 

 
Vir: Lastna raziskava 
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Tabela 26: Matrika (ang. pattern matrix) in uteži posameznih spremenljivk za dimenzijo 
kreiranje znanja.  

Faktor 
Spremenljivka 

1 2 3 4 
10.8. V našem podjetju oblikujemo nove modele na podlagi primerjav in analogij.  0,752       

10.7. V našem podjetju objavljamo strokovne ugotovitve. 0,692       

10.10. V našem podjetju oblikujemo delovne skupine, ki med seboj diskutirajo s 
pomočjo različnih tehnik preko interneta. 

0,681       

10.11. V našem podjetju zbiramo znanje ekspertov in kupcev, ki jih oblikujemo v 
sprejemljivo obliko. 

0,648       

10.13. V našem podjetju delimo informacije, praktične izkušnje, dobre prakse in 
študije za oblikovanje sistema reševanja problemov. 

0,370       

10.19. V našem podjetju se učimo z delom.   -0,882     

10.20. V našem podjetju se učimo z opazovanjem.   -0,709     

10.18. V našem podjetju se učimo ob delu.   -0,544     

10.2. V našem podjetju organiziramo »brainstorming« sestanke oziroma kreativne 
tabore. 

    0,772   

10.21. V našem podjetju organiziramo medsebojna srečanja z namenom 
medsebojne izmenjave/delitve znanja in izkušenj. 

    0,663   

10.1. V našem podjetju pri projektih, raziskavah in razvoju sodelujejo strokovnjaki 
različnih strokovnih področij.  

    0,600   

10.4. V našem podjetju vključujemo v razvoj strokovnjake in mentorje za prenos 
znanja. 

0,356   0,500   

10.6. V našem podjetju organiziramo skupinske delavnice in uvajamo še druge 
načine skupinskega učenja. 

0,300   0,478   

10.14. V našem podjetju uporabljamo podatke, objavljene na internetnih straneh za 
podporo medsebojni kombinaciji znanja. 

      0,852 

10.15. V našem podjetju pogosto uporabljamo podatkovne baze, ki omogočajo 
različne kombinacije. 

      0,819 

10.16. V našem podjetju pogosto uporabljamo razpoložljive vire, rezultate dobrih 
praks in poučnih izkušenj. 

  -0,313   0,580 

10.17. V našem podjetju razvijamo interne banke podatkov, kjer zbiramo in 
hranimo različna znanja. 

      0,427 

10.12. V našem podjetju smo razvili dostop do podatkov preko interneta.       0,384 

 
Legenda: V tabeli so vpisane vrednosti, večje od 0,300.  
Uporabljeni sta bili metoda maksimalne verjetnosti (angl. maximum likelihood factoring) in metoda poševne rotacije (ang. 
oblique factor rotation). 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Bartletov preizkus sferičnosti, ki statistično preverja korelacije med spremenljivkami, je 
pokazal, da ima korelacijska matrika značilne korelacije (stopnja prostosti = 0,000), KMO 
mera primernosti vzorčenja pa ima vrednost 0,915 (Tabela 25). 
 
Zadržane spremenljivke dimenzije kreiranja znanja, ki so se pokazale v eksplorativni 
faktorski analizi, prikazuje Tabela 26 in so združene v štirih faktorjih. Upoštevali smo 
spremenljivke s faktorsko utežjo, večjo kot 0,4, le spremenljivki 10.13 in 10.12 imata nižjo 
utež. Dobljeni faktorji so skladni s teoretičnim konceptom temeljnih dimenzij kreiranja 
znanja. Faktor F1 združuje pet spremenljivk, lahko ga upravičeno imenujemo eksternalizacija, 
faktor F2 tako združuje tri spremenljivke, poimenovali smo ga internalizacija, faktor F3 
vključuje pet spremenljivk, poimenovali smo ga socializacija, faktor F4 smo poimenovali 
kombinacija in vključuje pet spremenljivk. 
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6.1.4. Konstrukt uspešnosti organizacije 

 
Konstrukt uspešnosti orhganizacie se nanaša na vodstvo organizacij, na zastavljena vprašanja 
so odgovarjali direktorji oziroma podjetniki.   
 
Ocena normalnosti spremenljivk je pokazala, da je razmerje standardnih napak asimetrije in 
sploščenosti vsake spremenljivke znotraj želenih vrednosti. Ugotovili smo, da ima 
podatkovna matrika zadostno število korelacij, da Bartletov preizkus in ugotavljanje 
primernosti vzorčenja KMO upravičujeta uporabo faktorske analize.  
 
Nobene izmed spremenljivk nismo izločili. 

 
Začetno število temeljnih dimenzij uspešnosti znanja je bilo izbrano v skladu s pričakovanji, 
ki so temeljila na teoriji. Predvideli smo naslednje temeljne dimenzije: rast podjetja, 
učinkovitost podjetja in dobiček podjetja. Tako zastavljen konstrukt je bil teoretično že 
preverjen, tako da nismo pričakovali večjih odstopanj. 
 
Pri izboru faktorjev smo upoštevali teoretična izhodišča, grafični prikaz (angl. scree plot), 
lastno vrednost (ang. eigenvalue) in delež pojasnjene variance (ang. total variance explained). 
Grafični prikaz je pokazal, da je mogoče število faktorjev od 2 ali 3, nakar se  krivulja močno 
položi. Lastno vrednost nad 1 sta imela dva faktorja. Odločili smo se za tri faktorje, ti 
pojasnijo več kot 83,9 % variance začetne lastne vrednosti (ang. initial eigenvalues) oziroma 
77,1 % variance ekstrakcijskih seštevkov kvadratov uteži (ang. extraction sum of squared 
loadings).   
 

Tabela 27: Ugotavljanje KMO mere primernosti vzorčenja in Bartletov preizkus (uspešnost 
podjetja).  

 
Kaiser-Meyer-Olkin mera primernosti vzorčenja 0,868 

Približek hi-kvadrat 1505,213 
Df – stopnje prostosti 36,000 

Bartletov 
test 
sferičnosti Sig. – stopnja značilnosti 0,000 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Bartletov preizkus sferičnosti, ki statistično preverja korelacije med spremenljivkami, je 
pokazal, da ima korelacijska matrika značilne korelacije (stopnja prostosti = 0,000). KMO 
mera primernosti vzorčenja pa ima vrednost 0,868 (Tabela 27). 
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Tabela 28: Matrika (ang. pattern matrix) in uteži posameznih spremenljivk za dimenzijo 
uspešnost podjetja.  

 
Faktor 

 
1 2 3 

19.1.e V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na lastniški kapital 
(ROE). 

1,007     

19.1.f V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na celotna sredstva 
(ROA). 

0,858     

19.1.d V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na investicije (ROI) . 0,598     

18.1.b V našem podjetju smo zadovoljni s povečanjem prodaje.   0,986   

18.1.c V našem podjetju smo zadovoljni z rastjo tržnega deleža.   0,813   

18.1.a V našem podjetju smo zadovoljni z rastjo števila zaposlenih.    0,553   

19.1.b V našem podjetju smo zadovoljni s stopnjo neto pokritja od prodaje.      -0,962 

19.1.c V našem podjetju smo zadovoljni s stopnjo bruto pokritja od prodaje.     -0,925 

19.1.a V našem podjetju smo zadovoljni z obratom prihodka od prodaje.      -0,774 

 
Legenda: V tabeli so vpisane vrednosti, večje od 0,300.  
Uporabljeni sta bili metoda maksimalne verjetnosti (angl. maximum likelihood factoring) in metoda poševne rotacije (ang. 
oblique factor rotation). 

Vir: Lastna raziskava 
 
Dimenzijo uspešnosti podjetja v eksplorativni faktorski analizi prikazuje Tabela 28, vse uteži 
posameznih spremenljivk so združene v treh faktorjih. Dobljeni faktorji so  skladni s 
teoretičnim konceptom temeljnih dimenzij uspešnosti podjetja. Faktor F1 združuje tri 
spremenljivke, poimenujemo ga lahko kar donosnost organizacije, faktor F2 prav tako 
združuje tri spremenljivke, poimenujemo ga lahko rast organizacije, faktor F3, enako kot 
prejšnji, združuje tri spremenljivke, poimenujemo ga lahko učinkovitost organizacije.  

 

6.2. Konfirmativna faktorska analiza – interpretacija posameznih 
konstruktov v modelu 

Eden temeljnih ciljev uporabe multivariantnih tehnik je izboljšati sposobnost pojasnjevanja in 
svojo statistično učinkovitost. Multipla regresija, faktorska analiza, multivariantna analiza 
variance, diskriminanta analiza in druge tehnike zagotavljajo močno orodje za raziskovanje 
široke množice raziskovalnih vprašanj, hkrati pa imajo vse tudi veliko omejitev (Hair et al., 
2010, str. 611). Vsaka izmed tehnik lahko proučuje le en odnos istočasno, medtem ko se 
raziskovalec sooča z vrsto med seboj povezanimi vprašanji. Zato so razvili tehniko 
strukturiranega modeliranja enačb (ang. structural equation modeling, SEM) kot nadaljevanje 
vrste multivariantnih tehnik. Pri tem ne gre za še eno metodo, ampak za testiranje teorij (Hair 
et al., 2010, str. 730). Strukturirano modeliranje enačb je multivariantna tehnika kombinacije 
vidika faktorske analize in multiple regresije, ki raziskovalcu omogoča sprotno proučevanje 
vrste med seboj povezanih odvisnosti med merjenimi spremenljivkami in prikritimi konstrukti 
ter tudi med prikritimi konstrukti (Hair et al., 2010, str. 617). Strukturno modeliranje enačb 
pojasni odvisnost med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami, tudi če odvisna 
spremenljivka postane neodvisna v drugačni povezanosti. Strukturno modeliranje enačb 
omogoča: ugotavljanje odnosov, ki opredeljujejo model, ugotavljanje povezanosti in razvoj 
modelov. Pri tem raziskovalec sam opredeli model in vrsto povezav. Celostna analiza 
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strukturiranega modeliranja enačb vključuje teorijo merjenja in teorijo struktur ter ju povezuje 
v logično smiselno zvezo. 
 
Modele strukturnih enačb zaznamujeta dve značilnosti: sposobnost ocenjevanja multiplih in 
medsebojno povezanih odvisnosti ter sposobnost vključevanja latentnih spremenljivk 
(ponazorjenih z eno ali več opazovanimi spremenljivkami), pri čemer se v pojasnjevanju 
odnosov upoštevajo tudi merske napake teh spremenljivk (Hair et al., 2010, str. 618). 
 
Običajno je strukturirano modeliranje enačb iz dveh delov, in sicer iz merskega dela in 
modela strukturnih enačb. Merski del pojasni, v kolikšni meri smo z merjenimi 
spremenljivkami sploh pojasnili latentne spremenljivke. Preverjaje strukturnega modela je 
namreč nesmiselno, če pred tem ne potrdimo merskega modela. Strukturni model (ang. 
structural model) je kombinacija med seboj odvisnih povezav v skladu s postavljenimi 
hipotezami, povezanimi s konstruktom modela. Zato v analizi uporabimo dvostopenjskost, pri 
čemer v prvi stopnji preverimo merski model, v drugi pa še strukturnega (Hair et al., 2010, str. 
620–621). Strukturno modeliranje enačb smo preizkušali s programom EQS 6.1.  
 
Merski del modela smo preizkušali s konfirmativno faktorsko analizo. S tem smo preizkusili, 
ali posamezni latentni konstrukti dejansko opredeljujejo opazovane spremenljivke. Primernost 
modela smo preizkušali s konvergentno in diskriminantno veljavnostjo ocenjenih faktorjev ter 
zanesljivostjo mer (Hair et al., 2010, str. 669). Z diskriminantno veljavnostjo ocenjenih 
faktorjev potrdimo, da je merjeni pojav samostojen in ločen od drugih merjenih pojavov, v 
smislu ugotavljanja, v kolikšni meri je v korelaciji z drugimi konstrukti in kako natančno 
merjene spremenljivke zastopajo dani konstrukt. To pomeni, da spremenljivke, ki merijo neke 
pojave, nimajo tesnih korelacij s spremenljivkami, ki merijo druge pojave. Konvergentna  
veljavnost pa pomeni, da obstaja konvergenca med spremenljivkami, ki merijo isti pojav. 
Določena mera je namreč zanesljiva, če dejansko meri, kar bi morala (Hair et al., 2010). Iz 
merskega modela določimo veljavnost spremenljivk z ugotavljanjem, ali so uteži vseh 
merjenih spremenljivk za določene pojave dovolj velike.  
 
Za oceno kakovosti strukturnega modela obstaja veliko različnih kazalcev ustreznosti, kot so 
statistika χ2, indeksi zanesljivosti, Cronbachov koeficient α, RHO, maksimalna uravnotežena 
vrednost ter FIT indeksi GFI, RMSR, RMSEA, SRMR, NFI, CFI  in drugi. Ob vsakem 
modelu smo predstavili več koeficientov:  
 
� statistika χ2 (ang. chi-square statistic) in stopnje prostosti (ang. degree of freedom, df) 

pokažejo, ali so med opazovano in ocenjevano matriko statistično značilne razlike. 
Zaželena je nizka, neznačilna vrednost χ2, s čim več stopenj prostosti. Pri uporabi v 
modelu SEM obstajajo težave. Vrednost metrike je občutljiva na odstopanje od normalne 
porazdelitve vhodnih podatkov in od velikosti vzorca. Uporabljen je bil modificiran test 
Bentler-Youan statistike za potencialne strukturirano modelirane modele. Zanesljivost 
smo merili s koeficientom zanesljivosti (P) za statistiko χ2  (ang. probability  value for chi-
square statistic).  

� Cronbach α koeficient je najpogostejša mera za ugotavljanje zanesljivosti kazalnikov. 
Zanesljivost merjenja s to metodo običajno označimo kot zgledno, če je Cronbach α 
koeficient večji od 0,70; v nekaterih primerih eksplorativnih raziskav je Cronbach α lahko 
manjši kot 0,60 (Hair et al., 2010, str. 125). Na Cronbachov koeficient α vpliva število 
enot v merilni lestvici, večje število enot predstavlja višjo vrednost, saj večje število enot, 
tudi pri enaki stopnji notranje korelacije, povečuje verjetnost. 
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• RHO indeks (ang. reliability coefficient) in maksimalna uravnotežena notranja 
konsistentnost konstrukta (ang. maksimal weighted internal consistency reliability). 
Velik RHO predstavlja boljši model. 

� NFI indeks (ang. normed fit index) ima vrednosti med 0 in 1, vrednosti blizu indeksa 1 
kažejo na boljši model. V disertaciji smo uporabili Bentler-Monett normed fit index.  

� CFI indeks (ang. comparative fit index) ima podobne lastnosti kot prejšnji, je med najbolj 
uporabljanimi, zavzema vrednosti med 0 in 1, višje vrednosti pomenijo boljši model; 
lahko rečemo, da je model dober, če je vrednost večja od 0,9.  

� RMSEA (ang. root mean square error of aproximation) je kazalec, ki poleg vrednosti 
izraža tudi interval zaupanja za to vrednost. Manjša absolutna vrednost pomeni boljšo 
veljavnost modela (Hair et al., 2010, str. 648–652). 

 
Ni absolutne vrednosti, ki bi zagotavljala vrednost indeksov dobrega konstrukta modela, 
vrednosti indeksov so le vodilo (Hair e tal., 2010, str. 705). Vrednosti, ki so povezane s 
sprejemljivostjo modela, se spreminjajo glede na razmere in zavisijo od velikosti vzorca, 
števila merjenih spremenljivk in komunalitet posamezni faktorjev. 
 
Konfirmativna faktorska analiza (v nadaljevanju CFA, ang. confirmatory factor analysis) 
omogoča testiranje, kako merjene spremenljivke zastopajo konstrukt. Ključna prednost za 
raziskovalca je pojasnjevanje, kako različne meritve zastopajo pomembna psihološka, 
sociološka in poslovna merjenja v temeljnih konceptualnih teorijah (Hair et al., 2010, str. 
668). Ključno vprašanje za raziskovalca je, ali je zastavljeni model sprejemljiv ali ne. 
Magična formula, kako ločiti dober model od slabega, ne obstaja, zato je prav, da uporabimo 
več indeksov hkrati (Hair et al., 2010). Preprosto pravilo, kako ločiti dober model od slabega, 
je uporaba več indeksov hkrati. Običajno trije ali štirje koeficienti zadoščajo, da se odločimo 
o veljavnosti modela. 
 
