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"Bistvo formuliranja strategije [...] je oblikovati 

strategijo, ki omogoča najbolj učinkovito uporabo  

virov in sposobnosti" (Grant, 1991, str. 129). 

 

 

UVOD 

 

Končni cilj raziskav in preučevanja strateškega menedžmenta je pomoč nosilcem 

odločanja pri izboljšanju uspešnosti
1
 (angl. performance) njihovega poslovanja. V svojem 

prizadevanju, da bi opredelil dejavnike, ki so odgovorni za uspešnost podjetja, je strateški 

menedžment vedno iskal tako v podjetju kot izven njega. Izven podjetja je ustrezne 

pozornosti deležna panoga, v kateri deluje, in njene značilnosti (Bain, 1956; Mason, 1975, 

Porter, 1980). Notranji dejavniki pa so bili v 1970. in 1980. letih deležni manj pozornosti 

(Hoskisson, Hitt, Wan & Yiu, 1999), dokler ni vrsta avtorjev (Barney, 1991; Barney, 

1986; Conner, 1991; Diericky & Cool, 1989; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Rumelt, 1984; 

Wernerfelt, 1984) ponovno odkrila področja virov in sposobnosti. Dela, ki so sledila, so iz 

virov in sposobnosti naredila jedro teorije na temelju virov (angl. Resource Based View), 

ki je prevladujoč pristop za študij konkurenčne prednosti (angl. competitive advantage) v 

zadnjih letih (Carter, 2015; Bharadwaj, 2015). 

 

Ključno izhodišče teorije na temelju virov je, da so razlike v strategiji in uspešnosti 

podjetja predvsem posledica njegovih edinstvenih virov in sposobnosti (Rumelt, 1991, str. 

171) ali načina, na katerega so ti viri in sposobnosti v podjetju združeni in uporabljeni 

(Penrose, 1959, str. 45). Glavni fokus teorije je prepoznavanje teh virov oziroma njihovih 

lastnosti, ki najbolje napovedujejo uspešnost podjetja. Kot kaže citat, je s prihodom teorije 

na temelju virov vprašanje virov postalo središče procesa oblikovanja strategije, zato ga je 

treba obravnavati kot eno izmed najbolj ključnih odločitev, ki jo podjetje sprejme. 

 

Neopredmeteni viri so pravi vir konkurenčne prednosti (Itami, 1987, str. 71). Zaradi 

takšne pomembnosti neopredmetenih virov se čedalje bolj uveljavlja zavedanje (Hall, 

1992, str. 139), da tradicionalna, finančno utemeljena merjenja uspešnosti ne pokrivajo 

celotne kompleksnosti podjetja. Omejitev meritev, predvsem računovodskih meritev 

uspešnosti podjetja, je, da na splošno podcenjujejo neopredmetene vire in sposobnosti 

(Itami, 1987, str. 72). To kaže na potrebo po razvijanju vedno novih modelov in merjenj. 

Če želimo dobiti vpogled tudi v prihodnje stanje, je treba izmeriti vse neopredmetene vire 

potenciala podjetja za delo v prihodnosti (Hall, 1992, str. 140).   

 

Eden izmed takšnih pristopov je model inteligenčnega kvocienta, ki deluje po principu, da 

je podjetje organizem, pri katerem, tako kot pri človeku, obstaja inteligentnost, ki se jo 

                                                 
1
 Uspešnost pomeni stopnjo uresničitve ciljev (Dimovski, Penger, Škerlavaj & Žnidaršič, 2005, str. 6). 
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lahko izmeri. Podjetja morajo svoje vire in sposobnosti uporabljati na inteligenten način, 

da ustvarijo vrednost. Podjetja si sedaj prizadevajo, da bi postala pametnejša za doseganje 

konkurenčne prednosti. Kaj torej pomeni, da podjetje postane bolj inteligentno? Kako bi 

lahko izmerili pamet podjetja? 

