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1 UVOD  

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Živimo v družbi, katere narava in vrednote se vedno hitreje spreminjajo. Za današnji čas 
je značilno, da kamorkoli pogledamo, vidimo spremembe. Spreminjajo se tehnologija, 
družbene navade, vrednote, organizacijske strukture, ljudje. Pravzaprav za današnji čas 
pogosto rečemo, da je edina gotovost sprememba. 
 
Te spremembe močno vplivajo na najrazličnejše organizacije. Korporacije z dolgoletno 
tradicijo, ki niso sposobne priznati ali odgovoriti na spreminjajoče se razmere, so nujno 
izrinjene. V konkurenčnem boju postajajo vedno bolj pomembna človekova znanja: 
komunikacija, vodenje, delegacija in motivacija. Mnogi avtorji, ki napovedujejo 
prihodnost in predvidevajo pogoje za uspešno obvladovanje prihajajočih problemov, 
poudarjajo, da bodo imeli odločilno vlogo prav ljudje in njihove značilnosti.   
 
V spreminjajočem se okolju, ko imamo opraviti z visoko razvito tehnologijo, je kljub 
temu ostalo odločanje v rokah človeka, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami 
upravlja poslovne sisteme. Še več, kljub vedno bolj razviti informacijski tehnologiji, ko 
postajajo vsi akterji v poslovnem okolju vedno bolj informirani, se dostikrat srečujemo s  
paradoksalno situacijo, ko v določenem trenutku ostane posamezniku le subjektivna 
presoja situacije. Na podlagi spretnosti, znanja in izkušenj, se lahko poslovni subjekt 
pravilno odloča tudi v takih situacijah. Managerje vselej in povsod pesti pomanjkanje 
časa in vedo, da je vsaka, ne najboljša odločitev boljša od nobene. Tajnikar (2000, str. 
46) loči dobrega vodjo oz.managerja od slabega med drugim tudi po tem, da lahko dober 
vodja sprejema odločitve na hitro. Na drugi strani slabi managerji sklicujejo komiteje, 
odbore in se tudi po daljši razpravi ne morejo odločiti.   
 
Na poslovanje, lahko v razmerah omejene razpoložljivosti produkcijskih dejavnikov in 
danih pogojev delovanja, vplivamo predvsem z izboljšanjem avtonomnega dela 
upravljalno-ravnalnega procesa, tj. procesa odločanja. Njegova razvitost določa 
optimalnost ravnanja ter tako neposredno vpliva na določanje ciljev, usmerjanje 
delovanja in s tem na doseganje poslovnih rezultatov (Potočan, 1999, str.2). 
 
Večina avtorjev o managementu in odločanju priznava pomen subjektivnih dejavnikov in 
njihovih ocen (intuicije in občutkov) v odločitvenem procesu, vendar je pa zelo malo 
implementacije v aplikativne rešitve. Prav zaradi tega je potrebno področje raziskovanja 
na področju upravljanja in s tem odločanja razširiti in vključevati v nove rešitve tudi 
nova dejstva s področja ekonomike, psihologije, sociologije, filozofije, antropologije in 
političnih ved.  
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O logičnih in nelogičnih procesih pri odločanju je konec tridesetih let pisal že Chester 
Barnard (Barnard v Vila, 1998, str. 443). Njegova osnovna teza je bila, da managerji 
pogosto ne morejo odločati kot znanstveniki, na podlagi urejene racionalne analize, 
ampak to počnejo na podlagi intuitivne presoje.  
 
Odločanje predstavlja temeljno dejavnost upravljalcev in managerjev na vseh ravneh 
poslovanja. Na odločitveni proces in s tem na kakovost odločitve vplivajo številni 
objektivni dejavniki (rezultati iz izsledkov analiz, kvantitativni številski kazalci, poslovni 
podatki,…) in subjektivni dejavniki (intuicija, občutki, izkušnje,…). Odločitve na 
strateški ravni se razlikujejo od odločitev na operativni ravni. Za reševanje problemov na 
strateški ravni je značilno, da se managerji pri odločanju srečuje s pomanjkanjem 
zadostnih informacij, časovno so omejeni in prisotno je tveganje. V takih primerih je 
uporaba zgolj kvantitativnih metod  vprašljiva, kajti poleg objektivnih dejavnikov so v 
veliki meri prisotni tudi subjektivni dejavniki, ki jih ne moremo v celoti kvantitativno 
opredeliti. Zato je pri odločanju potrebno upoštevati tudi subjektivne ocene, to je ocene 
na podlagi intuicije, in to v kombinaciji z logično analizo (kvantitativnimi metodami).  
 
Prav tako se z odločanjem in odločitvenimi procesi srečujejo managerji v Zarji 
Elektronika in sorodnih konkurenčnih podjetjih in sprejemajo najrazličnejše odločitve 
povezane z njihovim delom. Podjetje Zarja Elektronika se ukvarja s tehničnim 
varovanjem. Program dela zajema od proizvodnje naprav do projektiranja, montaže in 
vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja. Zavedajo se, da je v sodobno usmerjenem 
podjetju potrebno odločanju nameniti pomembno mesto v upravljalno ravnalnem 
procesu. Ker se podjetje Zarja Elektronika ukvarja s segmentom varovanja ljudi in 
premoženja, ki je še posebej občutljiva dejavnost z vidika porabnikov, okolja, 
konkurence in raznih skupin, je prisotnost subjektivnih dejavnikov v poslovnem 
odločanju še posebnega pomena.  
 
Managerji, ki sprejemajo odločitve, bodo morali sprejeti nove ugotovitve in tako 
izboljševati lastne sposobnosti. To jim bo omogočilo kvalitetnejše odločanje, razumnejše 
ravnanje z dejavniki odločanja, kot so znanje, predmeti dela, delovna sredstva, kapital in 
še zlasti ustreznejše ravnanje z okoljem ter drugačen odnos do ljudi.  
 
 

1.2 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA 

Namen dela je proučiti dosedanja spoznanja o subjektivnih in objektivnih dejavnikih pri 
odločanju ter proučiti možnost uporabe teoretičnih in empiričnih spoznanj o teh 
dejavnikih v praksi .  
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Pri proučevanju opisane problematike bomo v magistrskem delu zasledovali naslednje 
cilje:  
a) Proučiti razpoložljivo literaturo s področja odločanja in aplikacij subjektivnih in 
objektivnih dejavnikov v proces poslovnega odločanja. 
  
b) Kritično ovrednotiti dosedanje pristope k odločanju in oblikovati odločitveni model, ki 
bo vseboval tako objektivne kot subjektivne dejavnike v odločitvenih procesih. 
 
c) Izvesti empirično raziskavo o prisotnosti subjektivnih in objektivnih dejavnikov v 
poslovnem odločanju. Raziskavo smo izvedli v  podjetju Zarja Elektronika in na drugi 
strani v podjetjih, ki so njegovi neposredni konkurenti. Na podlagi teh rezultatov je naš 
cilj napraviti primerjalno analizo in izpeljati ustrezne zaključke o raziskani problematiki. 
 
Menimo, da je za kvalitetno in učinkovito poslovno odločanje v podjetju, potrebno v 
odločitvene procese vključiti tako objektivne kot subjektivne dejavnike.  
 
 

1.3 METODE PROUČEVANJA  

Obravnava teme, subjektivni dejavniki pri poslovnem odločanju, ki je še dokaj 
neraziskana, zahteva najprej temeljito proučitev razpoložljive literature in dosedanjih 
dognanj.  
Po postopkih primerjalne metode smo praktično proučili odločitvene procese v 
konkurenčnih podjetjih iz dejavnosti varovanja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo 
proučili odločitvene procese v podjetjih, ki so neposredni konkurenti podjetju Zarja 
Elektronika. Anketo smo opravili tudi v proučevanem podjetju in rezultate primerjali 
med seboj. Iz odgovorov smo ugotovili tudi v kolikšni meri so prisotni objektivni 
oz.subjektivni dejavniki pri odločanju managerjev na vrhovni, srednji in spodnji ravni 
upravljalno ravnalnega procesa. Zbrane rezultate smo analizirali in s komparacijo 
ugotavljali razlike odločitvenih procesov. Zbrana dejstva iz podjetij so služila za 
primerjavo z znanimi dejstvi v literaturi in na osnovi tega smo oblikovali sklepe. 
 
 

1.4 ZASNOVA DELA 

Magistrsko delo je razdeljeno v štiri večje vsebinske sklope in več poglavij.   
V prvem poglavju smo opredelili problem magistrskega dela z namenom in cilji ter 
opisali metodo dela, ki je uporabljena pri raziskavi in zasnovo magistrskega dela. 
V drugem poglavju je analiziran in podan pregled novejših teoretičnih spoznanj s 
področja odločanja v podjetju. Ker je odločanje prisotno tako pri upravljalcih, 
managerjih in izvajalcih nalog v podjetju, smo najprej poslovno odločanje opredelili z 
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vidika funkcionalne in sistemske obravnave. Definirali smo pomen odločanja, vrste 
odločitev in pregledali pristope v procesu odločanja.  
V tretjem poglavju smo proučevanje fokusirali na dejavnike pri odločanju. Poleg 
objektivnih dejavnikov smo poseben poudarek namenili subjektivnim dejavnikom pri 
odločanju. Pri odločanju se srečujemo z racionalnimi in omejeno racionalnimi procesi. V  
tem poglavju so ti procesi opisani in podrobneje tudi objektivni in subjektivni dejavniki. 
Opisani so metode in modeli odločanja po normativni teoriji. Med subjektivnimi 
dejavniki je podrobneje opisana intuicija. Proučili smo vpliv inteligence na odločanje in 
se dotaknili problema vrednot pri odločanju. 
Nadalje smo v četrtem poglavju opisali tri sodobne pristope k obravnavi odločanja, ki so 
se nam zdeli pomembni in se v literaturi največkrat omenjajo. Na podlagi teh treh 
pristopov smo oblikovali teoretični model celostne zasnove odločanja, ki kritično presoja 
dosedanje modele odločanja. Podana so izhodišča za oblikovanje modela, ključne faze in 
shematski prikaz odločitvenega procesa. Model podaja smernice posamezniku, ki je pred 
dejstvom, da se odloči o posamezni stvari. Naj bo zadeva o kateri se odloča, kompleksna 
in zelo pomembna ali rutinska, so podana priporočila katere sposobnosti, vire in znanje je 
potrebno izkoristiti, da bo odločitev čim bližje optimalni. Model je postavljen tudi v 
praktične okvire delovanja proizvodno storitvenega podjetja. Prikazani so okviri 
delovanja tega modela v praksi.    
V petem poglavju je predstavljeno podjetje Zarja Elektronika in konkurenčna podjetja. S 
poslovnega vidika je predstavljeno okolje v katerem deluje podjetje. Opisana je 
organizacijska struktura podjetja in glavne povezave med oddelki. Delovna področja 
odločanja, ki so prikazana, so v tesni povezavi z dejavnostjo podjetja in postavljeno 
organizacijsko strukturo.  
Šesto poglavje vsebuje empirični del in sicer raziskavo o vlogi objektivnih in 
subjektivnih dejavnikov v poslovnem odločanju. Zasnovi ankete in načrtu izvedbe 
raziskave sledijo rezultati. Rezultati so prikazani v treh delih. V prvem delu so rezultati  
povezani z Zarjo Elektroniko in njihovimi odločitvenimi procesi, v drugem s 
konkurenčnimi podjetji iz področja varovanja in njihovimi odločitvenimi procesi, v 
zadnjem tretjem delu pa je na podlagi rezultatov napravljena primerjalna analiza med 
njimi. Primerjalna analiza je napravljena tudi med ocenami managerjev iz Zarje 
Elektronike in ocenami managerjev iz bolj uspešnimi konkurenčnimi podjetji. 
V sedmem poglavju so podani sklepi teoretičnega in emiričnega dela raziskave. Na 
koncu so podani tudi predlogi o izboljšanju odločanja v Zarji Elektroniki in ostalih 
podjetjih. 
V osmem poglavju je naveden spisek uporabljene literature in uporabljenih virov v 
okviru magistrskega dela. 
Deveto poglavje vsebuje priloge z osnovnimi podatki, ki so pridobljeni v okviru 
raziskave s pomočjo anketnega vprašalnika. 
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2 ODLOČANJE V PODJETJU 

2.1 IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO ODLOČANJA V PODJETJU 

2.1.1 Poslovni sistemi in njihovo delovanje 

Poslovni subjekti z ustreznim poslovanjem in dinamičnim prilagajanjem spremembam v 
okolju zagotavljajo svoj obstoj in razvoj. Podjetja med seboj povezuje trg.  
 
Bizjak in Papež (1995, str.1) ugotavljata, da so vsi realni družbeni sistemi odprti sistemi1, 
to je, povezani s svojim okoljem. Prav tako lahko tudi za poslovni sistem rečemo, da je 
odprt sistem, ker je v svojem bistvu realen. Z ekonomskega stališča gledano je poslovni 
sistem črna škatla. (Rebernik, 1999, str. 27). 
 
Podjetja oz. organizacije, ki delujejo v okolju je najprej potrebno ločiti na profitna 
(pridobitna) in na neprofitna (nepridobitna). Kralj (2003, str.62) opredeljuje podjetje kot 
ciljno pridobitno organizacijo, njeni upravljalci in managerji si prizadevajo smotrno 
razporediti ali prerazporejati lastni kapital in tuja sredstva z namenom, da podjetje 
nabavlja blago, prideluje pridelke, proizvaja izdelke ali opravlja storitve v neki 
gospodarski panogi in da v razmerah tveganja s prodajo na tržišču, ob veljavi tržnih 
zakonitosti ustvarja z vidikov gospodarjenja vrednosti in v njih vrednostne izide.2  
 
Udeleženci podjetja so lastniki, management (in svetovalci), zaposleni (in sindikati), 
tržni in finančni udeleženci, javnost, država in podjetje kot sistem (Glas v Možina, 2002, 
str.130 in Kralj, 2003, str.63). 
 
Na osnovi podjetniške zamisli se določa vizija in poslanstvo ter izhajaje iz interesov 
udeležencev, opredeljujejo smotri in temeljni cilji ter se usmerja k njim. Podjetje 
osnujejo podjetniki izhajajoč iz podjetniške zamisli, za katero pridobijo lastnike, ki 
prispevajo kapital. Skupaj izberejo pravno obliko organiziranosti in si prizadevajo za 
njegov trajen obstoj, delovanje in razvoj s pričakovanjem pozitivnih izidov (kljub 
tveganju) ter zadovoljevanje interesov udeležencev. 
 
 
1Odprt sistem je opredeljen s tem, da z okoljem izmenjuje materijo, energijo in informacije, medtem ko se 
zaprt sistem opredeli s tem, da pri njem ta izmenjava ne obstaja. Takšen sistem je sam sebi zadosten (Vila, 
Kovač, 1997, str.  110). 
2Vrednostne izide je mogoče pojmovati kot prihodke, dodano vrednost (added value) in/ali dobiček, ki ga 
upravljalci razdeljujejo po nekih sodilh med udeležence v poslovanju, z ustreznim delom kot obdržanim 
dobičkom (retained earnings) pa poskrbijo za razvoj in rast podjetja. S finančnega vidika je resnično stvaren 
izid v denarnih pritokih in v t.i. čistem denarnem toku (čisti prejemki, net cash flow), ki je pravzaprav denar, 
razpoložljiv v določenem času, ki ga ni treba priskrbeti od drugod. Izhaja pa iz vračunanih stroškov, ki še 
niso izdatki (amortizacija, vračunane rezerve), in še nerazdeljenega dobička (Kralj, 2003, str. 62). 
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2.1.2 Upravljanje poslovnih sistemov 

Z razvojem gospodarjenja se kot najbolj izdelana gospodarska enota pojavi delniška 
družba. V njej se razvijejo tri ločene temeljne funkcije: upravljanje, management ali 
ravnateljevanje in izvajanje (Rozman, 2003, str. 449 in Mihelčič, 2003, str. 98).  
 
Upravljanje je v bistvu funkcija lastništva in po vsebini obsega razpolaganje z lastnino 
(torej odločitve in ravnanja, ki so povezana z ˝usodo˝ lastnine). Rozman (2003, str. 450-
451) navaja, da obstajata dva glavna modela upravljanja in sicer angleško-ameriški in 
nemški (evropski) model upravljanja.   
V preteklosti, ko je lastnik vodil podjetje neposredno je bilo upravljanje in izvajanje 
funkcij managementa združeno v eni osebi. Z razvojem in rastjo podjetja se začenja 
proces delitve navedenih funkcij. Vodenje je sestavni del procesa managementa. Na 
drugi strani pa vodenje ne vsebuje vseh razsežnosti managementa temveč samo tiste 
elemente, ki so povezani z usmerjanjem sodelavcev k doseganju postavljenih ciljev (Vila 
in Kovač, 1997, str. 31-32). 
 
Potočan (1999, str. 20) opredeljuje pomembnejše koncepte managementa na osnovi 
usmerjenosti v tri skupine: 

� koncepte, ki so usmerjeni na obravnavo institucionalnega vidika poslovanja, 
� koncepte, ki so usmerjeni na obravnavo človeškega vidika poslovanja ter, 
� koncepte, ki poskušajo celovito proučiti institucionalne, funkcionalne in človeške 

probleme poslovanja.  
 
V 90-tih letih so skupine evropskih avtorjev razvile nov celovit koncept integralnega 
managementa, ki temelji na sintezi različnih pristopov k ravnateljevanju in izkušnjah iz 
poslovne prakse. Integralni management združuje različne koncepte, kot so 
Sentgallenska zamisel in Zuriška zamisel (Potočan, 1999, str. 20). 
 
Značilnosti integralnega managementa povzema Potočan (1999, str. 20):  

� najpomembnejša dejavnost managerja je odločanje, zato lahko odločitveni proces 
določimo kot temeljni proces managementa; 

� dejavnost managerja je odvisna od ravni njegovega delovanja, zato je potrebno in 
smotrno proučiti vse pomembne ravni delovanja managementa, 

� dejavnost vsakega managerja je sestavljena iz različnih aktivnosti. 
 
Funkcionalni pomen managementa obsega procese in funkcije, ki so povezane s 
postavljanjem ciljev in zagotavljanjem pogojev za njihovo doseganje.  
 
Management z institucionalno obravnavo opredelimo kot sistem. Sistem managementa je 
odvisen od strukture (funkcionalna, divizijska, projektna, matrična ali mešana), odnosa 
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med avtoriteto in odgovornostjo ter izbranega načina vodenja (Potočan 1999, str. 22, cit. 
po Drucker, 1981). 
 
 

2.1.3 Upravljalno-ravnalni proces in temeljni vidiki poslovanja 

Kot smo že prej dejali, je upravljanje, odločanje o lastnini. Z razvojem podjetja pa 
upravljanje podjetja postaja vse bolj zahtevno. Zaradi tega usklajevanje tehnično 
razdeljenega dela lastniki prepustijo posebej zato usposobljenim ljudem managerjem. Ti 
so sedaj v razmerju z lastnikom na eni in s (podrejenimi) izvajalci na drugi strani. 
(Rozman, 1996, str. 8)   
 
Mihelčič (2003, str. 98) definira upravljalno-ravnalni proces kot proces določanja cilja 
podjetja, poslovne politike in drugih važnejših odločitev in proces izvajanja naloge 
podjetja s pomočjo drugih ljudi v procesu, planiranja, delegiranja, koordiniranja in 
kontroliranja, s čimer zastopa, varuje in razvija interese nosilca upravljanja. Dalje navaja, 
da je osrednji del ali stopnja upravljalno-ravnalnega procesa v domeni organizacijske 
funkcije ravnateljevanja (managementa). Avtorji procese v upravljalno-ravnalnem 
procesu, členijo na različne načine. Členitev, kot jo navaja Rozman (1996, str.6) je na: 
planiranje (poslovanja in organizacije), uveljavljanje (organizacije) in kontrola 
(poslovanja in organizacije).  
 
Podjetje je konkretna oblika organizacije, kot poslovnega in sočasno tudi interesnega 
sistema, ki deluje v tržnem gospodarstvu. Tako opredeljeno podjetje je predmet vodenja 
politike (Kralj, 1992, str. 17). 
 
Podjetje lahko celovito spoznamo in opredelimo z raziskavo pomembnih vidikov 
poslovanja, ki smo jih predstavili na sliki 1. Poslovanje podjetij bomo opredelili na 
osnovi obravnave: 

� vidika dejavnikov poslovanja,  
� funkcionalnega vidika poslovanja na procesni ravni ter 
� institucionalnega vidika poslovanja na sistemski ravni. 

 
Namen obravnave dejavnikov poslovanja, je opredeliti subjekte in objekte, ki pomembno 
vplivajo na delovanje in organiziranost podjetja. Temeljni vzroki za njeno izvedbo so 
velik pomen dejavnikov, potreba po njihovi enotni opredelitvi ter določitev standardnih 
dejavnikov. 
  
Z raziskavo funkcionalnega vidika podjetja na procesni ravni spoznamo in določimo 
pomembne značilnosti delovanja podjetja. Na osnovi procesnega pristopa, za podjetje 
uvedemo poslovni proces, ki povezuje ustrezne sestavine poslovanja v določeno 
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(so)delovanje, zaradi doseganja opredeljenih poslovnih namenov ter postavljenih 
poslovnih ciljev.  
 
Slika 1: Temeljni vidiki poslovanja  

 

POSLOVNI SUBJEKT (pojav)

...

Vidiki: ekonomski,
kibernetski, drugi

Vrste: poslovni ,
neposlovni, drugi

DELOVANJE

FUNKCIONALNA
OBRAVNAVA

PROCESNA RAVEN

...

Vidiki: ekonomski,
materialni, drugi

Vrste: naravni,
družbeni, drugi

ORGANIZIRANOST

INSTITUCIONALNA
OBRAVNAVA

SISTEMSKA
RAVEN

...

Vidiki: ekonomski,
materialni, drugi

Vrste: sestavine, drugi
dejavniki

SUBJEKTI,
OBJEKTI

OBRAVNAVA
DEJAVNIKOV

RAVEN
DEJAVNIKOV

OKOLJE

 
 
 

Vir: Potočan, 1999, str.15 

 
Raziskava institucionalnega vidika podjetja na sistemski ravni omogoča, opredelitev 
pomembnih značilnosti organiziranosti podjetja. Z institucionalno obravnavo na 
sistemski ravni zasnujemo tudi splošni sistem poslovanja.  
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Sodobni sistemski koncepti obravnavajo poslovni sistem, kot celoto treh odprtih mehkih 
delnih sistemov: temeljnega, upravljalnega, informacijskega. Navedeni procesi potekajo 
hkrati, so odprti v okolje in se deloma prekrivajo (Potočan, 1999, str.16). 

 
 

2.1.4 Management in njegova funkcija v poslovnem procesu 

Najpomembnejše funkcije managementa so: planiranje, organiziranje, vodenje in 
kontroliranje (Certo, 1992; Schermerhorn, 1996; Bizjak, 1994).  Na sliki 2 so prikazane 
temeljne funkcije managemnta in pogoji za njegovo delovanje v poslovnih sistemih. 
 
Slika 2: Funkcije managamenta in pogoji za njegovo delovanje  

KOMPETENCE
KOMPETENCE

ODGOVORNOST
ODGOVORNOST

AVTORITETA
AVTORITETA

MANAGEMENT
MANAGEMENT

Planiranje

Vodenje

Organiziranje

Kontroliranje

 
Vir: Bizjak, 1994, str.122 
 

Planiranje združuje aktivnosti, ki so povezane z določitvijo ciljev organizacije in 
opredelitvijo načina njihove uresničitve – tj. strategije, taktike in operetike. 
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Organiziranje lahko opredelimo kot celoto aktivnosti, namenjenih za potrebe racionalne 
razporeditve človeških in materialnih virov. Z ustrezno razporeditvijo, želimo zagotoviti 
optimalno uporabo, omejeno razpoložljivih virov poslovanja.  
 
Vodenje vsebuje aktivnosti, s katerimi vplivamo na delovno silo s koordinacijo in 
usmerjanjem njenega delovanja v stanje visoke delovne učinkovitosti in uspešnosti.  
 
Kontroliranje sestavljajo aktivnosti, ki so povezane s spremljanjem rezultatov in 
oblikovanjem intervencijskih akcij, potrebnih za odpravo ugotovljenih odstopanj.   
 
Da bi bil vodja kompetenten za vodenje določenih del, mora imeti avtoriteto; prav tako 
ne more sprejemati odgovornosti brez avtoritete. Avtoriteta je torej pogoj za pridobitev 
kompetenc in sprejemanje odgovornosti. Odvisna pa je od pooblastil, kompetenc, 
osebnosti in znanja. Zato pravimo, da oblikujejo avtoriteto institucionalni dejavniki, to je 
dejavniki, pridobljeni z določenimi nazivi, statusom, osebnostjo, karizmatičnimi 
dejavniki in znanjem.  
 
Iz opisanega izhaja, da morajo biti avtoriteta, kompetenca in odgovornost v medsebojni 
odvisnosti, v določenem ravnotežju, če naj proces vodenja poteka smotrno, racionalno in 
v interesu poslovnega oz. kateregakoli drugega sistema (Bizjak, 1994, str.121). 
 
Procesi managementa potekajo v podjetju na različnih ravneh. Najpogostejša delitev je 
ločevanje managementa, kot je prikazana na sliki 3 in sicer na osnovi hierarhičnega 
položaja in področja delovanja. Management se deli na: vrhovno raven (top 
management), srednjo raven (middle management) in spodnjo raven (lower management) 
(Certo, 1992, str.14; Vila in Kovač, 1997, str.33). 
 
Managerji lahko pri svojem delu uporabi različne stile vodenja. Kovač et.al (2004) 
navaja delitev na tradicionalne in sodobne vodstvene stile.  
Med tradicionalne vodstvene stile spadajo stili vodenja, ki so se, gledano zgodovinsko, 
razvili v tradicionalnih družbenih ureditvah, odvisno od tega, katere vrednote so se v 
določenem okolju in času uveljavile.  
 
V to skupino vodstvenih stilov spadajo: 

� patriarhalni stil vodenja; 
� karizmatični stil vodenja; 
� avtokratski stil vodenja; 
� birokratski stil vodenja. 

 
Potrebe po večji učinkovitosti so narekovale raziskave v nove smeri. Razvile so se nove 
metode vodenja in humanizacija dela. 
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V to skupino vodstvenih stilov spadajo: 
� kooperativni vodstveni stili; 
� timski stili vodenja. 

 
Slika 3: Ravni managementa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Vir: Certo, 1992, str.14 

 
Managerji s svojim delom zagotavljajo smotrno delovanje vseh članov podjetja in 
zagotavljajo najbolj smotrn način za doseganje ciljev podjetja. Med cilji, ki jih v 
današnjem času zasledujejo managerji se vse pogosteje omenja družbena odgovornost in 
tesnejša povezanost z vsemi udeleženci v ožjem in širšem poslovnem okolju. 
 
 

2.1.5 Družbeno odgovorno podjetje kot sodobna paradigma  

Družbena odgovornost je dolžnost podjetja, da deluje v korist podjetja in vseh 
udeležencev v njegovem delovanju, v korist vse družbe (Rozman v Možina, 2002, 
str.51). 
Dalje ugotavlja, da se kot temeljni cilj podjetja ob dobičkonosnosti vse pogosteje omenja 
družbena odgovornost podjetja, ki sicer tudi vključuje ekonomsko uspešnost podjetja. To 
predvsem opozarja, da so podjetja vse bolj povezana z vsemi udeleženci v gospodarstvu 
in družbi kot celoti in odvisna od njih. Vse bolj spoznavamo, da razvoja in uspešnosti 
družbe in sveta ni več mogoče doseči zgolj s tekmovalnostjo med družbami, marveč vse 
bolj z zavestnim, odgovornim in moralnim sodelovanjem med njimi.  

Vrhovna  
raven 

(Top management) 

Srednja raven 

(Middle management) 

Spodnja raven 

(Lover management) 

Izvedbena raven 
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2.1.6 Razvojni modeli upravljanja in vodenja 

Na spodnji sliki 4 so prikazani razvojni modeli vodenja, odločanja in različne oblike 
organiziranosti, ki so bile aktualne v določenih časovnih obdobjih.. 
 
Slika 4: Značilnosti razvojnih modelov vodenja 

MODEL 
IZKUSTVENO 
VODENJE 

UMNO 
VODENJE 

SPOZNAVNO 
VODENJE 

ZDRUŽEVALNO 
VODENJE 

Obdobje do 1. svetovne 
vojne 

med vojnama med 2. svetovno 
vojno in potem 

začeto v 60-ih 
letih in bolj 

razvito po letu 
2000 

Usmerjenost v krizo v rutino v znanje v modrost 

     

Obravnavanje 
ljudi 

X 
avtoriteta: 
ukazovanje 

  

avtonomija: 
vzajemnost 

Y 

Način ravnanja 
z ljudmi 

avtokratsko birokratsko in 
(ali) tehnokratsko 

participativno razvito 
participativno 

Pomen 
odločevalca 

posameznik skupina organizacija zavezništvo 
posameznikov in 
skupin vzajemno 

v podjet. in družbi 

Podlaga za 
odločanje 

slutnje taylorizem, rutina 
in naravni resursi 

znanje in človeški 
resursi 

modrost in 
skladnost 

Tehnika 
odločanja 

vživetje izjema temeljni cilji zavestno iskanje 
mnogostranskih 

ciljev 

Oblika 
organiziranosti 

centralna decentralizirano 
po funkcijah 

federalna 
decentralizacija 
po avtonomnih 

enotah 

združena 
avtonomne enote 

in ˝ozvezdja˝ 

Vir: Kralj, 1992, str.133 in Kralj, 2003, str.150 
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Pri oblikovanju značilnosti razvojnih modelov bomo izhajali iz zgodovinskega razvoja in 
se poslužili klasifikacije v izkustveno, umno in spoznavno upravljanje in vodenje, ki jo je 
dopolnil Kralj (1992, str.132-134), kot lastno spoznanje – nastajajoče združevalno 
upravljanje in vodenje. K tem razvojnim vrstam upravljanja in vodenja lahko pripišemo 
tudi posebne tehnike ravnanja in vodenja, od enostavne hevristike (zlata pravila, pravila 
palca) preko vodenja na temelju izjeme do ciljnega vodenja in sistemskega vodenja na 
temelju znanja in računalnikov. Posameznim oblikam razvoja upravljanja in vodenja, 
ustrezajo tudi določeni pristopi k vodenju ljudi v izvajalnem delu, namreč od 
avtoritativnega do vzajemno soodločevalskega. Kralj navaja problemsko situacijsko 
usmeritev organizacije kot usmeritev v krizo (stisko), rutino (spretnost), znanje in v 
modrost (Kralj, 1992, str.134). 
Za našo raziskavo je še posebej pomemben razvoj odločanja in tehnike odločanja. Razvoj 
je sledil iz uporabe slutenj, kot podlage za odločanje, da znanja in nenazadnje do uporabe 
modrosti in skladnosti, kot podlage za odločanje. Včasih so se odločali posamezniki, 
danes pa je aktualno odločanje v manjših zavezniških skupinah, ki skupaj delajo, 
sodelujejo in skupaj sprejemajo odločitve.  
 