Prvotno zastavljeni model dimenzij s poddimenzijami in spremenljivkami, ki so bile potrjene 
s konfirmatorno analizo, je prikazan na sliki (Slika 21). 
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Slika 21: Integrativni model podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, kreiranje znanja, 
poslovna uspešnost s poddimenzijami in spremenljivkami 

 

 
 
 
Opombe: Model vključuje temeljne dimenzije konstruktov: podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, 
kreiranje znanja in poslovna uspešnost, njihove poddimenzije in pripadajoče spremenljivke, ki smo jih opredelili 
s pomočjo eksploratorne analize. 
Legenda: PN - podjetniška naravnanost s poddimenzijami: PNT – prevzemanje tveganj, PNKA – konkurenčna 
agresivnost, PNA – avtonomija, PNI – inovativnost, PNP – proaktivost; MN – tržna naravnanost s 
poddimenzijami: MOF1 – zbiranje informacij, MOF2 – izmenjava informacij, MOF3 – spremljanje sprememb in 
komunikacija, MOF4 – uporaba informacij, MOF5 – zbiranje informacij o strankah 1, MOF6 – zbiranje 
informacij o strankah 2, MOF7 – zbiranje informacij o konkurenci; KZ – kreiranje znanja s poddimenzijami: 
KZS – socializacija, KZE – eksternalizacija, KZC – kombinacija, KZI – internalizacija; UP – uspešnost 
organizacije s poddimenzijami: UPK – zadovoljstvo z donosom, UPR – zadovoljstvo z rastjo, UPD – 
zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo. 
 

Vir: Lastna raziskava 
 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize konstruktov, ugotovljenih s konfirmativno 
faktorsko analizo. Vsak konstrukt smo preverili s kontrolnimi spremenljivkami glede na 
število zaposlenih in glede na velikost prometa. Glede na število zaposlenih smo jih razvrstili 
na tiste z več kot dvajset (N = 79) zaposlenimi in tiste, ki zaposlujejo manj kot dvajset ljudi 
(N = 116). Glede na ustvarjeni promet Pa smo jih razdelili v dve skupini: 1) z več kot dva 
milijona evrov prometa (N = 66) in 2) z manj kot dva milijona evrov prometa (N=119). 
Rezultati so v vseh primerih potrdili primernost konstruktov.  
 

6.2.1. Konstrukt podjetniške naravnanosti 

 
Eksplorativna faktorska analiza, ki smo jo izvedli s programskim paketom SPSS, je pokazala, 
da je dimenzija podjetniške naravnanosti opredeljena s petimi poddimenzijami, in sicer jo 
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opredeljujejo: inovativnost, proaktivnost, prevzemanje tveganj, avtonomnost in konkurenčno 
agresivnost. Za vsako izmed teh dimenzij smo izvedli konfirmativno faktorsko analizo s 
programskim paketom EQS 6.1, s katerim smo tudi sicer analizirali lastnost postavljenega 
modela, rezultati analize so prikazani v poglavjih od 6.2.1.1. do 6.2.1.5. V skladu s priporočili 
avtorjev Haira et al. (2010, str. 682) o pravilu treh indikatorjev – poddimenzij z manj kot 
tremi indikatorji nismo analizirali na enak način kot ostale, smo jih pa upoštevali pri analizi 
konstrukta dimenzije podjetniška naravnanost. 
 

Slika 22: EQS 6.1, diagram konstrukta podjetniške naravnanosti s standardizirano rešitvijo 
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Opombe: χ2 = 91,65, 55 stopenj prostosti, P = 0,00, CFI = 0,98, RMSEA = 0,06, NFI = 0,95, Crombach α = 
0,88, RHO = 0,93.   
Legenda: PN – podjetniška naravnanost s poddimenzijami: PNT – prevzemanje tveganj, PNKA – konkurenčna 
agresivnost, PNA – avtonomija, PNI – inovativnost, PNP – proaktivost 

 
Vir: Lastna raziskava 
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Izdelali smo analizo celotnega konstrukta podjetniške naravnanosti, ki vključuje dimenzije: 
inovativnost, proaktivnost, prevzemanje tveganj, avtonomnost in konkurenčno agresivnost. 
Konstrukt podjetniška naravnanost je pokazal zelo dobro zanesljivost (Crombach α = 0,98) in 
konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako 
imajo indeksi primernosti modela (CFI, RMSEA, NFI, RHO) zadovoljive vrednosti.  Diagram 
konstrukta podjetniške naravnanosti s standardizirano rešitvijo je prikazan na sliki (Slika 22). 

6.2.1.1. Prevzemanje tveganj 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija prevzemanje tveganj 
pojasnjena z dvema spremenljivkama (2.2 in 2.3), to sta dve izmed treh, s katerimi smo v 
vprašalniku spraševali glede stališč do prevzemanja tveganj. Zaradi samo dveh indikatorjev 
konfirmativna faktorska analiza ne ponudi ustreznih rezultatov (Hair et al., 2010), izračunali 
smo le nekatere koeficiente. Poddimenzija podjetniške naravnanosti – prevzemanje tveganj – 
je pokazala zmerno oz. še sprejemljivo zanesljivost (Cronbach α je 0,626;  kar je nekoliko 
manj kot 0,70). RHO in notranja konsistentnost konstrukta pa kažeta primerne vrednosti. FIT 
indeksi za ta primer niso izračunani.   

6.2.1.2. Konkurenčna agresivnost 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija konkurenčna agresivnost 
pojasnjena z dvema spremenljivkama (4.1 in 4.2), to sta obe, s katerima smo v vprašalniku 
spraševali za stališča glede konkurenčne agresivnosti. Zaradi samo dveh indikatorjev nismo 
izdelali celostne konfirmativne faktorske analize. Sicer pa je poddimenzija podjetniške 
naravnanosti – konkurenčna agresivnost – pokazala visoko vrednost zanesljivosti, koeficient 
Cronbach α je precej višji od 0,70 (Cronbach α je 0,812). RHO in notranja konsistentnost 
konstrukta pa tudi kažeta primerne vrednosti. FIT indeksi niso izračunani.   

6.2.1.3. Avtonomija 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija avtonomija pojasnjena s tremi 
spremenljivkami (5.1, 5.2 in 5.3), to so vse, s katerimi smo v vprašalniku spraševali za stališča 
glede avtonomije. S konfirmativno faktorsko analizo smo potrdili veljavnost spremenljivk za 
poddimenzijo avtonomija. Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 23 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, koeficienti in njihovimi statističnimi 
značilnostmi. Poddimenzija podjetniške naravnanosti – avtonomija – je pokazala zgledno 
zanesljivost (Cronbach α je 0,86; kar je precej več kot 0,70) in konvergenco v smislu 
koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, 
RHO, RMSEA) kažejo zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
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Slika 23: EQS 6.1, diagram poddimenzije avtonomija s standardizirano rešitvijo 
 

 
 
Opombe: χ2 = 2,11, 1 stopnja prostosti, P = 0,15, CFI = 0,99, RMSEA = 0,08, NFI = 0,99, Crombach α = 0,86, 
RHO = 0,88, notranja konsistentnost konstrukta = 0,91. 
Legenda: PNA – prevzemanje tveganj 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.1.4. Proaktivnost 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija proaktivnost pojasnjena s 
tremi spremenljivkami (3.1, 3.2 in 3.3); to so vse,  s katerimi smo v vprašalniku spraševali za 
stališča, povezana s proaktivnostjo. S konfirmativno faktorsko analizo smo potrdili veljavnost 
spremenljivk za poddimenzijo proaktivnost. Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično 
značilni. 
 
Slika 24 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, koeficienti in njihovimi statističnimi 
značilnostmi. Poddimenzija podjetniške naravnanosti – proaktivnost – je pokazala zgledno 
zanesljivost (Cronbach α je 0,87; kar je več kot 0,80) in konvergenco v smislu koeficientov 
(vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) 
kažejo zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 

Slika 24: EQS 6.1, diagram poddimenzije proaktivnost s standardizirano rešitvijo 
 

 
 
Opombe: χ2 = 3,04, 1 stopnja prostosti, P = 0,08, CFI = 0,99, RMSEA = 0,10, NFI = 0,99, Crombach α = 0,87, 
RHO = 0,89, notranja konsistentnost konstrukta = 0,89. 
Legenda: PNP – proaktivnost 

 
Vir: Lastna raziskava 
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6.2.1.5. Inovativnost  

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija inovativnosti pojasnjena s 
tremi spremenljivkami (1.1,1.2 in 1.3), to so vse, s katerimi smo v vprašalniku spraševali za 
stališča glede inovativnosti. S konfirmativno faktorsko analizo smo potrdili veljavnost 
spremenljivk za poddimenzijo inovativnost. Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično 
značilni. 
 
Slika 25 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, prikazani so tudi koeficienti in njihove 
statistične značilnosti. Poddimenzija podjetniške naravnanosti – inovativnost – je pokazala 
zgledno zanesljivost (Cronbach α je 0,74; kar je več kot 0,70) in konvergenco v smislu 
koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, 
RHO, RMSEA) kažejo zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 

Slika 25: EQS 6.1, diagram poddimenzije inovativnost s standardizirano rešitvijo 
 

 
 
Opombe: χ2 = 11,92, 1 stopnja prostosti, P = 0,00, CFI = 0,92, RMSEA = 0,24, NFI = 0,92, Crombach α = 0,74, 
RHO = 0,80, notranja konsistentnost konstrukta  = 0,81. 
Legenda: PNI – inovativnost 

Vir: Lastna raziskava 
 

6.2.2. Konstrukt tržne naravnanosti 

 
Eksplorativna faktorska analiza, ki smo jo izvedli s programskim paketom SPSS, je pokazala, 
da je dimenzija tržne naravnanosti opredeljena s sedmimi poddimenzijami, povezanimi z 
zbiranjem informacij, njihovim posredovanjem in uporabo informacij. Poimenovali smo jih 
zbiranje informacij (MOF1), izmenjava informacij (MOF2), spremljanje sprememb in 
komunikacija (MOF3), uporaba informacij (MOF4), zbiranje informacij o strankah 1 
(MOF5), zbiranje informacij o strankah 2 (MOF6) in zbiranje informacij o konkurenci 
(MOF7). Za vsako izmed teh poddimenzij smo izvedli še konfirmativno faktorsko analizo s 
programskim paketom EQS 6.1, s katerim smo tudi sicer analizirali lastnost postavljenega 
modela, rezultati analize so prikazani v poglavjih od 6.2.2.1 do 6.2.2.7. Analiza posameznih 
poddimenzij je pokazala, da so vrednosti koeficienta Cronbach α večinoma visoke, v treh 
primerih pa nekoliko nižje od 0,70,  vendar pa so vseh primerih višje od 0,50. Glede na 
dejstvo, da gre za prvo tako raziskavo  v Sloveniji, in da gre za kompleksen a celovit model in 
glede na druge izračunane vrednosti koeficientov posameznih poddimenzij smo se odločili in 
pri dimenziji tržna naravnanost obdržali vse z eksplorativno faktorsko analizo ugotovljene  
poddimenzije.  
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Slika 26: EQS 6.1, diagram konstrukta tržne naravnanosti s standardizirano rešitvijo 
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Opombe: χ2 = 504,71, 378 stopenj prostosti, P = 0,00, CFI = 0,94, RMSEA = 0,05 0, NFI = 0,85, Crombach α = 
0,86, RHO = 0,90. 
Legenda: MOF1 – zbiranje informacij, MOF2 – izmenjava informacij, MOF3 – spremljanje sprememb in 
komunikacija, MOF4 – uporaba informacij, MOF5 – zbiranje informacij o strankah 1, MOF6 – zbiranje 
informacij o strankah 2, MOF7 – zbiranje informacij o konkurenci 

 
Vir: Lastna raziskava 
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Izdelali smo analizo celotnega konstrukta tržne naravnanosti, ki vključuje vseh sedem 
poddimenzij. Konstrukt je pokazal zelo dobro zanesljivost   (Crombach α = 0,86) in 
konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako 
imajo indeksi primernosti modela (CFI, RMSEA, NFI, RHO) zadovoljive vrednosti. Diagram 
konstrukta podjetniške naravnanosti s standardizirano rešitvijo je prikazan na sliki (Slika 26). 

6.2.2.1. Zbiranje informacij (MOF1) 

Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zbiranje informacij (MOF1) 
pojasnjena z dvema spremenljivkama (6.1 in 6.2). Zaradi samo dveh indikatorjev nismo 
izdelali celostne konfiramativne faktorske analize za to poddimenzijo. Za poddimenzijo 
zbiranje informacij (MOF1) smo izračunali le nekatere koeficiente. Izračunani koeficienti 
kažejo primerne vrednosti. Koeficient Cronbach α je višji od 0,70 (Cronbach α je 0,74), 
koeficient RHO je 0.74 in notranja konsistentnost konstrukta je 0,78.  

6.2.2.2. Izmenjava informacij (MOF2) 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija izmenjava informacij 
(MOF2) pojasnjena s šestimi spremenljivkami (6.9, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 in 8.6). S konfirmativno 
faktorsko analizo smo potrdili veljavnost šestih spremenljivk za poddimenzijo izmenjava 
informacij (F2). Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 27 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija izmenjava informacij (MOF2) je 
pokazala zgledno zanesljivost (Cronbach α je 0,83; kar je več kot 0,80) in konvergenco v 
smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, 
NFI, RHO, RMSEA) kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
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Slika 27: EQS 6.1, diagram poddimenzije izmenjava informacij (MOF2) s standardizirano 
rešitvijo 

 
 

 
Opombe: χ2 = 20,51, 10 stopenj prostosti, P = 0,02, CFI = 0,98, RMSEA = 0,07, NFI = 0,96, Crombach α = 
0,83, RHO = 0,88, notranja konsistentnost konstrukta = 0,89. 
Legenda: MOF2 – spremljanje sprememb in komunikacija 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.2.3. Spremljanje sprememb in komunikacija (MOF3) 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija spremljanje sprememb in 
komunikacija (MOF3) pojasnjena s sedmimi spremenljivkami (6.9, 7.7, 7.8, 8.1, 8.3, 8.7 in 
8.11). S konfirmativno faktorsko analizo smo potrdili veljavnost šestih spremenljivk za 
poddimenzijo spremljanje sprememb in komunikacija (MOF3). Vsi koeficienti so pozitivni, 
visoki in statistično značilni. 
 
Slika 28 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija spremljanje sprememb in 
komunikacija (MOF3) je pokazala zgledno zanesljivost (Cronbach α je 0,79; kar je blizu 0,80 
in precej več kot 0,70) in konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in 
statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) kažejo zadovoljive 
vrednosti in s tem primernost modela.  
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Slika 28: EQS 6.1, diagram poddimenzije spremljanje sprememb in komunikacija (MOF3)s 
standardizirano rešitvijo 

 

 
 
Opombe: χ2 = 26,91, 15 stopenj prostosti, P = 0,03, CFI = 0,97, RMSEA = 0,06, NFI = 0,94, Crombach α = 
0,79, RHO = 0,85, notranja konsistentnost konstrukta = 0,86. 
Legenda: MOF3 – spremljanje sprememb in komunikacija 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.2.4. Uporaba informacij (MOF4) 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija uporaba informacij (MOF4) 
pojasnjena s štirimi spremenljivkami (8.4, 8.9, 8.13, 8.14). S konfirmativno faktorsko analizo 
smo potrdili veljavnost štirih spremenljivk za poddimenzijo uporaba informacij (MOF4). Vsi 
koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 29 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija kapitala znanja uporaba informacij 
(F7) je pokazala zanesljivost, ki bi lahko bila vprašljiva (Cronbach α je 0,64), in konvergenco 
v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, 
NFI, RHO, RMSEA) kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem  primernost konstrukta 
poddimenzije.  
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Slika 29: EQS 6.1, diagram poddimenzije uporaba informacij (MOF4) s standardizirano 
rešitvijo 
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Opombe: χ2 = 30,82, 3 stopnje prostosti, P = 0,00, CFI = 0,68, RMSEA = 0,22, NFI = 0,96, Crombach α = 0,64, 
RHO = 0,79, notranja konsistentnost konstrukta = 0,79. 
Legenda: MOF4 – uporaba informacij 

Vir: Lastna raziskava 

6.2.2.5. Zbiranje informacij o strankah 1 (MOF5) 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zbiranje informacij o strankah 
(MOF5) pojasnjena s štirimi spremenljivkami (6.2, 6.6, 6.7). S konfirmativno faktorsko 
analizo smo potrdili veljavnost treh spremenljivk za poddimenzijo zbiranje informacij o 
strankah (MOF5). Koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 30 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija kapitala znanja zbiranje informacij 
o strankah (MOF5) je pokazala še zadovoljivo zanesljivost (Cronbach α je 0,66) in 
konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako 
indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) kažejo večinoma zadovoljive vrednosti.  