 

Z modelom inteligenčnega kvocienta se bom poskušala soočiti tudi z določenimi kritikami 

teorije na temelju virov. Gre za kritike, da se teorija osredotoča samo na notranje 

delovanje podjetja in zanemarja značilnosti panoge, v kateri podjetje deluje. To pomeni, 

da se strateška diagnostika začne z analizo virov v podjetju in ne s pregledom značilnosti 

panoge ter da se teorija navadno osredotoča samo na strateške vire, ki ponujajo trajno 

konkurenčno prednost (angl. sustained competitive advantage). Posledica tega je 

pomanjkanje sistematične analize različnih vrst virov, ki jih podjetja uporabljajo. Kot 

menijo Lockett, O'Shea & Wright (2008, str. 1134), je "področje virov [je] veliko in 

nejasno". Pomembno si je torej zastaviti vprašanje, kako razširiti teorijo, ki temelji na 

virih, da bo upoštevala prispevek vseh vrst virov (vključno z manj cenjenimi) k 

uspešnosti. To na novo osvetli vire in mehanizme uspešnosti.  

 

Namen mojega magistrskega dela je, da se podjetju s pomočjo dveh instrumentov 

omogoči boljši vpogled vase z vidika neopredmetenih virov in sposobnosti ter se mu tako 

pokaže, kje so njegove vrzeli v virih in sposobnostih, kje ima prednosti in slabosti, ter da 

se naredi primerjalna analiza obeh modelov. 

 

Skozi nalogo želim doseči naslednje cilje: 

 

 Oblikovati celovit koncept obravnavanja neopredmetenih virov.  

Teorija na temelju virov meni, da je konkurenčna prednost podjetja ustvarjena z 

edinstvenim naborom virov podjetja (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993). 

Ker se teorija osredotoča na edinstveni nabor virov, je identifikacija teh virov in 

sposobnosti enakovredna preživetju podjetja (Mahoney, 2005, str. 52).  

 Najti instrumente za ocenitev neopredmetenih virov in sposobnosti. 

Teorija se sooča s problemom, da je merjenje virov in njihovega vpliva na uspešnost 

poslovanja pogosto težko, še posebej, ko je treba oceniti učinek morebitnega velikega 

nabora neopredmetenih virov na izboljšanje uspešnosti (Carmeli, 2004, str. 1257).  

 Opredeliti merilo inteligenčnega kvocienta kot temelj uspešnosti podjetja 

Tradicionalna, finančno utemeljena merjenja uspešnosti ne pokrivajo celotne 

kompleksnosti podjetja. Zaradi teh težav se razvijajo novi modeli. Podjetja si sedaj 

sama prizadevajo, da bi postala pametnejša pri ustvarjanju konkurenčnih prednosti. 

 Izvesti oba instrumenta na podjetju in ju s pomočjo primerjalne analize preučiti z 

različnih vidikov. Najprej nameravam narediti primerjalno analizo, kako instrumenta 

ocenjujeta vire in sposobnosti podjetja, kakšne vrzeli v virih ugotovita in kakšna 

priporočila za izboljšanje podata. Osnova za drugo primerjalno analizo je preučitev 
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instrumentov z vidika raziskovalca (kje so njune prednosti in slabosti) in anketirancev 

(njuna preprostost, razumljivost in uporabnost).   

 

Za uresničitev ciljev sem nalogo razdelila na dva dela. Začetni del bo namenjen pregledu 

in preučevanju obstoječe teoretične podlage za empirično raziskovanje. V drugem delu pa 

bom predstavila zasnovo, rezultate, interpretacijo in vrednotenje empirične raziskave. V 

nalogi sem uporabila metode analize in interpretacije primarnih in sekundarnih virov, 

deskripcije, primerjave in konceptualnega modeliranja. 