 
 

2.2 POSLOVNO ODLOČANJE V PODJETJU 

2.2.1 Pomen odločanja za podjetje 

Odločanje je nepogrešljiv sestavni del življenja. Vsi nenehno odločamo o zadevah, 
velikih in majhnih. Celo, če o nečem ne odločamo, smo se odločili, da ne bomo odločali. 
 
Proces urejanja zadev je širši od procesa odločanja in je njegovo bistvo v reševanju 
problemov.3 Še pred tem pa je treba probleme prepoznati (Kralj, 2003, str.255). 
 
Vila in Kovač (1997, str.201) ter Schermerhorn (1996, str. 467) navajajo, da je odločitev 
izbira med dvema ali več alternativami. Kralj (2003, str. 256) definira odločanje kot 
umsko dejavnost, ki obsega opredelitev problema in izbiro ene izmed različic smeri 
dejavnosti za njegovo razrešitev. Obstaja pa še več opredelitev odločanja.  
 
 
 
 
 

 
3Urejanje zadev je spoznavanje odprtih problemov in razreševanje teh z odločevanjem in izvedbo. Problem 
pa se nanaša na zaznane težave ali ugodne priložnosti. Odločanje je razreševanje problemov z izbiro 
rešitve.  Odločanje v širšem pomenu obsega tudi opredelitev pomena in njegovo razreševanje (Kralj, 2003, 
str.256). Več o tem tudi Yates (2003, str.112-167). 
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V šestdesetih letih 20. stoletja so se začele raziskave v smeri razvoja teorije odločanja. 
Organizacijske probleme z vidika odločanja je prvi začel proučevati ameriški 
raziskovalec Herbert Simon, ki je dobil leta 1977 nobelovo nagrado za svoje delo na 
teoriji odločanja (Vila in Kovač, 1997, str.200).   
 
Dejstvo je, da je najvažnejša vloga vodje oz. managerja odločanje, ne glede na to, ali gre 
za rutinske odločitve ali za najpomembnejše odločitve, za življenje podjetja  
 
V poslovnem svetu se vsakodnevno sprejemajo odločitve, nekatere važne, druge manj 
važne. Najpomembnejše so (Vila in Kovač, 1997, str. 201): 

� katere cilje izbrati za bodočnost podjetja; 
� na kakšen način doseči cilje, ki smo si jih zastavili; 
� kako rešiti nek problem, ki se je pojavil v poslovanju; 
� kako izpeljati neko aktivnost, s kakšnimi sredstvi, kdaj in podobno.  

 

Odločanje je danes mnogo težje, kot je bilo še pred nekaj desetletji. Okolica postaja zelo 
zakomplicirana, nemirna, in v njej se je težko znajti. Spremembe so stalne in pogoste, s 
tendencami pospeševanja. To zahteva pospešeno odločanje v vse krajšem času. Dobro 
odločanje postaja vse težje (Prašnikar in Debeljak, 1998, str. 19; Vila in Kovač, 1997, str. 
201). 
 
 

2.2.2 Klasifikacija odločitev 

Odločitve se lahko klasificirajo po več kriterijih, kot jih npr. razvrščata Vila in Kovač 
(1997, str. 204-206): 
 
a) glede na obdobje, za katero se odločitev sprejema. 

� Strateške odločitve so povezane z nekim daljšim časovnim obdobjem za nekaj let 
vnaprej. 

� Taktične odločitve so povezane z nekim srednje dolgim časovnim obdobjem in 
izhajajo iz strateških odločitev.  

� Operativne odločitve so povezane s krajšim časovnim obdobjem, navadno do 
enega leta in so povezane z realizacijo določenih projektov.  

 
b) glede na postopek odločanja. 

� Kvantitativne – postopek odločanja je izpeljan na osnovi eksplicitnih številčnih 
kazalcev. Kriteriji za odločanje in vsi podatki so merljive količine, ki jih lahko 
kvantitativno analiziramo in s primerjanjem rezultatov se lahko odločimo za 
primernejšo odločitev ali rešitev. 

� Kvalitativne – postopek odločanja je izpeljan na podlagi neizmerljivih kazalcev, 
to je pisnih in verbalnih opisov situacije nalog ali problemov. 
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c) glede na razmere, v katerih se odloča.4 
� Varni pogoji – odločitve se sprejemajo , kadar so podatki in informacije znane, 

oziroma, če je kakšna stvar še neznana, vemo, kje lahko dobimo potrebne 
informacije. 

� Rizični pogoji – odločati je potrebno v situaciji, v kateri imajo mnogi faktorji in 
variable samo določeno verjetno vrednost, oziroma so podatki samo deloma 
verodostojni. Zaradi tega obstaja samo neka verjetnost, da bomo z odločitvijo 
dosegli določen rezultat ali cilj. 

� Negotovi pogoji – odloča se v okoliščinah, v katerih niso znani vsi podatki in vse 
informacije za znane faktorje in variable, parametre, pa ne moremo oceniti 
velikost verjetnosti. 

 
č) programirane in neprogramirane odločitve5 

� Programirane odločitve – splošno gledano so to rutinske odločitve, ki se večkrat 
ponavljajo. Nekatere situacije se ponavljajo zelo pogosto v popolnoma enaki 
obliki in jih zato imenujemo ugodno strukturirane naloge, problemi ali situacije in 
imamo znana pravila, kako v kakšni situaciji ravnati. Za takšne primere se izdela 
natančen postopek, algoritem za sprejemanje odločitev. 

� Neprogramirane odločitve – so kompleksnejše, pomembne, nerutinske, odloča se 
v nepreglednih ali ne povsem preglednih situacijah, problemi so neugodno 
strukturirani. Pot do rešitve ali do končne rešitve ni poznana, ker so situacije nove 
in ne dovolj pregledne. 

 
d) optimalne in suboptimalne odločitve 

� Optimalne – to so najboljše mogoče odločitve sprejete kvantitativno in zato zelo 
racionalne. S stališča poslovnega sistema, bi morale biti te odločitve najboljša za 
ves poslovni sistem. 

� Suboptimalne – odločitve, ki niso povsem optimalne. Razvite so mnoge 
kvantitativne metode izračunavanja optimuma, ki pa najpogosteje ne optimirajo 
sistemskega problema, oziroma problema organizacije kot celote, temveč 
optimirajo problem nekega dela organizacije, nekega podsistema. 

 
 
 
 
 
4 Na operativni ravni poslovanja poteka odločanje v pogojih relativne gotovosti. Rizični pogoji (pogoji 
tveganja) prevladujejo na taktični ravni. Delo na strateški ravni poteka v negotovih pogojih (Potočan, 1999, 
str. 42). Več o tem tudi Prašnikar in Debeljak (1998, str.20-21). 
5Srednje področje dela vrhovnega vodstva (top managementa) predstavlja neprogramirano odločanje o 
nestrukturiranih problemih. Delo srednjega managementa je povezano z neprogramiranim odločanjem o 
strukturiranih problemih. Programirano odločanje o strukturiranih problemih je osrednje področje dela 
nižjega managementa (Potočan, 1999, str. 41).  
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e) glede na način odločanja 
� Individualne odločitve – odloča se posameznik. Odloči se na podlagi 

posvetovanja s sodelavci, različnimi strokovnjaki in podobno. Vsekakor bo 
odločitev pod vplivom osebnosti, njenih stališč, verovanj in percepcije tistega, ki 
sprejema odločitev. Prednost individualnega odločanja je v hitrosti sprejemanja 
odločitev. 

� Skupinsko odločanje – v organizacijski znanosti se temu načinu odločanja 
posveča posebna pozornost, ker so razen rutinskih odločitev, vse pomembne 
odločitve bolj ali manj skupinske ali vsaj utemeljene s sodelovanjem več vodilnih 
podjetja ali strokovnjakov. Prednost je v večji raznolikosti pogledov in poveča se 
legitimnost odločitve (Northcraft in Neale, 1994, str.324). 

 
 

2.2.3 Dejavniki poslovnega okolja in vpliv na poslovno odločanja 

V okviru splošnih značilnosti poslovnih sistemov smo dejavnike vsebinsko opredelili kot 
celoto subjektov in objektov, ki sodelujejo v delovanju podjetja ali nanj pomembno 
vplivajo. 

 
Najsplošneje dejavnike opredelimo tako, da upoštevamo mesta njihovega nastanka, kot 
smo to prikazali na sliki 5. Razvrstimo jih pa lahko v naslednje skupine (Potočan, 1999; 
str. 45; Hatch, 1997, str. 216-217): 
 

� Dejavniki splošnega okolja, ki določajo izhodišča za delovanje podjetja na makro 
ravni gospodarjenja. Med dejavnike splošnega okolja lahko uvrstimo socialne, 
politične, ekonomske, tehnično-tehnološke in pravne dejavnike, ki na odločanje 
vplivajo predvsem posredno. 

 
� Dejavniki poslovnega okolja, ki določajo strokovne usmeritve, delovanje in 

organiziranost poslovnega sistema. Pomembnejši dejavniki poslovnega okolja so: 
komitenti, delovna sila, tehnološki dejavniki, finančni dejavniki, konkurenca. 
Dejavniki poslovnega okolja na poslovno odločanje vplivajo predvsem posredno. 

 
� Notranji dejavniki poslovanja, ki sodelujejo v procesu reprodukcije in neposredno 

vplivajo na velikost produkta in/ali realizacijo nove vrednosti. Notranji dejavniki 
so: kadri, finance, tehnika, tehnologija in nabava. 

 
Potočan (1999, str. 46) deli med drugim dejavnike na osnovi poznanosti. Dejavnike na 
osnovi njihove poznanosti oziroma možnosti določitve opredelimo kot trde (hard) in 
mehke (soft) dejavnike. Trde dejavnike lahko celovito določimo ter proučimo na znani 
način. Nasprotno, mehkih dejavnikov ne moremo celovito opredeliti, zato je njihova 
obravnava bolj subjektivna. Za njihovo obravnavo podjetja tudi ne razpolagajo z 
zadostnimi ali ustreznimi podatki.  
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Slika 5: Okolje poslovnega sistema in njegovi dejavniki 
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Vir: Potočan, 1999, str. 45 

 
V poslovnem odločanju sodelujejo različni mehki dejavniki, kot so poslovna politika, 
kultura podjetja, osebnostne lastnosti subjektov in odnosi v odločanju. Njihova 
obravnava je zelo zahtevna zaradi številnih objektivnih razlogov (npr. kompleksnosti, 
specifičnih strokovnih podlag) in subjektivnih razlogov (npr. raziskava neznanih 
področij, zahtevnost obravnave, potreba po specifični metodologiji in metodiki 
obravnave) (Potočan, 1999, str.46). 
 
Osnovni objekti in subjekti oziroma prvine poslovnega procesa ter drugi dejavniki 
odločanja so:6 

� kapital (v opredmeteni obliki, v finančni obliki, v nematerialni obliki); 
� ljudje – delovna sila, kot nosilci dela; 
� znanje, ki predstavlja izhodišče za uporabo kapitala in delovne sile; 
� okolje – notranje, poslovno in splošno ter; 
� drugi dejavniki, kot sta znanje in okolje. 

 
6Bizjak (1994, str. 152) opredeljuje dejavnike, ki sodelujejo pri produkciji kot prvine poslovnega procesa. Ti 
so: delo, delovna sredstva, predmeti dela. Več o tem najdemo v Tajnikar (2001, str. 47-156) in v 
Samuelson, Nordhaus (2002, str. 650-698). 
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2.2.4 Odločevalci v poslovnem sistemu 

Bizjak (1994, str. 111) ugotavlja, da je odločanje o poslovnih ciljih temeljnega pomena v 
procesu odločanja v podjetju na različnih ravneh. Vrhovni cilji organizacije so tisti 
dolgoročni cilji, ki zagotavljajo dolgoročen razvoj podjetja. Strateške cilje imenujemo 
cilje, ki so razvojnega pomena, temeljnega pomena za razvoj podjetja. Taktični cilji so 
tisti, prek katerih je mogoče zagotoviti realizacijo strateških in vrhovnih ciljev. 
 
Svet odločitev v sodobnem svetu je kompleksen. Odločajo lastniki, nadzorni svet, 
država, managerji itd. V realnosti poslovno odločanje ni enoznačno niti v razvitih tržnih 
gospodarstvih.7 Večinoma pa ne poteka brez udeležbe managerjev. Prisotni so v različnih 
vlogah: kot odločevalci, kot pripravljalci odločitev ali pa celo kot opazovalci. Dejansko 
so managerji osebe, ki organizirajo in usklajujejo različne aktivnosti v podjetju, da bi 
dosegli v naprej postavljene cilje (Prašnikar in Debeljak, 1998, str. 19). 
 
Kralj (2003, str.323) pravi, da je odločevalec tisti, ki odloča o problemu, kar pomeni, da 
opravi izbiro razrešitve in jo na osnovi svoje moči tudi uveljavi. Uveljavi oz.izvrši jo 
lahko sam ali pa pripravi druge do tega, da jo izvedejo. Odločevalec je praviloma 
odgovoren za posledice odločitve, čeprav se lahko tudi zgodi, da nekdo odloči, drugi pa 
odgovarja oziroma, da odgovarjata oba. Tak primer nastopi pri delegiranju odločanja.  
 
V podjetju so poleg managerjev še drugi odločevalci:  

� V podjetju veljajo izvirne lastniško upravljalne odločitve s strani lastnikov ali od 
njih pooblašenih upravljalcev, vendar naj te odločitve ne posegajo v področja 
managerskega ali strokovno izvedbenega odločanja. Lastniško upravljalske 
odločitve so v za podjetje usodnih posegih (ustanovitev, spajanje, prenehanje, 
usmerjanje z okvirji politike, nameščanje, nadziranje in odstavitev managementa 
ipd.). 

� Managerske odločitve se nanašajo na odločitve o vodenju poslovanja in odločitve 
o vodenju ljudi k izidom poslovanja. Obsegajo odločanje o celoti in delih, 
funkcijah, področjih ipd. v podjetju ter usklajevanju in povezovanju delov v 
celoto. Managerske odločitve so tudi na raznih ravneh, v različnih časih (razdobja 
in trenutki) ipd, gmotne in duhovne ter v njihovih medsebojnih povezavah, čeprav 
seveda prevladujejo gmotne. 

 
 
7Sodobne oblike podjetij v razvitih tržnih gospodarstvih so delniške družbe. Te omogočajo delitev treh 
temeljnih tržnih funkcij (prevzem tveganja, strateško odločanje in operativno odločanje) med lastnike 
kapitala (delničarje), nadzorni svet in management. Vloga lastništva je prevzem tveganja ter deloma 
strateško odločanje (postavljanje ciljev poslovanja, volitev nadzornega sveta, odobritev zaključnega 
računa). Strateško odločanje je v rokah nadzornega sveta. Operativno odločanje je v rokah managementa. 
V praksi je pogosto izvajanje navedenih funkcij pomaknjeno za eno mesto navzdol: operativno odločanje 
izvaja srednji management, strateško planiranje vrhovni management, nadzor poslovanja pa je v rokah 
nadzornega sveta. Skupščina delničarjev sprejema zaključni račun podjetja (Prašnikar in Debeljak, 1998, 
str. 20). 
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� V podjetju pa odločajo tudi ne-managerji, zlasti strokovnjaki in drugo 
kvalificirano osebje o procesih na svojih področjih. Največkrat gre za strokovno 
tehnične odločitve o uporabi in porabi sredstev v procesu za dobivanje učinkov 
ter redkeje za ljudi razen v procesih. Odločevalci lahko odločajo posamično in v 
skupinah, na raz1ičnih ravneh, z vidika podjetja kot sistema, pa odločajo kot 
management določenih ravni in management celotnega podjetja. 

 
 

2.2.5 Pristopi k procesu odločanja 

Obstajata dva osnovna pristopa k procesu odločanja (Vila in Kovač, 1997, str. 209): 
 

� racionalno-analitični pristop 
� kreativni pristop (behavioristični) 

 
Tabela 1: Posamezne faze odločanja pri racionalno-analitičnem in pri kreativnem pristopu  

Racionalno-analitični pristop Kreativni pristop (behavioristi čni) 

1. definirati situacijo, problem ali nalogo 
1. orientacija – razumevanje situacije, 
določanje problema, definiranje naloge 

2. postavljanje ciljev 
2. priprava – zbiranje podatkov in 
informacij 

3. formuliranje hipotez 3. analiza podatkov in informacij 

4. zbiranje podatkov in informacij 
4. ustvarjanje hipotez – kreiranje idej in 
alternativnih poti 

5. obdelava podatkov in informacij 
5. inkubacija – dozorevanje idej, čakanje, 
da se vse razjasni 

6. definiranje alternativ 6. inspiracija – nenadna iskra, navdih, ideja 

7. izbiranje najboljše alternative 7. sinteza – sestaviti različne dele v celoto 

 
8. preverjanje navdihnjene rešitve v 
razmerju do željenih ciljev 

Vir: Vila in Kovač, 1997, str. 209 

 
Racionalno analitični pristop vsebuje v svoji zasnovi idejo kvantitativnosti, ob čemer ni 
nujno, da je to izključno matematično iskanje optimuma. Lahko se uporabljajo tudi 
enostavne tehnike, kot je kalkulacija dveh alternativ.  
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Kreativni pristop je ustvarjalen, ustvarjanje nečesa novega, kar ni produkt sistematičnega 
raziskovanja ali uporabe določenih metod, ki nas korakoma pripeljejo do rešitve. To je 
iskra, ki se je nenadoma pojavila, lahko tudi med sistematičnim raziskovanjem, vendar ni 
sestavni del naše analitičnosti. 
 
V praksi ne moremo govoriti samo o enem pristopu k odločanju, Vila in Kovač (1997, 
str.210) navajata, da v praksi vodje podjetij uporabljajo en ali drug pristop, ali 
kombinacijo obeh pristopov, ki se medsebojno prepletata. Zato nekateri drugi avtorji, kot 
so Schermerhorn (1996, str. 471); Sikavica in sod. (1994, str. 75), delijo pristope k 
odločanju na več oblik: racionalno analitično, intuitivno – emocionalno ter vedenjsko – 
preudarno obliko.  
 
Zanimiv pristop  k odločanju se je izoblikoval ob oblikovanju Vroom-Jagovega modela. 
Namen  tega modela je, da bi vključili tudi podrejene delavce v proces odločanja. Ta 
model ne postavlja v ospredje psiholoških dejavnikov sodelovanja pri odločanju, temveč 
predvsem poudarja kakovost odločanja oz. odločitev. Model pravzaprav pomaga 
managerju pri reševanju dileme: Ali  naj odločitev sprejme sam in v katerih primerih naj 
to stori ali pa naj v proces odločanja vključi tudi podrejene, katere od njih in kdaj. Vse to 
z namenom, da bi bile sprejete odločitve kar se da kakovostne (Vila in Kovač, 1997, str. 
210; Vroom in Yetton 1989, str. 164-170). 
 
Vroom-Jagov model navaja oz.upošteva 5 različnih možnosti oz.stilov sprejemanja 
odločitev in sodelovanja podrejenih pri tem. Ti stili so: 

� Avtokratski vodja, ki sprejema odločitve sam brez sodelovanja podrejenih; 
� Avtokratski vodja, ki pridobi informacije od podrejenih, vendar se odloča sam. 

Vloga podrejenih je le v posredovanju informacij. 
� Vodja, ki se posvetuje z izbranimi podrejenimi, zato da bi spoznal njihovo 

mišljenje o problemu in možnih rešitvah zanj. 
� Vodja, ki se posvetuje z vsemi svojimi podrejenimi o problemu in sicer hkrati, 

torej pri skupnem razgovoru. 
� V skupinsko odločanje usmerjeni vodja podrejene najprej seznani s problemom, 

nato pa vsi skupaj sodelujejo pri ustvarjanju zamisli, za ustvarjanje rešitev, 
oblikujejo alternativne rešitve, dokler ne dosežejo soglasja o odločitvi. 

 
Najprej se seveda moramo vprašati, katerega izmed navedenih slogov oziroma načinov 
sprejemanja odločitev naj izberemo. Avtorji obravnavanega modela sodijo, da je to 
odvisno od okoliščin v katerih rešujemo problem. Seveda, pa te okoliščine bistveno 
vplivajo tudi na vedenje in ravnanje managerja, od katerega pričakujemo odločitev in 
prav je, da se tudi sam tega zaveda in to upošteva. 
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V zvezi s tem so izoblikovali vrsto kriterijev, ki naj bi jih upoštevali pri izbiri načina 
odločanja. V bistvu so ti kriteriji, značilnosti vsakokratnih okoliščin v trenutku 
sprejemanja odločitve. Glavni kriteriji so: kvaliteta odločitve, stopnja udeležbe 
podrejenih in čas, ki ga ima odločevalec na voljo (Vroom in Yetton 1989, str.164). 
 
Na splošno lahko rečemo, da je eden od najpomembnejših izzivov sodobnega 
managementa sodelovanje podrejenih pri sprejemanju odločitev. Participacijo oziroma  
soudeležbo podrejenih pri oblikovanju odločitev obravnavata med drugim tudi Newstrom 
in Davis (1993, str. 256).  
 
Nekateri podrejeni oziroma delavci želijo pri sprejemanju odločitev sodelovati več kot 
drugi, zato je težko določiti pravo mero, kjer je soudeležba najbolj primerna. Iz slike 6 
lahko vidimo, da je prevelika participacija podrejenih lahko na drugi strani tudi 
nespodbuden dejavnik in lahko v nasprotju z želenim, doseže nelagodje pri podrejenih. 
 
Slika 6: Prikaz odvisnosti zadovoljsta podrejenih od stopnje participacije  
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Vir: Newstrom in Davis, 1993, str. 256 

 
 

2.2.6 Presoja kakovosti poslovnega odločanja z različnih vidikov 

 
Vidike poslovnega odločanja lahko določimo kot posebno skupino dejavnikov, ki 
pomembno vpliva na ustreznost odločanja (Potočan, 1999, str. 100). 
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Obstoj in razvoj poslovnih sistemov je odvisen od doseganja ustreznih ekonomskih 
rezultatov poslovanja. Zato je večina obravnav ciljno usmerjena na ekonomiko 
odločanja. Klasična šola managementa presoja odločanje na temelju njegove ekonomike, 
v skladu z načelom maksimiranja profita. Vendar je ustreznost odločanja v sodobnih 
razmerah poslovanja odvisna tudi od njegovih socialnih, psiholoških, socioloških in 
političnih značilnosti. Te značilnosti neposredno ne vplivajo na ekonomiko poslovanja, 
posredno pa pomembno prispevajo k uresničitvi ustreznih ekonomskih ciljev delovanja. 
 
Potočan (1999, str. 100) navaja, da so temeljni vidiki poslovnega odločanja ekonomika, 
etika in ugled odločanja, kar je prikazano na sliki 7. V poslovni praksi predstavljajo 
izbrani vidiki dele sinergijske celote odločanja, teoretično pa so razmejeni samo zato, ker 
je tako potekal razvoj teorije odločanja. 
 
Slika 7: Temeljni vidiki poslovnega odločanja 
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Vir: Potočan, 1999, str. 101 

 
Raven ekonomike odločanja v sistemu določimo na osnovi njegove učinkovitosti, ki nam 
omogoča odgovor na vprašanje, ali delamo prav oziroma v kolikšni meri delamo stvari 
prav. Z učinkovitostjo vrednotimo, v kolikšni meri odločanje (z rezultati) izpolnjuje 



 

 23 

zadane naloge, v okviru razpoložljivega časa in pri določenih pogojih delovanja. 
Temeljni kriterij za obravnavo zunanje ekonomske učinkovitosti odločanja je uspešnost. 
Uspešnost nam daje odgovor na vprašanje, v kolikšni meri ekonomski rezultati odločanja 
zadovoljujejo potrebe in zahteve okolja. V praksi se za njeno opredelitev uporablja 
kriterij finančnega uspeha odločanja. 
 
Etiko lahko najsplošneje opredelimo kot nauk o moralnem, ki nam omogoča presojo 
etične ustreznosti oziroma sprejemljivosti odločanja. 
 
Tretji vidik odločanja predstavlja ugled, s katerim presojamo ustreznost odločitvenega 
vedenja. Odločitveno vedenje je ugledno, kadar s svojim potekom in rezultati omogoča 
ustrezno ter odgovorno izkoriščanje odločitvenih potencialov in možnosti. Z uglednim 
odločanjem lahko uresničimo odločitvene cilje usklajeno s potrebami in zahtevami 
okolja.  
 
Slika 8: Vloga in pomen vidikov odločanja 
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Vir: Potočan, 1999, str. 105 
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Pomen posameznih temeljnih vidikov poslovanja (ekonomika, etika in ugled) se razlikuje 
v odvisnosti na kateri ravni se odločitve sprejemajo. Iz slike 8 vidimo, da je na strateški 
ravni najpomembnejši vidik poslovanja ugled, manj pomemben je etika in najmanj 
ekonomika. Na operativni ravni pa je ravno obratno, najpomembnejši vidik je ekonomika 
in najmanj ugled. Na taktični ravni so pa vsi vidiki približno enako pomembni, seveda je 
odvisno od posamezne situacije. 
 
 

2.2.7 Interdisciplinarni vidiki odlo čanja 

Odločanje predstavlja proces v katerega je vključenih več ved oz.disciplin, ki se med 
seboj prepletajo in omogočajo kakovostnejše odločanje.  Na sliki 9 je prikazan 
interdisciplinarni okvir odločanja in prepletenost disciplin, ki so pomembne za odločanje. 
 

Slika 9: Interdisciplinarnost odločanja 

Vir: Harrison, 1975, str. 51 
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Filozofija podjetja 

Kralj (2003, str. 300) ugotavlja, da gre pri managementu za sistem splošnih načel o 
poslovanju podjetja zasnovan na vrednotah tistih, ki odločajo. Pri podjetju pa gre glede 
filozofije še za drugačen okvir, ki povezuje kulture in filozofijo v filozofijo podjetja. 

Psihologija in vedenje 

Človeško vedenje se večinoma pridobi in ni podedovano. Vedenje je izid zavestnega in 
podzavestnega procesa zbiranja in zato odseva omejitve človeškega spoznanja in 
zapletenost človekove celotne okolice. Človekovo spoznanje deluje kot neke vrste sistem 
filtriranja, zasnovano je na duševnih predstavah, ki ločijo spodbudo ali namig od 
posledične akcije. Te predstave so tvorba razmerij, izkušenj, vrednot in čustev. Podoba 
(predstava) je glavna sestavina spoznavnega vedenja. Ne obsega le kar je, ampak tudi kar 
bi lahko bilo. Posameznik ne samo da ve, ampak se zaveda da ve. Izbira odločevalca 
odseva njegovo osebnost in njegove zaznave ljudi, vlog in organizacij, pa tudi njegove 
vrednote in čustva (Harrison, 1975, str. 43). 
 

Sociologija in odločanje 

Vidiki psihologije so pomembni za posameznega odločevalca, dostikrat se uveljavlja tudi 
skupinsko odločanje za katero so pomembna spoznanja sociologije in socialne 
psihologije (Harrison, 1975, str. 44). 
Kralj (2003, str.302) ugotavlja, da je v ospredju zopet vprašanje vrednot. Pojavlja se 
vrsta družbenih vrednot (social values), ki se spojijo, zavestno ali intuitivno, z osebnimi 
vrednotami odločevalca. Odločevalec želi pospeševati svoje lastne cilje in cilje 
organizacij in skupin, katerim je lojalen (družina, prijatelji, vrstniki), če izbira lahko 
koristi tem ciljem bo za njo, sicer pa bo nasprotoval. To postane tudi problem skupine, ki 
mora napraviti kar precej kompromisov, da je odločitev sprejemljiva. Seveda bo lažje 
tedaj, če je skupina sodelovalna (cooperative group), kot pa če je v njej dosti medosebnih 
nasprotij. Skupine često razvijejo odločitvena pravila za končno izbiro in s tem 
zmanjšajo nesoglasja in spore. 
 

Kvantitativni vidiki ekonomike in statistike 

Skladno s sliko 9 bomo obrazložili interdisciplinarnost odločanja skozi prizmo 
ekonomike in statistike v njunih kvantitativnih vidikih. 
V ospredju je zasnova koristnosti (utility), verjetnosti in umnega ravnanja. Posameznik 
naj bi imel stalen smoter v maksimiranju zadovoljevanja njegovih ugodnosti oziroma 
koristi. Odločitvene podlage mu tega vedno ne omogočajo, ker je premalo informiran. 
Zateka se k predpostavkam o funkciji koristi v okviru katerih skuša maksimirati temeljne 
cilje: uporabo tehnike verjetnostnega računa ter razpoložljivih informacij (Harrison, 
1975, str. 48). 
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Matematika z orodji modeliranja in simuliranja 

Matematika je uporabna v procesu odločanja, predvsem z orodji modeliranja in 
simuliranja življenjskih situacij. Model je osnova za simuliranje, ponazarjanje dogajanja 
na kvantitativen način in z upoštevanjem gotovosti ali verjetnosti. V procesu odločanja 
služi oboje za iskanje in ovrednotenje različic, kasneje pa lahko tudi za nadziranje. 
 