 
Slika 30: EQS 6.1, diagram poddimenzije zbiranje informacij o strankah (MOF5) s 

standardizirano rešitvijo 
 

 
 
Opombe: χ2 = 25,55, 3 stopnje prostosti, = 0,00, CFI = 0,68, RMSEA = 0,36, NFI = 0,69, Crombach α = 0,66, 
RHO = 0,70, notranja konsistentnost konstrukta = 1,00. 
Legenda: MOF5 – zbiranje informacij o strankah 

Vir: Lastna raziskava 
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6.2.2.6. Zbiranje informacij o strankah 2 (MOF6) 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zbiranje informacij o strankah 
(MOF6) pojasnjena s tremi spremenljivkami (7,1, 7,5, 7,6). S konfirmativno faktorsko analizo 
smo potrdili veljavnost treh spremenljivk za poddimenzijo zbiranje informacij o strankah 
(MOF6). Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 31 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija kapitala znanja zbiranje informacij 
o strankah (MOF6) je pokazala zmerno zanesljivost (Cronbach α je 0,65; kar je manj kot 0,70 
vendar več kot 0,60) in konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in 
statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) kažejo večinoma 
zadovoljive vrednosti in s tem primernost konstrukta.  Glede na vrednost Cronbach α bi bil 
konstrukt poddimenzije lahko vprašljiv, vendar ga glede na vrednosti drugih koeficientov 
lahko potrdimo. 
 

Slika 31: EQS 6.1, diagram poddimenzije zbiranje informacij o strankah (MOF6) s 
standardizirano rešitvijo 

 
 
Opombe: χ2 = 19,93, 1 stopnja prostosti, P = 0,00, CFI = 0,75, RMSEA = 0,31, NFI = 0,69, Crombach α = 0,62, 
RHO = 0,76, notranja konsistentnost konstrukta = 0,78. 
Legenda: MOF6 – zbiranje informacij o strankah 
 

Vir: Lastna raziskava 

6.2.2.7. Zbiranje informacij o konkurenci (MOF7) 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zbiranje informacij o 
konkurenci (MOF7) pojasnjena s tremi spremenljivkami (6.8, 8.8, 8.12). S konfirmativno 
faktorsko analizo smo potrdili veljavnost treh spremenljivk za poddimenzijo zbiranje 
konkurenci (MOF7). Vsi koeficienti niso izraziti, imajo pa pozitivne vrednosti. 
 
Slika 32 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija tržne naravnanosti konkurenci je 
pokazala šibko zanesljivost (Cronbach α je 0,54) in konvergenco v smislu koeficientov (vsi so 
pozitivni in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) kažejo nizke a 
zadovoljive vrednosti.   
 
 
 
 

E31* 

@7.1

@7.5

@7.6

MOF6 

E26* 

E30* 

0.67 

0.74 

0.81* 0.58 

0.68* 

0.74 



195 

 
Slika 32: EQS 6.1, diagram poddimenzije zbiranje informacij o konkurenci (MOF7) s 

standardizirano rešitvijo 
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Opombe: χ2 = 26,67, 1 stopnja prostosti, P = 0,00, CFI = 0,44, RMSEA = 0,38, NFI = 0,45, Crombach α = 0,54, 
RHO = 0,68, notranja konsistentnost konstrukta = 0,69. 
Legenda: MOF7 – zbiranje informacij o konkurenci 

 
Vir: Lastna raziskava 

 

6.2.3. Konstrukt kreiranje znanja 

 
Eksplorativna faktorska analiza, ki smo jo izvedli s programskim paketom SPSS, je pokazala, 
da je dimenzija konstrukta kreiranja znanja opredeljena s štirimi poddimenzijami. 
Poimenovali smo jih socializacija, eksternalizacija, kombinacija in internalizacija. Za vsako 
izmed teh dimenzij smo izvedli še konfirmativno faktorsko analizo s programskim paketom 
EQS 6.1, s katerim smo tudi sicer analizirali lastnost postavljenega modela, rezultati analize 
so prikazani v poglavjih od 6.2.3.1 do 6.2.3.4. 
 
Izdelali smo analizo celotnega konstrukta kreiranja znanja. Konstrukt kreiranja znanja  
vključuje vse štiri poddimenzije. Konstrukt je pokazal zelo dobro zanesljivost (Crombach α = 
0,92) in konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), 
prav tako imajo indeksi primernosti modela (CFI, RMSEA, NFI, RHO) zadovoljive vrednosti.  
Diagram konstrukta podjetniške naravnanosti s standardizirano rešitvijo je prikazan na sliki 
(Slika 33). 
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Slika 33: EQS 6.1, diagram konstrukta kreiranja znanja  s standardizirano rešitvijo 
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Opombe: Chi Sq. = 242,523, 129 stopenj prostosti, P = 0,00, CFI = 0,97, RMSEA = 0,07, NFI = 0,94, 
Crombach α = 0,92, RHO = 0,94. 
Legenda: KZ – kreiranje znanja s poddimenzijami: KZS – socializacija, KZE – eksternalizacija, KZC – 
kombinacija, KZI – internalizacija. 

 
Vir: Lastna raziskava 
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6.2.3.1. Socializacija 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija socializacija pojasnjena s 
petimi spremenljivkami (10.1, 10.2, 10.4, 10.6 in 10.21). S konfirmativno faktorsko analizo 
smo potrdili veljavnost petih spremenljivk za poddimenzijo socializacija. Vsi koeficienti so 
pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 34 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija socializacija je pokazala zgledno 
zanesljivost (Cronbach α je 0,84, kar je več kot 0,70) in konvergenco v smislu koeficientov 
(vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) 
kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 

Slika 34: EQS 6.1, diagram poddimenzije socializacija s standardizirano rešitvijo 
 

 
 

 
Opombe: χ2 = 11,05, 6 stopenj prostosti, P = 0,09, CFI = 0,99, RMSEA = 0,07, NFI = 0,98, Crombach α = 0,84, 
RHO = 0,87, notranja konsistentnost konstrukta = 0,87. 
Legenda: KZS – socializacija 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.3.2. Eksternalizacija  

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija eksternalizacija pojasnjena s 
petimi spremenljivkami (10.7, 10.8, 10.10, 10.11 in 10.12). S konfirmativno faktorsko analizo 
smo potrdili veljavnost petih spremenljivk za poddimenzijo eksternalizacija. Vsi koeficienti 
so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 35 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija eksternalizacija je pokazala 
zgledno zanesljivost (Cronbach α je 0,86, kar je več kot 0,70) in konvergenco v smislu 
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koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, 
RHO, RMSEA) kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 

Slika 35: EQS 6.1, diagram poddimenzije eksternalizacija s standardizirano rešitvijo 
 

 

 
 
Opombe: χ2 = 8,71, 6 stopenj prostosti, P = 0,19, CFI = 0,99, RMSEA = 0,05, NFI = 0,98, Crombach α = 0,86, 
RHO = 0,86, notranja konsistentnost konstrukta = 0,87. 
Legenda: KZE – eksternalizacija 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.3.3. Kombinacija  

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija kombinacija pojasnjena s 
petimi spremenljivkami (10.12, 10.14, 10.15, 10.16 in 10.17). S konfirmativno faktorsko 
analizo smo potrdili veljavnost vseh petih spremenljivk za poddimenzijo kombinacija. Vsi 
koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 36 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici  pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija kombinacija je pokazala zgledno 
zanesljivost (Cronbach α je 0,86, kar je več kot 0,70) in konvergenco v smislu koeficientov 
(vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) 
kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
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Slika 36: EQS 6.1, diagram poddimenzije kombinacija s standardizirano rešitvijo 
 

 
 

Opombe: χ2 = 12,91, 6 stopenj prostosti, P = 0,04, CFI = 0,99, RMSEA = 0,08, NFI = 0,974, Crombach α = 
0,86, RHO = 0,88, notranja konsistentnost konstrukta = 0,91. 
Legenda: KZK – kombinacija 

Vir: Lastna raziskava 

6.2.3.4. Internalizacija  

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija internalizacija pojasnjena s 
tremi spremenljivkami (10.18, 10.19 in 10.20). S konfirmativno faktorsko analizo smo 
potrdili veljavnost vseh treh spremenljivk za poddimenzijo internalizacija. Vsi koeficienti so 
pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 37 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, v preglednici pa so prikazani 
koeficienti in njihove statistične značilnosti. Poddimenzija internalizacija je pokazala zgledno 
zanesljivost (Cronbach α je 0,707, kar je manj kot 0,80) in konvergenco v smislu koeficientov 
(vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) 
kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
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Slika 37: EQS 6.1, diagram poddimenzije internalizacija s standardizirano rešitvijo 
 

 
 
Opombe: χ2 = 12,98, 6 stopenj prostosti, P = 0,00, CFI = 0,87, RMSEA = 0,25, NFI = 0,79, Crombach α = 0,86, 
RHO = 0,86, notranja konsistentnost konstrukta = 0,87. 
Legenda: KZI – internalizacija 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.4. Konstrukt uspešnosti podjetja 

 
Eksplorativna faktorska analiza, ki smo jo izvedli s programskim paketom SPSS, je pokazala, 
da je dimenzija konstrukta uspešnost podjetja opredeljena s tremi poddimenzijami. 
Poimenovali smo jih zadovoljstvo v primerjavi s konkurenco, zadovoljstvo z rastjo 
organizacije in zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo. Za vsako izmed teh dimenzij smo 
izvedli še konfirmativno faktorsko analizo s programskim paketom EQS 6.1, s katerim smo 
tudi sicer analizirali lastnost postavljenega modela, rezultati analize pa so prikazani v 
poglavjih od 6.2.4.1 do 6.2.4.3. 
 
Izdelali smo analizo celotnega konstrukta uspešnosti podjetja. Konstrukt uspešnost podjetja 
vključuje vse tri poddimenzije. Konstrukt je pokazal zelo dobro zanesljivost (Crombach α = 
0,92) in konvergenco v smislu koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), 
prav tako imajo indeksi primernosti modela (CFI, RMSEA, NFI, RHO) zadovoljive vrednosti.  
Diagram konstrukta uspešnosti podjetja s standardizirano rešitvijo je prikazan na sliki (Slika 
38). 
 

E69*

@10.18

@10.19

@10.20

KZI 

E67*

E68*

0.82 

0.57 

0.90* 0.43 

0.77* 

0.64 



201 

Slika 38: EQS 6.1, diagram konstrukta uspešnosti podjetja s standardizirano rešitvijo 
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Opombe: χ2 = 35,40, 24 stopenj prostosti, P = 0,06, CFI = 0,99, RMSEA = 0,05, NFI = 0,98, Crombach α = 
0,93, RHO = 0,96. 
Legenda: UP – uspešnost organizacije s poddimenzijami: UPK – zadovoljstvo z donosom, UPR – zadovoljstvo 
z rastjo, UPD – zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo. 

 
Vir: Lastna raziskava 

6.2.4.1. Zadovoljstvo z donosom 

 
Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zadovoljstvo z donosom v 
primerjavi s konkurenco pojasnjena s tremi spremenljivkami (19.1d, 19.1e, 19.1f). S 
konfirmativno faktorsko analizo smo potrdili veljavnost vseh treh spremenljivk za 
poddimenzijo zadovoljstvo v primerjavi s konkurenco. Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in 
statistično značilni. 
 
Slika 39 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, koeficiente in njihove statistične 
značilnosti. Poddimenzija zadovoljstvo z donosom v primerjavi s konkurenco je pokazala 
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zgledno zanesljivost (Cronbach α je 0,92, kar je precej več kot 0,70) in konvergenco v smislu 
koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, 
RHO, RMSEA) kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 
Slika 39: EQS 6.1, diagram poddimenzije zadovoljstvo z donosom s standardizirano rešitvijo 

 

 
 
Opombe: χ2 = 6,18, 1 stopnja prostosti, P = 0,01, CFI = 0,98, RMSEA = 0,38, NFI = 0,97, Crombach α = 0,92, 
RHO = 0,95, notranja konsistentnost konstrukta = 0,96. 
Legenda: UPK – zadovoljstvo z donosom 

Vir: Lastna raziskava 

6.2.4.2. Zadovoljstvo z rastjo organizacije 

Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zadovoljstvo z rastjo 
organizacije pojasnjena s tremi spremenljivkami (18.1a, 18.1b, 18.1c). S konfirmativno 
faktorsko analizo smo potrdili veljavnost vseh treh spremenljivk za poddimenzijo 
zadovoljstvo z rastjo organizacije. Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 40 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, koeficiente in njihove statistične 
značilnosti. Poddimenzija zadovoljstvo z rastjo organizacije je pokazala zgledno zanesljivost 
(Cronbach α je 0,83, kar je več kot 0,70) in konvergenco v smislu koeficientov (vsi so 
pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, RHO, RMSEA) kažejo 
večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 
Slika 40: EQS 6.1, diagram poddimenzije zadovoljstvo z rastjo organizacije s standardizirano 

rešitvijo 
 

 
 
Opombe: χ2 = 13,73, 1 stopnja prostosti, P = 0,00, CFI = 0,92, RMSEA = 0,26, NFI = 0,45, Crombach α = 0,83, 
RHO = 0,90, notranja konsistentnost konstrukta  = 0,93. 
Legenda: UPR – zadovoljstvo z rastjo 

Vir: Lastna raziskava 
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6.2.4.3. Zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo 

Eksplorativna faktorska analiza je pokazala, da je poddimenzija zadovoljstvo z učinkovitostjo 
pojasnjena s tremi spremenljivkami (19.1a, 19.1b, 19.1c). S konfirmativno faktorsko analizo 
smo potrdili veljavnost vseh treh spremenljivk za poddimenzijo zadovoljstvo z dobičkom in 
učinkovitostjo. Vsi koeficienti so pozitivni, visoki in statistično značilni. 
 
Slika 41 prikazuje diagram s standardizirano rešitvijo, koeficiente in njihove statistične 
značilnosti. Poddimenzija zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo je pokazala zgledno 
zanesljivost (Cronbach α je 0,94, kar je veliko več kot 0,70) in konvergenco v smislu 
koeficientov (vsi so pozitivni, visoki in statistično značilni), prav tako indeksi (CFI, NFI, 
RHO, RMSEA) kažejo večinoma zadovoljive vrednosti in s tem primernost modela.  
 

Slika 41: EQS 6.1, diagram poddimenzije zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo s 
standardizirano rešitvijo 

 

 
 
Opombe: χ2 = 2,33, 1 stopnja prostosti, P = 0,13, CFI = 0,99, RMSEA = 0,08, NFI = 0,99, Crombach α = 0,94, 
RHO = 0,95, notranja konsistentnost konstrukta = 0,96. 
Legenda: UPK – zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo 

 
Vir: Lastna raziskava 
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6.3. Strukturno modeliranje enačb  

Potem ko smo z  deskriptivno analizo vsake izmed spremenljivk preverili njihove značilnosti 
in potrdili primernost za nadaljno faktorsko analizo (glej poglavje 5.1), smo izločili posmazne 
vprašalnike oziroma vstavili manjkajoče vrednosti (glej poglavje 5.2). V naslednjem koraku 
smo z eksplorativno faktorsko analizo preverili sestavo posameznih dimenzij (glej poglavje 
6.1) ter določili število faktorjev. Pri tem smo upoštevali teoretična izhodišča, grafični prikaz, 
lastno vrednost in delež pojasnjene variance. Konstrukti posameznih dimenzij so se ujemali s 
teoretičnimi izhodišči. V naslednjem koraku smo s konfirmativno faktorsko analizo 
interpretirali konstrukte posameznih poddimenzij in dimenzij (glej poglavje 6.2).  Rezultati so 
v vseh primerih potrdili primernost konstruktov. 
 