 

Empirični del temelji na raziskavi »Primerjalna analiza instrumentov za kvalitativno 

vrednotenje neopredmetenih virov na primeru Bartec Varnost d. o. o.«. Za kvalitativno 

metodo sem se odločila, ker pri neopredmetenih virih in sposobnostih podjetja klasična 

merila uspešnosti (kot so npr. finančna uspešnost, tržni delež ipd.) ne pridejo v poštev. 

Neopredmeteni viri in sposobnosti so zaradi svoje narave zahtevni za vrednotenje (Hall, 

1992, str. 140). Tako bom za namen raziskave uporabila dva vprašalnika; prvi je bolj 

posreden, drugi bolj neposreden. Iz vsega tega dobimo kompleksno osnovo za 

kvalitativno analizo, ki bo izvedena na podlagi študije primera. Hkrati sem za bolj 

poglobljeno analizo ovrednotenja samih instrumentov uporabila intervju. Podatke iz 

vprašalnika sem dopolnila tudi s primarnimi viri iz podjetja. Na podlagi vseh omenjenih 

podatkov sem osnovala bazo podatkov, ki mi je omogočala boljšo kvalitativno analizo. 

 

Naloga je razdeljena na šest poglavij. Začne se z zgodovinskim pregledom razvoja teorije, 

sledita poglavji o virih, predvsem neopredmetenih, in sposobnostih podjetja. Tretje 

poglavje je namenjeno konkurenčni prednosti in uspešnosti podjetja. Teorija na temelju 

virov podjetja se pojavlja kot priljubljena teorija konkurenčne prednosti. Predstavljene so 

različne šole in pristopi h konkurenčni prednosti.  

 

Za nalogo zelo pomembno četrto poglavje predstavi model neopredmetenih virov in 

sposobnosti po Zubacu, Hubbardu & Johnsonu (2010). Viri in sposobnosti so hierarhično 

porazdeljeni v kategorije: bazo virov, operativne sposobnosti, dinamične sposobnosti in 

ključne kompetence. Vsaka od teh kategorij je tudi podrobno predstavljena in opisana. 

Omenjeno poglavje vključuje tudi predstavitev koncepta inteligenčnega kvocienta. Za 

neopredmetene vire in sposobnosti podjetja velja, da so produktivna sredstva, ki jih je 

težko opazovati, opisati in ovrednotiti, vendar lahko pomembno vplivajo na uspešnost 

podjetja (Itami, 1987, str. 72). Zaradi tega mora biti metoda za merjenje prilagojena tudi 

takšnim virom in sposobnostim. 

 

Peto poglavje je namenjeno empirični raziskavi, ki se začne z izbiro instrumentov, s 

kriteriji in izbiro podjetja, določitvijo anketirancev. Pogledamo si postopek merjenja. 

Sledi izračun po prvem in drugem instrumentu, predstavitev rezultatov in priporočila 

podjetju za izboljšanje. Nadaljujemo s primerjalno analizo rezultatov merjenja in 
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primerjalno analizo obeh instrumentov tako z vidika raziskovalca kot anketirancev. Šesto 

poglavje prinaša diskusijo, vključuje interpretacijo rezultatov, vrednotenje in omejitve 

dela ter priporočila za nadaljnje raziskovalno delo in prakso.   

 

 

1 TEORIJA NA TEMELJU VIROV 

 

Ena bolj obetavnih teorij na področju strateškega menedžmenta v zadnjih letih je teorija 

na temelju virov, ki sistematično analizira podjetje na način, da ga opredeli kot zbirko 

virov (Wernerfelt, 1984, str. 173). Začetki teorije na temelju virov so v ekonomski teoriji 

(Foss & Knudsen, 2003) oziroma v delih ekonomistov 20. stoletja, kot sta Robinsonova 

(1933) in Chamberlin (1933), ki sta se osredotočila na heterogenost virov ter poudarila, da 

so edinstveni viri zelo pomembni dejavniki pri doseganju dobička. Predpostavke 

Robinsonove in Chamberlina so predstavljale izhodišče za nadaljevanje raziskovanja in 

preučevanja. 