Pravo, antropologija in politične vede 

Okolje vpliva na različne načine na proces odločanja. Ti vplivi potekajo iz zakonodaje 
dežele, njenih političnih institucij, kulture, tradicij, šeg in običajev (Harrison, 1975, 
str.52). 
Odločevalci morajo biti na tekočem z zakonodajo. Posebej je treba upoštevati politično 
ureditev: stranske in njihove moči, tudi interesne skupine, ljubiteljske pripadnosti (npr. v 
športu) in ne nazadnje tudi verske skupnosti. 
 
 
 
 

3 SUBJEKTIVNI IN OBJEKTIVNI DEJAVNIKI PRI 
ODLOČANJU 

Za izhodišče obravnave subjektivnih in objektivnih dejavnikov nam je lahko t.i. 
Shinayakanov prikaz dejavnikov odločanja, kot ga predstavljata Nakamori in Sawaragi 
(2000, str. 182).   
Na sliki 10 so prikazani objektivni in subjektivni dejavniki v tri dimenzionalnem 
prostoru, ki so obkroženi z metodami, modeli in človeškimi vplivi. Vsaka odločitev je 
kombinacija teh treh komponent odločitvenega procesa. Avtorja navajata, da je 
uravnotežena uporaba metod, modelov in prisotnost človeškega vpliva (na sliki v 
stikališču vseh treh koordinat), zelo pomembna pri odločanju in da le tako lahko 
pričakujemo ugoden izid odločitvenega procesa. 
Prikaz je postavljen v tri dimenzionalen prostor, kajti ob upoštevanju človeške narave in 
njegovih potreb ter ob upoštevanju dinamičnosti okolja se objektivnim dejavnikom 
pridružijo tudi subjektivni dejavniki. Odločanje v takem okolju je zaradi tega drugačno, 
zahteva drugačne metode in  postopki so drugačni.  
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Slika 10: Shinayakanov prikaz dejavnikov odločanja  
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Vir: Nakamori in Sawaragi, 2000, str. 182 

 
 
Delitev dejavnikov odločanja na objektivne in subjektivne dejavnike smo zaznali tudi pri 
nekaterih drugih avtorjih (Brajdič, 2004, str. 617; Potočan, 1999, str. 34). 
 
 

3.1 RACIONALNI IN OMEJENO RACIONALNI PROCESI PRI 
ODLOČANJU 

O logičnih in nelogičnih procesih pri odločanju je konec tridesetih let pisal že Chester 
Barnard (Barnard v Vila, 1998, str.443). Njegova osnovna teza je bila, da managerji 
pogosto ne morejo odločati kot znanstveniki, na podlagi urejene racionalne analize, 
ampak to počnejo na podlagi intuitivne presoje. 
 
Taggart et al. (1982, str.17) so na podlagi proučevanja funkcij možganov ugotovili, da je 
za kakovostno odločanje potrebna uporaba kombinacije logične analize in subjektivne 
presoje. Spet drugi, kot npr.Draft in Marcic (2001, str.185) zatrjujejo, da naj bi bilo 
odločanje predvsem racionalno in čim manj čustveno.  
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3.1.1 Racionalnost pri odločanju 

Mi si vsekakor želimo, da so naše odločitve racionalne. Njihova osnova naj bo razumno 
razmišljanje, logika, objektivni dejavniki z vsemi pomembnimi faktorji, z vsemi 
alternativami, da pridemo do končne odločitve na nek sistematičen način. Najbolje bi 
bilo, če bi odločitve temeljile na kvantitativnem načinu, ki je podprt z neko analitično 
metodo, s katero izračunamo in dokažemo, da je rešitev optimalna. 
 
Popolnoma racionalna odločitev je najboljša rešitev ob upoštevanju vseh relevantnih 
faktorjev. To je dosegljivo, če so zadovoljeni naslednji pogoji: 
 

� cilji sistema so jasni in objektivno določeni; 
� znane so vse alternative, s katerimi razpolagamo za reševanje nekega problema ali 

za doseganje nekega cilja; 
� znotraj vsake alternative, s katero razpolagamo pri reševanju nekega problema, so 

vsi vplivni faktorji in spremenljive količine; 
� vsem alternativam je mogoče določiti končni merljiv rezultat; 
� vse vplivne faktorje je mogoče prikazati kvantitativno; 
� vsem faktorjem in spremenljivkam, ki niso zaneslljivi, je mogoče določiti 

objektivno verjetnost; 
� potrebno je izključiti vsa individualna in skupinska preferiranja oz. naklonjenost 

neki določeni rešitvi; 
� možno je zagotoviti popolno objektivnost v procesu analize in pripravljanja 

odločitve. 
 
Iz zapisanega izhaja, da je v tem primeru vse, kar je povezano z okoljem, povsem 
poznano do popolnosti, in da so cilji sistema jasni in določeni (Vila in Kovač, 1997, str. 
203). 
 
 
3.1.2 Omejena racionalnost pri odločanju 

Za sprejemanje večine odločitev so prejšnje navedbe sporne in kot najpomembnejše je 
potrebno opozoriti, da okolje ni nikdar povsem poznano, ali precizneje povedano, v svetu 
je zelo malo dogodkov, ki imajo absolutno verjetnost p=1. Verjetno takšnih dogodkov 
sploh ni, pri vsakem dogodku se lahko dogodi kaj nepričakovanega (Vila in Kovač; 
1997, str. 203).  
 
Ovire za popolnoma racionalno odločanje so (Vila v Florjančič; 1998, str. 444): 

� mnoge situacije in problemi, ki se pojavljajo, sploh niso kvantitativne narave; 
� vseh alternativ sploh ne poznamo; 
� vse variable znotraj posameznih alternativ niso znane; 
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� mnogim variablam je nemogoče pripisati kvantitativne vrednosti in je nemogoče 
opredeliti njihove objektivne verjetnosti; 

� v praktičnem življenju ni dovolj časa za vse analize, ki so eventuelno tudi na 
razpolago; 

� vrednostni sistem pri posameznikih variira; 
� obstajajo skupinska in individualna preferiranja; 
� percipiranje istih informacij variira pri posameznikih, zato je interpretiranje le-

teh različno. 
 

Iz zapisanega izhaja; da lahko le redko odločamo popolnoma racionalno. Simon (Vila in 
Kovač, 1997, str. 203) trdi, da je racionalnost pri odločanju na splošno omejena in vpelje 
pojem omejena racionalnost.  
 
To pomeni, da tisti, ki odloča, nima popolnega znanja potrebnega za rešitev problema, ki 
je pred njim in je to znanje omejeno. To znanje nekje tudi obstaja, a je drugje in ne vemo 
kje, ali pa nimamo zadosti časa, da bi ga odkrili. 
 
Zato namesto optimalnih odločitev pridemo do zadovoljive odločitve in potemtakem 
dosegamo zadovoljive cilje namesto nekaterih optimalnih, ki smo jih nameravali doseči. 
(Vila v Florjančič, 1998, str. 444). 
 
Tudi sam Simon (Vila in Kovač, 1997, str. 203)  pravi, da pride do mnogih odločitev na 
hitro, na podlagi omejenega znanja, ko ni znamenj, da bi tisti, ki odloča, začel 
sistematično razmišljati, da ne more razložiti procesa, s pomočjo katerega je prišel do 
svojih sklepov.  
 

Simon (Vila in Kovač, 1997, str. 203) meni, da gre pri tem zelo pogosto za ocene, 
podane na osnovi določenega občutka za situacijo. To je nekakšen skok med inkubacijo 
in inspiracijo, pri katerem gre za slutnjo, da je odločitev pravilna. 
 
 

3.2 KVANTITATIVNE METODE IN MODELI ODLOČANJA  

Pri odločanju si managerji pomagajo z najrazličnejšimi metodami in modeli, ki jim 
razpoložljive podatke o problemu prikažejo v obliki uporabnih informacij. Kralj (v 
Možina, 2002, str. 359) za modele pravi, da so neka pojmovna anologija, ponavadi 
fizičnega ali matematičnega značaja, ki se uporabljajo pri empiričnem raziskovanju. 
Razreševanje problemov z uporabo strokovnih in znanstvenih metod poteka po 
normativni teoriji, ki je bolj kvantitativnega značaja.  
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Na kratko navajamo pomembnejše metode in kvantitativne pristope k reševanju 
problemov in odločanju, kot jih deli Kralj (2003, str. 313-318): 
 

� Linearno programiranje kot matematična metoda za iskanje optimalnih razrešitev 
za probleme odločanja takrat, ko se omejitve problema in namenska funkcija dajo 
zapisati v linearni obliki. Za razreševanje problemov z več neodvisnimi 
spremenljivkami je navedena simpleks metoda in tudi nekatere druge. Dodane so 
determinante in matrike. 

� Teorija iger vodi k rabi za poslovno odločanje z iskanjem in preverjanjem 
načinov za doseganje ciljev (pojmovano kot strategije) ter zato potrebnega 
ravnanja (vedenje, obnašanje).  

� Metode napovedovanja (prognoziranja) stanj v okoljih (npr. makroekonomskih 
kazalnikov, tehnoloških sprememb, obsega povpraševanja) s kvalitativnimi in 
kvantitativnimi načini (delfi metoda in druge skupinske ocene, časovne vrste, 
regresije). 

� Teorija čakalnih vrst strežbe (uporabniki storitve, strežniki, strežna mesta) s 
cenami učinkov in stroški časa. 

� Razumno poslovanje z zalogami za optimiranje obsega naročila, točke ponovnega 
naročanja in razumno vezanje sredstev v zalogah in potrebnih stroškov. Tudi 
ABC analiziranje (A zelo pomembno, B pomembno, C obrobno) ter raba 
Paretovega načela (80 : 20). 

� Računovodski izkazi in kazalniki izvedeni iz računovodskega spremljanja 
sedanjosti, preteklosti in bodočnosti in podlaga za odločanje z računovodskim 
proučevanjem, analiziranjem in planiranjem. Pomembna orodja so povezovanje 
kazalnikov in prag rentabilnosti. 

� Metode za ocenjevanje na1ožb v zmogljivosti: neto sedanja vrednost in notranja 
stopnja donosnosti. 

� Metode za planiranje in nadziranje projektov z mrežnimi diagrami (CPM, PERT). 
Povezovanje dejavnosti, ki so del projekta; projekt je enkratna velika naloga), 
opredelitev časovnih zaporedij, ocenjevanje potrebnega časa in stroškov, 
usklajevanje ljudi in sredstev za izvedbo projekta. 

� Krivulja izkušenj (tudi krivulja učenja) primerna za odločanje o  novostih (nova 
tehnologija, novi postopki) na osnovi zniževanja stroškov in povečevanja 
učinkovitosti s pridobivanjem spretnosti in izkušenj. 

� Simulacije, kot ponazarjanje delovanja stvarnega sistema prek njegovih delnih ali 
omejenih funkcij, s podrobnejšim obravnavanjem metode Monte Carlo.  

� Sistemska dinamika za ponazarjanje delovanja poslovnih sistemov (podjetij) na 
temelju simulacijskega modela in simuliranja. 

� Portfolio analiziranje s tržnimi razmerji (delež tržišča: rast; privlačnost tržišča: 
zmožnost podjetja;  zrelost tržišča: konkurenčni položaj), rabo SWOT analiziranja 
in zamisli o življenjskih ciklih. 
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� Scenariji kot orodje napovedovanja in tudi podlaga za simuliranje. 
� Veriga vrednosti za merjenje konkurenčnosti podjetja preko znanih dejavnosti 

podjetja za ustvarjanje učinkov. 
 
   

3.3 INTUICIJA PRI ODLOČANJU 

Veliko število poslovnih odločitev je kvalitativne narave, pri čemer so kvantifikacije 
bodisi nemogoče, bodisi ni časa za kakršnekoli racionalne analize, ali pa niso v soglasju s 
čutom za trenutni položaj v katerem se vrhovna vodilna oseba mora odločiti o važni 
stvari.8 
 
 

3.3.1 Pojem intuicije 

Po Jungovem mnenju (Musek v Lamovec et.al, 1975, str. 144) lahko ločimo štiri funkcije 
psihičnega doživljanja: čutenje, mišljenje, čustvovanje in intuicijo. Čutenje predstavlja 
najprvovrstnejšo funkcijo doživljanja, prvotno reagiranje posameznika na zunanji svet. 
Tej sledijo mišljenje kot tolmačenje čutnega, čustvovanje kot vrednotenje zaznanega in 
intuicija kot neposredno zavedanje in doživljanje odnosov. Intuicija nam pokaže vse 
možne odnose izvornosti in smotrnosti, ki obstajajo med neposrednimi dejstvi (Musek v 
Lamovec et.al, 1975, str. 144; cit. po Jung). 
 
Izraz intuicija ne označuje nekaj razumu nasprotnega, pač pa nekaj zunaj področja 
razuma (Vila v Florjančič, 1998, str. 445, cit. po Jung). 
 
Simon v Vila in Kovač (1997, str. 15) pravi, da je to sklepanje, pri katerem je nemogoče 
ugotoviti proces, s katerim je prišlo do takšnega sklepanja.  
 
Intuicija je nezaporeden, neizkustven proces pridobivanja in razlaganja informacij kot 
odgovor na vprašanja (Day, 1999, str. 15). 
 
Intuicija ne prihaja iz ničesar in zaradi ničesar. Je posledica angažiranja odločitvene 
osebe, v našem primeru managerja, pri neki določeni zadolžitvi, pri razreševanju nekega 
problema ali nekega določenega položaja, ki zahteva razrešitve in odločitev (Vila in 
Kovač, 1997, str. 215).  
 
 
 
8Vila v Florjančič (1998, str.445-446) in Day (1999, str. 24-28) navajata polno konkretnih primerov, ki so se 
znašli v takšnih položajih in priznavajo, da so bile njihove odločitve docela na podlagi določenih slutenj, 
torej povsem intuitivne, včasih tudi v nasprotju z nasveti njihovih svetnikov in celo v nasprotju s 
kvantitativnimi analizami. 
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SSKJ (1994, str.309) definira intuicijo kot neposredno dojemanje, zaznavanje bistva 
česa, neodvisno od razumskega razčlenjevanja , navdih. 
 
 

3.3.2 Raba intuicije 

V praksi se pogosto dogaja, da intuitivno prepoznamo neko zadevo ali neko osebo, 
vendar pa se bojimo ravnati po tem: mislimo, da je treba počakati, zbrati več dejstev, 
bolje spoznati zadevo. Zato se obotavljamo z odločitvijo in seveda porabimo več časa. 
Šele čez čas se vzpostavi neko zaupanje in znova dovolimo takratno razmišljanje. 
Pogosto se začudimo, kako natančno je bilo naše prvo razmišljanje. Sčasoma začnemo 
zaupati naši intuiciji (Kralj, 2000, str.116). 
 
Pri intuiciji je pomembnih sedem korakov, pri njenem razvoju in sicer: odpiranje, 
opažanje, pretvarjanje, zaupanje, poročanje, razlaganje in povezovanje (Day, 1999;  str. 
76;  Taggart, 1997, str. 181), kar je prikazano na sliki 11. 
 
Slika 11: Sedem korakov razvoja intuicije  
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Vir: Day, 1999, str. 76 

 
Za uporaben odgovor, ki ga dobimo od intuicije je zelo pomembno vprašanje, ki ga ji 
zastavimo.  Ta mora ustrezati trem pogojem (Day, 1999, str. 37): 

� vsako vprašanje mora biti določeno in nedvoumno, tako da je mogoče nanj 
natančno odgovoriti; 

� vsako vprašanje naj bo raje preprosto kot sestavljeno; 
� vsako vprašanje se mora neposredno nanašati na tisto, kar vas zanima. 
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Weston H. Agor, ameriški ekspert s področja intuicije, je izvedel na podlagi ankete eno 
redkih velikih raziskav na tem področju. Izbral je širok spekter vodilnih oseb iz različnih 
organizacij in potem iz vsake od njih izbral reprezentativno skupino, da je bila 
zadovoljena verodostojnost raziskave (Taggart, 1997, str.176; Vila v Florjančič, 1998, 
str. 455).  
 
Ugotovitve iz ankete so bile naslednje: 
 
a) Primeri v katerih si najvišji vodilni pomagajo z intuicijo: 

� ko gre za visoko stopnjo negotovosti; 
� ko je manj znanih podobnih primerov od prej; 
� ko variabel ni mogoče znanstveno ugotoviti; 
� ko dejstva ne kažejo jasno, v katero smer je treba; 
� ko je čas omejen in smo pod pritiskom, da se je treba hitro odločiti; 
� ko imamo več dobrih alternativ, z dobrimi argumenti za vsako. 

 
b) Weston H. Agor je tudi ugotovil, da imajo ženske večje intuitivne sposobnosti kakor 
moški.   
 
c) Pri različnih strokah se kažejo zelo pomembne razlike, namreč finančniki in pravniki 
si malo pomagajo z intuicijo, na drugi strani se pa splošna uprava in ko gre za personalne 
probleme, uporaba intuicije zelo poveča. 
 
č) Vsi anketiranci iz Agorjeve raziskave so bili enotni v tem, da si pomagajo z intuicijo 
tudi pri najpomembnejših odločitvah. Na vprašanje, kako dosežejo jasnost v svojih 
razmišljanjih, tj. kako pospešijo intuitivne procese, so navajali celo vrsto raznih tehnik, 
ki bi jih lahko razvrstili v tri glavne skupine in sicer:  
 

� tehnike sprostitve; 
� mentalne vaje; 
� analitične vaje. 

 
d) Glede etnične pripadnosti so rezultati zelo zanimivi, še posebej pri prebivalcih 
vzhodnega območja kontinenta. To je bilo za pričakovati glede na njihovo zelo fiziološko 
stališče do vseh vrednot, abstraktnih in realno-materialnih, do narave, ljudi in materialnih 
dobrin, ugotavlja v raziskavi Agor (Taggart, 1997, str.176; Vila v Florjančič, 1998, str. 
455).  
. 
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3.3.3 Tveganje pri intuitivnem odločanju 

Kakorkoli se že odločamo, dolgoročno prinaša s sabo vedno tveganje. Če gre za 
odločanje na podlagi občutka, je to tveganje še večje. 
 
Vila in Kovač (1997, str. 221) navajata nekatera tipična tveganja za intuicijo: 

� ko se opiramo na svojo ali na intuicijo nekoga drugega, pa imamo zelo malo 
informacij; 

� ko trmasto nasprotujemo številkam; 
� paraliza zaradi analize – to je znana ameriška fraza, ki hoče poudariti pretiravanje 

z analizami nekaterih poslovnih primerov, ki ne pripeljejo do pomembnih 
rezultatov; 

� katastrofalni duet: iluzija obvladovanja vseh dogodkov v življenju in iluzija 
imunosti za slabo srečo. 

 
 

3.4 VPLIV INTELIGENCE NA ODLOČANJE 

Z vedenjem ljudi v podjetju in drugih udeležencev ter z managerskim odločanjem je 
tesno povezano vprašanje inteligence, ki jo med drugim lahko pojasnimo tudi z obema 
možganskima polovicama.  
 
V SSKJ (1994, str.306) je inteligenca pojasnjena kot nadarjenost za umske dejavnosti. 
Vendar to pojasnilo ne pokrije vsega.  
 
Kralj (2000, str.114) navaja, da vsebuje inteligentnost posameznika, ki ima svoj prirojeni 
in pridobljeni del, skupek lastnosti, nagnjenj in sposobnosti še na več različnih področjih, 
ki nas vodijo k desetim oblikam inteligentnosti.9 
 
Inteligenco se največkrat deli na razumsko in čustveno. Za managerja kot odločevalca v 
vodenju poslov in vodenju ljudi k izidom sta pomembni obe obliki inteligence. O 
razumski inteligenci vemo kar dovolj in jo znamo rabiti. Manj pa vemo o čustveni 
inteligenci. 
 
 
 
 
 
 
9Oblike inteligentnosti so: verbalna, matematična analizna, telesna, glasbena, vizualna, medosebna, 
notranje osebna, podjetniška, intuitivna in odmišljena oz. shematična oblika. 
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Kralj (2000; str.114) ugotavlja, da se na temelju razumske inteligence sicer more 
dosegati uspeh, vendar se ta dosega boljše, če pridobimo za sodelovanje sodelavce in 
druge udeležence podjetja. To je že povezano z vprašanjem, kako se manager odziva v 
raznih situacijah, kako vpliva njegovo vedenje na sodelavce in druge udeležence ter kako 
zna zaznati njihova čustva in se odzivati nanje. Skratka, gre za to, kako uporablja 
čustveno inteligenco, ali jo zna uporabljati in jo tudi izboljševati, pri sebi in pri drugih.  
 
Musek v Lamovec et.al. (1975, str. 144) opredeljuje čustvovanje kot vrednotenje 
zaznanega . 
 
Čustva so pomemben vir informacij, ki jih posamezniki znajo različno obdelati in 
uporabiti. Kako uspešni so pri uporabi teh informacij, je odvisno od njihove čustvene 
inteligentnosti. 
 
Mojstri čustvene inteligentnosti poznajo svoja čustva in se znajo pravilno odzivati. Kot 
taki zaupajo vase in v svojo intuicijo, zato se ne bojijo sprememb. So prožni in 
inovativni, prizadevajo si za doseganje ciljev in so vedno polni realnega optimizma. Ker 
poznajo svoja čustva, jim ni težko prebirati tudi čustev drugih ljudi.  
 
Zavedajo se svojih potreb in skrbi, zato z drugimi ravnajo le tako, kot bi si sami želeli, da 
bi nekdo ravnal z njimi. S svojimi socialnimi sposobnostmi znajo pri soljudeh izzvati 
zaželen odziv, vendar pa so pri tem vedno pravični in pošteni. 
 
Nosan (1999, str. 13) povzema raziskavo ameriškega Centra za kreativno vodenje v 
katerem so več kot 20 let proučevali obnašanje in lastnosti vrhunskih managerjev iz 
vsega sveta. Raziskovalci so med drugim ugotovili, da je za najvišji management 
pomembna predvsem čustvena inteligentnost.  
 
Za človeka, ki je čustveno inteligenten, je značilno, da svoja čustva in razpoloženja 
razume in se zna obvladovati, hkrati pa je sposoben hitrega zaznavanja razpoloženja 
soljudi in se zna primerno odzivati (Majcen, 1999, str. 64). 
 
Pomembnost čustvene inteligence je v skladu z Likertovim obrazcem, po katerem je 
uspeh odvisen od kakovosti odločitve in zavzetosti za izvedbo ter ga omejuje slabši 
dejavnik. Na dejavnik zavzetosti pa vpliva razumna raba čustvene inteligence. Ta je tudi 
lahko dejavnik dobrega ozračja (klime) v podjetju. Čustvena inteligenca je tudi 
razumevanje in vživljanje v druge ljudi in temu ustrezno ravnanje (Kralj, 2000, str. 115). 
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Goleman (1997, str. 14) in Kralj (2000, str. 65) v svojih delih tudi ugotavljata, da so 
nekateri ljudje naravno čustveno inteligentni, to so tisti, ki so jim inteligenco privzgojili 
starši ali vzgojitelji. Marsikaj pa se da še naučiti (literatura, seminarji), tega se morajo 
zavedati tudi managerji in si zato prizadevati.  
 
 

3.5 ČLOVEKOVE NARAVNE SPOSOBNOSTI PRI ODLOČANJU 

Ned Herrmann (1996, str. 15) izhaja pri razlaganju človekovih naravnih sposobnosti 
oziroma usmerjenosti za odločanje iz delitev možganov na štiri polja A, B, C, D, kot je 
prikazano na sliki 12. Tem poljem pripisuje naravne sposobnosti za različne načine 
razmišljanja in iz tega izpelje tudi sposobnosti za delo.  
 
Slika 12: Področja delovanja možganov 

LOGIKA
ANALIZA
DEJSTVA

KVALIFIKACIJA

ORGANIZACIJA
ČLENITEV

PLANIRANJE
DETAJLIRANJE

CELOVITOST
INTUICIJA

INTEGRACIJA
SINTEZA

MED OSEBNO
ČUSTVENO
DINAMIKA
EMOCIJE

CELOVIT MODEL MOŽGANOV
A D

B C

zgoraj levo zgoraj desno

spodaj levo spodaj desno

 
 
Vir: Herrmann, 1996, str. 15 

 
V milijon let trajajočem razvoju so možgani rasli od spodaj navzgor, možganski centri v 
višjih legah, so se v bolj dovršeno obliko razvili iz centrov v nižjih in starejših predelih. 
Iz najbolj primitivnega predela možganov, iz možganskega debla, so se razvila središča, 
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ki uravnavajo čustvovanje (limbični sistem). V nekaj milijonov let trajajočem razvoju je 
iz te zasnove nastalo središče za zavestno razmišljanje ali neokorteks, debela plast 
zgubanega tkiva, iz katerega so sestavljene zgornje plasti (Goleman, 1997, str. 101). 
 
Različna polja dajejo posamezniku različne sposobnosti. Polje ˝A˝ je predel, kjer se 
izvaja predvsem analitski način razmišljanja, polje ˝B˝ daje sposobnost organizacije, 
detajliranja in planiranja, polje ˝C˝ je pomembno za razumevanje ljudi, medsebojnih 
odnosov in polje ˝D˝, ki daje celovito vizijo intuicij in sintezo.  
 
Seveda so to le najbolj grobe in osnovne usmeritve. V odvisnosti od ocen intenzivnosti 
po področjih A, B, C, D dobimo nešteto možnih kombinacij in s tem osebnostnih 
profilov (Herrmann, 1996, str. 15). 
 
O delitvi možganov na štiri dele z vidika naravnih sposobnosti za odločanje je pisal tudi 
psiholog Carl Jung (Taggart, 1997, str. 190). Po njegovem mnenju  ločimo štiri funkcije 
psihičnega doživljanja: čutenje, mišljenje, čustvovanje in intuicijo (Taggart, 1997, str. 
190; Musek v Lamovec et.al, 1975, str. 144). Omenjene funkcije psihičnega doživljanja 
lahko kombiniramo z delitvijo možganov na levo in desno hemisfero ter tako dobimo 
štiri miselne procese in odločitvene stile kot jih deli  Herrmann (1996, str. 25). Ta delitev 
je prikazana na sliki 13. V kvadrantu A je prikazana kombinacija mišljenja in čutenja. V 
tem delu prevladujejo sposobnost logičnega razmišljanja, sposobnost kritičnega 
razmišljanja, itd. V kvadrantu D je prikazana kombinacija mišljenja in intuicije. V tem 
delu prevladujejo sposobnosti koncepcije, sinteze, vizije, itd. V kvadrantu A in D 
prevladuje razum nad čustvi. V kvadrantu B je prikazana kombinacija čutenja in 
čustvovanja, kjer prevladujejo sposobnosti detajlnega stukturiranja, konservativne 
kontrole. V kvadrantu C je pa prikazana kombinacija intuicije in čustvovanja, kjer 
prevladujejo sposobnosti čustvenosti, humanosti in izrazite občutljivosti. V slednjih dveh 
kvadrantih (kvadrantu B in C) prevladujejejo čustva nad razumom. 
 
Na sliki 13 vidimo, da razvitost posameznih delov možganov vpliva na naravne 
sposobnosti za odločanje. Leva polovica možganov daje sposobnost realnega in 
senzibilnega pristopa k odločanju, desna polovica možganov pa sposobnost intuitivnega 
in idealiziranega pristopa k odločanju. Razvitost obeh strani možganov pa daje naravno 
kreativno, celovito delovanje možganov, kar daje odlično naravno predispozicijo za 
odločanje. 
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 Slika 13: Univerzalni miselni model 
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UNIVERZALNI MISELNI STILI

 
Vir: Herrmann, 1996, str. 25 

 
 

3.6 VREDNOTE PRI ODLOČANJU 

Eden od vidikov odločanja, ki smo jih  prej predstavili, je tudi etika odločanja. Za etiko 
odločanja v podjetju je pomembno ali posameznik oz. skupina odloča v skladu s 
sprejemljivimi vrednotami oz. v skladu s prevladujočim pojmovanjem dobrega v 
organizaciji. 
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Z vidika okolja je pomembna zunanja etičnost odločanja v podjetju, ki vsebuje socialno 
odgovornost podjetja in etično legitimnost njegovega ravnanja (v okviru veljavne 
gospodarske ureditve) (Potočan, 1999, str.102). 
 
Šter  (1994, str.107) navaja Sprangerjevo klasifikacijo vrednot. Loči: 

� teoretične, lahko bi rekli tudi intelektualne, ki se nanašajo na iskanje pravilnih 
rešitev na podlagi racionalnega pristopa; 

� ekonomske, ki se nanašajo na koristnost in praktične rešitve, ki so ekonomsko 
učinkovite; 

� estetske, ki se nanašajo na lepoto, obliko, skladnost; 
� družbene, največja vrednota je imeti rad ljudi in gojiti dobre odnose z ljudmi; 
� politične, ki se nanašajo na problematiko moči in vplivanja na ljudi; 
� religiozne, verovanje v nadnaravno, razumevanje kozmosa kot celote. 

 
Vrednote imajo vsebino in intenziteto. Vsebina pripoveduje kaj je vrednost, intenzivnost 
pa, koliko je nekaj vredno. Na podlagi tega si vsak posameznik ustvari svojo hierarhijo 
vrednot, ki lahko od posameznika do posameznika variira. 
 
Dimovski (2000, str. 11) navaja, da so vrednote v konteksu odločanja vodila, ki jih 
uporabljamo, ko se soočamo s situacijo, ki zahteva izbiro (odločanje). Vrednote 
pridobimo že zelo zgodaj in so temeljni del posameznikovega mišljenja.  
 
Trstenjak (1998, str. 50) opozarja na to, da je sodobna družba zgubila moralni kompas. 
Ne samo, da nima pravega merila, kaj je dobro in slabo, zapovedano ali prepovedano, 
dovoljeno in nedovoljeno, marveč razlike med dobrim in slabim sploh ne priznava več 
prav, ne glede na merilo, ki bi ji ga lahko kdo postavljal. 
 