Z metodo strukturnega modeliranja enačb preverili konstrukt integrativnega modela 
medsebojne odvisnosti podjetniške naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranje znanja, 
njihov vpliv na poslovno uspešnost (Slika 21) in postavljene hipoteze: 
 
- H1: podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost.  
- H2: tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na  uspešnostjo organizacije.  
- H3: podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo in 

obratno.  
- H4: podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v 

organizaciji in obratno.   
- H5: visok nivo tržne naravnanosti organizacije vodi k boljšemu kreiranju znanja in 

obratno.  
- H6: kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 

6.3.1. Preverjanje modela in hipotez 
 
Postopek preverbe konstrukta in hipotez smo opravili s strukturnim modeliranjem enačb. 
Zaradi kompleksnosti modela in v želji, da imamo čim boljši pregled nad potekom in 
rezultati, smo preverbo izvedli v več korakih. Najprej smo z eksplorativno faktorsko analizo s 
pomočjo programa SPSS 18 združili posamezne spremenljivke v pripadajoče poddimenzije 
tako, da smo izračunali aritmetične sredine spremenljivk za posamezno poddimenzijo, v 
drugem koraku pa smo s programom EQS 6.1 preverili veljavnost integrativnega modela. 
Preverili smo, kako dobro indikatorji spremenljivk teoretičnih dimenzij vplivajo drug na 
drugega. Pri preverjanju strukturnega modela smo opredelili odnos med endogenim (poslovna 
uspešnost) in eksogenim konstruktom (podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, kreiranje 
znanja) (Slika 42). Enosmerne puščice na sliki so usmerjene proti endogenemu  konstruktu 
(poslovni uspešnosti). Ta del konstrukta opazimo tudi po tem, da ni povsem pojasnjen in ima 
še napako (D4). Poslovna uspešnost predstavlja fiksni parameter, podjetniška naravnanost, 
tržna naravnanost in kreiranje znanja pa so prosti parametri.  Kolateralni odnosi na sliki so 
označeni s puščicami v obeh smereh, enosmerni odnosi pa s puščico, ki je usmerjena le v eno 
smer. Na sliki (Slika 42) imamo torej tri korelacijske odnose med konstrukti, to so podjetniška 
naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje znanja, in strukturni odnos med konstruktom 
poslovna uspešnost in tremi konstrukti: podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in 
kreiranje znanja. Rezultati strukturnega modeliranja enačb s programom EQS 6.1 so prikazani 
na sliki (Slika 42)  in v tabeli (Tabela 31).   
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Slika 42: EQS 6.1, diagram integriranega modela medsebojne povezanosti podjetniške 
naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranje znanja in njihove povezanosti z uspešnostjo 
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Opombe: χ2 = 253,53, 146 stopenj prostosti, P = 0,00, CFI = 0,96, RMSEA = 0,06, NFI = 0,92, Crombach α = 
0,89, RHO = 0,91. 
Legenda: PN = podjetniška naravnanost s poddimenzijami: PNT – prevzemanje tveganj, PNKA – konkurenčna 
agresivnost, PNA – avtonomija, PNI – inovativnost, PNP - proaktivost; MN = tržna naravnanost s 
poddimenzijami: MOF1 – zbiranje informacij, MOF2 – izmenjava informacij, MOF3 – spremljanje sprememb in 
komunikacija, MOF4 – uporaba informacij, MOF5 – zbiranje informacij o strankah 1, MOF6 – zbiranje 
informacij o strankah 2, MOF7 – zbiranje informacij o konkurenci; KZ = kreiranje znanja s poddimenzijami: 
KZS – socializacija, KZE – eksternalizacija, KZC – kombinacija, KZI – internalizacija; UP = uspešnost 
organizacije s poddimenzijami: UPK – zadovoljstvo z donosom, UPR – zadovoljstvo z rastjo, UPD – 
zadovoljstvo z učinkovitostjo. 
Označbe na sliki: parametri na vpisani na linijah posameznih puščic označujejo naložene poti eksogenih in 
endogenih delov celotnega konstrukta; E147* – napaka variance posameznih vrednosti; številke v kvadratku 
poleg označb dimenzij – merjeni indikatorji endogenih in eksogenih variabel; D4 – predstavlja napako variance 
napovedi za endogeni konstrukt.  

 
Vir: Lastna raziskava 
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Dokončen konstrukt, ki predstavlja integrirani model medsebojne povezanosti podjetniške 
naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranje znanja ter njihove povezanosti z uspešnostjo 
podjetja, je pokazal zgledno zanesljivost (Crombach α je 0,89, kar je veliko več kot 0,70), 
indeksi primernosti modela CFI, RMSEA, NFI in RHO pa imajo tudi primerne vrednosti.  
 

Iz modela je razvidna visoka medsebojna povezanost podjetniške naravnanosti, tržne 
naravnanosti in kreiranje znanja. Največji vpliv na uspešnost ima v danem primeru kreiranje 
znanja. Na uspešnost vplivata tudi podjetniška naravnanost in nato še tržna naravnanost 
podjetja. 
 

V strukturni teoriji je podana konceptualna predstavitev strukturnih odnosov med konstrukti. 
Lahko rečemo, da je teoretični strukturni model pojasnjen s strukturnimi enačbami (Tabela 
29).   
 

Tabela 29: Enačbe modela s standardnimi koeficienti in determinacijski R2 
 

Enačbe modela s standardnimi koeficienti determinacijski R2 
PNPT   =V132=   0.636  F1    + 0.772 E132                                    0.404 
PNKA  =V133=   0.495*F1    + 0.869 E133                                    0.245 
PNA     =V134=   0.546*F1    + 0.838 E134                                    0.298 
PNI      =V135=   0.747*F1    + 0.665 E135 0.558 
PNP     =V136=   0.785*F1    + 0.619 E136                                    0.616 
MOF1  =V137=   0.423  F2    + 0.906 E137                                    0.179 
MOF2  =V138=   0.834*F2    + 0.551 E138 0.696 
MOF3  =V139=   0.267*F2    + 0.964 E139                                    0.071 
MOF4  =V140=   0.482*F2    + 0.876 E140                                    0.232 
MOF5  =V141=   0.632*F2    + 0.775 E141                                    0.400 
MOF6  =V142=   0.621*F2    + 0.784 E142                                    0.386 
MOF7  =V143=   0.446*F2    + 0.895 E143                                    0.199 
KZS     =V144=   0.797  F3    + 0.604 E144                                    0.635 
KZE     =V145=   0.818*F3    + 0.575 E145                                    0.670 
KZK    =V146=   0.761*F3    + 0.649 E146                                    0.579 
KZI     =V147=   0.687*F3    + 0.726 E147                                    0.472 
UPK    =V148=   0.850  F4    + 0.526 E148                                    0.723 
UPR    =V149=   0.696*F4    + 0.718 E149                                    0.484 
UPD    =V150=   0.836*F4    + 0.548 E150                                    0.700 
F4       =F4     =   0.148*F1    - 0.076*F2    + 0.285*F3    + 0.940 D4      0.116 
 

Opomba: Teorija eliptične porazdelitve (ang. iteratively reweighted least squares solution)  
 
Legenda: Poddimenzije podjetniške naravnanosti: PNT – prevzemanje tveganj, PNKA – konkurenčna 
agresivnost, PNA – avtonomija, PNI – inovativnost, PNP – proaktivost; poddimenzije tržne naravnanosti: MOF1 
– zbiranje informacij, MOF2 – izmenjava informacij, MOF3 – spremljanje sprememb in komunikacija, MOF4 – 
uporaba informacij, MOF5 – zbiranje informacij o strankah 1, MOF6 – zbiranje informacij o strankah 2, MOF7 
– zbiranje informacij o konkurenci; poddimenzije kreiranje znanja: KZS – socializacija, KZE – eksternalizacija, 
KZC – kombinacija, KZI – internalizacija; poddimenzije uspešnosti organizacije: UPK – zadovoljstvo v 
primerjavi s konkurenco, UPR – zadovoljstvo z rastjo, UPD – zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo. 
 

Vir: Lastna raziskava 
 
S konfirmativno faktorsko analizo smo potrdili veljavnost integriranega modela konstruktov 
podjetniške naravnanosti, tržne naravnanosti, kreiranja znanja in poslovne uspešnosti. Da pa 
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potrdimo še posamezne strukturne parametre, povezane s postavljenimi hipotezami, smo 
ugotavljali še statistično signifikantnost in predvideno smer. Povezanost mora biti za 
pozitivno naravnanost večja od nič. V primeru negativne vrednosti povezanosti pa gre za 
negativno povezanost oziroma za povezanost v nasprotni smeri. Hipoteze preverimo tudi s 
standardiziranimi koeficienti. Način dela v tem primeru je podoben kot pri drugih 
multivariantnih tehnikah. Raziskovalec lahko uporabi izračunane pojasnjene variance za 
endogene konstrukte, ki so v analizi R2. Osnovno vodilo je, da uporabimo te vrednosti z 
multiplo regresijo. Vendar tudi dober model modeliranja strukturnih enačb ni jamstvo za 
natančno predstavitev posamezne enote (Hair et al., 2010, str. 720). 
 

Tabela 30: Potrditev hipotez 
 

Hipoteza Standardizirani 
koeficient 

Potrditev 

H1: Podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na 
njeno uspešnost. 

0,15 DA 

H2: Tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno 
uspešnost. 

-0,08 ? 

H6: Kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno 
uspešnost. 

0,28 DA 

 
Hipoteza Korelacijski 

koeficient 
Potrditev 

H3: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno 
tržno naravnanostjo in obratno. 

0,82 DA 

H4: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  
kreiranja znanja v organizaciji in obratno.  

0,75 DA 

H5: Tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi  
kreiranja znanja v organizaciji in obratno. 

0,87 DA 

 
Vir: Lastna raziskava 

 
Konstrukti dimenzij podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje znanja so 
povezani z uspešnostjo organizacije (Slika 42, Tabela 30). Večino hipotez, ki se nanašajo na 
model, lahko potrdimo. Med neodvisnimi dimenzijami konstruktov podjetniška naravnanost, 
tržna naravnanost in kreiranje znanja obstaja visoka medsebojna koreliranost (Tabela 30), 
zato hipoteze H3: podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno 
naravnanostjo in obratno, H4: podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  
kreiranja znanja v organizaciji in obratno in H5: tržna naravnanost organizacije je povezana 
s procesi  kreiranja znanja v organizaciji in obratno, potrdimo. Glede na to, da so eksogeni 
konstrukti medseboj v močni korelaciji (0,75 in več) obstaja možnost, da med konstrukti 
posameznih eksogenih dimenzij obstaja multiplakolinearnost (ang. multicollinearity), kar smo 
v naslednjih fazi raziskovanja tudi peverili in potrdili njen obstoj. 
 
Tudi hipotezi: H1: podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost 
in H6: kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno uspešnost potrdimo. Hipoteza 
H2: tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost pa kaže negativno 
povezanost, zato hipoteze (kljub nasprotnim  pričakovanjem) v tem koraku nismo potrdili. Na 
uspešnost podjetja v integriranem modelu najbolj vpliva dimenzija konstrukta kreiranje 
znanja, sledi pa dimenzija podjetniška naravnanost, dimenzija konstrukta tržne naravnanosti 
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pa kaže negativno povezanost z uspešnostjo podjetja. Kljub temu, da je dimenzija tržna 
naravnanost negativno povezana z uspešnostjo podjetja, obstaja možnost, da na uspešnost 
deluje posredno preko dimenzij kreiranje znanja in podjetniška naravnanost oziroma, da je 
rezultat negativen zaradi multikolinernosti konstruktov. 

6.3.2. Preverjanje konstrukta in hipotez s kontrolnimi spremenljivkami 

 
Veljavnost integriranega modela smo preverili še s kontrolnimi spremenljivkami. Bazo 
spremenljivk smo razdelili v dve skupini – glede na število zaposlenih in glede na ustvarjeni 
promet. Glede na število zaposlenih smo razdelili podjetja na tista z manj kot 20 zaposlenih 
(N = 116) in na tista z dvajset ali več zaposlenimi (N = 79). Glede na ustvarjeni promet pa 
smo jih razdelili v dve skupini: 1) več kot dva milijona evrov prometa (N = 76) in  2) manj 
kot dva milijona evrov prometa (N=119). Rezultati preverbe modela so v vseh primerih 
potrdili primernost modela. V vseh primerih smo ugotovili veliko medsebojno korelacijo med 
dimenzijami konstruktov: podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in  kreiranje znanja, 
zato hipoteze H3: podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno 
naravnanostjo in obratno, H4: podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  
kreiranja znanja v organizaciji in obratno in H5: tržna naravnanost organizacije je povezana 
s procesi  kreiranja znanja v organizaciji in obratno, potrdimo. Potrdili smo tudi hipotezo 
H6: kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno uspešnost. Pri preverjanju 
preostalih hipotez: H1: podjetniška naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno 
uspešnost in H2: tržna naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost, se 
rezultati preverbe s kontrolnimi spremenljivkami nekoliko razlikujejo od rezultatov, ki jih 
daje celoten vzorec. Rezultati preverbe strukturnega modela in hipotez s kontrolnimi 
spremenljivkami zaradi majhnega števila enot, zajetih v kontrolnih spremenljivkah niso 
zanesljiv pokazatelj (Hair et al., 2010).  

6.3.3. Preverjanje multikolinearnosti 

 
Glede na to, da so eksogeni konstrukti (podjetniška naravnanost, tržna naravnanost, kreiranje 
znanja) medseboj v močni korelaciji (0,75 in več) smo dodatno preverili ali obstaja med njimi 
multikolinearnost (ang. multicollinearity). Izvedli smo analizo povezanosti konstruktov 
dimenzij podjetniška naravnanost – uspešnost podjetja, tržna naravnanost – uspešnost 
podjetja, ter kreiranje znanja – uspešnost podjetja. S programom EQS 6.1 smo preverili 
veljavnost modelov posameznih konstruktov.  

Tabela 31: Potrditev hipotez v samostojnih modelih 
 

 Hipoteza Standardizirani 
koeficient  

Model podjetniška naravnanost – 
uspešnost podjetja 

Podjetniška naravnanost 
organizacije pozitivno vpliva na 

njeno uspešnost 

0,30 

Model tržna naravnanost – 
uspešnost podjetja 

Tržna naravnanost organizacije 
pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 

0,31 

Model kreiranje znanja – uspešnost 
podjetja 

Kreiranje znanja v organizaciji 
pozitivno vpliva na njeno uspešnost. 

0,33 

 
Opomba: Loceno smo analizirali modele konstruktov dimenzij: podjetniška naravnanost – uspešnost podjetja,  tržna 
naravnanost – uspešnost podjetja in kreiranje znanja uspešnost podjetja. 

Vir: Lastna raziskava 
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Rezultati analiz so potrdili, da konstrukti dimenzij podjetniška naravnanost, tržna naravnanost 
in kreiranje znanja pozitivno vplivajo vplivajo na upešnost podjetja (Tabela 31).   

6.3.4. Zaključek poglavja strukturno modeliranje enačb 

 
V predhodnih študijah so uspešnost organizacije s povezanostjo dimenzij podjetniška 
naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje znanja proučevali številni raziskovalci.  
Teoretična izhodišča raziskovalcev lahko primerjamo z rezultati naših analiz in na podlagi 
tega potrdimo ali ovržemo postavljeno hipotezo. 
 
Povezanost podjetniške naravnanosti z uspešnostjo so proučevali na primer Barringer, 
Bluedorn (1999), Covin, Slevin (1991), Huang, Tsai (2009), Ireand, Hitt, Sirmon (2003), 
Lumpkin, Dess (1996), Miler, Frinesen (1982), Shane, Venkataraman (2000), Wiklund in 
Shepherd (2003, 2005). Podjetniško naravnanost povezujejo z dobičkonosnostjo poslovanja, 
odkrivanjem in izkoriščanjem priložnosti, odzivom, z rastjo. Podjetniška naravnanost 
omogoča razlikovanje organizacije in konkurenčnost v dinamičnem okolju (Ireland, 2003; 
Shane, Venkataraman, 2000), spodbuja spremljanje poslovnega okolja (Covin, Miles, 1999), 
zbiranje in uporabo tržnih informacij (Keh, Nguyen, Ng, 2007), dinamično razumevanje 
situacije (Bhuian, Menguc, Bell, 2005). Medtem ko številne študije potrjujejo pomen 
podjetniške naravnanosti pri uspešnosti poslovanja, pa nekatere študije kažejo nižjo stopnjo 
povezanosti (Dimitratos, Lukas, Carter, 2004 v Rouch et al., 2009; Lumpkin, Dess, 2001; 
Zahra, 1991 in drugi) oziroma signifikantne povezanosti med podjetniško naravnanostjo in 
uspešnostjo podjetja sploh niso ugotovili (na primer: De Clecq et al., 2009;  George, Wood, 
Khan, 2001 in Covin, Slevin, Schultz, 1994 v Rauch et al., 2009; Smart, Canont,1994). V 
skladu z ugotovitvami številnih avtorjev, ki so pritrdili trditvi, da je podjetniška naravnanost 
pozitivno povezana z uspešnostjo so tudi rezultati naše raziskave. 
 