 

Edith Penrose je ena prvih učenjakinj, ki priznavajo pomembnost virov za konkurenčni 

položaj podjetja. Leta 1959 je trdila, da je rast podjetja odvisna od načina uporabe virov. 

Podjetje vidi kot "zbirko produktivnih virov" (Penrose, 1959, str. 24). Med njenimi 

glavnimi ugotovitvami, ki so vplivale na nadaljnji razvoj teorije na temelju virov, so 

(Breznik, 2013, str. 52): naloga menedžmenta je, da obvladujejo in preoblikujejo vire in 

zmožnosti na način, da postanejo osnova za ustvarjanje in ohranjanje konkurenčne 

prednosti; heterogenost in edinstvenost, ki ju želi podjetje dosegati, sta odvisni od 

potenciala, ki ga imajo viri, ki jih poseduje in izkorišča; viri in potenciali se morajo 

izkoriščati, saj neizkoriščeni viri in potenciali vplivajo na manjšo rast podjetja od 

pričakovane; osnovna omejitev pri rasti podjetja je nesposoben ali premalo sposoben 

menedžment. 

 

Čeprav začetki teorije podjetja na temelju virov kronološko segajo že v sredino 20. 

stoletja, pa dominanten položaj doseže šele v 90. letih 20. stoletja. Takrat so namreč 

strateški koncepti iz 80. let, ki so temeljili predvsem na analizi okolja, precej izgubili na 

veljavi. Razlog je bila predvsem vse večja turbulentnost okolja, ki je močno zmanjšala 

uporabno vrednost analiz okolja.  

 

Prahalad & Hamel (1990, str. 81) v svoji raziskavi pravita, da je kritična naloga 

menedžmenta ustvariti radikalno nove proizvode, kar omogočajo osrednje sposobnosti 

podjetja
2
. Podobno kot Penrose (1959) in Rubin (1973) se avtorja osredotočita ne samo na 

statične vire, temveč tudi na spretnosti podjetja, tehnologijo, znanja, s katerimi so 

                                                 
2
 Sposobnosti, ki podjetju omogočajo, da dela bolje kot konkurenti in se na ta način razlikuje od njih. 
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razporejeni. Kljub utemeljenosti je bila raziskava Prahalada & Hamela v veliki meri 

prezrta.  

 

Barneyjev članek (1991) z naslovom "Viri podjetja in trajna konkurenčna prednost" (angl. 

Firm resources and sustained competitive advantage) velja za prvo formalizacijo takrat 

razdrobljene literature na temelju virov v celovit (in s tem empirično preverljiv) teoretični 

okvir. Na podlagi trditev Penroseove (1959), Rumelta (1984), Wernerfelta (1984) in 

drugih Barney osnuje teorijo na temelju virov na dveh glavnih predpostavkah: viri so 

heterogeno porazdeljeni med podjetja in relativno nemobilni. Barney pravi, da bodo 

podjetja, ki posedujejo vredne in redke vire, dosegla kratkoročno konkurenčno prednost in 

za kratek čas uživala izboljšano uspešnost. Hkrati pa Barney ob močnem opiranju na 

Dierickxa & Coola (1989) trdi, da morajo biti za dolgoročno vzdrževanje teh prednosti 

viri podjetja tudi neponovljivi (angl. inimitable) in nezamenljivi (angl. nonsubstitutable). 

Ta koncept Barney prikaže s spodnjo sliko.  

 

Slika 1: Barneyjev konceptualni model 

 

 

 

Vir: J. Barney, Firm Resouces and Sustained Compatitive Advantage, 1991, str. 112. 

 

Ena izmed glavnih kritik teorije na temelju virov skozi čas je letela na njeno precej 

statično naravo. Predvsem Priem & Butler (2001, str. 33) trdita, da čeprav se je teorija na 

temelju virov začela kot dinamičen pristop, je veliko poznejše literature statične v svojem 

konceptu. Raziskave se osredotočajo na same lastnosti virov, ne pojasnjujejo pa procesov, 

kako bi viri zagotavljali konkurenčno prednost (Priem & Butler, 2001, str. 33).  