 

3.7 RUTINSKO, ANALIZNO IN INTUITIVNO ODLOČANJE 

V upravljanju in v managementu podjetja, kot vodenju poslov ter pri vodenju ljudi k 
izidom so, posebno za odločanje, izrednega pomena vživetje in navdih ter izkušnje, 
vednost in znanje (Kralj, 2000, str. 108). 
 
Z vživetjem mislimo na sposobnost osebnega trenutnega vživetja v probleme, često 
podprtega tudi s slutnjami, navdih pa je spoznanje, ki ga iz podzavesti priplavi 
ustvarjalni proces. Gre torej tudi za vpliv iz podzavesti.  
 
Znanje je posledica razumskega razglabljanja in raziskovanja, zasnovanega na 
premišljenosti, izkušnjah, vednosti in znanosti.  
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Z vidika odločanja moramo dodati še pojem modrost, ki pomeni razumno rabo znanja z 
upoštevanjem mnogostrane različnosti subkultur in okolij ter potrebe po vsestranski 
usklajenosti v trajnostnem razvoju.  
 
 
Slika 14: Rutinsko, analizno in intuitivno odločanje po ravneh managementa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Tavčar, 1995, str. 516 

 
Pri odločanju uporabljamo intuicijo in znanje v raznih medsebojnih kombinacijah: sprva 
je bilo treba zaradi manj razvitega znanja rabiti več intuicije, kasneje pa se je zdelo, da je 
edina prava pot, pot znanja. Pokazalo se je tudi, da je bila v kriznih situacijah, ko je 
potrebna hitra rešitev, uspešna uporaba vživetja in navdiha, posebno ker je moralo to biti 
podprto z že nabranim znanjem, vednostjo in izkušnjami.  
 
Velikokrat je tudi bolj razumno reševati drobne probleme z intuicijo, že zato, ker so 
stroški in morebitna škoda precej manjši, kot pa če bi uporabili zapletene poti reševanja.  
 
Velja pravilo, da često dobimo 80% informacij za 20% stroškov in obratno, da stane 
preostalih 20% informacij 80% stroškov (Kralj, 2000, str. 91). 
 

Vrh organizacije 

INTUITIVNO 

ANALIZNO RUTINSKO 

Delež načinov odločanja – število vseh odločitev 
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Tavčar (1995, str. 516) je razdelil odločanje v managementu na rutinsko, analizno in 
intuitivno. Glej sliko 14. 
 
Rutinsko odločanje se opravlja normativno (po določenih pravilih). Analizno odločanje 
poteka na temelju na znanje oprtega proučevanja stvari v bolj zapletenih okoliščinah. 
Intuitivno odločanje se rabi neposredno ali pa kadar odpovejo druge možnosti. Podlaga 
za to nastaja v podzavesti odločevalca. 
 
Z vidika managerskih ravni je zelo velik delež intuitivnega odločanja v vršnem 
managementu in ga je treba obvladovati s kadrovsko izbiro (sposobni in nadarjeni 
managerji). Na izvajalni ravni je delež intuitivnega odločanja manjši, tam se odločanje 
obvladuje z nadzorom in normativno.  
 
Na sliki  14 so prikazana tudi razmerja med oblikami odločitev. Tavčar (1995, str. 516) 
navaja, da je v vršnem managementu 80% intuitivnega, 16% analiznega in 4% rutinskega 
odločanja; v drugi skrajnosti, na izvajalni ravni managementa pa 2% intuitivnega, 35% 
analiznega in 63% rutinskega odločanja. 
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4 SODOBNI PRISTOPI K OBRAVNAVI ODLO ČANJA 

4.1 MEHKO SISTEMSKI PRISTOP 

Eden od sodobnih pristopov k odločanju je mehko sistemskegi pristop – MPS.  Potočan 
(1999, str. 98) je razvil model, ki temelji na že prej poznanih pristopih, kot so fuzzy 
pristop, dialektični pristop in holistični pristop (Potočan, 1999, str. 98). Temeljne 
značilnosti modela so predstavljene na sliki 15. 
 
Odločanje v modelu je razčlenjeno na področje priprave in neposredne izvedbe. Priprava 
odločanja vsebuje aktivnosti določitve ciljnega prostora, opredelitve ciljnega področja, 
izbiro ciljnega vidika, določitve namena (smotrov, ciljev) obravnave, opredelitve 
temeljnih dejavnikov (izbor dejavnikov, opredelitev dejavnikov) ter določitev 
pomembnih dejavnikov sistema odločanja. 
 
Neposredna izvedba odločanja se prične s spoznanjem odločevalca, da dejanski problem 
obstaja in ga je mogoče rešiti z odločanjem. 
 
Na osnovi spoznane odločitvene situacije opredelimo področje možnega reševanja 
problema, v katerem določimo možne smeri akcij in repertoar ukrepov – rešitev. 
Opredelitev odločitvene situacije je pomembno odvisno od ustreznosti in razpoložljivosti 
potrebnih informacij za odločanje. 
 
Odločanje je enostavno, kadar razpolagamo z ustreznimi in zadostnimi informacijami. 
Kadar ne razpolagamo z ustreznimi informacijami za izvedbo, je odločanje zahtevnejše. 
Manjkajoče informacije lahko delno nadomestimo z različnimi subjektivnimi ocenitvami, 
ki jih oblikujemo na osnovi intuicije izkušenj ali tezavra znanja.  
 
Središče odločanja predstavlja ˝logična analiza aktivnosti˝. Logična analiza aktivnosti 
vsebuje obravnavo rezultatov odločanja, oblikovanje rešitev ter vrednotenje rešitev. 
 
Za odločanje v okviru obravnave rezultatov opredelimo njegove željene in možne 
rezultate. Na osnovi ciljev poslovanja zasnujemo želene rezultate. Pri oblikovanju 
možnih rezultatov upoštevamo razpoložljive potenciale značilnosti odločitvene situacije 
ter pričakovanja od1očevalcev. 
 
Sledi kompleksna analiza željenih in možnih rezultatov odločanja. Njena izvedba 
omogoča določitev (morebitnih) odstopanj med željenimi in možnimi rezultati. Spoznana 
odstopanja so izhodišče za razvoj in oblikovanje novih rešitev. 
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Slika 15: Model odločanja, ki temelji na mehko sistemskem pristopu-MSP 
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Vir: Potočan, 1999, str. 98 
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Za oblikovanje novih rešitev lahko uporabimo različne metodike. Oblikovane rešitve tudi 
celovito ovrednotimo in izvedemo primerjavo njihovih vrednosti. Logično analizo 
aktivnosti sklenemo z določitvijo niza sprejemljivih rešitev, ki so ustrezne z vidika 
izbranih izhodišč in pogojev odločanja. 
 
Iz niza sprejemljivih rešitev nato izberemo zadovoljivo rešitev, ki v največji meri 
izpolnjuje določene cilje odločanja. Na izbor zadovoljive rešitve vplivajo številnimi 
objektivni dejavniki (npr. poslovni izid, stroški, rentabilosti) ter subjektivni dejavniki 
(npr. intuitivna ocena od1očitve, ocena etičnosti odločitve, ocena kakovosti odločitve). 
Obravnavo od1očanja, ki temelji na MSP sklenemo z uresničitvijo izbrane - zadovoljive 
odločitve. 
 
Proces odločanja zaključimo, ko z uresničitvijo odločitve realiziramo predvidene cilje 
dela. Kadar pri uresničitvi odločitve ugotovimo razlike med predvidenimi in dejanskimi 
cilji, moramo proces odločanja ponoviti. 
 
 

4.2 JAPONSKI PRISTOP K ODLOČANJU 

Drugi sodobni pristop k odločanju, ki ga navajamo v poglavju sodobni pristopi k 
obravnavi odločanja je japonski pristop k odločanju. 
 
Možina (2000) ugotavlja, da so Japonci razvili sistematičen in organiziran način 
odločanja. Njihovo odločanje je zelo učinkovito, tehnika odločanja pa v glavnem ne 
spoštuje pravil, ki jih določa konvencionalna teorija odločanja.  
 
Bernot (1990, str. 99) v nadaljevanju tako opisuje njihov pristop. Osnova postopka 
oziroma procesa odločanja v japonskih organizacijah je, da se odločitve sprejemajo 
soglasno. V organizaciji razpravljajo toliko časa, dokler ne pridejo do sporazuma in šele 
takrat razpravo sklenejo. Tak način bi na zahodu ocenili kot pot k neodločnosti in 
politikanstvu ali vsaj kot nesprejemljive kompromise, ki ničesar ne rešujejo.  
 
Osnovni razloček med zahodno in japonsko filozofijo odločanja je, kaj v enem ali 
drugem sistemu pomeni sprejeti odločitev ali sklep. 
 
Na zahodu pomeni odločanje pot do odgovora na vprašanje, na Japonskem pa je 
nasprotno, osnovni element v procesu odločanja je definiranje vprašanja. Ključno pri tem 
je, ali je odločanje resnično potrebno in kaj odločanje pomeni. Odgovor sledi iz definicije 
vprašanja. 
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Slika 16: Splošni potek procesa odločanja japonskega pristopa 

ZAČETEK
ODLOČANJA

definiranje vprašanja oz.
problema

ali je odločanje
potrebno?

naštevanje različnih
mnenj in pristopov

razprava

uresničevanje odločitve

izbor najustreznejše
alternative

soglasna odločitev

KONEC
ODLOČANJA

NE

DA

razumevanje
problema

določitev pomena
odločanja

 
 
Vir: lasten, vsebina povzeta po Bernotu, 1990, str. 99 
 
Japonski pristop se v prvem koraku usmeri v to, da člani razumejo alternative. Shematski 
prikaz poteka procesa odločanja je prikazan na sliki 16. Japonci so prav tako sprejemljivi 
za razna mnenja, ampak disciplina, ki jo gojijo sami pri sebi, jim ne dopušča, da bi se 
opredeljevali o predlogu ali priporočilu, dokler vprašanja zares ne razumejo in dokler ne 
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pridejo do soglasja in po tej poti tudi do vseh možnih alternativ. Zaradi tega načina jim 
preti manj nevarnosti, da bi se sami ujeli v lastne nezrele predpostavke. 
 
Bistveni element japonskega načina dela v procesu odločanja je, da se osredotočijo na 
definiranje, kaj odločanje v resnici je. Potem, ko definirajo vprašanje, pa poskrbijo za 
različna in protislovna mnenja.  In ker v tej fazi ne razpravljajo o odgovorih, vsaj dokler 
ni soglasja o definiciji vprašanja, prihaja do velikega števila različnih mnenj in pristopov. 
Pri tem se osredotočijo bolj na alternative možnosti kakor na pravo rešitev.  
 
Tak proces jim omogoča, da ugotovijo, na kateri ravni in kdo mora o čem odločati. S tem 
preprečijo prodajanje ali vsiljevanje sklepov. 
 
De Bono (1992, str. 87) na podobnen način opisuje japonski pristop k odločanju in 
navaja, da tak pristop k odločanju strmi za tem, da iz vsake situacije izvleče tisto, kar je 
vrednega, vseeno na kateri strani je. Tak pristop imenuje eksilektika. 
 
 
 

4.3 INTUITIVNI PRISTOP K REŠEVANJU PROBLEMOV 

Tretji sodobni pristop k obravnavi odločanja je povzet po Agorju (1995, str. 136) 
ameriškem avtorju, ki je razvil deset korakov intuitivnega razreševanja problemov. Ti 
koraki so prikazani na sliki 17. Z omenjenim pristopom, lahko na drugačen način 
pridemo do razrešitve problema, če upoštevamo načela intuitivnega odločanja.  
 
V nadaljevanju so opisani koraki intuitivnega reševanja problemov (Agor, 1995, str. 
136). V prvem  koraku je potrebno pisno opredeliti problem; možne rešitve, nujne 
ukrepe; metode za merjenje uspešnosti možnih ukrepov ter ustrezno ovrednotenje 
različic. Pri tem uporabljamo izkušnje in intuicijo. 
 
V drugem koraku vnaprej izberemo možne različice rešitev z uporabo intuicije. 
 
V tretjem koraku pretresemo potek dosedanjih korakov z ostalimi člani vodstva in v 
posebnih primerih tudi s sodelavci ustreznega strokovnega področja. Pri tem angažiramo 
sposobnosti razuma in čustvene inteligence. Pomembna je tudi ustrezna sestava teamov, 
izbira okolja. 
 
V četrtem koraku se zbudimo z novimi različicami ali z doslej še ne upoštevanimi 
dejavniki. Meditacija, intuicija, pred spanjem nastavitev duha na problem ali nalogo so 
uporabne tehnike za omenjeno uresničitev. 
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V petem koraku se pogovorimo z dugimi (družina, svetovalci) o teh zamislih in jih 
ovrednotimo (laična kontrola).  
 
V šestem koraku zberemo argumente za različne zorne kote problema, da bi doumeli 
možne izide različnih odločitev. Teami naj bodo sestavljeni iz ljudi z različnimi 
miselnimi ter managerskimi slogi.  
 
Slika 17: Deset korakov intuitivnega reševanja problemov 

ZAČETEK
ODLOČANJA

1. pisna opredelitev problema ali
naloge

2. vnaprejšnja izbira možnih
različic rešitve

3. pretresti potek dosedanjih
korakov z ostalimi člani vodstva

4. zbuditi se z novimi različicami
ali z doslej že upoštevanimi  dej.

5. pogovarjati se z drugimi o teh
zamislih

6. zbrati argumente za različne
zorne kote problema

7. oplemenitenje dosed. reševanja
s pridobljenimi spoznanji

8. razpravljati o poskusnih
rešitvah s svetovalci, sodržavljani

9. pripraviti formalni predlog

10. izpeljati odločitev
ZAČETEK

ODLOČANJA
 

 
Vir: Lasten,  povzeto po Agor, 1995, str. 136-137 
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V sedmem koraku oplemenitimo dejstva iz koraka 1 in 2 s pridobljenimi dodatnimi 
spoznanji. Če se le da, je treba delno ali v celoti ponoviti tudi ostale korake z raznimi 
različicami, preden pošljemo prvi ˝poskusni balon˝. 
 
V osmem koraku razpravljamo o ˝poskusnih rešitvah˝ s svetovalci, novinarji, 
sodržavljani. 
 
V devetem koraku pripravimo formalni predlog za posvet s pristojnimi odbori in (ali) 
izpeljemo odločitev. Pri tem pridejo v ospredje združevalne tehnike, vendar v tej fazi z 
močnejšim poudarkom na analiznih vidikih. 
 
V desetem koraku izpeljemo odločitev.  
 
Pri tem modelu je potrebno uporabiti združevalni pristop. Vsak korak praktične rešitve 
zahteva pretehtano in dobro premišljeno ravnanje po metodah in sestavinah miselnih ter 
managerskih slogov obeh možganskih polovic. 
 
 

4.4 MODEL CELOSTNE ZASNOVE ODLOČANJA  

4.4.1 Izhodišča za oblikovanje modela  

Na podlagi dosedanjih spoznanj in lastnega proučevanja procesov odločanja smo 
oblikovali model celostne zasnove odločanja. Model temelji na sodobnih pristopih k 
odločanju, ki so opisani v prejšnjih poglavjih. Pri odločitvah, ki so vezane za daljše 
časovno obdobje je nemogoče zgolj s kvantitativnimi metodami eksplicitno pokazati na 
najboljšo rešitev. Pomanjkanje zadostnih informacij, omejen čas za odločanje in tveganje 
so poglavitni razlogi, ko postanejo objektivni dejavniki (kvantitativne metode,...) v 
velikih primerih, ko govorimo o odločitvah za daljše časovno obdobje, dokaj 
nezanesljive. V teh primerih se managerji odločajo v večji meri na podlagi subjektivnih 
dejavnikov. Zato se zahteva zlasti na strateškem in tudi na taktičnem nivoju odločanja 
celosten pristop k reševanju problemov z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Z vživetjem in 
navdihom (intuicijo) ter s smiselno uporabo razumske in čustvene inteligence lahko 
sprejemamo boljše odločitve in tudi sam proces odločanja je izoblikovan tako, da imamo 
širši pogled na reševanje problema in celovito problematiko, ki jo rešujemo. 
 
Model celostne zasnove odločanja je dokaj fleksibilen zaradi narave odločitev, ki jih 
managerji sprejemajo. Strateške odločitve se razlikujejo z vidikov odločanja, dejavnikov 
odločanja, razmer v katerih se management odloča, tveganja, ki ga pri tem sprejemajo od 
operativnih odločitev.  Slednje odločitve se sprejemajo v večini primerov normativno 
(rutinsko) in na podlagi objektivnih dejavnikov, ker morajo biti cilji operativnih 
odločitev medsebojno usklajeni in povezani ter enako usmerjeni s strateškimi cilji 
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poslovnega sistema. Odločitve na strateški ravni so pa povezane z dolgoročnim razvojem 
poslovnega sistema. Te odločitve so temeljnega pomena, kajti po njih se morajo ravnati 
nižje ravni managementa in sprejemati odločitve skladno z njihovimi usmeritvami. 
Strateške odločitve se sprejemajo v številnih primerih na podlagi subjektivnih dejavnikov 
(intuitivno,..). Managerjem so seveda pri odločanju v pomoč objektivni dejavniki, torej 
razpoložljive informacije iz narejenih analiz, kvantitativni številski podatki, itd.  
 

4.4.2 Ključne faze modela celostne zasnove odločanja 

Model je razdeljen v 5 ključnih stopenj, ki so prikazane na sliki 18, in sicer: 

• opredelitev odločitvene situacije; 

• odločitev ali je odločanje potrebno; 

• naštevanje oziroma izoblikovanje možnih rešitev; 

• izbor najboljše odločitve; 

• uresničitev odločitve 
 
Pri izvedbi procesa najprej opredelimo odločitveno situacijo. Izbrani poslovni problem 
proučimo s širšega vidika in nato jasno definiramo odločitveni problem. Odločitveni 
problem mora biti jasno in nedvoumno določen, tako da lahko enostavno razumemo o 
čem se bo odločalo. 
 
Potem, ko je odločitveni problem jasno definiran, sledi odločanje o tem ali je odločanje 
resnično potrebno. To pomeni, da se managerji, ki sodelujejo pri odločanju ob razjasnitvi 
problema odločijo za to ali bodo s tem, ko bodo iskali najboljšo rešitev, res rešili 
problem, ki ga je potrebno rešiti. Potreben je razumen in racionalen pristop k reševanju  
problemov. Dostikrat se dogaja, da se odloča o stvareh, ki v danem trenutku sploh niso 
pomembne ali pa se odloča o nejasnih problemih. Posledica prvega primera je 
neuresničitev odločitev in tako ˝obleži problem v predalu˝, posledica drugega primera je 
zameglitev dejanskega problema in reševanje nepotrebnih, kvazi problemov. V obeh 
primerih je odločanje nepotrebno, s tem je privarčevana energija in čas managerjev. 
 
Sledi naštevanje alternativ oziroma možnih rešitev. Na osnovi namena in ciljev odločanja  
izoblikujemo možne rešitve. Pomembno je, da se pri naštevanju možnih rešitev ne 
omejuje in ocenjuje predlagane rešitve, ampak se jih zgolj oblikuje, da imajo smiselno in 
jasno določen koncept rešitve. To je pomembno za nadaljni potek procesa odločanja, ker 
obravnava alternativ lahko poteka le ob jasno določenih alternativah.  
 
Naslednja faza, izbor najboljše odločitve, je središče odločitvenega procesa in 
fundamentalnega pomena za kakovostno odločitev. Ko so izoblikovane možne rešitve, se 
začenja izbor najustreznejše rešitve z ločeno obravnavo alternativ.  
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Slika 18: Model celostne zasnove odločanja 
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Ločena obravnava alternativ poteka po različnih principih, z ločenim angažiranjem vseh 
zmogljivosti. Tukaj je pomembno, da je ocena alternativ na podlagi najrazličnejših 
subjektivnih dejavnikov (intuitivna ocena, izkušnje, itd.) ločena od ocene alternativ na 
podlagi objektivnih dejavnikov (logične analize alternativ, itd.) in da je pri posamezni 
obravnavi alternativ, izključeno vsakršno presojanje in ocenjevanje vzgibov, ki se ob tem 
porajajo.   
 
V prvem koraku se opravi logična analiza alternativ, na podlagi objektivnih dejavnikov, 
z mehko sistemskim pristopom. Največkrat lahko iz spektra alternativ izberemo 2 ali 3 
najustreznejše rešitve po kvantitativnih kriterijih. V drugem koraku sledi ocena alternativ 
na podlagi subjektivnih dejavnikov. Pri tem je potrebno dobro poznavanje delovanja 
intuicije. Z vživetjem in navdihom lahko zelo dobro ocenimo še posebej sofisticirane 
probleme, kjer je nemogoče z  logično analizo jasno opredeliti rešitev.  
 
S tem, ko je napravljena ločena analiza alternativ, lahko te ocene sintetiziramo. To 
pomeni, da objektivno pogledamo ali se ocene ujemajo oziroma kje so različne ocene. Če 
se vse ocene ujemajo, lahko z veliko zanesljivostjo rečemo, da je izbrana rešitev res 
najboljša. Če je drugačna ocena alternativ na podlagi subjektivnih dejavnikov, je za izbor 
najboljše, da še enkrat preverimo ločeno obravnavo alternativ. S ponovitvijo izbora se 
stvari zbistrijo in možnost je, da se dokopljemo do novih spoznanj, ki nam olajšajo izbor 
rešitve. Skrajno neprijetna situacija pa nastopi, če se ocene alternativ na podlagi 
subjektivnih dejavnikov ne ujemajo. Takrat je prišlo v procesu odločanja do napak, ki so 
lahko posedica slabo izoblikovanih alternativ ali površne ločene obravnave alternativ. V 
takem slučaju se je potrebno vrniti nazaj na naštevanje možnih rešitev oziroma 
izoblikovanje možnih rešitev in ponoviti izbor najustreznejše rešitve.  
 
Proces odločanja sklenemo z uresničitvijo rešitve oziroma odločitve. Izbrano rešitev v 
okviru neposredne uresničitve preoblikujemo v odločitveno akcijo, pripravimo za 
izvedbo in izvedemo. Uresničitev odločitve se razlikuje, ker so njene značilnosti odvisne 
od obravnavane situacije in dejavnikov odločanja.   
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA ZARJA ELEKTRONIKA IN 
KONKUREN ČNIH PODJETIJ 

5.1 OPIS DELOVANJA 

Zarja Elektronika d.o.o. je podjetje, katerega prvi koraki delovanja na področju 
tehničnega varovanja segajo v leto 1970, ko je majhna skupina navdušencev pričela z 
razvojem, proizvodnjo in montažo protipožarnih sistemov. Od skromnih začetkov se je 
skozi leta trdega in strokovnega dela razvila v eno vodilnih podjetij v Sloveniji na 
področju tehničnega varovanja z 50 zaposlenimi. Kot edino je na svojem področju uspelo 
ohraniti lastno proizvodnjo skozi razpad Jugoslovanskega trga in proces tranzicije. 
 
Poslanstvo podjetja Zarja Elektronika je ponuditi uporabnikom kvalitetne in zanesljive 
protipožarne in varnostne naprave ter visoko profesionalne sisteme tehničnega varovanja, 
ki so prilagojeni najrazličnejšim željam in potrebam uporabnikov. 
 
Svojo vizijo vidi Zarja Elektronika v nenehnem razvoju vseh svojih segmentov in 
nenehnem iskanju novih priložnosti in izzivov predvsem na tujih tržiščih. Trenutno ima 
podjetje Zarja Elektronika svoje predstavnike na Hrvaškem, Srbskem, Bošnjaškem, 
Ukrajinskem in Ruskem tržišču.  
 
Zarja Elektronika d.o.o. je eno redkih podjetij na svojem področju v Sloveniji, katerega 
ponudba sloni na izdelkih lastnega razvoja in proizvodnje. In ravno izkušnje lastnega 
razvoja, ki zahteva strokovni pristop, poznavanje svetovnih trendov razvoja tovrstnih 
naprav ter veliko trdega dela, so podjetje Zarja Elektronika d.o.o. pripeljale do ugleda, ki 
ga uživa sedaj. Kot dokaz uspešnosti svojega dela si šteje zaupanje preko 3500 
zadovoljnih strank doma in v tujini. 
 
 

5.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA 

S sistemskega vidika podjetje Zarja Elektronika predstavlja poslovni sistem, v katerem 
poteka ustrezni poslovni proces ob sodelovanju dejavnikov poslovanja. Podjetje Zarja 
Elektronika izvaja svojo dejavnost v okviru programskih enot in poslovnega servisa, kot 
smo to prikazali na sliki 19. 
 
Temeljna dejavnost podjetja poteka v dveh poslovnih enotah, in sicer: 

� Proizvodnja naprav (naprave) 
� Izgradnja sistemov (sistemi) 
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V poslovni enoti, naprave sta ključni poslovni funkciji razvoj in proizvodnja. Skupaj z 
ostalimi poslovnimi funkcijami razvoj sodeluje pri snovanju novih proizvodov. Pri tem 
tesno sodelujejo s področjem komerciale, ki je neprestano v stiku s trgom. Komercialna 
služba je  seznanjena s potrebami potencialnih kupcev. V razvoju se testirajo proizvodi, 
ki so že prisotni na trgu, raziskujejo in preizkušajo se  novi elementi in gradniki za nove 
proizvode, konstruirajo se novi proizvodi, sestavljajo se prototipi, ki se potem testirajo in 
preizkušajo, izdelujejo se predkalkulacije novih proizvodov, ugotavlja se skladnost s 
potrebnimi standardi, pripravlja se dokumentacija za proizvodnjo in dokumentacija za 
institucije, ki izdajajo proizvodom ustrezne certifikate. Na koncu se proizvod, ki preide 
vse faze v razvojni službi uvede v proizvodnjo .  
Proizvodnja je poslovna funkcija, ki proizvaja izdelke, ki so prešli čez vse faze v razvoju. 
Pri tem proizvodnja tesno sodeluje s komercialno službo, ki lansira proizvode na trg. Pri 
tem je zelo pomembno tudi planiranje količin, ki bi jih lahko prodali na trgu. V podjetju 
Zarja Elektronika je zelo pomembna kakovost izdelkov, zato se že sproti  po fazah po 
posebnem modelu spremlja kakovost. V uvajalnem obdobju, ko se proizvajajo prve 
serije, se dostikrat pojavljajo problemi, ki jih rešujejo skupaj z razvojno službo. 
Proizvedeni izdelki predstavljajo tudi pomemben sestavni del sistemov javljanja požara, 
ki jih gradijo v poslovni enoti sistemi.  
 
Poslovna enota sistemi kupujejo določene izdelke interno v poslovni enoti naprave in 
tudi določene izdelke, na trgu, od ostalih proizvajalcev. Te izdelke oz.elemente sistemov 
tehničnega varovanja (javljanja požara, tehničnega varovanja,...) nato integrirajo v 
funkcionalen sistem po željah kupcev in v skladu z zahtevanimi standardi, ki veljajo na 
področju tehničnega varovanja. 
Izgradnja sistemov se začne s projektiranjem sistemov, kjer se v načrtu predvidi vse 
potrebne elemente in njihova kvaliteta. Projekti, ki jih izdelajo v poslovnem področju 
projektiva in so usklajeni s kupci ali nadzorniki na objektu, so nato osnova za pričetek 
izgradnje sistemov. Na osnovi načrtov se ti sistemi postavijo v funkcionalno zaključeno 
celoto, ki na objektu služi v namene varovanja. Izgrajene sisteme na koncu preizkusijo 
skupaj s kupci in drugimi udeleženci. Potem, ko skupaj ugotovijo funkcionalno 
brezhibnost sistema se zapiše zapisnik o primopredaji.  
Da sistemi brezhibno delujejo je potrebno poskrbeti za preventivno vzdrževanje. Tega se 
nekateri kupci zavedajo, drugi spet ne. V podjetju Zarja Elektronika za vzdrževanje 
sistemov skrbijo v poslovni funkciji vzdrževanje. Z uporabniki sistemov tehničnega 
varovanja se takoj po preizkusu in zagonu sistema ali kasneje po določenem času sklene 
pogodba o vzdrževanju, ki določa pogoje in vzdrževalna dela pri servisiranju vgrajenega 
sistema. V službi vzdrževanja skupaj z uporabniki skrbijo za nemoteno delovanje sistema 
in po potrebi določene elemente tudi zamenjajo.   
 
Za zagotovitev in kordinacijo delovanja omenjenih dveh poslovnih enot skrbi skupina 
služb imenovanih poslovni servis. V njem je najpomembnejše področje komerciala, ki 
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zajema službe prodaje, nabave, skladiščenja. Komerciala je poslovna funkcija, ki 
povezuje kupce oz.uporabnike sistemov s podjetjem. Skrbi za področje marketinga in za 
operativno prodajo. V nabavi se skoordinira potrebe in aktivira interni nabavni proces in 
nabava na zunanjem trgu.  
 
Slika 19: Organizacijska shema podjetja Zarja Elektronika 

 
 
Vir: Poslovnik Zarje Elektronike, 2000, str. 3-7 
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5.3 POSLOVNO ODLOČANJE V PODJETJU ZARJA ELEKTRONIKA 

V podjetju Zarja Elektronika poteka poslovno odločanje, ki ga lahko najsplošneje 
opredelimo kot celoto odločanja vseh pomembnih področij delovanja podjetja. Kot smo 
že pri organizacijski strukturi podjetja videli, da je podjetje Zarja Elektronika razdeljeno 
v dve poslovni enoti in poslovni servis, ki zajema skupne službe. Na sliki 20 je shema, ki 
prikazuje poenostavljeno organizacijsko strukturo. Tudi odločanje lahko  razdelimo v 
skladu s sliko 20 na tri glavna področja odločanja. 
 
Poslovni servis neposredno podpira delovanje poslovnih enot sistemov in naprav z 
izvajanjem odločitvenih aktivnosti na področjih: 

� vodenja; 
� tehnike in investicijskega razvoja; 
� ekonomike in financ; 
� komerciale; 
� kontrole kakovosti; 
� kadrovanja. 