Glede na teoretična izhodišča in rezutate statistične analize hipotezo H1: Podjetniška 
naravnanost organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost potrdimo. 
 
Pozitivno povezanost tržne naravnanosti z uspešnostjo podjetja so potrdili številni 
raziskovalci (Hooley et al., 2000; Li, Calantone, 1998 v Wei, Atuhene-Gima, 2009, Morgan, 
Vorhies, Mason, 2009; Narver, Slater, 1990, 2000; Wiklund, 1999; Wiklund, Shepherd, 2005; 
Zahra, Covin, 1995) so potrdili pozitivno povezanost tržne naravnanosti z uspešnostjo 
organizacije. Povezava je močnejša na zelo dinamičnih trgih (Homburg, Pfleser, 2000), 
vezana na povezanost s strankami in hiter odziv (Slater, Narver, 1994), z rastjo in 
diferenciacijo (Pelham, 2000 v Alpkan et al., 2007; Selnes et al., 1996). Nekateri avtorji 
ugotavljajo, da tržna naravnanost in uspešnost podjetja nista vedno povezani (Deshpande, 
Farley, Webster, 2000; Greenly, 1995; Han, Kim, Srivastava, 1998; Javorski, Kohli, 1993; 
Langerak, 2003). Tretjo skupino pa zastopajo avtorji, ki poročajo o negativni povezanosti med 
tržno naravnanostjo in uspešnostjo (Greenley, 1995; Grewal in Tansuhaj, 2001 v Langerak, 
2003; Han et al, 1998 v Aggarwal et al., 2003; Jaworski, Kohli 1993; Konič, 2003; Voss, 
Voss, 2000). Bodlajeva (2010) pa je med raziskavami, ki so bile opravljene v Sloveniji 
ugotovila pozitivno povezanost v objavah raziskovalcev: Trošt (2001), Rojšek, Trošt, Bodlaj 
(2003), Rojšek, Konič (2003), Jurše, Tominc, Prosenak (2007) in v objavi Milfelner, 
Gabrijan, Snoj (2008); povezanost s posameznimi dimenzijami uspešnosti so potrdili: Rojšek, 
Trošt, Bodlaj (2003), Rojšek, Konič (2003) posredno povezanost: Gabrijan, Milfelner, Snoj, 
Gaber (2005), Snoj, Milfelner, Gabrijan (2007), Milfelner (2008). Rojšek in Podobnik (2000), 
Konič (2003) ter Bodlaj (2009) pa niso potrdili povezanosti oziroma je ta slaba. 
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Glede na teoretična izhodišča je bilo možno pričakovati tako potrditev kot tudi ovrženje 
hipoteze.  Glede na razultate strukturnega modeliranja enačb pa ni mogoče neposredno 
potrditi hipoteze. Glede na močno povezanost in nestabilnost rešitev pri preverjanju s 
kontrolnimi spremenljivkami pa smo sklepali, da obstaja možnost multikolinearnosti. Zato 
smo hipoteze testirali  še s posameznimi delnimi modeli (podjetniška naravnanost – uspešnost 
podjetja, tržna naravnanost - uspešnost podjetja ter kreiranje znanja – uspešnost podjetja. 
Rezultati so vseh treh primerih pokazali veliko mero povezanosti med konstrukti posameznih 
dimenzij. Na podlagi rezultatov opravljenih analiz, lahko hipotezo: H2: Tržna naravnanost 
organizacije je pozitivno povezana z uspešnostjo organizacije potrdimo. 
 
Povezanost podjetniške naravnanosti in tržne naravnanosti. Podjetniška in tržna 
naravnanost sta komplementaren (Slater, Narver, 1994), povezan, a različen konstrukt (Baker, 
Sinkula, 2009).  
 
Covin in Slevin (1991), Keh et al. (2007), Lumpkin in Dess (1996), Miles in Arnold (1991), 
Miller, Friesen (1982), Morris in Paul (1987) potrjujejo pozitivno povezanost podjetniške in 
tržne naravnanosti, oziroma Barret in Weinstein (1998),  Han et al.(1998) ter Jaworski in 
Kohli  (1993) ugotavljajo vlogo podjetništva kot mediatorja med tržno naravnanostjo in 
uspešnostjo organizacije. Uspešnost organizacije je največja kadar sta podjetniška in tržna 
naravnanost izenačeni (Atuahene-Gima, Ko, 2001). Na uspešnost vpliva njuno kompleksno 
prepletanje. George in Zahra (2002) sta ugotovila večjo povezanost podjetniške in tržne 
naravnanosti pri podjetjih z visoko tehnologijo kot pri tistih z nizko stopnjo tehnologije. Tržna 
in podjetniška naravnanost omogočata visok nivo (generativnega) učenja (Argyris, Schön, 
1978; Baker, Sinkkula, 2002; 2009; Covin, Miles, 1999; Senge, 1990; Slater, Narver, 1995).  
 
Hipotezo H3: Podjetniška naravnanost organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo 
in obratno smo postavili glede na teoretična izhodišča  več avtorjev in jo nato preverili s 
statistično analizo. Na podlagi rezultatov analize hipotezo potrdimo. 
 
Povzanost podjetniške naravnanosti  in  kreiranja znanja. Podjetniška naravnanost vpliva 
na razvoj in uporabo znanja kot temeljnega resursa (Wiklund, Shepherd, 2003), ki se kaže kot 
izkoriščanje priložnosti in večji konkurenčnosti (Hult, Ketchen, 2001; Wiklund in Shepherd, 
2003).  
 
Grant (1996), Spender (1996), Teece (2000), Watson in Helvet (2006 v Li et al., 2009) 
opažajo povezanost inovacij s kreiranjem in zbiranjem znanja s posredovanjem in njegovo  
uporabo v podjetju. Organizacije z inovacijskim nagnjenjem bolj naklonjene izmenjavi in 
uporabi informacij (Zaltman,1986; Von Hippel, 1988 v Williams, Lee, 2009). Potrebno je 
kreirati znanje. Podjetniška naravnanost povečuje naravnanost k zbiranju in uporabi 
informacij za svoje aktivnosti, kreativno in proaktivno usmerjenost in za prevzemanja 
tveganj(Slater, Narver, 1998 v Keh et al., 2007). Hurley in Hult (1998) sta ugotovila 
povezanost med visokim nivojem inovativnosti s kulturo učenja. Pri podjetniško naravnanih 
podjetjih izmenjava znanja v podjetju vodi k oblikovanju novega znanja in njegovi razpršitvi 
po podjetju (Cohen, Levinthal, 1990). To se odraža v uporabi znanja (Li et al., 2009).  
Podjetniško naravnana reorganizacija pogosto neposredno podpira generativno učenje z 
usmeritvijo vodstva k prepoznavanju in izkoriščanju novih priložnosti ter motivira sodelavce 
za premik iz pritiska oklepa rutinskega dela (Cui, Zheng, 2007). Visoka stopnja podjetniške 
naravnanosti vključuje dolgoročne smernice razvoja vizije, poslanstva, dela s kupci, 
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postavljanja novih kapacitet. Uresničevanje vizije podjetnikov je povezano z učenjem dvojne 
zanke (Cui, Zheng, 2007).   
 
Toretična izhodišča in empirična analiza potrjujejo postavljeno izhodišče, da hipotezo H4: 
Podjetniška naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v organizaciji 
in obratno potrdimo.   
 
Povezanost tržne naravnanosti in kreiranja znanja. Učenje in tržna naravnanost sta 
povezana z uspešnostjo organizacije (Slater, Narver, 2000). Tržna naravnanost se kaže v 
sposobnosti sprejemanja odločitev na podlagi informacij o strankah oziroma tržno 
informacijskega sistema (Day, 1994; Jaworski, Kohli, 1993; 1990; Slater, Narver, 1995;1990) 
in je kulturni temelj učeči organizaciji (Slater, Narver, 1995), zagotavlja oblikovanje in 
vzdrževanje odnosov s strankami, vključuje procese prenosa znanja posameznika na druge in 
jim s tem omogoča uporabo (Deshpande, Webster, 1989), je pomemben, ni pa zadosten pogoj 
za doseganje večjega nivoja organizacijskega učenja (Baker, Sinkula, 1999). Pozitivno je 
povezana z zbiranjem, posredovanjem, interpretacijo in hranjenjem informacij (Sinkula, 
1994), skupaj z  naravnanostjo k učenju vpliva na procesiranje informacij (Baker, Sinkula, 
1999; Kohli, Jaworski, 1990) in učenje dvojne zanke (Santos-Vijande, Sanzo-Perez, Alvarez-
Gonzalez, Vazquez-Casielles 2005). Z učenjem organizacija spodbuja tržno naravnano 
vedenje (Day, 1994). To se spreminja postopoma (Day, 1994; Slater, Narver, 1994). Novo in 
obstoječe znanje se kombinira, popravlja in posreduje v bolj kompleksni obliki (Nonaka, 
Konno, 1998). V podjetju se eksplicitno znanje preoblikuje v tacitno (Tsai, Li, 2007).  
 
Hipotezo H5: Tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi  kreiranja znanja v 
organizaciji in obratno na podlagi teoretičnih izhodišč in empirične raziskave potrdimo. 
 
Povezanost kreiranja znanja z uspešnostjo podjetja 
 
Organizacijska teorija resursov prepoznava znanje kot strateški resurs organizacije (Desouza, 
2003; Grant, 1996; Hunt, Duham, 2002).  
 
Povezanost kreiranja znanja z uspešnostjo je raziskovalo in potrdilo več avtorjev (Olavrrieta, 
Friedmann, 2008; Tsai, Li, 2008; Wiklund, Shepher, 2003). Wiklund in Shepherd (2003) 
ugotavljata pozitivno povezanost med kreiranjem znanja in uspešnostjo organizacije; Tsai in 
Li (2008) sta analizirala proces dinamičnega kreiranja znanja v povezavi s strategijo novih 
organizacij in njihovo uspešnostjo. Ugotovila sta, da je kreiranje znanja mediator med 
strategijo organizacije in uspešnostjo; podobno sta Olavarrieta in Friedmann (2008) ugotovila, 
da resursi, ki temeljijo na znanju, posredno vplivajo na tržno naravnano kulturo in uspešnost.   
 
Kreiranje znanja je pozitivno povezano z učinkovitostjo in prilagodljivostjo organizacije (Cui, 
Zheng, 2007). Organizacija, ki kreira znanje se na trgu odziva hitreje kot konkurenca (Droge 
et al., 2003 v Tsai, Li, 2007). Kreiranje in uporaba znanja omogoča konkurenčno prednost 
(Chia, 2003; Grant, 1996; Kogut, Zander, 2003; Nonaka, Takeuchi, 1995; Wiklund, Shepherd, 
2003). Kreiranje znanja se odraža v poslovnih vrednotah in rezultatih: v učinkovitosti, 
izboljšavah in inovacijah (Nonaka, Toyama, Nagata, 2000).  
 
Teoretična izhodiča in empirično preverjanje hipoteze omogoča, da hipotezo: H6: kreiranje 
znanja v organizaciji pozitivno vpliva na njeno  uspešnost, potrdimo. 
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SKLEPI, UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

V zadnjem delu doktorske disertacije povzemamo glavne ugotovitve raziskave, predstavljeni 
so glavni prispevki in omejitve raziskave. Navajamo tudi, v čem je prispevek doktorske 
disertacije k znanosti, in predlagamo priporočila za bodoče raziskave na tem področju, 
poglavje pa zaključujemo s sklepnimi mislimi. 
 
Glavni namen disertacije je pokazati kompleksnost in medsebojno povezanost tržne in 
podjetniške naravnanosti, kreiranja znanja, ki se odražajo v podjetnikovih aktivnostih ter 
posredno v uspešnosti organizacije. Raziskava vključuje spremljanje razvoja izobraževanja 
podjetnikov, objavljenih prispevkov, nekaterih dosedanjih raziskav ter izvedene raziskave. 
Proučevali smo mala in srednjevelika podjetja, ki delujejo na trgu, iščejo in izkoriščajo 
priložnosti, zbirajo in kombinirajo ter vzporedno kreirajo novo znanje, s katerim zagotavljajo 
konkurenčno poslovanje in zapolnjujejo vrzel med vizijo in trenutnim stanjem. 
 
K izbiri raziskovalnega problema nas je spodbudilo tudi dejstvo, da je gospodarstvo prešlo iz 
obdobja, ko je temeljilo na proizvodnji, v »družbo znanja« (Drucker,1994), kjer je pomemben 
dejavnik človek s svojim znanjem. Najpomembnejši resurs je znanje (Penrose, 1959; Barnej, 
1991). Le-to predstavlja razvojno energijo in konkurenčno prednost (Grant, 1996; Jakubik, 
2007; Spender, 1996), je edinstveno, težko ga je posnemati (Nanda, 1996) in je pomemben 
dejavnik iskanja in prepoznavanja poslovnih priložnosti (Autio, Sapienza, Almeida, 2000). 
Poleg navedenega velja, da je znanje vir, ki se z uporabo ne porablja. Za vzpostavljanje 
procesov kreiranja znanja v podjetju je pomembna kombinacija socialnega in intelektualnega 
kapitala. Intelektualni kapital narašča s socialno interakcijo in prehodi med eksplicitnim 
(vidnim) in tacitnim (skritim) znanjem (Nonaka, Takeuchi, 1995). 
 
Kljub temu da se številni avtorji strinjajo, da je znanje ključni konkurenčni vir, pa nekateri 
poudarjajo, da to ni dovolj in je pomembno razvijati podjetniško družbo (Rauch et al., 2009). 
Poslovanje na obstoječ način je vprašljivo, potrebno je iskati nove priložnosti (Rauch et al., 
2009). Organizacija se mora stalno prilagajati razmeram v poslovnem okolju. Pomembni sta 
tako podjetniška in tržna naravnanost podjetij kot tudi njihove dinamične sposobnosti 
povezane z organiziranjem, zbiranjem, združevanjem, kombiniranjem in rekombiniranjem 
resursov za razvoj novih aplikacij (Kogut, Zander, 1992) in oblikovanje dodane vrednosti 
(Grant, 1996; Pisano, 1994 v Eisenhardt, Martin, 2000).  
 
Pri koncipiranju raziskave smo v središče postavili podjetje, izpostavili smo pomen trga, kjer 
se soočita ponudba in povpraševanje, ter mesta, kjer podjetnik prepozna, vrednoti in izkorišča 
priložnosti, zanimali so nas tako tržna in podjetniška naravnanost kot tudi način pridobivanja, 
kreiranja in uporabe znanja.  
 
Dimenzijo podjetniška naravnanost smo opredelili s poddimenzijami inovativnost, 
proaktivnost, prevzemanje tveganj, konkurenčna agresivnost in avtonomija (Lumpkin, Dess, 
1996), dimenzijo tržna naravnanost s poddimenzijami zbiranje informacij, posredovanje 
informacij in uporaba informacij (Jaworski, Kohli, 1990), dimenzijo kreiranje znanja pa na 
podlagi izhodišč teorije organizacijskega kreiranja znanja (Nonaka, Takeuchi, 1995), ki 
procese kreiranja znanja z modelom SECI opredeli s poddimenzijami socializacija, 
eksternalizacija, kombinacija in internalizacija. Pri testiranju konstruktov posameznih 
dimenzij so se konstrukti pokazali kot zanesljivi, nekoliko je odstopal le konstrukt dimenzije 
tržna naravnanost. Ker gre za prvo tovrstno raziskavo smo tudi ta konstrukt obdržali pri 
nadaljni obdelavi. 
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Izdelali smo model, ki združuje konstrukte dimenzij podjetniška naravnanost, tržna 
naravnanost, kreiranje znanja in poslovna uspešnost, in ga preizkusili na vzorcu malih in 
srednje velikih podjetjih v Sloveniji. Z raziskavo smo ugotavljali medsebojno povezanost  
konstruktov posameznih dimenzij ter tudi njihov prispevek na poslovno uspešnost 
organizacije.  
 