 

To vrzel med posedovanjem in izkoriščanjem virov sta zapolnila Mahoney & Pandian, ki 

sta ugotovila, da podjetje lahko dosega dobičke, vendar ne zaradi boljših virov, temveč 

značilnih kompetenc
3
 (angl. distinctive competence) za boljšo uporabo svojih virov 

(Mahoney & Pandian, 1992, str. 365). Nadaljevala sta, da svoje vire najbolje izkoristijo 

podjetja, ki razporejajo vire na način, da se kar najbolj poveča njihova produktivnost in/ali 

                                                 
3
 Aktivnosti, v katerih je podjetje boljše od svoje konkurence (Hitt & Ireland, 1985, str. 273). Kot prva 

razlikovalna kompetenca v podjetju se obravnava sposobnost menedžmenta (Barney, 2007, str. 5). 
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finančni donos. Podobne argumente so podali tudi strani Peteraf (1993) ter Henderson & 

Cockburn (1994), ki trdijo, da mora podjetje za doseganje konkurenčne prednosti ustrezno 

izkoriščati (Peteraf, 1993) ali upravljati (Henderson & Cockburn, 1994) svoje dragocene 

vire. Kasneje se je začelo pojavljati veliko teoretičnega dela v zvezi z vrstami postopkov, 

katerim morajo biti viri podvrženi, da bi izkoristili svojo latentno vrednost, kot so ključne 

sposobnosti (angl. core capabilities) (Leonard-Barton, 1992), kompetence (angl. 

competences) (Fiol, 1991; Reed & DeFillippi, 1990), kombinacijske sposobnosti (angl. 

combinative capabilities) (Kogut & Zander, 1992), kompetence na temelju transformacije 

(angl. transformation-based competencies) (Lado, Boyd, Wright, 1992), organizacijske 

sposobnosti (angl. organizational capabilites) (Russo & Fouts, 1997) in sposobnosti 

(angl. capabilities) (Amit & Schoemaker, 1993). 

 

Ta nova odkritja privedejo do nastanka dveh teoretičnih pristopov znotraj teorije na 

temelju virov. Prvi je Barneyjev VRIO okvir. Barney trdi, da mora biti poleg preprostega 

posedovanja dragocenih (angl. valuable), redkih (angl. rare), neponovljivih (angl. 

inimitable), nenadomestljivih (angl. nonsubstitutable) virov podjetje (angl. organization) 

tudi organizirano na način, da lahko izkoristi poln potencial teh virov, če želi doseči 

konkurenčno prednost (Barney & Wright, 1998).  

 

Sočasno z objavo Barneyjevega VRIO okvirja je nastal drug in radikalno nov teoretični 

pristop, ki je natančneje določal vrste postopkov, s katerimi lahko podjetja izkoriščajo 

vire. V vplivnem članku Teece, Pisano & Shuen (1997, str. 516) predlagajo okvir 

dinamičnih sposobnosti, kjer so dinamične sposobnosti opredelili kot niz sposobnost 

podjetja, da vključuje, gradi in ponovno oblikuje notranje in zunanje vire kot odgovor za 

hitro spreminjajoča se okolja.  

 

Ta način razmišljanja je odmeval v velikem delu zgodnjega Winterjevega dela o 

organizacijskih rutinah (angl. organizational routines) (Nelson & Winter, 1982; Winter, 

1995), pri čemer pravi, da so viri brez dvoma pomembni za konkurenčno prednost 

podjetja, a so sami po sebi nezadostni. Za doseganje nadpovprečnih donosov mora 

podjetje posedovati in imeti sposobnost ponavljati "rutine" ali mreže razmerij, s katerimi 

se lahko viri razporejajo. Več o dinamičnih sposobnostih sledi v nadaljevanju naloge.  