 
Slika 20: Področja poslovnega odločanja v podjetju Zarja Elektronika 

 
Vir: lasten 
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Temeljna področja odločanja se v poslovnih enotah sistemi in naprarave razlikujejo med 
seboj. V poslovni enoti sistemi se odločanje nanaša predvsem na projektiranje sistemov 
tehničnega varovanja, montažo in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja.  
V poslovni enoti naprave se odločanje nanaša predvsem na razvoj novih naprav in 
elementov za sisteme tehničnega varovanja in na proizvodnjo naprav in elementov.  
 
Področja odločanja v Zarja Elektronika se med seboj tudi prepletajo in določene 
odločitve sprejemajo tako v poslovnih enotah kot v skupnih službah (krogi na sliki 20 se 
med seboj prekrivajo). Iz nivoja splošnega poslovnega odločanja lahko izpeljemo 
delovna področja odločanja kot jih prikazuje slika 21.  
 
Delovna področja poslovnega odločanja se med seboj razlikujejo v pomembnosti glede 
na časovno preferenco odločitev, ki se sprejemajo na posameznem delovnem področju. 
Zato smo razdelili delovna področja odločanja v podjetju Zarja Elektronika na a) 
strateški, b) taktični in c) operativni nivo. Kriterij za razvrstitev je časovno obdobje za 
katerega se odločitve sprejemajo na posameznem delovnem področju, kot je bilo opisano 
v poglavju klasifikacija odločitev 
 
V podjetju Zarja Elektronika se na strateškem nivoju odloča o strateškem razvoju sistema 
oz. podjetja, načrtuje se prodaja, ki služi kot podlaga za razne strateške odločitve vodstva 
podjetja, odloča se o izbiri strateških dobaviteljev opreme, itd. 
 
Na taktičnem nivoju se sprejemajo odločitve, ki operacionalizirajo strateške odločitve. 
Te odločitve se nanašajo na kadrovske odločitve, odloča se o informacijski tehnologiji. V 
poslovni enoti sistemi se izdelujejo projekti najrazličnejših zahtevnosti, kjer se je 
potrebno odločiti o izbiri opreme in zahtevani kvaliteti, dalje se odloča se o finančnih 
zadevah, o cenovni politiki, odloča se o promocijskih aktivnostih, o prisotnosti na 
najrazličnejših sejmih, itd. 
 
Na operativnem nivoju, operativni vodje in tudi drugi udeleženci v podjetju sprejete 
odločitve na taktičnem nivoju spremenijo v aktivnosti, ki se odražajo kot rezultat vseh 
odločanj v podjetju. Seveda pa se pri tem srečujejo z dejstvom, da se morajo odločati. 
Odločitve se nanašajo na operativno nabavo, torej na to katerega dobavitelja izbrati, pri 
izdelavi ponudbenih kalkulacij, odloča se o zagotavljanju varstva pri delu, pri pošiljanju 
pošiljk, prevzemu opreme, kontroli kakovosti, pri evidentiranju osnovnih sredstev, pri 
reševanju reklamacij, itd. 
 
 
 
 
 



 

 57 

Slika 21: Delovna področja poslovnega odločanja v podjetju Zarja Elektronika 

 
Vir: lasten, povzeto po Poslovnik podjetja Zarja Elektronika, 2000; intervjuji z zaposlenimi 
 

 
 
 
 

A. 

B. 

C. 
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5.4 ZNAČILNOSTI KONKURENČNIH PODJETIJ 

 
Podjetje Zarja Elektronika in ostala konkurenčna podjetja, ki so zajeta v raziskavi, se 
ukvarjajo s tehničnim varovanjem ljudi in premoženja. Dejavnost je še posebej občutljiva 
z vidika porabnikov, okolja, konkurence in raznih skupin, kajti varnost vedno bolj 
pridobiva na pomenu. Tehnično varovanje poslovnih in stanovanjskih objektov dobiva v 
zadnjih letih vedno večji pomen. Vgradnja tehničnih sistemov za varovanje v novo 
grajene objekte je postalo nekaj samoumevnega in nujnega.  
 
Tehnični sistemi za varovanje so posamezna ali funkcionalno povezana sredstva za 
nadzor gibanja na določenem objektu, območju ali prostoru, samodejno odkrivanje in 
javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara, prenos alarmnih sporočil, ter sredstva za 
obdelavo in arhiviranje teh sporočil (protivlomno varovanje, pristopna kontrola, 
videonadzor, televizija zaprtega kroga in drugo). Mehanske naprave za varovanje so 
posamezna ali funkcionalno povezana sredstva, ki so varnostno posebej izdelana za 
preprečevanje ali omejevanje gibanja (ZZasV, Ur.l. RS, št. 126/03). 
 
Z dejavnostjo tehničnega varovanja se na slovenskem področju ukvarjajo številna 
podjetja. Bolj ali manj profesionalno pristopajo h kupcem in jim ponujajo bolj ali manj 
kvalitetne sisteme varovanja in storitve. Značilnost slovenske zakonodaje je, da zakon ne 
razlikuje varovanja na: fizično varovanje (varovanje z varnostniki na terenu) in na 
tehnično varovanje (varovanje s tehnično opremo). Zaradi tega se številna podjetja 
ukvarjajo z obema dejavnostima.  
 
V raziskavo smo vzeli podjetja, ki se profesionalno ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega 
varovanja. Ta podjetja so prikazana v prilogi 2. Gre za raznolika podjetja, ki imajo od 
nekaj 10 zaposlenih (Jus Security, Pan Elektronik, Orbim, Xastor) do tistih z več kot 400 
zaposlenimi (Sintal, Varnost Maribor, G7). Podjetja se temu primerno razlikujejo po 
notranji organiziranosti, vodenju. Nekatera podjetja so zelo uspešna na trgu in izkazujejo 
uspešne poslovne rezultate. To so podjetja Discret, Jus Security, G7, TSE, VTZ, ki imajo 
ROE (donos na vloženi kapital) v letu 2003 višji od 20 %.   
Uspešnejša so tista podjetja, ki ponujajo inovativne in najzahtevnejše storitve. Zaradi 
privlačnosti panoge in s spremembo zakona o pogojih za opravljanje dejavnosti v letu 
2004, se na področje varovanja opaža tudi pritekanje tujega kapitala, ki ga tujci vlagajo v 
določena podjetja.  Nekatera podjetja so popolnoma v tuji lasti (Group 4 securitas), 
večina pa jih še vedno ostaja v večinski slovenski lasti.     
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6 RAZISKAVA O VLOGI SUBJEKTIVNIH IN OBJEKTIVNIH 
DEJAVNIKOV V POSLOVNEM ODLO ČANJU 

6.1 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE ODLOČITVENIH PROCESOV 

6.1.1 Izhodišča in cilji raziskave 

Sposobnost sprejemanja pravočasnih, jasnih in trdnih odločitev je bistven kakovostni 
sestavni del opravljanja nalog vsakega posameznika, ki sodeluje v poslovnem procesu. 
Njihove odločitve so dokaj različne, odvisne od delovnega mesta, ki ga zasedajo, 
delovnih nalog, ki jih opravljajo in nenazadnje od njihovih osebnostnih značilnosti. 
Obstaja vrsta modelov in priporočil, kako naj se managerji in drugi v podjetju odločajo, 
vendar je vsak posameznik v trenutku, ko sprejema odločitev pred lastno presojo na 
podlagi česa se bo odločil. Na odločitve posameznikov v podjetju vplivajo različni 
dejavniki. V podjetjih, ki se ukvarjajo s tehničnim varovanjem bomo opravili raziskavo o 
dejavnikih, ki vplivajo na njihovo odločanje. Raziskavo bomo opravili na zaposlenih, ki 
zasedajo delovna mesta na različnih nivojih upravljalno-ravnalnega procesa.  
 
Menimo, da je za kvalitetno in učinkovito poslovno odločanje v podjetju, potrebno v 
odločitvene procese vključiti tako objektivne kot subjektivne dejavnike.  
 
Z raziskavo odločitvenih procesov v podjetjih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega 
varovanja, želimo ugotoviti vlogo in delež objektivnih in subjektivnih dejavnikov v 
odločitvenih procesih na različnih odločitvenih ravneh. 
 
 

6.1.2 Metodologija raziskave 

Anketni vprašalnik je razdeljen na štiri dele in sicer na prvi del z naslovom »vrste 
odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema«, drugi del z 
naslovom »primeri, kjer uporabljam subjektivne oz.objektivne dejavnike, tretji del z 
naslovom »odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov« in četrti 
del z naslovom  »dejavniki, ki vplivajo na kakovost odločanja«. 
 
Prvi sklop vprašalnika, vsebuje tri pare trditev. Glede na to, kako se vprašani odloča v 
posamezni (opisani) situaciji se pri vsakem paru trditev odloči med z ocenami od 1 do 5. 
S temi trditvami želimo ugotoviti v kolikšni meri so vsebovani objektivni in subjektivni 
dejavniki pri sprejemanju strateških, taktičnih in operativnih odločitev.  
V drugem sklopu je napisanih šest splošnih primerov oz.stanj v odločitvenem procesu, ko 
se je potrebno opreti na objektivne oziroma subjektivne dejavnike. Glede na to, kako se 
anketiranec odloča, na podlagi subjektivnih ali objektivnih dejavnikov, za vsak primer 
napiše oceno.  
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Tretji sklop zajema dvajset konkretnih problemov iz prakse v podjetjih, ki se ukvarjajo s 
tehničnim varovanjem. Vprašani prav tako za vsak konkreten problem napiše ali se 
odloča na osnovi subjektivnih ali objektivnih dejavnikov.  
V četrtem sklopu je podanih štirinajst dejavnikov, ki v največji meri vplivajo na 
kakovostno odločanje. Vsak anketiranec izbere tri dejavnike izmed naštetih. 
Na koncu anketnega vprašalnika so tudi vprašanja o demografskih značilnostih 
anketirancev. 
 
Vprašanja v prvih treh sklopih so pripravljena po principu dvopolne lestvice. 
Anketiranec pri vsakem vprašanju izbira med petih možnostmi in sicer izbere tisto za 
katero meni, da predstavlja njegovo oceno o prisotnosti objektivnih in subjektivnih 
dejavnikov. 
 
Odgovori managerjev na postavljena vprašanja nam bodo pokazali, koliko je vsebovanih 
objektivnih in subjektivnih dejavnikov pri odločanju v podjetjih, ki se ukvarjajo s 
tehničnim varovanjem. S primerjalno analizo bomo ugotovili v katero smer naj bi težil 
razvoj procesov odločanja in s tem tudi trend izpopolnjevanja znanja managerjev na 
posameznih ravneh odločanja. 
  
Anketa je bila posredovana vrhovnim, srednjim in nižjim managerjem v podjetju Zarja 
Elektronika in v konkurenčnih podjetjih, ki se ukvarjajo s tehničnim varovanjem. 
Anketni vprašalnik je prikazan v prilogi 1. 
 
 

6.1.3 Vzorec anketirancev in potek raziskave 

Anketa je bila opravljena v Zarji Elektronika in še v 23 konkurenčnih podjetjih, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo tehničega varovanja. V podjetju Zarja Elektronika je bila anketa 
posredovana 18 managerjem. V konkurenčnih podjetjih je bil anketni vprašalnik 
posredovan 250 managerjem. Spisek podjetij, ki so bila vključena v raziskavo je v prilogi 
2. 
 
V podjetju Zarja Elektronika je bila anketa posredovana na naslove 18 sodelavcev, ki 
zasedajo vodstvene položaje v podjetju,  po elektronski pošti. Anketa je bila opravljena v 
mesecu aprilu 2005.  
 
Pri anketiranju zaposlenih v ostalih podjetjih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega 
varovanja je bil postopek bolj zapleten. Iz baze članov zbornice RS za zasebno varovanje 
in iz baze Ajpes smo izbrali podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega varovanja. 
Poleg podjetja Zarja Elektronika, se s to dejavnostjo ukvarja še 23 podjetij za katere se 
smatra, da je njihova glavna dejavnost tehnično varovanje. Ko smo podjetja izbrali, smo 
s telefonskimi razgovori in s pomočjo njihovih domačih internetnih strani zbirali 
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elektronske naslove zaposlenih v teh podjetjih. Potem, ko smo zbrali naslove, smo 
3.5.2005, anketni vprašalnik s spremnim dopisom poslali po elektronski pošti na vse 
naslove hkrati.  
 
V podjetju Zarja Elektronika so na anketna vprašanja odgovorili vsi, ki so prejeli anketni 
vprašalnik. Torej smo prejeli 18 odgovorov. V preostalih podjetjih je bil odziv slabši, 
kajti od 250 posredovanih anketnih vprašalnikov smo prejeli le 56 odgovorov. Od 
prejetih odgovorov so bili 3 odgovori nepopolni, zato smo jih izločili. Upoštevali smo 
torej 53 odgovorov, kar pomeni 21 % od poslanih 250 vprašalnikov. Za slabši odziv je 
možnih več razlogov kot so: pomanjkanja časa, nezanimivost teme, zasičenost z 
različnimi vrstami anket. Odziv pri nekaterih, zlasti tistih z višjo stopnjo izobrazbo pa je 
bil pozitiven in so si želeli prejeti rezultate raziskave in so z zanimanjem odgovarjali na 
vprašanja, želeli so prejeti tudi povratno informacijo o rezultatih raziskave.  
 
 

6.1.4 Statistična obdelava podatkov 

Dobljene anketne odgovore smo nato statistično obdelali in rezultate prikazali v različnih 
oblikah. Pri posameznih trditvah smo izračunali povprečne vrednosti in standardne 
odklone. Ker smo v raziskavi imeli opravka z atributivnimi spremenljivkami, smo kot 

metodo za preverjanje povezanosti uporabili kontingenčne tabele s χ2 (hi-kvadrat) testom 
ter kontingenčnim koeficientom.   
 
Povezanost med spremenljivko »prisotnost objektivnih oz. subjektivnih  dejavnikov pri 
sprejemanju odločitev« in spremenljivko »vrsta podjetja« (ocene mangerjev iz Zarje 

Elektronika in ocene managerjev iz konkurenčnih podjetij) smo ugotavljali s χ2 testom. 
Pri testu smo primerjali kontingenčno tabelo pričakovanih vrednosti s kontingenčno 
tabelo dejanskih vrednosti.  
Pri tem smo postavili ničelno hipotezo (Ho), da sta spremenljivki (prisotnost objektivnih 
oz. subjektivnih  dejavnikov ter »vrsta podjetja«) med sabo neodvisni (Tominc, 2000, str. 
136-138; Jesenko, 2001, str.227; Pfajfar, 2005, intervju). 
 
S programom za statistično obdelavo podatkov smo izračunali statistično verjetnost, pri 
kateri sta spremenljivki povezani. V izračunih, ki so v prilogah (glej prilogi 11 in 12) je 
ta vrednost napisana  pod oznako P. Na podlagi vrednosti P lahko ocenimo, s ko1ikšno 
statistično verjetnostjo lahko trdimo, da obstaja povezava med spremenljivkama: 
 
P< 0,05 povezavava je statistično značilna na ravni zaupanja 95% 
P > 0,05 med spremenljivkama ni statistično znači1ne povezave 
 

S χ2  testom smo torej ugotavljali, če je povezanost med spremenljivkama statistično 
značilna ali ne. Vsi izračuni so prikazani v prilogah. 
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6.2 REZULTATI 

Raziskavo o vlogi in prisotnosti subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri odločanju 
smo napravili ločeno v podjetju Zarja Elektronika in v ostalih podjetjih, ki se ukvarjajo s 
tehničnim varovanjem in jih zato tudi ločeno prikazali. Ločen prikaz odgovorov nam na 
koncu služi za primerjalno analizo.  
  
 

6.2.1 Podjetje Zarja Elektronika 

Najprej podajamo demografske značilnosti anketiranih managerjev v podjetju Zarja 
Elektronika in sicer glede na spol, starost, izobrazbo in delovno mesto. 
 
6.2.1.1 Splošne in demografske značilnosti anketirancev  

Spol 
Med 18 anketiranci v podjetju Zarja Elektronika je bilo 15 moških (83,3%) in 2 ženski 
(16,7%).  
 
Tabela 2: Struktura anketirancev po spolu 

Spol Število Delež 
Ženske 3 16,7 % 

Moški 15 83,3 % 

Skupaj 18 100 % 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 3 

 
 

Starostna struktura 
Največ anketirancev je v starostni skupini od 41 do 50 let (44,4%), na drugi strani pa so 
samo trije anketiranci (16,7%) mlajši od 30 let. Iz tega lahko sklepamo, da so vodstveni 
delavci v podjetju Zarja Elektronika dokaj izkušeni.  
 
Tabela 3: Starostna struktura anketirancev 

Starost Število Delež 
18-30 let 3 16,7% 

31-40 let 4 22,2% 

41-50 let 8 44,4% 

51-60 let 3 16,7% 

61 let in več 0 0,0% 

Skupaj 18 100 % 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 3 
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Zaklju čena izobrazba 
Največ anketirancev ima dokončano srednjo stopnjo izobrazbe (44,4%). Delež višje in 
visoko izobraženih delavcev pa zaseda preostali del managerske strukture. Anketirancev 
z magisterijem ali doktoratom in anketiranih z zgolj osnovno šolo pa v raziskavi ni.  
 
Tabela 4: Struktura  anketirancev po zaključeni izobrazbi 

Zaklju čena 
izobrazba 

Število Delež 

osnovna izobrazba 0 0,0% 

srednja izobrazba 8 44,4% 

višja izobrazba 6 33,3% 

visoka izobrazba 4 22,2% 

magisterij, doktorat 0 0,0% 

Skupaj 18 100 % 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 3 

 

Delovno mesto 
Največ anketirancev v podjetju Zarja Elektronika je operativnih vodij in sicer 6 (33,3%). 
Razporeditev anketirancev po delovnih mestih je odraz dokaj enostavne organizacijske 
strukture in dokaj nejasne sistematizacije delovnih mest.   
 
Tabela 5: Struktura  anketirancev po hierarhiji v podjetju 

Delovno mesto Število Delež 
direktor, član uprave 1 5,6% 

vodja poslovne enote 3 16,7% 

vodja oddelka 4 22,2% 

vodja delovne skupine 4 22,2% 

operativni vodja 6 33,3% 

Skupaj 18 100 % 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 3 

 
 
 

6.2.1.2 Vloga subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri sprejemanju strateških, 
taktičnih in operativnih odločitev 

Vlogo subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri sprejemanju strateških, taktičnih in 
operativnih odločitev smo ugotavljali z izbiro najustreznejše trditve v  prvem sklopu 
anketnega vpašalnika.  
 
Iz tabele 6 vidimo, da se managerji v podjetju Zarja Elektronika pri strateških, taktičnih 
in operativnih odločitvah odločajo pretežno na osnovi objektivnih dejavnikov. Povprečna 
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ocena pri sprejemanju strateških odločitev je 2,7, pri taktičnih odločitvah 2,3 in pri 
operativnih odločitvah 2,1. To pomeni, da managerji pri vseh vrstah odločitev, poleg 
objektivnih dejavnikov do neke mere uporoštevajo tudi subjektivne dejavnike. Delež 
objektivnih dejavnikov je v povprečju večji, kajti srednja vrednost je pri oceni 3. 
 
Ugotavljali smo tudi variabilnost posameznih ocen s standardnim odklonom. Višja je 
vrednost za standardni odklon bolj so ocene neusklajene (v večji meri variirajo okrog 
povprečne vrednosti). Iz tabele 6 vidimo, da je bil iz dobljenih ocen izračunan najvišji 
standardni odklon pri strateških odločitvah in najmanjši pri taktičnih odločitvah. Pri 
vprašanju, ki se nanaša na strateške odločitve je 68 % odgovorov v intervalu ocen 2,7 ± 
1,07 (interval 1,63 – 3,77).  Pri vprašanju, ki se nanaša na taktične odločitve je 68 % 
odgovorov v intervalu ocen 2,3 ± 0,83. Pri vprašanju, ki se nanaša na operativne 
odločitve pa je 68 % odgovorov v intervalu ocen 2,1 ± 0,87.   
 
Tabela 6: Ocene anketirancev pri vprašanju oz.trditvi, na podlagi katerih dejavnikov se 

odločajo pri strateških, taktičnih in operativnih odločitvah10   

Ravni odločanja 
Povprečna ocena 

[1-5] 
Standardni odklon 

Strateške odločitve sprejemam na podlagi 
objektivnih/ subjektivnih dejavnikov. 

2,7 1,07 

Takti čne odločitve sprejemam na podlagi 
objektivnih/ subjektivnih dejavnikov. 

2,3 0,83 

Operativne odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,1 0,87 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 1, 2005 in Priloga 4 

 
 
Dobljene povprečne ocene iz tabele 6 so prikazane v nekoliko drugačni obliki na sliki 22. 
Ocene od 1 do 5 na dvopolni lestvici smo pretvorili v deleže. Ocena 1 na grafu 
predstavlja 0%, ocena 5 pa 100%. Ekvivalentno tema dvema ocenama so pretvorjene v 
deleže tudi ostale ocene. Na grafu so prikazane ocene in sicer v obliki razmerja 
objektivnih nasproti subjektivnim ocenam. Vidimo lahko, da se managerji odločajo v 
večji meri odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov pri vseh vrstah odločitev. 
 
 
 
 
 
10Ocena 1 pomeni, da se anketiranci odločajo izključno na podlagi objektivnih dejavnikov, ocena 5 pomeni , 
da se anketiranci odločajo izključno na podlagi subjektivnih dejavnikov, ocene od 2-4 so vmesne vrednosti 
in pomenijo da se anketiranci odločajo na podlagi večjega ali manjšega deleža teh dejavnikov. 
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Slika 22: Prikaz uporabe objektivnih in subjektivnih dejavnikov pri sprejemanju strateških, 

taktičnih in operativnih odločitev v podjetju Zarja Elektronika 
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Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 1, 2005 in Priloga 4 

 
 
6.2.1.3 Odločanje v posameznih odločitvenih primerih 

Vlogo subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri odločitvenih procesih v različnih 
situacijah smo ugotavljali s trditvami pod številko 2 v anketnem vpašalniku.  
 
Iz odgovorov smo lahko ugotovili, da se managerji v podjetju Zarja Elektronika v večji 
meri poslužujejo subjektivnih dejavnikov v primerih, ko gre za visoko stopnjo 
negotovosti, ko je čas omejen in so pod časovnim pritiskom in ko nimajo podobnih 
primerov od prej. Objektivnih dejavnikov pa se v največji meri poslužujejo v primerih, 
ko imajo na razpolago dovolj kvantitativnih številskih podatkov in v primeru, ko imajo 
več dobrih alternativ, z dobrimi argumenti za vsako. Glej tabelo 7 in prilogo 5. 
 
V primeru, ko gre za visoko stopnjo negotovosti smo iz anketnih odgovorov dobili 
povprečno oceno 3,7, v primeru ko je čas omejen in so pod časovnim pritiskom, 
povprečno oceno 3,3, in v primeru, ko nimajo podobnih primerov od prej povprečno 
oceno 3,1. Omenjeni trije primeri so ocenjeni višje, kot je srednja ocena 3. Nižjo 
povprečno oceno so managerji v podjetju v Zarja Elektronika dodelili za naslednje 
primere: ko je napravljenih več analiz in so si rezultati nasprotujoči med seboj 
(povprečna ocena 2,5), ko so rezultati dobljeni s pomočjo nove metode, v katero obstaja 
dvom glede verodostojnosti (povprečna ocena 2,1), ko imamo več dobrih alternativ, z 
dobrimi argumenti za vsako (povprečna ocena 1,9) in ko imamo na razpolago dovolj 
kvantitativnih številskih podatkov (povprečna ocena 1,2).  
 
Variabilnost odgovorov smo ocenjevali s standardnim odklonom. Ugotovili smo, da so 
posamezne ocene managerjev v podjetju Zarja Elektronika najmanj odstopale (standardni 
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odklon najnižji) v odločitvenem primeru, ko imajo na razpolago dovolj kvantitativnih 
številskih podatkov (standardni odklon 0,43), najvišjo variabilnost ocene pa smo 
ugotovili v odločitvenem primeru, ko so si rezultati iz analiz med seboj nasprotujoči 
(standardni odklon 1,2).  
 
Tabela 7: Ocene anketirancev pri vprašanju, kako se odločajo pri posameznih odločitvenih 

primerih 

 Povprečna ocena 
[1-5] 

Standardni 
odklon 

V primeru, ko gre za visoko stopnjo 
negotovosti si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,7 1,08 

V primeru, ko je čas omejen in smo pod 
časovnim pritiskom, da se je treba hitro odločiti 
si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

3,3 0,97 

V primeru, ko nimam podobnih primerov od 
prej  si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

3,1 0,76 

V primeru, ko je napravljenih več analiz in so 
si rezultati nasprotujoči med seboj si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,5 1,20 

V primeru, ko so rezultati dobljeni s pomočjo 
nove metode, v katero obstaja dvom glede 
verodostojnosti si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,1 0,64 

V primeru, ko imamo več dobrih alternativ , z 
dobrimi argumenti za vsako si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1,9 0,73 

V primeru, ko imam na razpolago dovolj 
kvantitativnih številskih podatkov si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1,2 0,43 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 2, 2005 in Priloga 5 

 
 
6.2.1.4 Odločanje pri reševanju konkretnih problemov 

V tretjem sklopu vprašanj oz. trditev nas je zanimalo, kako se managerji odločajo v 
konkretnih problemih, ki so značilni za podjetje, ki se ukvarja s tehničnim varovanjem.  
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Tabela 8: Ocene managerjev v podjetju Zarja Elektronika pri vprašanju, kako rešujejo 

konkretne probleme pri svojem delu 

 Povprečna ocena 
[1-5] 

Standardni 
odklon 

Pri pripravi strateškega poslovnega načrta  si pomagam 
z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,7 0,89 

Pri pogajanju s kupci si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,4 0,92 

Pri reševanju reklamacij si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,3 0,96 

Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,2 0,71 

Pri pripravi strateškega plana si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki.  

3,2 1,10 

Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,1 0,76 

Pri odločanju o nagrajevanju delavcev si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,0 0,49 

Pri uvajanju novih sistemov tehnične zaščite v prakso si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,8 0,94 

Pri sprejemanju organizacijskih ukrepov si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,7 0,77 

Pri odločanju o razvoju novega izdelka si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,3 1,08 

Pri načrtovanju kontrole kakovosti  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,3 0,97 

Pri odločanju o cenovni politiki si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,2 0,65 

Pri načrtovanju obsega prodaje si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,0 0,77 

Pri pripravi poro čila o kakovosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki.  

2,0 0,59 

Pri izbiri dobavitelja opreme si pomagam z objektivnimi 
/ subjektivnimi dejavniki. 

1,9 0,83 

Pri izdelavi ponudbene kalkulacije si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1,7 0,49 

Pri pripravi predkalkulacije stroškov montaže sistema 
tehnične zaščite si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1,6 0,50 

Pri pripravi finan čnega načrta  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1,6 0,85 

Pri razporejanju delavcev na montažo sistemov si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1,4 0,50 

Pri projektiranju kompleksnega sistema tehničnega 
varovanja si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,3 0,67 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 3, 2005 in Priloga 6 
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Ugotavljali smo ali se mnagerji pri konkretnih problemih odločajo na podlagi 
subjektivnih ali objektivnih dejavnikov ali mogoče v enaki meri obeh dejavnikov. V tem 
sklopu je bilo pripravljenih dvajset konkretnih problemov, ki so prikazani v tabeli 8 
skupaj s povprečnimi ocenami. V prilogi 6 je pa predstavljena frekvenčna porazdelitev 
ocen anketiranih managerjev. 
 
Pri reševanju konkretnih problemov so najvišjo povprečno oceno dobili naslednji 
odločitveni problemi, kar pomeni, da se managerji odločajo predvsem na podlagi 
subjektivnih dejavnikov:  

� Pri pripravi strateškega poslovnega načrta (povprečna ocena 3,7) 
� Pri pogajanju s kupci (povprečna ocena 3,4) 
� Pri reševanju reklamacij (povprečna ocena 3,3) 
� Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem (povprečna ocena 3,2) 
� Pri pripravi strateškega plana (povprečna ocena 3,2) 

 
 
Na drugi strani pa imamo naslednje odločitvene probleme, ko managerji v večji meri 
uporabljajo objektivne dejavnike. V povprečju so ocene nižje od 3, torej od srednje 
ocene. Ti problemi so: 

� Pri projektiranju kompleksnega sistema tehničnega varovanja (povprečna ocena 
1,3) 

� Pri razporejanju delavcev na montažo sistemov (povprečna ocena 1,4) 
� Pri pripravi finančnega načrta (povprečna ocena 1,6) 
� Pri pripravi predkalkulacije stroškov montaže (povprečna ocena 1,6) 
� Pri izdelavi ponudbene kalkulacije (povprečna ocena 1,7) 
� Pri izbiri dobavitelja opreme (povprečna ocena 1,9). 

 
Anketirani managerji se v sedmih odločitvenih problemih  odločajo pretežno na podlagi 
subjektivnih dejavnikov, v preostalih trinajstih odločitvenih problemih pa na osnovi 
objektivnih dejavnikov. Pri slednjih odločitvenih problemih imajo managerji na 
razpolago dovolj kvantitativnih podatkov in informacij, da se lahko odločajo na podlagi 
objektivnih dejavnikov. Na drugi strani pa so odločitveni problemi, ki zahtevajo od 
managerja tudi subjektivno oceno problema in odločanje na podlagi subjektivnih 
dejavnikov. 
 
 
6.2.1.5 Dejavniki, ki vplivajo na kakovost odločanja 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki za katere managerji 
smatrajo, da so za sprejetje kakovostnih odločitev najpomembnejši. Iz štirinajstih 
podanih dejavnikov iz skupine subjektivnih in objektivnih dejavnikov je vsak 
anketiranec izbral tri dejavnike. 
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Iz odgovorov v tabeli 9 vidimo, da je razumska inteligenca pri managerjih v podjetju 
Zarja Elektronika na prvem mestu, kot dejavnik, ki je najpomembnejši za kakovostno 
odločanje. S tem se strinja 50 % anketirancev. Naslednji dejavnik je dobra informiranost  
(44,4 %), sledi znanje intuitivne presoje (33,3 %) in poznavanje analitičnih orodij (33,3 
%).  
 