Najprej smo za vse spremenljivke izvedli deskriptivno analizo in ugotavljali njihovo 
primernost za statistično obdelavo s pomočjo faktorske analize. Nato smo izvedli ekplorativno 
in zatem še konfirmativno faktorsko analizo, na koncu pa smo z metodo strukturiranega 
modeliranja enačb preverjali veljavnost modela. Eksplorativno faktorsko analizo smo izvedli s 
programskim paketom SPSS 18. Ta analiza je dala odgovor na to, katere so temeljne 
pojasnjevalne spremenljivke. Vsak teoretični konstrukt smo posebej preverili in s tem po 
potrebi zmanjšali število spremenljivk. Za nadaljnjo analizo konstrukta podjetniške 
naravnanosti smo obdržali pet poddimenzij. Dve sta pojasnjeni z dvema spremenljivkama, 
ostale pa s po tremi spremenljivkami. Za analizo konstrukta tržne naravnanosti smo obdržali 
sedem poddimenzij, ena je pojasnjena z dvema spremenljivkama, tri s tremi spremenljivkami, 
po ena pa s štirimi, šestimi in sedmimi spremenljivkami. Za nadaljnjo analizo konstrukta 
dimenzije kreiranje znanja smo obdržali štiri poddimenzije, ena je pojasnjena s tremi 
spremenljivkami ostale pa s po petimi spremenljivkami. Ker nas je zanimala tudi poslovna 
uspešnost, je bila v integrirani model vključena tudi dimenzija poslovna uspešnost. Le-to  smo 
v skladu s teoretičnimi izhodišči oblikovali s tremi poddimenzijami, ki smo jih poimenovali 
dobičkonosnost, rast in učinkovitost. Vsako izmed njih pojasnijo tri spremenljivke.  
 
Vse tako zastavljene konstrukte smo preverili s konfirmativno faktorsko analizo oziroma s 
strukturiranim modeliranjem enačb s programskim paketom EQS 6.1. Potrdili smo veljavnost 
rezultatov eksplorativne analize, dokazali zanesljivost merskega modela ter njegovo 
konvergentno in diskriminacijsko veljavnost. Tako smo dokazali multidimenzionalnost 
modela in njegovo primerljivost, saj ima večina indeksov primernosti integriranega modela 
odlične vrednosti.  
 
Izračune eksplorativne in konfirmativne faktorske analize ter strukturnega modeliranja enačb 
smo preverili s kontrolnimi spremenljivkami, in sicer smo preverili izračune za primer 
podjetij z več oziroma manj kot 20 zaposlenimi in z več oziroma manj kot 2 milijonoma 
evrov prometa. Izračuni s kontrolnimi spremenljivkami so potrdili število poddimenzij in 
spremenljivk ter tudi veljavnost konstruktov, strukturnega modela, veljavnost hipotez, 
vezanih na eksogeni del konstrukta.   

Znanstveni prispevek doktorske disertacije  

Rezultate doktorske disertacije lahko povzamemo s prispevki v teoretičnem, empiričnem 
oziroma metodološkem in tudi aplikativnem smislu. Znanstveni prispevek doktorske 
disertacije je večplasten. S teoretičnega stališča je pomemben prispevek temeljit pregled 
strokovne literature. Proučili smo strokovno in znanstveno literaturo s področja podjetniške 
naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranja znanja. Teoretični prispevek je tudi integrativni 
model, ki prikaže povezave med posameznimi dimenzijami konstruktov podjetniške 
naravnanosti, tržne naravnanosti, kreiranja znanja in uspešnosti podjetja. Gre za konstrukcijo 
(po našem mnenju) pomembnih komplementarnih dimenzij, ki omogočajo inovativno 
konkurenčno in uspešno poslovanje. Model smo natančno preverili z empirično raziskavo. 
Raziskave smo se lotili natančno, uporabili smo kvalitativne in kvantitativne metode. Prve 
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zato, da smo zagotovili vsebinsko veljavnost rešitev, in druge, da smo zagotovili zanesljivost 
ter konvergentno veljavnost (stopnja skladnosti dveh ali več poskusov merjenja istega 
konstrukta z različnimi merskimi postopki ) in diskriminacijsko veljavnost (stopnja do katere 
se teoretični pojem razlikuje od drugih teoretičnih pojmov) konstruktov. V disertaciji smo tudi 
podrobno obdelali model Nonake in Takeuchija (1995) – organizacijskega kreiranja znanja na 
vzorcu slovenskih malih in srednje velikih podjetij. Proces organizacijskega kreiranja zanja 
opisujeta kot spiralo zaporednih procesov socializacije, eksternalizacije, kombinacije in 
internalizacije. Medsebojno povezanost dimenzij podjetniške naravnanosti, tržne 
naravnanosti, kreiranja znanja so proučevali številni raziskovalci. Atuahene-Gima, Ko (2001), 
Miles, Arnol (1991), Morris, Paul (1987) potrjujejo povezanost tržne in podjetniške 
naravnanosti. Le-ti sta povezani tudi s kreiranjem znanja (Baker, Sinkula, 2009; Hult, 
Ketchen, 2001; Morris, Paul, 1987; Slater, Narver, 1995; 1998; in drugi). Oblikovani 
integrativni model omogoča boljše razumevanje medsebojne odvisnosti razvoja podjetništva, 
kreativnosti in inovativnosti, od naravnanosti posameznika oziroma skupine, razpoložljivih 
virov informacij in poslovnega okolja. 
 
V svoji disertaciji smo glede na postavljen model postavili šest hipotez. Hipoteze so povezane  
s podjetniško naravnanostjo, tržno narvnanostjo, kreiranjem znanja ter s poslovno uspešnostjo 
podjetja. Postopek preverjanja integriranega modela in potrditev oziroma zavrnitev 
postavljenih s statističnimi analizami opisujemo v poglavju Napaka! Vira sklicevanja ni 
bilo mogoče najti. opisujemo (Tabela 30, Tabela 31). Medsebojno povezanost konstruktov 
posameznih dimenzij smo z integriranim modelom potrdili. Proučevane hipoteze lahko 
razdelimo v dve skupini.  
 
V prvo skupino spadajo hipoteze, povezane z medsebojno povezanostjo podjetniške 
naravnanosti, tržne naravnanosti in kreiranja znanja (H3: podjetniška naravnanost 
organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo in obratno, H4: podjetniška 
naravnanost organizacije je povezana s procesi kreiranja znanja v organizaciji in obratno in 
H5: tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi kreiranja znanja v organizaciji in 
obratno). Vse tri dimenzije so močno medsebojno povezane. Hipoteze so bile potrjene, v vseh 
treh primerih medsebojne korelacije kažejo izredno visoke vrednosti. Visoke vrednosti 
medsebojne povezanosti so pokazala tudi preverjanja s kontrolnimi spremenljivkami. Rezultat 
smo pričakovali saj po ugotovitvah nekaterih avtorjev Atuahene-Gimma, Ko (2001), Keh et 
al. (2007) ter Li et al. (2009) podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje znanja 
predstavljajo organizacijske sposobnosti, so med seboj komplementarni in skupaj oblikujejo 
edinstveni resurs, ki predstavlja prednost v pozicioniranju in konkurenčnem poslovanju 
organizacije. Povezanost posameznih naravnanosti je odvisna od kulture organizacij (Liu et 
al., 2003). V našem primeru ugotavljamo veliko korelacijo med podjetniško naravnanostjo in 
tržno naravnanostjo, podobno kot Baker in Sinkula (2009). Konstrukta obeh dimenzij sta 
različna (Baker, Sinkula, 2009). Podjetniška naravnanost odraža stopnjo doseganja ciljev 
prepoznavanja in izkoriščanja tržnih priložnosti. Tržna naravnanost predstavlja stopnjo 
vključevanja informacijskega sistema o konkurenci in strankah v proces strateškega 
načrtovanja.   
 
V drugo skupino pa spadajo hipoteze, ki pojasnjujejo povezanost podjetniške naravnanosti, 
tržne naravnanosti in kreiranja znanja z uspešnostjo podjetja H1: podjetniška naravnanost 
organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost, H2: tržna naravnanost organizacije 
pozitivno vpliva na njeno uspešnost in H6: kreiranje znanja v organizaciji pozitivno vpliva na 
njeno uspešnost). Glede na to, da smo potrdili hipoteze H3: podjetniška naravnanost 
organizacije je povezana z njeno tržno naravnanostjo in obratno, H4: podjetniška 
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naravnanost organizacije je povezana s procesi kreiranja znanja v organizaciji in obratno in 
H5: tržna naravnanost organizacije je povezana s procesi kreiranja znanja v organizaciji in 
obratno, smo pričakovali da bomo potrdili povezanost konstruktov posameznih dimenzij z 
uspešnostjo podjetja. Rezultati pa so se od pričakovanj nekoliko razlikovali. Na uspešnost 
podjetja v integriranem modelu najbolj vpliva dimenzija kreiranje znanja, nekoliko manjša je 
povezanost dimenzije podjetniška naravnanost. Povezanost tržne naravnosti z uspešnostjo pa 
je pokazala negativen rezultat. V negativen rezultat preverbe hipoteze H2: tržna naravnanost 
organizacije pozitivno vpliva na njeno uspešnost smo podvomili. Zato smo model dodatno 
preverili s kontrolnimi spremenljivkami in po posameznih sekvencah. Na podlagi dodatne 
preverbe smo tudi to hipotezo potrdili. 
 
Rezultati študije zmanjšujejo vrzel v raziskavah teorije, ki temelji na virih in tudi na teoriji in 
dopolnjujejo mozaik že opravljenih raziskav v različnih državah z raziskavo med slovenskimi 
podjetji. Rezultati empirične analize so dodaten prispevek doktorske disertacije, ki vključuje 
različne dimenzije naravnanosti, njihova medsebojna razmerja in prispevek k uspešnosti 
poslovanja organizacije. Iz rezultatov raziskave je razvidna povezanost podjetniške 
naravnanosti, tržne naravnanosti in procesov kreiranja znanja med slovenskimi malimi in 
srednje velikimi podjetji. Rezultati omogočajo boljše razumevanje dinamičnih notranjih 
procesov v podjetju, razvoj ponudbe, proaktivnost, kreiranje znanja in uspešnosti v 
dinamičnem in konkurenčnem okolju.  

Prispevek raziskave v aplikativnem smislu 

Prispevek raziskave v aplikativnem smislu lahko delimo na prispevek k uporabnosti 
teoretičnih spoznanj v praksi in prispevek namenjen vsem, ki želijo izboljšati procese 
kreiranja, posredovanje in aplikacijo znanja v organizaciji. Ugotovili smo, da naravnanost in 
procese lahko merimo, spremljamo in izboljšamo. Z učinkovitim uvajanje zboljšav in 
spremljavo učinkovitosti uvajanja organizacije lahko permanentno izboljšujejo modele 
razvoja, inovativnosti in zagotavljajo  konkurenčnost.  
 
Izboljšanje konkurenčnosti organizacij, njihove inovativnosti in podjetništva je eden 
najpomembnejših razvojnih ciljev Slovenije v obdobju 2006–2013 (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2008). Danes je inovacijski indeks Slovenije bistveno nižji od inovacijskega 
indeksa članic EU, Slovenija zaostaja tudi pri izvozu visokotehnoloških izdelkov in pri vseh 
kazalnikih, povezanih z intelektualno lastnino (European innovation scoreboard, 2006), zato 
je spodbujanje kreiranje novega znanja še toliko bolj pomembno. Makroekonomski 
aplikativni pomen je povezan z vzpostavljanjem okolja kreiranja in posredovanja znanja v 
regiji in državi ter posledično razvoja in rasti (Evropska komisija, 2003 v Zhang, Hamilton, 
2010). Država je odgovorna za razvoj podpornega okolja znanja, posebej za razvoj 
ekonomsko uporabnega znanja, ki vodi v inovacije – nove izdelke in procese, spremembe –, 
ki igrajo pomembno vlogo pri ekonomski rasti, mednarodni trgovini in razvoju regij (Acs, 
Anselin, Varga, 2002). S kreiranjem znanja podjetniki pogosto oblikujejo konkurečno 
prednost in zapolnjujejo vrzel med vizijo in obstoječim znanjem. 
 
Pomemben prispevek disertacije je tudi prispevek k izboljšanju procesov usposabljanja in 
izobraževanja, ter k posrednim vplivom na naravnanost udeležencev usposabljanj in 
izobraževanj. Pri samem procesu usposabljanja in izobraževanja, pretakanja tacitnega in 
eksplicitnega znanja je potrebno upoštevati posebnosti posameznika, posredno vplivati na 
njegovo naravnanost in ga navdušiti za kreiranje novega znanja. Učenje podjetnikov je v 
mnogih delih specifično (Zhang, Hamilton, 2010), način učenja je skladen s teorijo 



216 

organizacijskega kreiranja znanja, ki na podlagi obstoječega znanja skozi štiri procese 
(socializacija, eksternalizacija, kombinacija, internalizacija), dinamične izmenjave tacitnega 
in eksplicitnega znanja, omogoča oblikovanje novega konkurenčnega in uporabnega znanja.   
 
V povezavi s kreiranjem znanja smo predstavili pomen posredovanja in izmenjave znanja, 
njegove kombinacije. Znanje je vir, ki se z razdeljevanjem ne troši, vendar, pa to poteka le v 
okoljih kjer je zagotovljeno medsebojno zaupanje. Posebej moramo poudariti pomen zaupanja 
pri prenosu tacitnega znanja (Bramwell, Wolf, 2008). Izmenjava znanja služi učenju, 
kombinaciji in tudi rekombinaciji obstoječega znanja ter oblikovanju novega. S 
pridobivanjem in kreiranjem so neposredno povezane tudi strateške povezave in mreže, ki 
omogočajo razvoj in zapolnjujejo določene vrzeli v znanju posameznika (van Gils, Zwart, 
2004). Povezovanje omogoča pridobivanje in izmenjavo znanja, njegovo nadgradnjo in 
učenje za razvoj in konkurenčnost. Potrebno je povezovati inovativne posameznike, 
organizacije, dobavitelje, kupce in izobraževalne organizacije, medijske hiše in finančne 
institucije ter jim omogočiti hitro in kakovostno izmenjavo tacitnega in eksplicitnega znanja. 
Ne smemo pozabiti niti akademskih institucij, ki so lahko pomemben člen (potencial) mreže 
znanja, lahko imajo pomembno vlogo pri usposabljanju, izobraževanju, raziskovanju in 
razvoju.  
 
Pomembno je vzpostaviti inovativno okolje, kjer so inovacije stalnica (Horn, 2005), poskrbeti 
za njihovo aplikacijo, nadaljnji razvoj in trženje (Lundwal, 2002). Pri vključevanju malih in 
srednje velikih podjetij v mreže skupnega znanja obstaja strah zaradi nezadostnega zaupanja 
in strahu, da bi zaradi odprtosti izgubili svoje konkurenčne prednosti (Van Gils, Zwart, 2004). 
Naloga teh, ki vzpostavljajo okolje podjetniške družbe je tudi vzpostavljanje medsebojnega 
zasupanja. 

Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskave 

Čeprav smo v doktorski disertaciji razvili dober približek realnemu modelu, se zavedamo, da 
je še veliko možnosti za izboljšanje raziskave. 
 
Med omejitvami raziskave lahko omenimo omejitve, ki se nanašajo na vzorec, vzorčenje, 
anketo in sam model. Raziskava je bila izvedena samo na področju Slovenije. Glede na 
objave primerjalnih študij smo prepričani, da lahko rezultate raziskave prenašamo tudi v 
druga okolja. Anketo smo izvedli z vprašalnikom, ki smo ga poslali po klasični pošti. 
Vprašalniki so bili vsi naslovljeni na vodstva podjetja. Vprašalnik je sestavljen tako, da smo 
preverjali predvsem subjektivna stališča posameznika do posameznih trditev.  
 