Kot najmanj pomembne dejavnike so managerji iz podjetja Zarja Elektronika navedli: 
razpoložljivost informacijske tehnologije, za podporo odločanju (0 % anketiranih 
managerjev), etika in vrednote (5,6 %), formalna moč (11,1 %) ter občutek za 
odgovornost (11,1 %).  
 
Tabela 9: Rangiranje dejavnikov po pomembnosti vplivanja na kakovostno odločanje 

Dejavniki Število glasov Delež anketirancev 
razumska inteligentnost  9 50,0% 

dobra informiranost 8 44,4% 

znanje intuitivne presoje  6 33,3% 

poznavanje analitičnih orodij 6 33,3% 

čustvena inteligentnost  4 22,2% 

izkušnje  4 22,2% 

dobro psihično stanje  3 16,7% 

sistemski pristop pri odločanju 3 16,7% 

ciljna usmerjenost 3 16,7% 

pogled na stvari iz celote 3 16,7% 

občutek za odgovornost  2 11,1% 

formalna moč  2 11,1% 

etika in vrednote  1 5,6% 

razpoložljivost informacijske tehnologije 
za podporo odločanju 

0 0,0% 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 4, 2005 

 
Pri rezultatih je zanimivo to, da je dejavnik etika in vrednote na predzadnjem mestu in da 
je informacijska tehnologija tako malo pomembna. Za slednji dejavnik se ni odločil nihče 
od 18 anketirancev. Po vsebini podoben dejavnik, dobra informiranost, je pa po oceni 
managerjev drugi najpomembnejši dejavnik. To lahko pomeni, da je prišlo zaradi 
podobnosti teh dveh dejavnikov do prenosa ocen k dejavniku dobra informiranost. 
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6.2.2 Konkurenčna podjetja 

Najprej podajamo demografske značilnosti anketiranih managerjev iz konkurenčnih 
podjetij in sicer glede na spol, starost, izobrazbo in delovno mesto. 
 
 
6.2.2.1 Splošne in demografske značilnosti anketirancev  

Spol 
Med 53 anketiranci iz podjetij, ki se ukvarjajo s tehničnim varovanjem je bilo 34 moških 
(64,2 %) in 19 žensk (35,8 %).  
 
Tabela 10 :Struktura anketirancev po spolu 

Spol Število Delež 
Ženske 19 35,8 

Moški 34 64,2 

Skupaj 53 100 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 7 

 
 

Starostna struktura 
Največ anketirancev je v starostni skupini od 31 do 40 let (41,5%), na drugi strani pa jih 
je najmanj v skupini starejših od 61 let in mlajših od 30 let.  
 
 
Tabela 11: Starostna struktura anketirancev 

Starost Število Delež 
18-30 let 5 9,4% 

31-40 let 22 41,5% 

41-50 let 15 28,3% 

51-60 let 8 15,1% 

61 let in več 3 5,7% 

Skupaj 53 100,0% 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 7 

 
 

Zaklju čena izobrazba 
Največ anketirancev in s tem tudi vodstvenih delavcev ima  doseženo visoko stopnjo 
izobrazbe (39,7%). Na anketo so odgovorili tudi trije, ki imajo dokončan specialistični 
študij, magisterij ali doktorat. Preostali del managerske strukture pa zasedajo višje in 
visoko izobraženi managerji. Anketirancev z zgolj osnovno šolo pa v raziskavi ni.  
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Tabela 12: Struktura  anketirancev po zaključeni izobrazbi 

Zaklju čena 
izobrazba 

Število Delež 

osnovna izobrazba 0 0,0% 

srednja izobrazba 16 30,2% 

višja izobrazba 13 24,5% 

visoka izobrazba 21 39,6% 

magisterij, doktorat 3 5,7% 

Skupaj 53 100,0% 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 7 

 
 

Delovno mesto 
Največ anketirancev , ki so odgovorili na anketo se je identificiralo kot vodje oddelkov  
in sicer 20 (37,7 %). Na anketo so odgovorili tudi 3 direktorji oz.člani uprave. Med 
anketiranci je samo 15,1 % operativnih vodij. 
 

 

Tabela 13: Struktura  anketirancev po hierarhiji v podjetju 

Delovno mesto Število Delež 
direktor, član uprave 3 5,7% 

vodja poslovne enote 15 28,3% 

vodja oddelka 20 37,7% 

vodja delovne skupine 7 13,2% 

operativni vodja 8 15,1% 

Skupaj 53 100,0% 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 5, 2005 in Priloga 7 

 
 
6.2.2.2 Vloga subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri sprejemanju strateških, 

taktičnih in operativnih odločitev 

Kot je bilo že rečeno smo vlogo subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri sprejemanju 
strateških, taktičnih in operativnih odločitev, ugotavljali z izbiro najustreznejše trditve v  
prvem sklopu anketnega vpašalnika.  
 
Iz tabele 14 vidimo, da se managerji v konkurenčnih podjetjih, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo tehničnega varovanja odločajo pretežno na osnovi objektivnih dejavnikov. 
Povprečna ocena pri sprejemanju strateških odločitev je 2,9, pri taktičnih odločitvah 2,8 
in pri operativnih odločitvah 2,3. To pomeni, da managerji pri vseh vrstah odločitev, 
poleg subjektivnih dejavnikov, v glavnem upoštevajo objektivne dejavnike. Delež 
objektivnih dejavnikov je v povprečju večji, kajti srednja vrednost je pri oceni 3. 
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Tabela 14: Ocene anketirancev pri vprašanju, na podlagi katerih dejavnikov se odločajo 

pri strateških, taktičnih in operativnih odločitvah 

Ravni odločanja Povprečna ocena 
[1-5] 

Standardni odklon 

Strateške odločitve sprejemam na podlagi 
objektivnih/ subjektivnih dejavnikov. 

2,9 0,97 

Takti čne odločitve sprejemam na podlagi 
objektivnih/ subjektivnih dejavnikov. 

2,8 0,85 

Operativne odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,3 1,12 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 1, 2005 in Priloga 8 

 
Ugotavljali smo tudi variabilnost posameznih ocen s standardnim odklonom. Višja je 
vrednost za standardni odklon bolj so ocene neusklajene (v večji meri variirajo okrog 
povprečne vrednosti). Iz tabele 14 vidimo, da je bil iz dobljenih ocen izračunan najvišji 
standardni odklon pri operativnih odločitvah in najmanjši pri taktičnih odločitvah. Pri 
vprašanju, ki se nanaša na strateške odločitve je 68 % odgovorov v intervalu ocen 2,9 ± 
0,97 (interval 1,93 – 3,87).  Pri vprašanju, ki se nanaša na taktične odločitve je 68 % 
odgovorov v intervalu ocen 2,8 ± 0,85. Pri vprašanju, ki se nanaša na operativne 
odločitve pa je 68 % odgovorov v intervalu ocen 2,3 ± 1,12.   
 
Slika 23: Prikaz uporabe objektivnih in subjektivnih dejavnikov pri sprejemanju strateških, 

taktičnih in operativnih odločitev v konkurenčnih podjetjih 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Strateške
odločitve

Taktične
odločitve

Operativne
odločitve

Subjektivni

Objektivni

 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 1, 2005 in Priloga 8 

 
 
Dobljene povprečne ocene iz tabele 14 so prikazane v nekoliko drugačni obliki na sliki 
23. Ocene od 1 do 5 na dvopolni lestvici smo pretvorili v deleže. Ocena 1 na grafu 
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predstavlja 0%, ocena 5 pa 100%. Ekvivalentno tema dvema ocenama so pretvorjene v 
deleže tudi ostale ocene. Na grafu so prikazane ocene in sicer v obliki razmerja 
objektivnih nasproti subjektivnim ocenam. Vidimo lahko, da se managerji odločajo v 
večji meri na podlagi objektivnih dejavnikov pri vseh vrstah odločitev. 
 
 
 
6.2.2.3 Odločanje v posameznih odločitvenih primerih 

Vlogo subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri odločitvenih procesih v različnih 
situacijah smo ugotavljali s trditvami pod številko 2 v anketnem vprašalniku.  
 
 Tabela 15: Ocene anketirancev pri vprašanju, kako se odločajo pri posameznih 

odločitvenih primerih 

 Ocena [1-5] Standardni 
odklon 

V primeru, ko je napravljenih več analiz in so 
si rezultati nasprotujoči med seboj si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,8 0,77 

V primeru, ko imamo več dobrih alternativ , z 
dobrimi argumenti za vsako si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,5 1,28 

V primeru, ko je čas omejen in smo pod 
časovnim pritiskom, da se je treba hitro odločiti 
si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

3,1 0,86 

V primeru, ko gre za visoko stopnjo 
negotovosti si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,9 0,91 

V primeru, ko nimam podobnih primerov od 
prej  si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,8 0,98 

V primeru, ko so rezultati dobljeni s pomočjo 
nove metode, v katero obstaja dvom glede 
verodostojnosti si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,6 1,03 

V primeru, ko imam na razpolago dovolj 
kvantitativnih številskih podatkov si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1,6 0,99 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 2, 2005 in Priloga 9 
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Iz odgovorov smo lahko ugotovili, da se managerji v podjetjih, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo tehničnega varovanja v največji meri poslužujejo subjektivnih dejavnikov v 
primerih, ko je napravljenih več analiz in so si rezultati nasprotujoči med seboj, ko 
imamo več dobrih alternativ, z dobrimi argumenti za vsako, ko je čas omejen in smo pod 
časovnim pritiskom, da se je treba hitro odločiti. Objektivnih dejavnikov pa se v največji 
meri poslužujejo v primerih, ko imajo na razpolago dovolj kvantitativnih številskih 
podatkov, ko so rezultati dobljeni s pomočjo nove metode, v katero obstaja dvom glede 
verodostojnosti in v primeru ko nimajo podobnih primerov od prej. Glej tabelo 15 in 
prilogo 9. 
 
Subjektivni dejavniki so v večji meri navzoči v primerih, ko je napravljenih več analiz in 
so si rezultati nasprotujočih med seboj (povprečna ocena 3,8), ), v primeru, ko imamo 
več dobrih alternativ, z dobrimi argumenti za vsako (povprečna ocena 3,5) in v primeru 
ko je čas omejen in smo pod časovnim pritiskom za odločanje (povprečno ocno 3,1). 
Omenjeni trije primeri so ocenjeni višje, kot je srednja ocena 3. Objektivni dejavniki so 
pa v večji meri navzoči v primerih, ko gre za visoko stopnjo negotovosti (povprečna 
ocena 2,9), v primeru ko nimam podobnih primerov od prej (povprečna ocena 2,8), v 
primeru, ko so rezultati dobljeni s pomočjo nove metode, v katero obstaja dvom o 
verodostojnosti (povprečna ocena 2,6). V največji meri, pa so objektivni dejavniki 
navzoči v primeru, ko imam na razpolago dovolj kvantitativnih številskih podatkov 
(povprečna ocena 1,6).  
 
Variabilnost odgovorov, managerjev iz konkurenčnih podjetij, smo ocenjevali s 
standardnim odklonom. Ugotovili smo, da so posamezne ocene najmanj variirale 
(standardni odklon najnižji) v odločitvenem primeru, ko je napravljenih več analiz in so 
si rezultati nasprotujoči med seboj (standardni odklon 0,77). Na drugi strani smo najvišjo 
variabilnost ocene zasledili v odločitvenem primeru, ko imamo več dobrih alternativ, z 
dobrimi argumenti za vsako (standardni odklon 1,28). 
 
 
 
6.2.2.4 Odločanje pri reševanju konkretnih problemov 

V tretjem sklopu vprašanj oz. trditev nas je zanimalo, kako se managerji odločajo v 
konkretnih primerih, ki so značilni za podjetja, ki se ukvarjajo s tehničnim varovanjem.  
 
Ugotavljali smo ali se managerji pri konkretnih problemih odločajo na podlagi 
subjektivnih ali objektivnih dejavnikov ali mogoče v enaki meri obeh dejavnikov. V tem 
sklopu je bilo pripravljenih dvajset konkretnih problemov, ki so prikazani v tabeli 16 
skupaj s povprečnimi ocenami. V prilogi 10 je pa predstavljena frekvenčna porazdelitev 
ocen anketiranih managerjev. 
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Tabela 16: Ocene managerjev v konkurenčnih podjetjih, ki se ukvarjajo z dejavnostjo 

tehničnega varovanja pri vprašanju, kako rešujejo konkretne probleme pri svojem delu 

 Povprečna ocena 
[1-5] 

Standardni 
odklon 

Pri reševanju reklamacij si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

4,4 0,76 

Pri pogajanje s kupci si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

4,0 0,85 

Pri odločanju o nagrajevanju delavcev si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,9 0,95 

Pri razporejanju delavcev na montažo sistemov si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,6 1,06 

Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,4 0,92 

Pri načrtovanju kontrole kakovosti  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,3 1,02 

Pri načrtovanju obsega prodaje si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,3 0,81 

Pri pripravi poro čila o kakovosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,1 0,50 

Pri sprejemanju organizacijskih ukrepov si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,0 0,94 

Pri priprava strateškega poslovnega načrta  si pomagam 
z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,8 1,21 

Pri izdelavi ponudbene kalkulacije si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,7 0,88 

Pri uvajanju novih sistemov tehnične zaščite v prakso si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,7 0,65 

Pri odločanju o cenovni politiki si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,7 1,23 

Pri izbiri dobavitelja opreme si pomagam z objektivnimi 
/ subjektivnimi dejavniki.  

2,7 1,16 

Pri odločanju o razvoju novega izdelka si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,6 0,60 

Pri pripravi strateškega plana si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki.  

2,3 0,96 

Pri pripravi predkalkulacij stroškov montaže  sistema 
tehnične zaščite si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,3 0,98 

Pri projektiranju kompleksnega sistema tehničnega 
varovanja si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,3 1,24 

Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,1 1,01 

Pri pripravi finan čnega načrta  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,0 0,82 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 3, 2005 in Priloga 10 
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Iz tabele 16 vidimo, da se managerji iz konkurenčnih podjetij pri reševanju naslednjih 
konkretnih problemov v večji meri odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov:  

� Pri reševanju reklamacij (povprečna ocena 4,4) 
� Pri pogajanje s kupci (povprečna ocena 4,0) 
� Pri odločanju o nagrajevanju delavcev (povprečna ocena 3,9) 
� Pri razporejanju delavcev na montažo sistemov (povprečna ocena 3,6) 
� Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem (povprečna ocena 3,4) 

 
Na drugi strani pa imamo naslednje odločitvene probleme, ko managerji v večji meri 
uporabljajo objektivne dejavnike. V povprečju so ocene nižje od 3, torej od srednje 
ocene. Ti problemi so: 

� Pri pripravi finančnega načrta (povprečna ocena 2,0) 
� Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela (povprečna ocena 2,1) 
� Pri projektiranju kompleksnega sistema tehničnega varovanja (povprečna ocena 

2,3) 
� Pri pripravi predkalkulacij stroškov montaže sistema tehnične zaščite (povprečna 

ocena 2,3) 
� Pri pripravi strateškega plana (povprečna ocena 2,3) 

 
Pri slednjih odločitvenih problemih imajo managerji na razpolago dovolj kvantitativnih 
podatkov in informacij, da se lahko odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov. 
 
Skupno vzeto je, da se anketirani managerji v devetih odločitvenih problemih odločajo 
pretežno na podlagi subjektivnih dejavnikov, v preostalih enajstih odločitvenih 
problemih pa na osnovi objektivnih dejavnikov.  
 
 
6.2.2.5 Dejavniki, ki vplivajo na kakovost odločanja 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki za katere managerji 
smatrajo, da so za sprejetje kakovostnih odločitev najpomembnejši. Iz štirinajstih 
podanih dejavnikov iz skupine subjektivnih in objektivnih dejavnikov je vsak 
anketiranec izbral tri dejavnike. 
 
Iz odgovorov v tabeli 17 vidimo, da je dobra informiranost pri managerjih iz 
konkurenčnih podjetij, na prvem mestu, kot dejavnik, ki je najpomembnejši za 
kakovostno odločanje. S tem se strinja skoraj 50 % anketirancev. Naslednji dejavnik je 
ciljna usmerjenost, sledi znanje intuitivne presoje in razumska inteligenca. Za dejavnik 
intuitivne presoje se je odločilo skoraj 40 % anketirancev, kar pomeni, da nekateri 
poznajo in uporabljajo intuicijo pri odločanju. Dejavnik ciljna usmerjenost je dobil 
glasove od 43,4 %  managerjev. 
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Kot najmanj pomembna dejavnika za kakovostno odločanje so managerji iz 
konkurenčnih podjetij navedli: občutek za odgovornost in pogled na stvari iz celote. Na 
ta dva dejavnika je stavilo 7,5 % managerjev. Za dejavnik dobro psihično stanje se je 
odločilo 9,4 % managerjev. 
 

Tabela 17: Rangiranje dejavnikov po pomembnosti vplivanja na kakovostno odločanje 

Dejavniki Število glasov Delež anketirancev 
dobra informiranost 26 49,1% 

ciljna usmerjenost 23 43,4% 

znanje intuitivne presoje  21 39,6% 

razumska inteligentnost  17 32,1% 

sistemski pristop pri odločanju 13 24,5% 

čustvena inteligentnost  11 20,8% 

izkušnje  9 17,0% 

poznavanje analitičnih orodij 7 13,2% 

etika in vrednote  7 13,2% 

formalna moč  6 11,3% 

razpoložljivost informacijske tehnologije 
za podporo odločanju 

6 11,3% 

dobro psihično stanje  5 9,4% 

pogled na stvari iz celote 4 7,5% 

občutek za odgovornost  4 7,5% 
Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 4, 2005 
 

 
Dobri informiranosti dajejo managerji največji pomen in smatrajo, da je ta 
najpomembnejši dejavnik za kakovostno odločanje. Po vsebini podobnemu dejavniku, 
razpoložljivost informacijske tehnologije pa managerji ne dajejo večjega pomena, 
(11,3%) čeprav je lahko prišlo zaradi podobnosti teh dveh dejavnikov, do distribucije 
ocen k dejavniku dobra informiranost. Pri konkurenčnih podjetjih je zelo malo 
pomemben dejavnik občutek za odgovornost, kar lahko pomeni, da so pri odločanju 
pomembnejši ekonomski in drugi kriteriji.   
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6.2.3 Primerjalna analiza med podjetjem Zarja Elektronika in konkuren čnimi 
podjetji 

V primerjalnih tabelah 18, 19 in 20 so zbrana ključna spoznanja raziskave, o pomenu in 
prisotnosti subjektivnih in objektivnih dejavnikov, ki smo jo izvedli na vzorcu 18 
anketiranih managerjev iz Zarje Elektronike in 53 anketiranih managerjev iz 
konkurenčnih podjetji, iz dejavnosti tehničnega varovanja.  
 
V sklopu primerjalne analize nas je pri vsaki trditvi iz vprašalnika zanimalo, ali obstajajo 
razlike med ocenami managerjev iz podjetja Zarja Elektronika in managerji v 

konkurenčnih podjetjih. Zato smo napravili χ2 test povezanosti, pri vsaki trditvi iz 
anketnega vprašalnika. V tabelah 18, 19 in 20 so prikazani tudi rezultati analize 
statistične povezanosti. V prvem stolpcu so vprašanja iz vprašalnika, v drugem so 
prikazane povprečne ocene managerjev iz Zarje Elektronike, v tretjem ocene managerjev 
iz konkurenčnih podjetij, v četrtem stolpcu so prikazane točne stopnje značilnosti 
(vrednost p). V petem stolpcu je prikazana ugotovitev ali se na podlagi točne stopnje 
značilnosti preizkusa, sprejme hipoteza Ho (pri posamezni trditvi ne obstaja statistično 
pomembna povezanost med ocenami managerjev iz podjetja Zarja Elektronika in 
ocenami managerjev iz konkurenčnih podjetji)  ali se hipoteza Ho zavrne. V šestem 
stolpcu je pa na podlagi sklepa o sprejetju ničelne hipoteze, napisana ugotovitev ali 
obstaja povezanost med ocenami managerjev iz podjetja Zarja Elektronika in ocenami 
managerjev iz konkurenčnih podjetji ali ne. Analizo statistične povezanosti smo napravili 
pri stopnji preizkusa 0,05 (5%). Podrobnejši rezultati analize so prikazani v prilogi 11. 
 
 

Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema 
V tabeli 18 je prikazan povzetek rezultatov iz opravljene raziskave. Rezultati prvega 
sklopa vprašanj so si v marsičem podobni, seveda pa obstajajo tudi določene razlike. 
Managerji v podjetju Zarja Elektronika in konkurenčnih podjetjih se odločajo pretežno 
na podlagi objektivnih dejavnikov, tako pri sprejemanju strateških, taktičnih in 
operativnih odločitev. Opazna razlika med managerji iz podjetja Zarja Elektronika in 
managerji iz konkurenčnih podjetij je v tem, da se managerji iz konkurenčnih podjetji, ki 
se ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega varovanja, odločajo nekoliko bolj na podlagi 
subjektivnih dejavnikov kot v Zarja Elektronika.  
 

Strateške odločitve 
Managerji iz podjetja Zarja Elektronika in konkurenčnih podjetjih se pri sprejemanju 
strateških odločitev, odločajo pretežno na podlagi objektivnih dejavnikov (glej tabelo 
18). 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med 
spremenljivkama »Strateške odločitve sprejemam na podlagi objektivnih/ subjektivnih 
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dejavnikov« in med vrsto podjetja (Zarja Elektronika ali konkurenčna podjetja); to lahko 
trdimo pri točni stopnji značilnosti preizkusa 0,412 (glej tabelo 18 in prilogo 11). 
 
Tabela 18: Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema; 

primerjalna anliza med Zarjo Elektriniko in konkurenčnimi podjetji  

Vprašanja oz. trditve 
Zarja 
Elek. 

Konku. 
podjetja 

vrednost 
p 

Ho Povezanost 

      

1. Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema 
Strateške odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,7 2,8 0,412 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Takti čne odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,3 2,8 0,276 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Operativne odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,1 2,3 0,684 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 1 2005; Priloga 4, Priloga 8 in Priloga 11 

 

Takti čne odločitve 
Managerji v podjetju Zarja Elektronika in konkurenčnih podjetjih se pri sprejemanju 
taktičnih odločitev odločajo pretežno na podlagi objektivnih dejavnikov (glej tabelo 18). 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med 
spremenljivkama »Taktične odločitve sprejemam na podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov« in med vrsto podjetja (Zarja Elektronika ali konkurenčna podjetja); to lahko 
trdimo pri točni stopnji značilnosti preizkusa 0,276 (glej tabelo 18 in prilogo 11). 
 

Operativne odločitve 
Managerji v podjetju Zarja Elektronika in konkurenčnih podjetjih se pri sprejemanju 
operativnih odločitev odločajo pretežno na podlagi objektivnih dejavnikov (glej tabelo 
18). 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med 
spremenljivkama »Operativne odločitve sprejemam na podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov« in med vrsto podjetja (Zarja Elektronika ali konkurenčna podjetja); to lahko 
trdimo pri točni stopnji značilnosti preizkusa 0,684 (glej tabelo 18 in prilogo 11). 
 
 

Primeri, kjer uporabljam subjektivne oz. objektivne dejavnike  
V tabeli 19 smo prikazali primerjavo ocen med managerji iz podjetja Zarja Elektronika in 
konkurenčnimi podjetji, pri drugem sklopu vprašanj z naslovom »primeri, kjer 
uporabljam subjektivne oz. objektivne dejavnike«. Prikazali smo tudi ali obstaja 
ststistično značilna povezanost (pri stopnji značilnosti preizkusa 0,05). 
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Tabela 19: Primeri, kjer uporabljam subjektivne oz.objektivne dejavnike; primerjalna 

anliza med Zarjo Elektriniko in konkurenčnimi podjetji  

Vprašanja oz. trditve 
Zarja 
Elek. 

Konku. 
podjetja 

vrednost 
p 

Ho Povezanost 

      

2. Primeri, kjer uporabljam subjektivne oz.objektivne dejavnike 
V primeru, ko gre za visoko stopnjo 
negotovosti si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,7 2,9 0,095 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

V primeru, ko je čas omejen in smo 
pod časovnim pritiskom, da se je treba 
hitro odločiti si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,3 3,1 0,682 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

V primeru, ko nimam podobnih 
primerov od prej  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,1 2,8 0,359 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

V primeru, ko je napravljenih več 
analiz in so si rezultati nasprotujoči 
med seboj si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,5 3,8 0,000 
Ho 

zavrnemo 

obstaja 

povezanost 

V primeru, ko so rezultati dobljeni s 
pomočjo nove metode, v katero 
obstaja dvom glede verodostojnosti si 
pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,1 2,6 0,000 
Ho 

zavrnemo 

obstaja 

povezanost 

V primeru, ko imamo več dobrih 
alternativ , z dobrimi argumenti za 
vsako si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1,9 3,5 0,002 
Ho 

zavrnemo 

obstaja 

povezanost 

V primeru, ko imam na razpolago 
dovolj kvantitativnih številskih 
podatkov si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1,1 1,6 0,210 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 2, 2005; Priloga 5, Priloga 9 in Priloga 11 

 
Managerji se v največji meri odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov v primerih, ko 
je visoka stopnja negotovosti in ko je omejen čas za odločanje (managerji pri Zarji 
Elektronika) ter  takrat, ko so si rezultati iz analiz med seboj nasprotujoči in ko imajo 
managerji več dobrih alternativ (managerji iz ostalih podjetji, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo tehničnega varovanja).  
Na podlagi objektivnih dejavnikov pa se managerji odločajo, ko imajo več dobrih 
alternativ in dovolj kvantitativnih številskih podatkov (managerji iz podjetja Zarja 
Elektronika) ter takrat, ko so rezultati dobljeni s pomočjo nove vprašljive metode in ko 
imajo dovolj kvantitativnih številskih podatkov (managerji iz ostalih podjetji, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega varovanja). 
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χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med ocenami 
managerjev iz podjetja Zarja Elektronika in ocenami managerjev iz konkurenčnih 
podjetji v naslednjih primerih:  
� v primeru, ko gre za visoko stopnjo negotovosti (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,095). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj 
kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov.  

 
� V primeru, ko je čas omejen in smo pod časovnim pritiskom (točna stopnja značilnost 

preizkusa p=0,682). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih 
podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi objektivnih 
dejavnikov.  

 
� V primeru, ko nimam podobnih primerov od prej (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,359). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj 
kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov.   

 
� V primeru, ko imam na razpolago dovolj kvantitativnih številskih podatkov (točna 

stopnja značilnost preizkusa p=0,210). Pri reševanju tega problema se managerji v 
konkurenčnih podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi 
subjektivnih dejavnikov.   

 
Pri ostalih odločitvenih primerih smo zaznali statistično povezanost pri stopnji 
značilnosti preizkusa 0,05. Točne stopnje značilnosti preizkusa so prikazane v tabeli 19 
in prilogi 11. 

 
 

Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih  problemov 
V tabeli 20 smo prikazali primerjavo ocen med managerji iz podjetja Zarja Elektronika in 
konkurenčnimi podjetji, pri reševanju konkretnih problemov. Prikazali smo tudi ali 
obstaja ststistično značilna povezanost (pri stopnji značilnosti preizkusa 0,05).  
 
Managerji iz podjetja Zarja Elektronika se odločajo v največji meri na podlagi 
subjektivnih dejavnikov, pri reševanju naslednjih konkretnih problemov: pri pripravi 
strateškega poslovnega načrta, pri pogajanju s kupci in pri reševanju reklamacij.  
V konkurenčnih podjetjih pa pri reševanju naslednjih konkretnih problemov: pri 
reševanju reklamacij, pri pogajanju s kupci in pri odločanju o nagrajevanju delavcev. 
 
 
 
 
 



 

 82 

Tabela 20: Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov; 

primerjalna anliza med Zarjo Elektriniko in konkurenčnimi podjetji  

Vprašanja oz. trditve 
Zarja 
Elek. 

Konku. 
podjetja 

vrednost 
p 

Ho Povezanost 

      

3. Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov 
Pri priprava strateškega poslovnega 
načrta  si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,7 2,8 0,513 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Pri odločanju o razvoju novega 
izdelka si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,3 2,6 0,005 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri uvajanju novih sistemov tehnične 
zaščite v prakso si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,8 2,7 0,400 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Pri projektiranju kompleksnega 
sistema tehničnega varovanja si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,3 2,3 0,009 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri izdelavi ponudbene kalkulacije si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,7 2,7 0,000 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri odločanju o cenovni politiki si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,2 2,7 0,033 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri pogajanjih s kupci si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,4 4,0 0,144 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 
Pri načrtovanju obsega prodaje si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,0 3,3 0,000 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri izbiri dobavitelja opreme si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki.  

1,9 2,7 0,031 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri razporejanju delavcev na montažo 
sistemov si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1,4 3,6 0,000 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri pripravi pred kalkulacij stroškov 
montaže sistema tehnične zaščite si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,6 2,3 0,074 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Pri pripravi poro čila o kakovosti dela 
si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,0 3,1 0,000 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri reševanju reklamacij si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,3 4,4 0,000 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 
Pri sprejemanju organizacijskih 
ukrepov si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,7 3,0 0,221 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 
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Pri odločanju o nagrajevanju delavcev 
si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,0 3,9 0,001 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri načrtovanju kontrole kakovosti  si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,3 3,3 0,022 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri odločanju o poslovnem 
sodelovanju s partnerjem si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,2 3,4 0,486 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Pri pripravi finan čnega načrta  si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,6 2,0 0,139 
Ho 

sprejmemo 
ni 

povezanosti 

Pri pripravi strateškega plana si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki.  

3,2 2,3 0,031 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela 
si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,1 2,1 0,002 
Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 3, 2005; Priloga 6, Priloga 10 in Priloga 11 
 

 
Managerji iz podjetja Zarja Elektronika se odločajo v največji meri na podlagi 
objektivnih dejavnikov pri reševanju naslednjih konkretnih problemov: pri projektiranju 
kompleksnega sistema tehničnega varovanja, pri razporejanju delavcev na montažo 
sistemov, pri pripravi finančnega načrta in pri pripravi predkalkulacij stroškov montaže. 
V konkurenčnih podjetjih pa pri reševanju naslednjih konkretnih problemov: pri pripravi 
finančnega načrta, pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela, pri projektiranju kompleksnega 
sistema tehničnega varovanja. 
 

χ2 test povezanosti pokazal, da obstajajo statistično pomembne razlike med ocenami 
managerjev iz podjetja Zarja Elektronika in ocenami managerjev iz konkurenčnih 
podjetjih pri naslednjih odločitvenih problemih: 
� Pri pripravi strateškega poslovnega načrta (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,513). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj 
kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov.   

 
� Pri uvajanju novih sistemov tehnične zaščite (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,400). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj 
kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov.   

 
� Pri pogajanjih s kupci (točna stopnja značilnost preizkusa p=0,144). Pri reševanju 

tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj kot v podjetju Zarja 
Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov.   
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� Pri pripravi predkalkulacij stroškov montaže (točna stopnja značilnost preizkusa 
p=0,074). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj 
kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov. 

 
� Pri sprejemanju organizacijskih ukrepov (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,221). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj 
kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov. 

 
� Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem (točna stopnja značilnost 

preizkusa p=0,486). Pri reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih 
podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih 
dejavnikov. 

 
� Pri pripravi finančnega načrta (točna stopnja značilnost preizkusa p=0,139). Pri 

reševanju tega problema se managerji v konkurenčnih podjetjih bolj kot v podjetju 
Zarja Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov.  

 
Pri ostalih odločitvenih problemih smo zaznali statistično povezanost pri stopnji 
značilnosti preizkusa 0,05. Točne stopnje značilnosti preizkusa so prikazane v tabeli 20 
in prilogi 11. 

 
Iz rezultatov lahko sklenemo, da se managerji pri posameznih odločitvenih problemih 
odločajo bolj na podlagi objektivnih dejavnikov in da se pri posameznih odločitvenih 
problemih odločajo bolj na podlagi objektivnih dejavnikov, odvisno od okoliščin, 
razpoložljivosti informacij in razpolaga časa za odločanje. 
 
 
 

6.2.4 Primerjalna analiza med podjetjem Zarja Elektronika in uspešnimi 
konkurenčnimi podjetji 

Proučevanje vloge in prisotnosti subjektivnih in objektivnih dejavnikov pri odločitvenih 
procesih lahko sklenemo s statistično analizo povezanosti ocen managerjev iz podjetja 
Zarja Elektronika in ocen managerjev iz bolj uspešnih konkurenčnih podjetij. Kot kriterij 
za ločevanje podjetij na bolj uspešna in ostale smo uporabili kazalnik ROE (donos na 
vloženi kapital). V skupino bolj uspešnih podjetij smo uvrstili podjetja, ki imajo višji 
ROE kot 1%.  V vzorcu bolj uspešnih podjetij je 32 ocen managerjev. 
 
Pri vsaki trditvi iz prvega in tretjega sklopa vprašalnika nas je zanimalo ali obstajajo 
razlike med ocenami managerjev v podjetju Zarja Elektronika in ocenami managerjev v 

bolj uspešnih konkurenčnih podjetjih. Zato smo napravili χ2 test povezanosti. V tabelah 
21 in 22 smo prikazali tudi rezultate analize statistične povezanosti. Analizo statistične 
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povezanosti smo napravili pri stopnji preizkusa 0,05 (5%). Podrobnejši rezultati analize 
so prikazani v prilogi 12. 
 
 

Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema 
Napravili smo primerjalno analizo med ocenami managerjev v bolj uspešnih 
konkurenčnih podjetjih in podjetjem Zarja Elektronika, za strateške, taktične in 
operativne odločitve. V stolpcu, uspešna podjetja, je pri vsaki trditvi v oklepaju navedena 
tud povprečna ocena vseh managerjev iz konkurenčnih podjetij. 
 
 

Strateške odločitve 
Managerji v bolj uspešnih konkurenčnih podjetjih se pri sprejemanju strateških odločitev,  
odločajo pretežno na podlagi subjektivnih dejavnikov (glej tabelo 21). Povprečna ocena 
managerjev iz bolj uspešnih podjetij (3,2) je višja (odločajo se bolj na podlagi 
subjektivnih dejavnikov) kot pri vzorcu anketiranih managerjev iz podjetja Zarja 
Elektronika (2,7). 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med 
spremenljivkama »Strateške odločitve sprejemam na podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov« in med vrsto podjetja (podjetje Zarja Elektronika ali bolj uspešna 
konkurenčna podjetja); to lahko trdimo pri točni stopnji značilnosti preizkusa 0,487 (glej 
tabelo 21 in prilogo 12). 
 
Tabela 21: Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema; 

primerjalna anliza med Zarjo Elektriniko in bolj uspešnimi konkurenčnimi podjetji  

Vprašanja oz. trditve 
Zarja 
Elek. 

Uspešna 
podjetja 

vrednost 
p 

Ho Povezanost 

      

1. Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema 
Strateške odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,7 
3,2 

(2,9) 
0,487 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Takti čne odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,3 
2,8 

(2,8) 
0,293 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Operativne odločitve sprejemam na 
podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

2,1 
1,9 

(2,3) 
0,019 

Ho 

zavrnemo 

obstaja 

povezanost 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 1, 2005; Priloga 4, Priloga 8 in Priloga 12 
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Takti čne odločitve 
Managerji v bolj uspešnih konkurenčnih podjetjih se pri sprejemanju taktičnih odločitev,  
odločajo pretežno na podlagi objektivnih dejavnikov (glej tabelo 22). Povprečna ocena 
managerjev iz bolj uspešnih podjetij (2,8) je višja (odločajo se bolj na podlagi 
subjektivnih dejavnikov) kot pri vzorcu anketiranih managerjev iz podjetja Zarja 
Elektronika (2,3). 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna razlika med 
spremenljivkama »Taktične odločitve sprejemam na podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov« in med vrsto podjetja (Zarja Elektronika ali konkurenčna podjetja); to lahko 
trdimo pri točni stopnji značilnosti preizkusa 0,276 (glej tabelo 21 in prilogo 12). 
 
 

Operativne odločitve 
Managerji v bolj uspešnih konkurenčnih podjetjih se pri sprejemanju operativnih 
odločitev,  odločajo pretežno na podlagi objektivnih dejavnikov (glej tabelo 22). 
Povprečna ocena managerjev iz bolj uspešnih podjetij (1,9)  je nižja (odločajo se bolj na 
podlagi objektivnih dejavnikov) kot pri vzorcu anketiranih managerjev iz podjetja Zarja 
Elektronika (2,1). 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembna povezanost med 
spremenljivkama »Operativne odločitve sprejemam na podlagi objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov« in med vrsto podjetja (Zarja Elektronika ali bolj uspešna konkurenčna 
podjetja); to lahko trdimo pri točni stopnji značilnosti preizkusa 0,019 (glej tabelo 21 in 
prilogo 12). 
 
 

Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih  problemov 
Napravili smo primerjalno analizo med ocenami managerjev v bolj uspešnih 
konkurenčnih podjetjih in Zarjo Elektroniko za konkretne odločitvene probleme. V tabeli 
22 so prikazani rezultati analize. V stolpcu, uspešna podjetja, je pri vsaki trditvi v 
oklepaju navedena tud povprečna ocena vseh managerjev iz konkurenčnih podjetij. 
 

χ2 test povezanosti je pokazal, da obstaja statistično pomembne razlike med ocenami 
managerjev v Zarji Elektronika in ocenami managerjev v bolj uspešnih konkurenčnih 
podjetjih pri naslednjih odločitvenih problemih: 
� Pri pripravi strateškega poslovnega načrta (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,390). Pri reševanju tega problema se managerji v bolj uspešnih konkurenčnih 
podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih 
dejavnikov.  
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Tabela 22: Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov; 

primerjalna anliza med Zarjo Elektriniko in bolj uspešnimi  konkurenčnimi podjetji  

Vprašanja oz. trditve 
Zarja 
Elek. 

Uspešna 
podjetja 

vrednost 
p 

Ho Povezanost 

      

3. Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov 
Pri priprava strateškega poslovnega 
načrta  si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,7 
2,8  

(2,8) 
0,390 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Pri odločanju o razvoju novega 
izdelka si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,3 
2,5 

(2,6) 
0,049 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri uvajanju novih sistemov tehnične 
zaščite v prakso si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,7 
2,6 

(2,8) 
0,393 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Pri projektiranju kompleksnega 
sistema tehničnega varovanja si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,3 
1,9 

(2,3) 
0,041 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri izdelavi ponudbene kalkulacije si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,7 
2,7 

(2,7) 
0,002 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri odločanju o cenovni politiki si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,2 
2,8 

(2,7) 
0,049 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri pogajanjih s kupci si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,4 
3,9 

(4,0) 
0,183 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Pri načrtovanju obsega prodaje si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,0 
3,0 

(3,3) 
0,001 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri izbiri dobavitelja opreme si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki.  

1,9 
2,5 

(2,7) 
0,044 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri razporejanju delavcev na montažo 
sistemov si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1,4 
3,6 

(3,6) 
0,000 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri pripravi pred kalkulacij stroškov 
montaže sistema tehnične zaščite si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,6 
2,0 

(2,3) 
0,416 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Pri pripravi poro čila o kakovosti dela 
si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,0 
3,1 

(3,1) 
0,000 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri reševanju reklamacij si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3,3 
4,4 

(4,4) 
0,002 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 
Pri sprejemanju organizacijskih 
ukrepov si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

2,7 
3,0 

(3,0) 
0,038 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 
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Pri odločanju o nagrajevanju delavcev 
si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,0 
3,8 

(3,9) 
0,003 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri načrtovanju kontrole kakovosti  si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

2,3 
3,3 

(3,3) 
0,031 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri odločanju o poslovnem 
sodelovanju s partnerjem si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2,3 
3,4 

(2,8) 
0,342 

Ho 
sprejmemo 

ni 
povezanosti 

Pri pripravi finan čnega načrta  si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1,6 
2,2 

(2,0) 
0,041 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri pripravi strateškega plana si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki.  

2,1 
2,3 

(2,3) 
0,047 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela 
si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

3,1 
1,9 

(2,1) 
0,002 

Ho 

zavrnemo 
obstaja 

povezanost 

Vir: Priloga 1, Vprašalnik, vprašanje 3, 2005; Priloga 6, Priloga 10, Priloga 12 

 
� Pri uvajanju novih sistemov tehnične zaščite (točna stopnja značilnost preizkusa 

p=0,393). Pri reševanju tega problema se managerji v bolj uspešnih konkurenčnih 
podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi objektivnih 
dejavnikov.  

 
� Pri pogajanjih s kupci (točna stopnja značilnost preizkusa p=0,183). Pri reševanju 

tega problema se managerji v bolj uspešnih konkurenčnih podjetjih bolj kot v 
podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov. 

 
� Pri pripravi pred kalkulacij stroškov montaže sistema tehnične zaščite (točna stopnja 

značilnost preizkusa p=0,416). Pri reševanju tega problema se managerji v bolj 
uspešnih konkurenčnih podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na 
podlagi subjektivnih dejavnikov. 

 
� Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem (točna stopnja značilnost 

preizkusa p=0,342). Pri reševanju tega problema se managerji v bolj uspešnih 
konkurenčnih podjetjih bolj kot v podjetju Zarja Elektronika odločajo na podlagi 
subjektivnih dejavnikov. 

 
Pri ostalih odločitvenih problemih, na strateški ravni,  smo zaznali statistično povezanost 
pri stopnji značilnosti preizkusa 0,05. Točne stopnje značilnosti preizkusa so prikazane v 
tabeli 22 in prilogi 12. 
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7 SKLEPI 

V spreminjajočem se okolju, ko imamo opraviti z visoko razvito tehnologijo, je kljub 
temu ostalo odločanje v rokah človeka, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami 
upravlja poslovne sisteme. V magistrskem delu smo se zato osredotočili na področje 
odločanja, kajti le s kakovostnimi odločitvami lahko dosežemo ugoden poslovni rezultat. 
Za odločanje so pomembna različna dejstva s katerimi se srečujemo pri delovanju in 
poslovanju organizacije, še posebej bi povdarili subjektivne in objektivne dejavnike. 
Prav pomen in prisotnost objektivnih in subjektivnih dejavnikov v procesih odločanja je 
bilo naše področje obravnave, ker so tako eni kot drugi dejavniki pomembni za 
odločanje. 
 
Odločanje v podjetju je danes mnogo težje, kot je bilo še pred nekaj desetletji. Okolica se 
nenehno spreminja, prisotno je pomanjkanje zadostnih informacij, čas za odločanje je 
omejen, prisotna je velika stopnja negotovosti. Zahteva se pospešeno odločanje v vse 
krajšem času.  
 
Kakovost poslovnega odločanja se ocenjuje s treh temeljnih vidikov: ekonomike, etike in 
ugleda odločanja. V poslovni praksi predstavljajo ti vidiki dele sinergijske celote 
odločanja. 
 
Pri odločanju si managerji pomagajo z najrazličnejšimi metodami in modeli, ki jim 
razpoložljive podatke o problemu prikažejo v obliki uporabnih informacij. Vendar je 
veliko število poslovnih odločitev kvalitativne narave, pri čemer so kvantifikacije 
nemogoče ali ni časa za kakršnekoli racionalne analize ali ni popolnega znanja 
potrebnega za rešitev odločitvenega problema. 
 
Najvažnejša vloga vodje oz. managerja je odločanje, ne glede na to ali gre za rutinske 
odločitve ali za strateške odločitve, kajti uspeh je odvisen od kakovosti odločitve in 
zavzetosti za izvedbo. 
 
Odločitve za daljše časovno obdobje se sprejemajo predvsem na podlagi intuitivnih ocen 
in kvantitativnih analiz. Odločitve za krajše časovno obdobje se pa sprejemajo predvsem 
rutinsko in s pomočjo raznih modelov. 
 
Za odločanje so razviti različni pristopi in postopki odločanja, ki vsak na svoj način 
poudarjajo temeljne značilnosti in korake v odločitvenem procesu. Večina avtorjev o 
managementu in odločanju priznava pomen tako objektivnih kot subjektivnih dejavnikov 
v odločitvenem procesu, vendar pa je zelo malo implementacije v aplikativne rešitve. 
Oblikovali smo model celostne zasnove odločanja, ki vključuje tako objektivne 
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dejavnike (kvantitativnih številskih kazalcev iz analiz,..) kot subjektivne dejavnike in 
ocene pri sprejemanju odločitev. 
 
Napravili smo raziskavo podjetju Zarja Elektronika in v konkurenčnih podjetjih, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega varovanj. Podatki so nam dali naslednje rezultate in 
spoznanja. 
 
Če najprej vzamemo v obzir managerje iz podjetja Zarja Elektronika smo ugotovili, da se 
managerji iz podjetja Zarja Elektronika pri strateških, taktičnih in operativnih odločitvah 
v večji meri odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov.  
Managerji iz podjetja Zarja Elektronika se v največji meri odločajo na podlagi 
subjektivnih dejavnikov v primerih, ko je visoka stopnja negotovosti in ko je omejen čas 
za odločanje. Na podlagi objektivnih dejavnikov pa v primerih, ko imajo več dobrih 
alternativ in dovolj kvantitativnih številskih podatkov. 
Med dejavnike, ki jih managerji smatrajo, da jim v največji meri pomagajo pri 
sprejemanju kakovostnih odločitev v podjetju Zarja Elektronika med prve tri uvrščajo: 
razumska inteligentnost, dobra informiranost in znanje intuitivne presoje. 
 
Če pa vzamemo v obzir managerje iz konkurenčnih podjetji smo pa ugotovili, da se 
managerji iz konkurenčnih podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega varovanja 
pri strateških, taktičnih in opetativnih odločitvah v večji meri odločajo na podlagi 
objektivnih dejavnikov.  
Managerji iz konkurenčnih podjetji iz dejavnosti tehničnega varovanja se v največji meri 
odločajo na podlagi subjektivnih dejavnikov v primerih, ko so si rezultati iz analiz med 
seboj nasprotujoči in ko imajo managerji več dobrih alternativ. Na podlagi objektivnih 
dejavnikov pa v primerih, ko so rezultati dobljeni s pomočjo nove vprašljive metode in 
ko imajo dovolj kvantitativnih številskih podatkov. 
Med dejavnike, ki jih managerji smatrajo, da jim v največji meri pomagajo pri 
sprejemanju kakovostnih odločitev v konkurenčnih podjetjih med prve tri uvrščajo 
naslednje dejavnike: dobra informiranost, ciljna usmerjenost, znanje intuitivne presoje. 
 
Če sedaj primerjamo managerje iz podjetja Zarja Elektronika in managerje iz 
konkurenčnih podjetij pa ugotovimo, da se pri strateških, taktičnih in operativnih 
odločitvah v večji meri odločajo na podlagi objektivnih dejavnikov.  
Med managerji iz podjetja Zarja Elektronika in managerji iz konkurenčnih podjetij ni 
bistvenih razlik pri reševanju konkretnih problemov. Eni in drugi uporabljajo tako 
subjektivne kot objektivne dejavnike. V določenih primerih več subjektivnih dejavnikov, 
v določenih pa več objektivnih dejavnikov.  
 
Med managerji iz podjetja Zarja Elektronika in managerji iz bolj uspešnih konkurenčnih 
podjetji, ki se ukvarjajo z dejavnostjo tehničnega varovanja je opazna razlika v tem, da se 
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slednji managerji pri sprejemanju strateških odločitev, odločajo bolj na podlagi 
subjektivnih dejavnikov kot v podjetju Zarja Elektronika, pri sprejemanju operativnih 
odločitev pa bolj na podlagi objektivnih dejavnikov kot v podjetju Zarja Elektronika.  
 
Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj bi lahko obravnavano problematiko 
sklenili z naslednjimi ugotovitvami in predlogi: 

 
Ugotovili smo, da so pri kakršnemkoli odločanju v podjetju prisotni tako objektivni kot 
subjektivni dejavniki. Vsak odločitveni problem ima določene specifičnosti, zato je 
odvisno od vsakega odločitvenega problema posebej ali se managerji odločajo na podlagi 
objektivnih ali subjektivnih dejavnikov. V nekaterih primerih je prisotnih več 
subjektivnih  dejavnikov, v nekaterih pa več objektivnih dejavnikov. To je odvisno od 
konkretnih okoliščin, ki pogojujejo odločanje (razpoložljiv čas, dostopne informacije,  
znanje).  
 
Podobna situacija kot je zgoraj omenjena velja tudi v podjetju Zarja Elektronika. V 
kolikor bi želeli izboljšati odločanje v podjetju Zarja Elektronika bi bilo potrebno le-to 
točno opredeliti glede na področja dela in delovna področja poslovnega odločanja ter 
vidike odločanja.  
 
Odločanje bi lahko izboljšali na posameznih ravneh odločanja. Na strateškem nivoju, in 
sicer pri sprejemanju strateških odločitev bi lahko izboljšali odločanje z večjo uporabo 
subjektivnih dejavnikov in to v tistih primerih, ko ni dovolj kvantitativnih podatkov in ni 
opravljenih analiz, ki bi lahko služile za odločanje. Na taktičnem in operativnem nivoju 
bi pa lahko izboljšali odločanje z uporabo enih in drugih dejavnikov. 
 
Menimo, da bi v podjetju Zarja Elektronika lahko kakovost odločanja izboljšali tudi s 
kadrovsko izbiro, zlasti za vodilne položaje v podjetju in z dodatnim izobraževanjem 
managerjev. Že pri pri izbiri kadrov bi bilo potrebno upoševati sposobnosti ravnanja z 
ljudmi, njihovo poznavanje uporabe objektivnih in subjektivnih ocen, njihove vrednote 
in sposobnosti vizionarskega pogleda na prihodnost. Obstoječi kader bi bilo potrebno 
izobraževati v omenjeno smer in jim dati možnost lastnega razvoja. Večji obseg znanja in 
izkušenj bi omogočal sprejemanje boljših odločitev tudi v skladu s celostno zasnovo 
odločanja.  
 
Z omenjenimi sklepnimi spoznanji, tako teoretičnimi kot empiričnimi, lahko magistrsko 
delo sklenemo v smislu, da je za kvalitetno in učinkovito poslovno odločanje v podjetju, 
potrebno v odločitvene procese vključiti tako objektivne kot subjektivne dejavnike. 
Razmerje v uporabi objektivnih in subjektivnih dejavnikov v odločitvenih procesih se 
spreminja v skladu s kompleksnostjo samega problema in glede na okoliščine, 
razpoložljivih informacij in časa.  
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Elektriniko in konkurenčnimi podjetji 
 
Priloga 12: Statistična povezanost ocen pri posameznih vprašanjih med Zarjo 

Elektriniko in bolj uspešnimi konkurenčnimi podjetji 
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Priloga 1: Spremni dopis in anketni vprašalnik 

 
SPREMNI DOPIS  K ANKETI O POSLOVNEM ODLOČANJU 
 
 
 
 
 
Spoštovani! 

 

 

 

V okviru magistrskega študija Ekonomija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pripravljam 

magistrsko delo z naslovom Pomen subjektivnih in objektivnih dejavnikov v poslovnem 

odločanju. V ta namen bi rad izvedel raziskavo, ki bi mi pomagala razumeti kako se v 

slovenskih podjetjih odloča, na podlagi katerih dejavnikov. Zaradi tega, ker je tema zelo 

aktualna in si avtorji v svetovni literaturi niso enotni Vas naprošam, da si vzamete nekaj 

dragocenega časa in mi pomagate pri raziskavi.  

 
Prosimo Vas, da mi izpolnjeni vpraša1nik vrnete po elektronski pošti nazaj.  
 
Ta vpraša1nik je anonimen, vse zbrane podatke pa bomo uporabili izključno v namene 
raziskave. 
 
 
Za Vase sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem in Vas Lepo pozdravljam. 
 
 
 
S spoštovanjem,  Andrej Potočnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK O POSLOVNEM ODLOČANJU 
 

Po lastni presoji obkrožite ustrezno številko (označite z drugo barvo) na dvopolni 
lestvici v skladu s tem kako delate, ravnate. Številka 1 pomeni, da se odločate v skladu s 
trditvijo na levi strani lista, številka 5 pa pomeni, da se odločate v skladu s trditvijo na 
desni strani lista. Številke 2, 3 in 4 pa predstavljajo kombinacijo teh dveh trditev v skladu 
z razmerjem upoštevanja dejavnikov. 
Vse velja za vaše področje dela, ki ga opravljate.  ) 

 
1. Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev sprejema 

Objektivni dejavniki so: rezultati iz izsledkov analiz, kvantitativni številski kazalci, 

objektivni podatki o stanju, poslovni podatki, izsledki iz raziskav, … 
 

Subjektivni dejavniki so: intuicija, občutki, izkušnje,… 

Strateške odločitve (odločitve, 
ki imajo učinek za nekaj let 
naprej) sprejemam na podlagi 
objektivnih dejavnikov . 

1 2 3 4 5 Strateške odločitve (odločitve, 
ki imajo učinek za nekaj let 
naprej) sprejemam na podlagi 
subjektivnih dejavnikov . 

Takti čne odločitve (odločitve, 
ki imajo učinek od 1 leta do 2 
let) sprejemam na podlagi 
objektivnih dejavnikov . 

1 2 3 4 5 Takti čne odločitve (odločitve, 
ki imajo učinek od 1 leta do 2 
let) sprejemam na podlagi 
subjektivnih dejavnikov . 

Operativne odločitve 
(odločitve, ki imajo učinek do 1 
leta) sprejemam na podlagi 
objektivnih dejavnikov . 

1 2 3 4 5 Operativne odločitve 
(odločitve, ki imajo učinek do 1 
leta) sprejemam na podlagi 
subjektivnih dejavnikov . 

 

2. Primeri, kjer uporabljam subjektivne oz.objektivne dejavnike 

V primeru, ko gre za visoko 
stopnjo negotovosti si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko gre za visoko 
stopnjo negotovosti si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

V primeru, ko nimam 
podobnih primerov od prej si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko nimam 
podobnih primerov od prej si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

V primeru, ko je napravljenih 

več analize in so si rezultati 
nasprotujočih med seboj si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko je napravljenih 

več analize in so si rezultati 
nasprotujočih med seboj si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 
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V primeru, ko so rezultati 
dobljeni s pomočjo nove 
metode, v katero obstaja 
dvom glede verodostojnosti si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko so rezultati 
dobljeni s pomočjo nove 
metode, v katero obstaja 
dvom glede verodostojnosti si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

V primeru, ko je čas omejen in 
smo pod časovnim pritiskom, 
da se je treba hitro odločiti si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko je čas omejen in 
smo pod časovnim pritiskom, 
da se je treba hitro odločiti si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

V primeru, ko imamo več 
dobrih alternativ , z dobrimi 
argumenti za vsako si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko imamo več 
dobrih alternativ , z dobrimi 
argumenti za vsako si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

V primeru, ko imam na 
razpolago dovolj 
kvantitativnih številskih 
podatkov si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 V primeru, ko imam na 
razpolago dovolj 
kvantitativnih številskih 
podatkov si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

 
 

Pred vami so konkretni problemi , ki jih rešujete v podjetju. Pri vsakem problemu 
odgovorite na vprašanje kako se odločate (na podlagi objektivnih ali subjektivnih 
dejavnikov, oz.na podlagi kombinacije obeh). Številke na dvopolni lestvici imajo enak 
pomen, kot pri prejšnjih dveh vprašanjih.  

3. Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih  problemov 

Pri pripravi strateškega 
poslovnega načrta si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri pripravi strateškega 
poslovnega načrta si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri odločanje o razvoju 
novega izdelka si pomagam 
z objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri odločanje o razvoju 
novega izdelka si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri uvajanje novih sistemov 
tehnične zaščite v prakso si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri uvajanje novih sistemov 
tehnične zaščite v prakso si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 
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Pri projektiranju 
kompleksnega sistema 
tehničnega varovanja si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri projektiranju kompleksnega 
sistema tehničnega varovanja si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri izdelavi ponudbene 
kalkulacije si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri izdelavi ponudbene 
kalkulacije si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri odločanje o cenovni 
politiki si pomagam z 
objektivnimi dejavniki.  

1 2 3 4 5 Pri odločanje o cenovni 
politiki si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri pogajanje s kupci si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri pogajanje s kupci si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri načrtovanje obsega 
prodaje si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri načrtovanje obsega prodaje 
si pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri izbiri dobavitelja  opreme 
si pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri izbiri dobavitelja  opreme 
si pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri razporejanju delavcev 
na montažo sistemov si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri razporejanju delavcev na 
montažo sistemov si pomagam 
s subjektivnimi dejavniki. 

Pri pripravi predkalkulaciji 
stroškov montaže sistema 
tehnične zaščite si pomagam 
z objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri pripravi predkalkulaciji 
stroškov montaže sistema 
tehnične zaščite si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri pripravi poročila o 
kakovosti dela si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri pripravi poročila o 
kakovosti dela si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri reševanju reklamacij si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri reševanju reklamacij si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri sprejemanju 
organizacijskih ukrepov si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri sprejemanju 
organizacijskih ukrepov si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 
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Pri odločanju o 
nagrajevanju delavcev si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri odločanju o nagrajevanju 
delavcev si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri načrtovanju kontrole 
kakovosti si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri načrtovanju kontrole 
kakovosti si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

Pri odločanju o poslovnem 
sodelovanju s partnerjem si 
pomagam z objektivnimi 
dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri odločanju o poslovnem 
sodelovanju s partnerjem si 
pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri priprava finančnega 
načrta  si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri priprava finančnega načrta  
si pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri pripravi strateškega 
plana si pomagam z 
objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri pripravi strateškega plana 
si pomagam s subjektivnimi 
dejavniki. 

Pri sprejemu kazalcev 
uspešnosti dela si pomagam 
z objektivnimi dejavniki. 

1 2 3 4 5 Pri sprejemu kazalcev 
uspešnosti dela si pomagam s 
subjektivnimi dejavniki. 