Lahko bi razvili boljše metrike za merjenje pojasnjevalnih spremenljivk. Podjetniško 
naravnanost, tržno naravnanost, kreiranje znanja in uspešnost podjetja smo merili z 
ugotavljanjem stališč po pet stopenjski Likertovi lestvici. Metrike za merjenje podjetniške 
naravnanosti, kreiranja znanja in uspešnosti podjetja so se izkazale kot dobre, pa metrika tržne 
naravnanosti pa ni dala povsem pričakovanih rezultatov. Pri ugotavljanju uspešnosti bi 
obstoječo metriko, ki sloni na stališčih vodstva lahko dopolnili s kvantitativnimi podatki. 
Tako bi dobili dodaten, objektiven vpogled na uspešnost podjetja. V proučevanem modelu je 
bilo tudi nekaj nejasnosti v povezavi z metriko s katero smo merili konstrukt dimenzije tržna 
naravnanost. Rezultati faktorske analize niso dali pričakovano visokih vrednosti zato bi v 
prihodnje lahko preverili veljavnost modela še z metriko MKTOR (Desphande, Farley, 1998).  
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Podjetniška naravnanost, tržna naravnanost in kreiranje znanja so kompleksni večdimenzijski 
konstrukti, zato bi bilo zanimivo preveriti vlogo posamezne dimenzije znotraj modela. 
obstoječi model pa bi lahko  razširili še s konstrukti dodatnih dimenzij. Metrike ugotavljanja 
kapitala znanja v podjetju, nismo vključili v obravnavani model, kljub temu, da je bila 
sestavni del vprašalnika, niti je nismo posebej obdelali, vključili pa jo bomo v naslednjih 
fazah raziskovalnega dela. V raziskovalno delo bomo vključili še druga dodatna vprašanja iz 
vprašalnika.  
 
Raziskovalni instrument - vprašalnik bi lahko razširili, dodali določene nove dimenzije in 
pojasnjevalne spremenljivke.  
 
Zanimiva bi bila tudi longitudinalna študija, ki bi še dodatno izboljšala razumevanje dinamike 
spreminjanja podjetniške in tržne naravnanosti, kot tudi prenosa znanja, kapitala znanja, 
prehajanja tacitnega v eksplicitno znanje in  stem kreiranja znanja v podjetjih ter odvisnost le-
teh od notranjih razmer v organizaciji in gospodarskih gibanj nasploh. To bi nedvomno 
izboljšalo veljavnost in uporabnost rezultatov. Taka študija bi podkrepila model in poznavanje 
vpliva posameznih dimenzij na uspešnost.  
 
Podatki, ki smo jih analizirali, so iz enega samega poslovnega okolja, omejili smo se na 
raziskovanje povezanosti podjetniške naravnanosti, tržne naravnanosti, kreiranja znanja z 
uspešnostjo podjetja med podjetniki v malih in srednje velikih podjetjih Sloveniji. Raziskavo 
bi bilo smiselno širiti še na druge države EU, med seboj primerjati rezultate, jih primerjati še z 
azijskimi in ameriškimi organizacijami ter iskati primerjalne prednosti in slabosti. Poleg tega 
imajo mednarodne študije večjo vlogo pri razvoju teoretičnih spoznanj.  
 
Sorazmerno majhen vzorec ne omogoča natančnega vpogleda na posamezne specifične 
segmente gospodarstva. Predlagamo, da se za prihodnje raziskave zajame nekoliko večji 
vzorec, ki bo omogočil natančnejši vpogled v model z vidika proučevanja določenih 
segmentov podjetij in večjo natančnost pri preverjanju modela s kontrolnimi spremenljivkami.   
 
V disertaciji smo se osredotočili na konstrukte dimenzij podjetniška naravnanost, tržna 
naravnanost, kreiranja znanja in uspešnost. Naravnanost in novo znanje posameznikov, 
skupin, podjetij in javnosti vpliva na razvoj podjetništva in na uspešnost regij (Audretsch et 
al., 2008), zato je smiselno natančneje proučiti gonila, ki pospešujejo kreiranje in širjenje 
znanja, podjetniško in marketinško naravnanost ter posredno razvojni potencial regij.   
 
Priporočamo proučitev še drugih dejavnikov, ki jih nismo natančneje obdelali v disertaciji, pa 
vplivajo na tržno in podjetniško naravnanost in kreiranje znanja, ter tudi kompleksnih 
modelov, ki vključujejo (tudi) posredne vplive na naravnanost podjetij glede trga, podjetništva 
in kreiranja znanja. Zaradi dinamičnega poslovnega okolja (tržnih in tehnoloških sprememb, 
intenzivnosti aktivnosti konkurence) in sprememb v podjetjih bi bilo zanimivo izvajanje 
longitudinalnih raziskav, da bi spremljali tudi spreminjanje naravnanosti podjetij in posredno 
njihove uspešnosti.  
 
Pomembno dimenzijo nadaljnjih raziskav predstavlja proučevanje kreiranja znanja ob pomoči 
sodobnih tehnologij, v okolju virtualnih družbenih omrežij in tudi proučevanje učinkov, 
procesov kreiranja in posredovanja znanja obstoječim in bodočim podjetnikom v 
izobraževalnih institucijah. 
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PRILOGA 1: SPREMNI DOPIS K POŠILJKI PO POŠTI 
 

Franc VIDIC 

GEA College 

Dunajska 156 

1000 Ljubljana 

 

Spoštovani   direktor/direktorica 

 

Znanje je eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti in uspeha. Je pomemben vir podjetja in 

eden tistih, ki se z uporabo ne porablja.  Zanima nas kakšno je stanje na področju kreiranja 

znanja med podjetniki  v Sloveniji. Z namenom proučitve razmer izvajam raziskavo 

medsebojnega vpliva podjetniške in tržne  naravnanosti ter kreiranja znanja v  povezavi z 

uspešnostjo podjetja.  Vprašalnik je namenjen direktorjem malih in srednjevelikih podjetij. 

 

Prosim, da si vzamete nekaj minut za sodelovanje v tej pomembni raziskavi. Vaše odgovore 

bom analiziral skupaj z odgovori drugih podjetij, ki sodelujejo v raziskavi, tako, da vam je 

popolna anonimnost zagotovljena. Vaši odgovori so namenjeni izključno za potrebe 

raziskave v sklopu doktorske disertacije in ne bodo uporabljeni v  druge namene.  

 

Na naslednjih straneh boste seznanjeni več trditvami iz vašega poslovnega  vsakdanjega 

žvljenja.  Prosim, da  odgovorite na vsa vprašanja, s tem, da obkrožite ustzrezno številko ali 

kvadratek.  Odgovori na vprašanja niso »pravilni« niti »napačni«. Preberite posamezno 

trditev in obkrožite odgovor, ki je po vašem mnenju najbližji. 

 

Izpolnjen vprašalnik, oddjate v priloženi kuverti. Poštnina je že  plačana, tako, da ne boste 

imeli nobenih stroškov.  

 

Za sodelovanje sem iskreno zahvaljujem.  

 

 

 

Franc Vidic 

 

 
 

P.S.: Če bi želeli prejeti  povzetek raziskave, priložite svojo vizitko oziroma pošljite svoje 

podatke po elektronski pošti. Podatke vam bomo poslali po zaključeni analizi in 

interpretaciji podatkov.  
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Prosimo vas, da vrnete izpolnjen vprašalnik  

v priloženi kuverti na naslov: 
 

Franc Vidic 
GEA College 
Dunajska 156 
1000 Ljubljana 

franc.vidic@gea-college.

VPLIV PODJETNIŠKE IN TRŽNE NARAVNANOSTI TER  
KREIRANJA ZNANJA NA USPEŠNOST PODJETIJ 

RAZISKAVA 
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Zahvaljujemo se vam za pomoč pri raziskavi. Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali približno 15 minut. Vaši odgovori so 

zaupne narave. Na naslednjih straneh preberite in odgovorite  na vsa vprašanja, s tem, da obkrožite ustrezno številko ali kvadratek.  

Odgovori na vprašanja niso »pravilni« niti »napačni«. Preberite posamezno trditev in obkrožite odgovor, ki je po vašem mnenju 

najbližji. Rezultati raziskave bodo objavljeni le v zbirni obliki, tako da posameznikovi odgovori ne bodo razvidni.  

Prosimo vas, da odgovorite na vsa vprašanja.  

ZAČNITE TUKAJ 

Vprašanja  o podjetniški naravnanosti   

(1 - nikakor se ne strinjam, 2- deloma se strinjam, 3 –ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

1.  Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami. povezanimi z inovativnostjo v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

1.1. Vodstvo daje močan poudarek raziskavam in razvoju 
tehnologije in inovativnosti.  

1 2 3 4 5 

1.2. Naše podjetje ima vrsto novih linij izdelkov/storitev, ki so bili 
uvedeni v trženje v zadnjih pet letih.  

1 2 3 4 5 

1.3. Spremembe izdelkov/storitev so običajno dokaj revolucionarne. 1 2 3 4 5 

 

2.  Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami. povezanimi s prevzemanjem tveganj v vašem podjetju . 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

2.1.  V našem podjetju imamo veliko nagnjenost za tvegane projekte, 
izdelke oz. storitev (z možnostjo velikega donosa).  

1 2 3 4 5 

2.2.  Glede na dogajanja v poslovnem okolju izvajamo širok spekter 
aktivnosti, ki so potrebne za doseganje ciljev podjetja. 

1 2 3 4 5 

2.3.  Kadar se pri sprejemanju odločitev soočamo z negotovostjo, 
damo prednost maksimiranju možnosti  izkoriščenja priložnosti. 

1 2 3 4 5 

 

  3.  Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami. povezanimi s proaktivnim vednjem v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

3.1.  V odnosu do konkurentov prevzemamo pobude, na katere se 
potem pogosto odziva konkurenca . 

1 2 3 4 5 

3.2.  V odnosu do konkurentov  običajno prevzemamo pobude in  
prvi uvajamo nove izdelke/storitve ter tehnike spremljanja, 
uvajanja novih tehnologij, … 

1 2 3 4 5 

3.3.  Na  splošno ima  vodstvo podjetja močno tendenco razvoja, 
željo biti korak pred ostalimi v plasiranju novih idej in izdelkov. 

1 2 3 4 5 

 

4.   Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami povezanimi z odnosom vašega podjetja do konkurence. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

4.1.  Naše podjetje se običajno zelo ostro/konkurenčno  odzove na 
aktivnosti konkurentov. 

1 2 3 4 5 

4.2.  Naše podjetje  nastopa zelo agresivno in  zelo konkurenčno. 1 2 3 4 5 

 

5. Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami povezanimi z odnosom vašega podjetja do avtonomije posameznikov. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

5.1.  V našem podjetju dopuščamo samostojne aktivnosti posameznikom ali 
skupinam pri uveljavljanju svojih idej in njihovi uresničitvi od prve  
vizije do končne realizacije.  

1 2 3 4 5 

5.2.  V našem podjetju omogočamo samoiniciativo pri izkoriščanju 
priložnosti. 

1 2 3 4 5 

5.3.  V našem podjetju dopuščamo nove, fleksibilne organizacijske oblike. 1 2 3 4 5 

 

Prosim, nadaljujte na naslednji strani! 
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Vprašanja o  tržni naravnanosti  

(1 – nikakor se ne strinjam, 2- deloma se strinjam, 3 –ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

6. Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami o zbiranju in obdelavi podatkov o trgu v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

6.1.  S strankami se dobimo  najmanj enkrat letno,  da ugotovimo 
kakšne izdelke oz. storitve želijo  v prihodnje. 

1 2 3 4 5 

6.2.  Posamezniki v našem podjetju so v neposrednem stiku  s 
strankami, da jim lahko izboljšajo uresničevanje njihovih 
potreb. 

1 2 3 4 5 

6.3.  V našem podjetju sami  izvajamo precej  tržnih raziskav. 1 2 3 4 5 

6.4.  V prepoznavanju spremenjenih preferenc kupcev  do izdelkov 
oziroma storitev smo počasni. (R) 

1 2 3 4 5 

6.5.  Najmanj enkrat letno zberemo stranke  in   preverimo njihovo 
mnenje o ponujeni  kakovosti izdelkov in storitev. 

1 2 3 4 5 

6.6.  Velikokrat se pogovarjamo s tistimi, ki vplivajo na mnenje in 
nakup pri končnih uporabnikih (posredniki, in distributerji). 

1 2 3 4 5 

6.7.  Informacije zbiramo tudi na neformalen način (..kosilo s 
partnerji, pogovori s partnerji, …). 

1 2 3 4 5 

6.8.  Informacije o konkurentih zbiramo v vseh  oddelkih v podjetju. 1 2 3 4 5 

6.9.  Pri spremljavi  temeljnih sprememb, trendov v panogi smo 
počasni (na primer pri  spremljavi konkurence,  zakonodaje, 
tehnologije,…). (R) 

1 2 3 4 5 

6.10. Občasno spremljamo učinke, ki jih jih imajo spremembe v 
poslovnem okolju (…razni predpisi, zakoni,…) na kupce. 

1 2 3 4 5 

 

7. Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami o posredovanju  in izmenjavi  podatkov o trgu v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

7.1.  O konkurentih, njihovih taktikah in strategijah, se na hodnikih  
pogosto neformalno pogovarjamo. 

1 2 3 4 5 

7.2.  Najmanj enkrat na tri mesece imamo srečanja kjer se 
pogovarjamo o tržnih trendih in razvoju. 

1 2 3 4 5 

7.3.  Tržniki  si vzamejo čas za medsebojne pogovore o strankah in 
njihovih prihodnjih potrebah z drugimi oddelki. 

1 2 3 4 5 

7.4.  Občasno pripravimo in posredujemo dokumente (okrožnice, 
poročila,..), ki vključujejo informacije o naših strankah. 

1 2 3 4 5 

7.5.  Če se zgodi kaj pomembnega našim pomembnim strankam ali 
na trgu, so v kratkem času obveščeni vsi zaposleni. 

1 2 3 4 5 

7.6.  Podatke o zadovoljstvu strank posredujemo na vse nivoje 
podjetja po ustaljenih postopkih. 

1 2 3 4 5 

7.7.  Komunikacija o spremembah in  razvoju na trgu med trženjem 
in proizvodnjo, je minimalna. (R) 

1 2 3 4 5 

7.8.  Če kdo ugotovi kaj pomembnega o konkurentih,  ugotovitve 
zelo počasi prenašamo do drugih. (R) 

1 2 3 4 5 

 

8. Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami povezanimi z odzivnostjo na informacije o  trgu v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

8.1.  Odziv na spremembe cen ponudbe konkurentov traja celo 
večnost. (R) 

1 2 3 4 5 

8.2.  Principi tržne segmentacije so temelj, ki poganja razvoj  nove 
ponudbe v našem podjetju. 

1 2 3 4 5 

8.3.  Pri svojih izdelkih in storitvah, se, iz različnih razlogov, ne 
odzivamo na spremenjene potrebe strank. (R) 

1 2 3 4 5 

8.4.  Za zagotovljanje skladnosti ponudbe z  željami strank, občasno  
preverjamo naš razvoj ponudbe. 

1 2 3 4 5 

8.5.  Sistem poslovnega  načrtovanja temelji predvsem na 
tehnoloških kapacitetah podjetja, manj pa  na raziskavi in 
analizi trga. (R) 

1 2 3 4 5 

 

Prosim, nadaljujte na naslednji strani! 
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 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

8.6.  Več strokovnjakov, iz različnih področij, občasno skupaj 
načrtuje spremembe kot odziv na spremembe  v poslovnem 
okolju. 

1 2 3 4 5 

8.7.  Proizvodnja temelji predvsem na internih planih, manj pa na 
resničnih  potrebah strank. (R) 

1 2 3 4 5 

8.8.  Če bo  naš pomemben konkurent začel z večjo akcijo 
pridobivanja strank, se bomo nemudoma odzvali. 

1 2 3 4 5 

8.9.  Aktivnosti  zaposlenih na različnih področjih  so med seboj  
odlično koordinirane. 

1 2 3 4 5 

8.10. Stranke spremljajo naše padce in uspehe. (R) 1 2 3 4 5 

8.11. Tudi če pridemo z izvrstnim tržnim načrtom, bomo imeli težave 
pri pravočasnem uvajanju novosti. (R) 

1 2 3 4 5 

8.12. Na večje spremembe strukture cen s strani konkurentov se hitro 
odzovemo. 

1 2 3 4 5 

8.13. Če ugotovimo, da stranke niso zadovoljne s kakovostjo, se takoj 
odzovemo in gremo akcijo s popravki. 

1 2 3 4 5 

8.14. Kadar  ugotovimo željo strank, da jim prilagodimo oziroma 
spremenimo ponudbo, jih vključimo k sodelovanju pri razvoju. 

1 2 3 4 5 

 

Vprašanja o zadovoljstvu z upravljanjem  z znanjem  

(1 – nikakor nisem zadovoljen, 2- deloma nisem zadovoljen, 3 –ne morem se opredeliti, 4 – sem zadovoljen, 5 – zelo  sem 

zadovoljen) 

9.   Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami. povezanimi z vašim podjetjem. 

 Nikakor nisem 

zadovoljen 

   Zelo sem 

zadovoljen 

9.1.  Zadovoljen sem z znanjem, ki je na voljo za 
upravljanje različnih nalog v našem podjetju. 

1 2 3 4 5 

9.2.  Zadovoljen sem z izmenjavo znanja med 
zaposlenimi z različnih strokovnih področij v 
našem podjetju. 

1 2 3 4 5 

9.3.  Z razpoložljivim  znanjem posameznikov 
izboljšujemo znanje organizacje in  njeno   
učinkovitost. 

1 2 3 4 5 

9.4.  Zadovoljen sem z upravljanjem z informacijami  in  
znanjem v našem podjetju. 

1 2 3 4 5 

 

Vprašanja o kreiranju novega  znanja  

(1 - nikakor se ne strinjam, 2- deloma se strinjam, 3 – ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

10.  Prosim, ocenite strinjanje z naslednjimi trditvami. Povezanimi s kreiranjem novega znanja v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

10.1. V našem podjetju sodelujemo pri  projektih, raziskavah in  
razvoju sodelujejo strokovnjaki različnih strokovnih področij.  

1 2 3 4 5 

10.2. V našem podjetju organiziramo “brainstorming” sestanke, 
oziroma kreativne tabore. 

1 2 3 4 5 

10.3. V našem podjetju izvajamo kroženje zaposlenih med različnimi 
delovnimi mesti z namenom, da spoznajo  različna področja 
dela. 

1 2 3 4 5 

10.4. V našem podjetju vključujemo v razvoj strokovnjake in 
mentorje za prenos znanja. 

1 2 3 4 5 
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 Nikakor se  

ne strinjam 

 Popolnoma 

se strinjam 

10.5. V našem podjetju rešujemo probleme s tehnologijo  študija resničnih 
primerov. 

1 2 3 4 5 

10.6. V našem podjetju organiziramo skupinske delavnice in uvajamo še 
druge načine skupinskega učenja. 

1 2 3 4 5 

10.7. V našem podjetju objavljamo  strokovne ugotovitve. 1 2 3 4 5 

10.8. V našem podjetju oblikujemo nove modele na podlagi primerjav in 
analogij.  

1 2 3 4 5 

10.9. V našem podjetju spremljamo delo ekspertov in posredujemo 
odkritja. 

1 2 3 4 5 

10.10.  V našem podjetju oblikujemo delovne skupine, ki med seboj 
diskutirajo s pomočjo različnih tehnik preko interneta. 

1 2 3 4 5 

10.11.  V našem podjetju zbiramo znanje ekspertov in kupcev, ki jih 
oblikujemo v sprejemljivo obliko. 

1 2 3 4 5 

10.12.  V našem podjetju smo razvili dostop do podatkov preko  interneta. 1 2 3 4 5 

10.13.  V našem podjetju delimo informacije,  praktične izkušnje, dobre 
prakse in študije  za oblikovanje sistema reševanja  problemov. 

1 2 3 4 5 

10.14.  V našem podjetju uporabljamo podatke objavljene na internetnih 
straneh za podporo medsebojni kombinaciji znanja. 

1 2 3 4 5 

10.15.  V našem podjetju pogosto uporabljamo podatkovne  baze, ki 
omogočajo različne  kombinacije. 

1 2 3 4 5 

10.16.  V našem podjetju pogosto uporabljamo  razpoložljive vire, rezultate 
dobrih praks in poučnih izkušenj. 

1 2 3 4 5 

10.17.  V našem podjetju razvijamo interne banke podatkov, kjer zbiramo 
in hranimo različna  znanja. 

1 2 3 4 5 

10.18.  V našem podjetju se učimo ob delu. 1 2 3 4 5 

10.19.  V našem podjetju se učimo z delom. 1 2 3 4 5 

10.20.  V našem podjetju se učimo z opazovanjem. 1 2 3 4 5 

10.21.  V našem podjetju organiziramo medsebojna srečanja z namenom 
medsebojne izmenjave / delitve znanja in izkušenj. 

1 2 3 4 5 

 

Vprašanja so povezana s kapitalom  znanja  

(1 – nikakor se ne strinjam, 2- deloma se strinjam, 3 –ne morem se opredeliti, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

11. Prosim, ocenite strinjanje s trditvami povezanimi s kapitalom znanja na podlagi izkušenj v vašem podjetju 

 Nikakor se  

ne strinjam 

   Popolnoma 

se strinjam 

11.1. Zaposleni so pripravljeni deliti  svoje povzetke zapažanj – 
izkušenj. 

1 2 3 4 5 

11.2. Zaposleni želijo deliti svoje izkušnje. 1 2 3 4 5 

11.3. Zaposleni so pripravljeni pojasniti svoja čustva, kot sta skrb in 
ljubezen. 

1 2 3 4 5 

11.4. Zaposleni so se pripravljeni zaupati ljudem v drugih delovnih 
skupinah. 

1 2 3 4 5 

11.5. Zaposleni so pripravljeni zbirati, shranjevati  znanje dobljeno z 
izkušnjami pri delu. 

1 2 3 4 5 

11.6. Zaposleni so pripravljeni predstaviti svoj entuziazem. 1 2 3 4 5 

11.7. Zaposleni so pripravljeni vsem predstaviti svoje improvizacije. 1 2 3 4 5 

11.8. Vrednote podjetja  so del  vsakega izmed zaposlenih.  1 2 3 4 5 

11.9. V podjetju je jasno skomuniciran pomen zaščite pridobljenih 
izkušenj. 

1 2 3 4 5 

11.10.  Zaposleni so pripravljeni inovirati. 1 2 3 4 5 

 

12. Prosim, ocenite strinjanje s trditvami povezanimi s kapitalom rutinskega  znanja v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

   Popolnoma 

se strinjam 

12.1. V podjetju pripravljamo  navodila, priročnike  za 
izvajanje vsakodnevnega dela. 

1 2 3 4 5 

12.2. Zaposleni se zavedajo pomena znanja pri 
vsakodnevnem rutinskem delu. 

1 2 3 4 5 

12.3. Zaposleni so pripravljeni izkati/pridobivati novo 
znanje 

1 2 3 4 5 
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 Nikakor se  

ne strinjam 

   Popolnoma 

se strinjam 

12.4. Obstoječi načini razmišljanja in aktivnosti v podjetju so 
rezultat stalnega izpopolnjevanja. 

1 2 3 4 5 

12.5. Visok nivo sodelovanja med zaposlenimi pričakujemo  pri 
zajemanju in prenosu znanja. 

1 2 3 4 5 

12.6. Usposabljanje z delom in učenje sta vrednoti zaposlenih.. 1 2 3 4 5 

12.7. Zaposleni so vrednoteni na podlagi svojih izkušenj. 1 2 3 4 5 

12.8. Zaposleni so se pripravljeni pogovarjati o svojih izkušnjah z 
ljudmi iz drugih delovnih skupin. 

1 2 3 4 5 

12.9. Podjetje omogoča interakcije in prenos novega znanja  preko 
meja organizacije. 

1 2 3 4 5 

12.10.  Kultura podjetja in njegovi cilji so jasno opredeljeni in 
znani vsem zaposlenim. 

1 2 3 4 5 

 

13. Prosim, ocenite strinjanje s trditvami  povezanimi s kapitalom konceptualnega  znanja v vašem podjetju.  
 

 Nikakor se  

ne strinjam 

   Popolnoma 

se strinjam 

13.1. Podjetje predstavlja svoje oblikovne atribute z dizajnom, simboli in 
pojasnili. 

1 2 3 4 5 

13.2. Podjetje prikazuje lastnosti produktov z njihovim imidžem, simboli 
in pojasnili. 

1 2 3 4 5 

13.3. Podjetje izkazuje kapital blagovne znamke z imidžem, simboli in 
pojasnili. 

1 2 3 4 5 

13.4. Zaposleni so pripravljeni sodelovati z drugimi  (n.pr.: partnerji, 
strankami) pri vrednotenju posameznih elementov dizajna. 

1 2 3 4 5 

13.5. Zaposleni so pripravljeni sodelovati z drugimi (n.pr.: partnerji, 
strankami) pri vrednotenju  značilnosti  produktov. 

1 2 3 4 5 

13.6. Zaposleni so pripravljeni sodelovati z drugimi (n.pr.: partnerji, 
strankami) pri vrednotenju vrednosti blagovne znamke. 

1 2 3 4 5 

13.7. Zaposleni so pripravljeni inovirati  in nadomeščati zastarelo znanje. 1 2 3 4 5 

13.8. Zaposleni so se pripravljeni učiti na napakah 1 2 3 4 5 

13.9. Podjetje ima določeno ekipo za izvajanje  promocije blagovne 
znamke. 

1 2 3 4 5 

13.10.  Podjetje ima določeno ekipo za promocijo konceptov oziroma 
oblik, novih izdelkov/ storitev. 

1 2 3 4 5 

 

14.  Prosim, ocenite strinjanje s trditvami  povezanimi s kapitalom sistemskega  znanja v vašem podjetju. 

 Nikakor se  

ne strinjam 

   Popolnoma 

se strinjam 

14.1. Podjetje ima zgledno urejeno dokumentacijo o svojih produktih. 1 2 3 4 5 

14.2. Podjetje omogoča enostaven dostop do podatkov o izdelkih 
oziroma njihovih katalogov. 

1 2 3 4 5 

14.3. Uporaba intelektualne lastnine podjetja je mogoča le z 
avtorizacijo. 

1 2 3 4 5 

14.4. Znanje podjetja  je zaščiteno proti  nepooblaščeni uporabi v 
podjetju. 

1 2 3 4 5 

14.5. Znanje podjetja  je zaščiteno proti nepooblaščeni uporabi izven 
podjetja. 

1 2 3 4 5 

14.6. Znanje podjetja je zaščiteno proti  dostopu  nepooblaščenim v 
podjetju. 

1 2 3 4 5 

14.7. Znanje podjetja je zaščiteno proti nepooblaščenemu dostopu vsem  
izven podjetja. 

1 2 3 4 5 

14.8. V podjetju imamo omejen dostop do nekaterih  virov znanja. 1 2 3 4 5 

14.9. Vrednotenje in zaščita znanja sta  nalogi vsakega v podjetju. 1 2 3 4 5 

14.10.  Ljudje so jasno informirani o  pomenu zaščite znanja. 1 2 3 4 5 
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Vprašanja so namenjena  razvrstitvi podjetij v anketi  

(pri vprašanjih kjer so odgovori označeni s kvadratki obkrožite kvadratek pred izbranim odgovorom) 

15.  V kateri panogi je vaše podjetje? 

□ Bančništvo, investicije, 
zavarovalništvo 

□ Proizvodnja industrijskih dobrin □ Trgovina na drobno in debelo 

□ Gradbeništvo □ Inženiring, raziskave in razvoj □ Transport in javne dobrine 

□ Potrošniške storitve □ Rudarstvo, črpanje, nafta □ Drugo (prosim navedite): 

□ Proizvodnja hrane in potrošnih 
dobrin 

□ Konzultantstvo in poslovne 
storitve 

____________________________ 

     

16. Označite obdobje ko je bilo ustanovljeno  podjetje. 

 j Po 1.1.2005 j V času med  1.1.2000 in 31.12. 

2004 

j V času med  1.1.1990 in 31.12. 

1999 

j Pred 31.12.1989. 

 

17. Velikost vašega podjetja: 

- število zaposlenih (ekvivalentno zaposlenim s polnim in delnim  delovnim časom): 

 j 6-9 j 10-19 j 20-49 j 50-99 j 100-250 

 

- celotna prodaja v letu 2009: 

 j Manj kot 500.000 EUR j 500.000 – 2 mio. EUR j 2 mio - 5 mio. EUR j 5 mio. - 10 mio. EUR 

 j 10 mio. – 50 mio. EUR j 50 mio. - 100 mio. EUR j 100 mio- 500 mio. 

EUR 

j 500 mio. EUR ali več 

Vprašanja so povezana z uspešnostjo podjetja  

(1 – veliko manj kot konkurenca, 2- manj kot konkurenca, 3 –ne morem se opredeliti, 4 – bolj kot konkurenca, 5 –veliko bolj kot 

konkurenca; pri vprašanjih kjer so odgovori označeni s kvadratki obkrožite kvadratek pred izbranim odgovorom) 

18. Rast vašega podjetja: 

-  zadovoljstvo z rastjo: 

 Veliko manj kot 

konkurenca 

   Veliko bolj kot 

konkurenca 

V našem podjetju smo zadovoljni z  rastjo števila 

zaposlenih.  

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni s povečanjem  

prodaje. 

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni z  rastjo tržnega 

deleža. 

1 2 3 4 5 

 

- povprečna letna rast števila zaposlenih v preteklih treh letih: 

j 0% j 0-4% j 5-9% j 10-19% j 20-35% j več kot 35% 

- povprečna letna rast prodaje v preteklih treh letih: 

j manj kot 

5% 

j 5-9% j 10-19% j 20-34% j 35-50% j več kot 50% 

- rast tržnega deleža v preteklih treh letih: tržni delež vašega podjetja… 

j se 

zmanjšuje 

j ostaja dokaj 

enak 

j se nekoliko 

povečuje 

j se zmerno 

povečuje  

j se občutno 

povečuje 

j se  izredno hitro 

povečuje 
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19. Dobičkonosnost in učinkovitost vašega podjetja: 

- zadovoljstvo z dobičkom in učinkovitostjo 

 Veliko manj kot 

konkurenca 

   Veliko bolj kot 

konkurenca 

V našem podjetju smo zadovoljni z  obratom prihodka od 

prodaje.  

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni s stopnjo neto pokritja 

od prodaje.  

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni s stopnjo bruto pokritja  

od prodaje. 

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na investicije 

(ROI) . 

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni z donosom na lastniški 

kapital (ROE). 

1 2 3 4 5 

V našem podjetju smo zadovoljni z  donosom na celotna  

sredstva (ROA). 

1 2 3 4 5 

 

- povprečna stopnja dobička na celotno prodajo v preteklih treh letih: 

 □ manj kot 0% □ 0-4% □ 5-9% □ 10-19% □ 20-35% 

 

□ več kot 35% 

- povprečna stopnja dobička na celotna sredstva podjetja v preteklih treh letih: 

 □ manj kot 0% □ 0-4% □ 5-9% □ 10-19% □ 20-35% 

 

□ več kot 35% 

- povprečna stopnja dobička na lastniški kapital podjetja v preteklih treh letih: 

 □ manj kot 0% □ 0-4% □ 5-9% □ 10-19% □ 20-35% □ več kot 35% 

 

- dobičkonosnost našega podjetja v preteklih treh letih v primerjavi z vsemi konkurenčnimi podjetji, katera poznate: 

 □ nekoliko nižja kot 
pri tekmecih 

□ približno enaka 
kot pri tekmecih 

□ nekoliko višja 
od tekmecev 

□ občutno višja od 
tekmecev 

 

□ izjemno višja od 
tekmecev 

- dobičkonosnost našega podjetja v preteklih treh letih v primerjavi s konkurenčnimi podjetji, ki so približno enake starosti in v 

podobni fazi razvoja: 

 □ nekoliko nižja kot 
pri tekmecih 

 

□ približno enaka 
kot pri tekmecih 

□ zmerno višja 
od tekmecev 

□ občutno višja od 
tekmecev 

□ izjemno višja od 
tekmecev 
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Prostor za vaš komentar! 

 

Izkoristite priložnost! Če bi želeli še karkoli dodati, prosim napišite to v prazen prostor spodaj ali pa pošljite 

vaš elektronski naslov  na franc.vidic@gea-college.si 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepša hvala za vaš čas in  za vaše  sodelovanje v tej raziskavi. Zelo cenim vašo pomoč pri pridobivanju informacij.  

 

 

Franc Vidic 
 

 

 

P.S.: Prosim vas, da vrnete izpolnjen vprašalnik  v priloženi kuverti na naslov: 

 

 Franc Vidic 

 GEA College 

 Dunajska 156 

 1000 Ljubljana 

 

 