 
 
4. Dejavniki, ki vplivajo na kakovost odločanja (obkrožite 3 dejavnike) 
Na področju vašega dela so za kakovostno odločanje najpomembnejši dejavniki: 

� razumska inteligentnost  
� dobra informiranost 
� znanje intuitivne presoje  
� poznavanje analitičnih orodij 
� dobro psihično stanje  
� čustvena inteligentnost  
� občutek za odgovornost  
� sistemski pristop pri odločanju 
� etika in vrednote  
� formalna moč  
� izkušnje  
� razpoložljivost informacijske tehnologije za podporo odločanju 
� ciljna usmerjenost 
� pogled na stvari iz celote 
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5. Demografski dejavnki 
 
a) Spol 

� ženska 
� moški 

  
b) Starost 

� 18 - 30 let 
� 31 - 40 let 
� 41 - 50 let 
� 51 - 60 let 
� 61 let in več 

 
c) Zaključena izobrazba 

� osnovna izobrazba 
� srednja izobrazba 
� višja izobrazba 
� visoka izobrazba 
� specialistični študij, magisterij, doktorat 

 
d) Delovno mesto, ki ga opravljate 

� direktor, član uprave 
� vodja poslovne enote 
� vodja oddelka 
� vodja delovne skupine 
� operativni vodja 
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Priloga 2:  Spisek anketiranih podjetij iz dejavnosti tehničnega varovanja 

 
Anketirana podjetja iz dejavnosti tehničnega varovanja so: 
 

IME PODJETJA NASLOV ŠT.ZAPOSL-
ENIH 

ROE 

1. Agencija za varnost Krško 
d.o.o. 

Krško 28 -26,1 % 

2. Discret d.o.o. Portorož 29 48,4 % 

3. Fit varovanje d.o.o. Ljubljana 62 7,1 % 

4. G7 d.o.o. Trzin 705 30,1 % 

5. Group 4 securitas d.o.o. Ljubljana 138 -76,4 % 

6. Iskra prins d.d. Ljubljana 125 2,6 % 

7. Iskra sistemi d.d. Ljubljana 218 4,4 % 

8. Janez d.o.o. Ljubljana 21 0,5 % 

9. Jus security d.o.o. Domžale 4 46 % 

10. Kanja protect d.o.o. Radovljica ni podatkov ni podatkov 

11. Orbim d.o.o. Kamnik 8 1 % 

12. Pan Elektronik d.o.o. Naklo 11 17,5 % 

13. Prosecurity d.o.o. Maribor 83 0 % 

14. Prosignal d.o.o. Celje 120 -70,4 % 

15. Sintal d.d. Ljubljana 490 7,9 % 

16. Tenzor d.o.o. Ptuj ni podatkov ni podatkov 

17. TSE d.o.o. Ljubljana 27 22,7 % 

18. Varnost Maribor d.d. Maribor 492  

19. Varnost Nova Gorica d.o.o. Nova Gorica 104 -4,3 % 

20. Varnost Ljubljana d.o.o. Ljubljana 143 12,5 % 

21. Varnost Vič d.o.o. Ljubljana 135 -1 % 

22. VTZ d.o.o. Ljubljana 29 22,4 % 

23. Xastor d.o.o. Kamnik 13 0,6 % 

    

Zarja Elektronika d.o.o. Kamnik 48 22,4 % 
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Priloga 3: Demografske značilnosti anketiranih managerjev v Zarji Elektronika  

SPOL Število 
Ženske 3 
Moški 15 
Skupaj 18 
  
STAROST Število 
18-30 let 3 
31-40 let 4 
41-50 let 8 
51-60 let 3 
61 let in več 0 
Skupaj 18 
  
IZOBRAZBA Število 
osnovna izobrazba 0 
srednja izobrazba 8 
višja izobrazba 6 
visoka izobrazba 4 
magisterij, doktorat 0 
Skupaj 18 
  
DELOVNO MESTO Število 
direktor, član uprave 1 
vodja poslovne enote 3 
vodja oddelka 4 
vodja delovne skupine 4 
operativni vodja 6 
Skupaj 18 

 
 
 

Priloga 4: Frekvenčna porazdelitev ocen odgovorov managerjev v Zarji 
Elektronika, pri 1.sklopu vprašanj oz.trditev iz anketnega vprašalnika   

Ocena 

Strateške odlo čitve  
sprejemam na podlagi 

objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

Taktične odlo čitve  
sprejemam na podlagi 

objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

Operativne odlo čitve 
sprejemam na podlagi 

objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

1 3 3 6 
2 4 8 5 
3 6 6 7 
4 5 1 0 
5 0 0 0 

Skupaj 18 18 18 
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Priloga 5: Frekvenčna porazdelitev ocen odgovorov managerjev v Zarji 
Elektronika, pri 2.sklopu vprašanj oz.trditev iz anketnega vprašalnika   

 

OCENE  
1 2 3 4 5 

Skupaj 

V primeru, ko gre za visoko 
stopnjo negotovosti si pomagam 
z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1 1 5 7 4 18 

V primeru, ko je čas omejen in 
smo pod časovnim pritiskom, da 
se je treba hitro odločiti si 
pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

0 3 9 3 3 18 

V primeru, ko nimam podobnih 
primerov od prej  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

0 4 8 6 0 18 

V primeru, ko je napravljenih 
več analiz in so si rezultati 
nasprotujočih med seboj si 
pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

4 6 4 3 1 18 

V primeru, ko so rezultati 
dobljeni s pomočjo nove metode, 
v katero obstaja dvom o 
verodostojnosti si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

3 11 4 0 0 18 

V primeru, ko imamo več dobrih 
alternativ , z dobrimi argumenti za 
vsako si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

5 9 4 0 0 18 

V primeru, ko imam na 
razpolago dovolj kvantitativnih 
številskih podatkov si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

16 2 0 0 0 18 

 
 



 

 

11 

Priloga 6: Frekvenčna porazdelitev ocen odgovorov managerjev v Zarji 
Elektronika, pri 3.sklopu vprašanj oz.trditev iz anketnega vprašalnika   

OCENE  
1 2 3 4 5 

Skupaj 

Pri pripravi strateškega poslovnega načrta  si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

0 1 7 6 4 18 

Pri pogajanju s kupci si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1 2 4 11 0 18 

Pri reševanju reklamacij si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1 1 10 4 2 18 

Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem 
si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

0 3 9 6 0 18 

Pri pripravi strateškega plana si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki.  

0 6 6 3 3 18 

Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

0 4 8 6 0 18 

Pri odločanju o nagrajevanju delavcev si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

0 2 14 2 0 18 

Pri uvajanju novih sistemov tehnične zaščite v prakso 
si pomagam z objektivnimi /subjektivnimi dejavniki. 

1 6 8 2 1 18 

Pri sprejemanju organizacijskih ukrepov si pomagam 
z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

0 8 9 0 1 18 

Pri odločanju o razvoju novega izdelka si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3 10 2 2 1 18 

Pri načrtovanju kontrole kakovosti  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

4 6 6 2 0 18 

Pri odločanju o cenovni politiki si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1 13 3 1 0 18 

Pri načrtovanju obsega prodaje si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

4 11 2 1 0 18 

Pri pripravi poro čila o kakovosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki.  

3 12 3 0 0 18 

Pri izbiri dobavitelja opreme si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

7 6 5 0 0 18 

Pri izdelavi ponudbene kalkulacije si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

6 12 0 0 0 18 

Pri pripravi pred kalkulaciji stroškov montaže  
sistema tehnične zaščite si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

7 11 0 0 0 18 

Pri pripravi finan čnega načrta  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

10 6 1 1 0 18 

Pri razporejanju delavcev na montažo sistemov si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

11 7 0 0 0 18 

Pri projektiranju kompleksnega sistema tehničnega 
varovanja si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

15 1 2 0 0 18 
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Priloga 7: Demografske značilnosti anketiranih managerjev v konkurenčnih 
podjetjih  

SPOL Število 

Ženske 19 
Moški 34 
Skupaj 53 
  
STAROST Število 
18-30 let 5 

31-40 let 22 
41-50 let 15 
51-60 let 8 
61 let in več 3 
Skupaj 53 
  
IZOBRAZBA Število 

osnovna izobrazba 0 
srednja izobrazba 16 
višja izobrazba 13 
visoka izobrazba 21 
magisterij, doktorat 3 
Skupaj 53 
  
DELOVNO MESTO Število 
direktor, član uprave 3 
vodja poslovne enote 15 
vodja oddelka 20 
vodja delovne skupine 7 

operativni vodja 8 
Skupaj 53 

 
 

Priloga 8: Frekvenčna porazdelitev ocen odgovorov managerjev v ostalih 
podjetjih iz dejavnosti tehničnega varovanja, pri 1.sklopu vprašanj 
oz.trditev iz anketnega vprašalnika   

Ocena 

Strateške odlo čitve  
sprejemam na podlagi 

objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

Taktične odlo čitve  
sprejemam na podlagi 

objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

Operativne odlo čitve 
sprejemam na podlagi 

objektivnih/ subjektivnih 
dejavnikov. 

1 3 3 16 

2 16 16 14 

3 21 27 14 

4 10 5 8 
5 3 2 1 

Skupaj 53 53 53 
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Priloga 9: Frekvenčna porazdelitev ocen odgovorov managerjev v ostalih 
podjetjih iz dejavnosti tehničnega varovanja, pri 2.sklopu vprašanj 
oz.trditev iz anketnega vprašalnika   

OCENE  
1 2 3 4 5 

Skupaj 

V primeru, ko je napravljenih več 
analiz in so si rezultati nasprotujočih 
med seboj si pomagam z objektivnimi 
/ subjektivnimi dejavniki. 

0 3 11 30 9 53 

V primeru, ko imamo več dobrih 
alternativ , z dobrimi argumenti za 
vsako si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

4 9 11 14 15 53 

V primeru, ko je čas omejen in smo 
pod časovnim pritiskom, da se je treba 
hitro odločiti si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

1 11 23 16 2 53 

V primeru, ko gre za visoko stopnjo 
negotovosti si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

4 11 27 9 2 53 

V primeru, ko nimam podobnih 
primerov od prej  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

3 19 19 9 3 53 

V primeru, ko so rezultati dobljeni s 
pomočjo nove metode, v katero 
obstaja dvom o verodostojnosti si 
pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

7 18 20 5 3 53 

V primeru, ko imam na razpolago 
dovolj kvantitativnih številskih 
podatkov si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

34 9 7 2 1 53 
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Priloga 10: Frekvenčna porazdelitev ocen odgovorov managerjev v ostalih 
podjetjih iz dejavnosti tehničnega varovanja, pri 3.sklopu vprašanj 
oz.trditev iz anketnega vprašalnika   

OCENE  
1 2 3 4 5 

Skupaj 

Pri reševanju reklamacij si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

0 1 6 19 27 53 

Pri pogajanje s kupci si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki. 

1 2 8 29 13 53 

Pri odločanju o nagrajevanju delavcev si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1 2 15 19 16 53 

Pri razporejanju delavcev na montažo sistemov si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2 4 19 15 13 53 

Pri odločanju o poslovnem sodelovanju s partnerjem si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2 7 17 24 3 53 

Pri načrtovanju kontrole kakovosti  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

3 6 25 12 7 53 

Pri načrtovanju obsega prodaje si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1 7 24 19 2 53 

Pri pripravi poro čila o kakovosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

0 5 40 8 0 53 

Pri sprejemanju organizacijskih ukrepov si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2 15 22 11 3 53 

Pri priprava strateškega poslovnega načrta  si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

8 14 17 8 6 53 

Pri izdelavi ponudbene kalkulacije si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

2 24 19 6 2 53 

Pri uvajanju novih sistemov tehnične zaščite v prakso si 
pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1 20 28 4 0 53 

Pri odločanju o cenovni politiki si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

9 16 15 7 6 53 

Pri izbiri dobavitelja opreme si pomagam z objektivnimi / 
subjektivnimi dejavniki.  

6 21 12 9 5 53 

Pri odločanju o razvoju novega izdelka si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

1 23 27 2 0 53 

Pri pripravi strateškega plana si pomagam z objektivnimi 
/ subjektivnimi dejavniki.  

11 24 12 5 1 53 

Pri pripravi pred kalkulacij stroškov montaže sistema 
tehnične zaščite si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi 
dejavniki. 

11 24 13 3 2 53 

Pri projektiranju kompleksnega sistema tehn. varovanja 
si pomagam z objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

19 15 7 10 2 53 

Pri sprejemu kazalcev uspešnosti dela si pomagam z 
objektivnimi / subjektivnimi dejavniki. 

19 18 10 6 0 53 

Pri pripravi finan čnega načrta  si pomagam z objektivnimi 
/ subjektivnimi dejavniki. 

17 21 14 1 0 53 
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Priloga 11: Statistična povezanost ocen pri posameznih vprašanjih med Zarjo 
Elektriniko in konkuren čnimi podjetji 

a) 1.Sklop vprašanj: Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev 
sprejema 
 
Strateške odlo čitve Takti čne odlo čitve Operativne odlo čitve
Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2

1 3 3 6 1 3 3 6 1 6 16 22
2 4 16 20 2 8 16 24 2 5 14 19
3 6 21 27 3 6 27 33 3 7 14 21
4 5 10 15 4 1 5 6 4 0 8 8
5 0 3 3 5 0 2 2 5 0 1 1

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
1,52 4,48 6,00 1,52 4,48 6,00 5,58 16,42 22,00
5,07 14,93 20,00 6,08 17,92 24,00 4,82 14,18 19,00
6,85 20,15 27,00 8,37 24,63 33,00 5,32 15,68 21,00
3,80 11,20 15,00 1,52 4,48 6,00 2,03 5,97 8,00
0,76 2,24 3,00 0,51 1,49 2,00 0,25 0,75 1,00

71,00 71,00 71,00
p 0,412 p 0,337 p 0,432
HI2 3,959 HI2 4,549 HI2 3,816  
 
 
b) 2.Sklop vprašanj: Primeri, kjer uporabljam subjektivne oz.objektivne dejavnike 
 
Visoka stopnja negotovosti Omejen čas za odlo čanje Nimam podobnih primerov od prej Rezultati iz analiz so si med seboj nasprotujo
Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 0 1 2

1 1 4 5 1 0 1 1 1 0 3 3 1 4 0 4
2 1 11 12 2 3 11 14 2 4 19 23 2 6 3 9
3 5 27 32 3 9 23 32 3 8 19 27 3 4 11 15
4 7 9 16 4 3 16 19 4 6 9 15 4 3 30 33
5 4 2 6 5 3 2 5 5 0 3 3 5 1 9 10

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
1,27 3,73 5,00 0,25 0,75 1,00 0,76 2,24 3,00 1,01 2,99 4,00
3,04 8,96 12,00 3,55 10,45 14,00 5,83 17,17 23,00 2,28 6,72 9,00
8,11 23,89 32,00 8,11 23,89 32,00 6,85 20,15 27,00 3,80 11,20 15,00
4,06 11,94 16,00 4,82 14,18 19,00 3,80 11,20 15,00 8,37 24,63 33,00
1,52 4,48 6,00 1,27 3,73 5,00 0,76 2,24 3,00 2,54 7,46 10,00

71,00 71,00 71,00 71,00
p 0,095 p 0,682 p 0,359 p 4,75E-05
HI2 9,382 HI2 3,117 HI2 5,492 HI2 27,407  
 
Rezultati so dobljeni s pomo čjo nove vprašljive metodeImam več dobrih alternativ Imam dovolj kvantitativnih številskih kazalcev

0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 3 7 3 1 5 4 9 1 16 34 50
2 11 18 23 2 9 9 18 2 2 9 11
3 4 20 27 3 4 11 15 3 0 7 7
4 0 5 15 4 0 14 14 4 0 2 2
5 0 3 3 5 0 15 15 5 0 1 1

Skupaj 18 53 18 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,76 2,24 3,00 2,28 6,72 9,00 12,68 37,32 50,00
5,83 17,17 23,00 4,56 13,44 18,00 2,79 8,21 11,00
6,85 20,15 27,00 3,80 11,20 15,00 1,77 5,23 7,00
3,80 11,20 15,00 3,55 10,45 14,00 0,51 1,49 2,00
0,76 2,24 3,00 3,80 11,20 15,00 0,25 0,75 1,00

71,00 71,00 71,00
p 0,000 p 0,002 p 0,210
HI2 30,299 HI2 19,006 HI2 7,143  
 
 
c) 3.Sklop vprašanj: Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov 
 
Reševanje reklamacij Pogajanje s kupci Odlo čanje o nagrajevanju delavcev Razporejanje delavcev na montažo sistemov
Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 0 1 2

1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 11 2 13
2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 7 4 11
3 10 6 16 3 4 8 12 3 14 15 29 3 0 19 19
4 4 19 23 4 11 29 40 4 2 19 21 4 0 15 15
5 2 27 29 5 0 13 13 5 0 16 16 5 0 13 13

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,25 0,75 1,00 0,51 1,49 2,00 0,25 0,75 1,00 3,30 9,70 13,00
0,51 1,49 2,00 1,01 2,99 4,00 1,01 2,99 23,00 2,79 8,21 11,00
4,06 11,94 16,00 3,04 8,96 12,00 7,35 21,65 27,00 4,82 14,18 19,00
5,83 17,17 23,00 10,14 29,86 40,00 5,32 15,68 15,00 3,80 11,20 15,00
7,35 21,65 29,00 3,30 9,70 13,00 4,06 11,94 3,00 3,30 9,70 13,00

71,00 71,00 71,00 71,00
p 0,000 p 0,144 p 0,001 p 0,000
HI2 21,243 HI2 6,843 HI2 17,890 HI2 #NUM!  
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Odlo čanje o poslovnem sodelovanju s partnerjem Načrtovanje kontrole kakovosti Načrtovanje obsega prodaje 
0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 0 2 2 1 4 3 7 1 4 1 5
2 3 7 10 2 6 6 12 2 11 7 18
3 9 17 26 3 6 25 31 3 2 24 26
4 6 24 30 4 2 12 14 4 1 19 20
5 0 3 3 5 0 7 7 5 0 2 2

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,51 1,49 2,00 1,77 5,23 7,00 1,27 3,73 5,00
2,54 7,46 23,00 3,04 8,96 12,00 4,56 13,44 18,00
6,59 19,41 27,00 7,86 23,14 31,00 6,59 19,41 26,00
7,61 22,39 15,00 3,55 10,45 14,00 5,07 14,93 20,00
0,76 2,24 3,00 1,77 5,23 7,00 0,51 1,49 2,00

71,00 71,00 71,00
p 0,486 p 0,022 p 0,000
HI2 3,445 HI2 11,463 HI2 29,394  
 
Priprava poro čila o kakovosti dela Sprejemanje organizacijskih ukrepov Priprava strateškega poslovnega na črta Izdelava ponudbene kalkulacije 
Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 0 1 2

1 3 0 3 1 0 2 2 1 0 8 8 1 6 2 8
2 12 5 17 2 8 15 23 2 6 14 20 2 12 24 36
3 3 40 43 3 9 22 31 3 6 17 23 3 0 19 19
4 0 8 8 4 0 11 11 4 3 8 11 4 0 6 6
5 0 0 0 5 1 3 4 5 3 6 9 5 0 2 2

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,76 2,24 3,00 0,51 1,49 2,00 2,03 5,97 8,00 2,03 5,97 8,00
4,31 12,69 17,00 5,83 17,17 23,00 5,07 14,93 23,00 9,13 26,87 36,00

10,90 32,10 43,00 7,86 23,14 31,00 5,83 17,17 27,00 4,82 14,18 19,00
2,03 5,97 8,00 2,79 8,21 11,00 2,79 8,21 15,00 1,52 4,48 6,00
0,00 0,00 0,00 1,01 2,99 4,00 2,28 6,72 3,00 0,51 1,49 2,00

71,00 71,00 71,00 71,00
p 0,000 p 0,221 p 0,513 p 0,000
HI2 #NUM! HI2 5,718 HI2 3,276 HI2 20,801  
 
Uvajanje novih sistemov tehni čne zaščite v prakso Odlo čanje o cenovni politiki Izbira dobavitelja opreme 

0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 1 1 2 1 1 9 10 1 7 6 13
2 6 20 26 2 13 16 29 2 6 21 27
3 8 28 36 3 3 15 18 3 5 12 17
4 2 4 6 4 1 7 8 4 0 9 9
5 1 0 1 5 0 6 6 5 0 5 5

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,51 1,49 2,00 2,54 7,46 10,00 3,30 9,70 13,00
6,59 19,41 23,00 7,35 21,65 29,00 6,85 20,15 27,00
9,13 26,87 27,00 4,56 13,44 18,00 4,31 12,69 17,00
1,52 4,48 15,00 2,03 5,97 8,00 2,28 6,72 9,00
0,25 0,75 3,00 1,52 4,48 6,00 1,27 3,73 5,00

71,00 71,00 71,00
p 0,400 p 0,033 p 0,031
HI2 4,046 HI2 10,511 HI2 10,620  
 
Odlo čanje o razvoju novega izdelka Priprava strateškega plana Priprava pred kalkulaciji stroškov montaže sistema tehniProjektiranje kompleksnega sistema tehni č

Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 0 1 2
1 3 1 4 1 0 11 11 1 7 11 18 1 15 19 34
2 10 23 33 2 6 24 30 2 11 24 35 2 1 15 16
3 2 27 29 3 6 12 18 3 0 13 13 3 2 7 9
4 2 2 4 4 3 5 8 4 0 3 3 4 0 10 10
5 1 0 1 5 3 1 4 5 0 2 2 5 0 2 2

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
1,01 2,99 4,00 2,79 8,21 11,00 4,56 13,44 18,00 8,62 25,38 34,00
8,37 24,63 33,00 7,61 22,39 30,00 8,87 26,13 23,00 4,06 11,94 16,00
7,35 21,65 29,00 4,56 13,44 18,00 3,30 9,70 27,00 2,28 6,72 9,00
1,01 2,99 4,00 2,03 5,97 8,00 0,76 2,24 15,00 2,54 7,46 10,00
0,25 0,75 1,00 1,01 2,99 4,00 0,51 1,49 3,00 0,51 1,49 2,00

71,00 71,00 71,00 71,00
p 0,005 p 0,031 p 0,074 p 0,009
HI2 15,085 HI2 10,630 HI2 8,539 HI2 13,534  
 
Sprejem kazalcev uspešnosti dela Priprava finan čnega načrta 

0 1 2 0 1 2
1 0 19 19 1 10 17 27
2 4 18 22 2 6 21 27
3 8 10 18 3 1 14 15
4 6 6 12 4 1 1 2
5 0 0 0 5 0 0 0

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek
4,82 14,18 19,00 6,85 20,15 27,00
5,58 16,42 23,00 6,85 20,15 27,00
4,56 13,44 27,00 3,80 11,20 15,00
3,04 8,96 15,00 0,51 1,49 2,00
0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

71,00 71,00
p 0,0024 p 0,13881
HI2 16,476 HI2 6,945  
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Priloga 12: Statistična povezanost ocen pri posameznih vprašanjih med Zarjo 
Elektriniko in bolj uspešnimi konkuren čnimi podjetji 

a) 1.Sklop vprašanj: Vrste odločitev, glede na časovno obdobje, za katero se odločitev 
sprejema 
 
Strateške odlo čitve Takti čne odlo čitve Operativne odlo čitve
Podjetje Zarja Bolj uspešni Podjetje Zarja Bolj uspešni Podjetje Zarja Bolj uspešni

1 3 2 5 1 3 1 4 1 6 12 18
2 4 4 8 2 8 11 19 2 5 14 19
3 6 15 21 3 6 14 20 3 7 2 9
4 5 9 14 4 1 4 5 4 0 4 4
5 0 2 2 5 0 2 2 5 0 0 0

Skupaj 18 32 50 Skupaj 18 32 50 Skupaj 18 32 50

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
1,80 3,20 5,00 1,44 2,56 4,00 6,48 11,52 18,00
2,88 5,12 8,00 6,84 12,16 19,00 6,84 12,16 19,00
7,56 13,44 21,00 7,20 12,80 20,00 3,24 5,76 9,00
5,04 8,96 14,00 1,80 3,20 5,00 1,44 2,56 4,00
0,72 1,28 2,00 0,72 1,28 2,00 0,00 0,00 0,00

50,00 50,00 50,00
p 0,487 p 0,293 p 0,019
HI2 3,438 HI2 4,941 HI2 11,732  
 
 
b) 3.Sklop vprašanj: Odločilni dejavniki, ki vplivajo na reševanje konkretnih problemov 
 
Reševanje reklamacij Pogajanje s kupci Odlo čanje o nagrajevanju delavcev Razporejanje delavcev na montažo sistemov
Podjetje Zarja Bolj uspešni Podjetje Zarja Bolj uspešni Podjetje Zarja Bolj uspešni 0 Zarja Bolj uspešni

1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 11 2 13
2 1 0 1 2 2 1 3 2 2 2 4 2 7 4 11
3 10 4 14 3 4 6 10 3 14 15 29 3 0 19 19
4 4 12 16 4 11 16 27 4 2 19 21 4 0 15 15
5 2 16 18 5 0 8 8 5 0 16 16 5 0 13 13

Skupaj 18 32 50 Skupaj 18 32 50 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,36 0,64 1,00 0,72 1,28 2,00 0,25 0,75 1,00 3,30 9,70 13,00
0,36 0,64 1,00 1,08 1,92 3,00 1,01 2,99 23,00 2,79 8,21 11,00
5,04 8,96 14,00 3,60 6,40 10,00 7,35 21,65 27,00 4,82 14,18 19,00
5,76 10,24 16,00 9,72 17,28 27,00 5,32 15,68 15,00 3,80 11,20 15,00
6,48 11,52 18,00 2,88 5,12 8,00 4,06 11,94 3,00 3,30 9,70 13,00

50,00 50,00 71,00 71,00
p 0,002 p 0,183 p 0,001 p 0,000
HI2 16,862 HI2 6,227 HI2 17,890 HI2 #NUM!  
 
Odlo čanje o poslovnem sodelovanju s partnerjem Načrtovanje kontrole kakovosti Načrtovanje obsega prodaje 

0 Zarja Bolj uspešni 0 Zarja Bolj uspešni 0 Zarja Bolj uspešni
1 0 2 2 1 4 3 7 1 4 1 5
2 3 7 10 2 6 6 12 2 11 7 18
3 9 17 26 3 6 25 31 3 2 24 26
4 6 24 30 4 2 12 14 4 1 19 20
5 0 3 3 5 0 7 7 5 0 2 2

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,51 1,49 2,00 1,77 5,23 7,00 1,27 3,73 5,00
2,54 7,46 23,00 3,04 8,96 12,00 4,56 13,44 18,00
6,59 19,41 27,00 7,86 23,14 31,00 6,59 19,41 26,00
7,61 22,39 15,00 3,55 10,45 14,00 5,07 14,93 20,00
0,76 2,24 3,00 1,77 5,23 7,00 0,51 1,49 2,00

71,00 71,00 71,00
p 0,486 p 0,022 p 0,000
HI2 3,445 HI2 11,463 HI2 29,394  
 
Priprava poro čila o kakovosti dela Sprejemanje organizacijskih ukrepov Priprava strateškega poslovnega na črta Izdelava ponudbene kalkulacije 
Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 0 1 2

1 3 0 3 1 0 2 2 1 0 8 8 1 6 2 8
2 12 5 17 2 8 15 23 2 6 14 20 2 12 24 36
3 3 40 43 3 9 22 31 3 6 17 23 3 0 19 19
4 0 8 8 4 0 11 11 4 3 8 11 4 0 6 6
5 0 0 0 5 1 3 4 5 3 6 9 5 0 2 2

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,76 2,24 3,00 0,51 1,49 2,00 2,03 5,97 8,00 2,03 5,97 8,00
4,31 12,69 17,00 5,83 17,17 23,00 5,07 14,93 23,00 9,13 26,87 36,00

10,90 32,10 43,00 7,86 23,14 31,00 5,83 17,17 27,00 4,82 14,18 19,00
2,03 5,97 8,00 2,79 8,21 11,00 2,79 8,21 15,00 1,52 4,48 6,00
0,00 0,00 0,00 1,01 2,99 4,00 2,28 6,72 3,00 0,51 1,49 2,00

71,00 71,00 71,00 71,00
p 0,000 p 0,221 p 0,513 p 0,000
HI2 #NUM! HI2 5,718 HI2 3,276 HI2 20,801  
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Uvajanje novih sistemov tehni čne zaščite v prakso Odlo čanje o cenovni politiki Izbira dobavitelja opreme 
0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 1 1 2 1 1 9 10 1 7 6 13
2 6 20 26 2 13 16 29 2 6 21 27
3 8 28 36 3 3 15 18 3 5 12 17
4 2 4 6 4 1 7 8 4 0 9 9
5 1 0 1 5 0 6 6 5 0 5 5

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek
0,51 1,49 2,00 2,54 7,46 10,00 3,30 9,70 13,00
6,59 19,41 23,00 7,35 21,65 29,00 6,85 20,15 27,00
9,13 26,87 27,00 4,56 13,44 18,00 4,31 12,69 17,00
1,52 4,48 15,00 2,03 5,97 8,00 2,28 6,72 9,00
0,25 0,75 3,00 1,52 4,48 6,00 1,27 3,73 5,00

71,00 71,00 71,00
p 0,400 p 0,033 p 0,031
HI2 4,046 HI2 10,511 HI2 10,620  
 
Odlo čanje o razvoju novega izdelka Priprava strateškega plana Priprava pred kalkulaciji stroškov montaže sistema tehniProjektiranje kompleksnega sistema tehni č

Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 Podjetje 1 2 0 1 2
1 3 1 4 1 0 11 11 1 7 11 18 1 15 19 34
2 10 23 33 2 6 24 30 2 11 24 35 2 1 15 16
3 2 27 29 3 6 12 18 3 0 13 13 3 2 7 9
4 2 2 4 4 3 5 8 4 0 3 3 4 0 10 10
5 1 0 1 5 3 1 4 5 0 2 2 5 0 2 2

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek Teor.frek Teor.frek
1,01 2,99 4,00 2,79 8,21 11,00 4,56 13,44 18,00 8,62 25,38 34,00
8,37 24,63 33,00 7,61 22,39 30,00 8,87 26,13 23,00 4,06 11,94 16,00
7,35 21,65 29,00 4,56 13,44 18,00 3,30 9,70 27,00 2,28 6,72 9,00
1,01 2,99 4,00 2,03 5,97 8,00 0,76 2,24 15,00 2,54 7,46 10,00
0,25 0,75 1,00 1,01 2,99 4,00 0,51 1,49 3,00 0,51 1,49 2,00

71,00 71,00 71,00 71,00
p 0,005 p 0,031 p 0,074 p 0,009
HI2 15,085 HI2 10,630 HI2 8,539 HI2 13,534  
 
Sprejem kazalcev uspešnosti dela Priprava finan čnega načrta 

0 1 2 0 1 2
1 0 19 19 1 10 17 27
2 4 18 22 2 6 21 27
3 8 10 18 3 1 14 15
4 6 6 12 4 1 1 2
5 0 0 0 5 0 0 0

Skupaj 18 53 71 Skupaj 18 53 71

Teor.frek Teor.frek
4,82 14,18 19,00 6,85 20,15 27,00
5,58 16,42 23,00 6,85 20,15 27,00
4,56 13,44 27,00 3,80 11,20 15,00
3,04 8,96 15,00 0,51 1,49 2,00
0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

71,00 71,00
p 0,0024 p 0,13881
HI2 14,370 HI2 6,945  
 
 
 
 
 
 