 

Kot je razvidno iz opisanega, je teorija na temelju virov naredila že dolgo pot. Prvotno 

formalizirana leta 1991 kot precej statičen seznam sestavin za konkurenčno prednost, se je 

razvila v dinamičen koncept. Čeprav se sedaj razume, da je podjetju nedvomno treba imeti 

dragocene, redke, neponovljive, nenadomestljive vire, je to vseeno nezadostno. Poleg 

posedovanja teh virov morajo podjetja pri iskanju konkurenčne prednosti dokazati tudi 

sposobnost, da jih uporabljajo na način, da je realiziran njihov celoten potencial. 
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Za teorijo na temelju virov lahko rečemo, da je eden pomembnejših prispevkov v 

zgodovini preučevanja strateškega menedžmenta in odličen pripomoček za iskanje osnov 

konkurenčne prednosti (Fahy, 2000, str. 94). 

 

 

2 VIRI IN SPOSOBNOSTI PODJETJA 

 

2.1 Viri podjetja 

 

Z viri (angl. resources) je mišljeno karkoli, kar bi lahko obravnavali kot moč ali šibkost v 

določenem podjetju. Vir podjetja se lahko v določenem času opredeli kot (materialno in 

nematerialno) sredstvo, ki je poltrajno vezano na podjetje. Primeri virov so: blagovne 

znamke, tehnološko znanje znotraj podjetja, zaposlovanje kvalificiranih kadrov, trgovske 

pogodbe, stroji, učinkoviti postopki, kapital itd. (Wernerfelt, 1984, str. 172). 

 

Barney (1991, str. 101) kot vire podjetja pojmuje vsa sredstva, sposobnosti, organizacijske 

procese, atribute podjetja, informacije, znanje idr., ki jih podjetje nadzoruje ter mu 

omogočajo pripravo in izvajanje strategij, ki izboljšujejo njegovo učinkovitost in 

uspešnost.  

 

Pri klasifikaciji virov si avtorji pogosto niso enotni, vendar v strokovni literaturi 

prevladujeta dve različni klasifikaciji virov, ki sta med seboj tesno povezani. Po prvi 

klasifikaciji (Barney, 1997, str. 143) se viri delijo na fizične, finančne, človeške in 

organizacijske, po drugi, povzeti po Michalisin, Smith & Kline (1997, str. 360), pa na 

opredmetene in neopredmetene.  

 

Opredmeteni viri so finančni (npr. lastniški kapital, dolžniški kapital, zadržani dobiček) 

in fizični (npr. stroji in zgradbe v lasti podjetja), medtem ko so neopredmeteni viri 

človeški (usposabljanje, izkušnje, odnosi, spoznanja menedžerjev in drugih zaposlenih) in 

organizacijski (npr. kultura podjetja, ugled) (Nothnagel, 2008, str. 25). 

 

Spodnja slika je podrobnejši shematski prikaz kategorij virov kot tudi njihovih primerov. 

Temelji na delu Hummerja (2001, str. 55), podani so primeri Halla (1992, str. 136), 

Collinsa & Montgomeryja (1995, str. 119). 
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Slika 2: Shematski prikaz kategorij virov 

 
Vir: K. Nothnagel, Empirical Research on the Resouce-Based View of the Firm, 2008, str. 26. 

 

Naloga poudarja neopredmetene vire, saj so postali prepoznani kot strateško najbolj 

pomembni (Barney, 1991; Carmeli, 2001; Hall, 1992; Itami & Roehl, 1987). 

Neopredmeteni viri se obravnavajo kot »mehki« (angl. soft) viri, ki temelijo na znanju ali 

informaciji, kot je kultura ali ugled podjetja. Glede na logiko teorije na temelju virov za 

neopredmetene vire verjetno bolj kot za opredmetene vire velja, da predstavljajo vredne, 

redke, neponovljive in nenadomestljive strateške vire (Barney, 1991, str. 103). 

 

Za neopredmetene vire je vedno veljalo, da imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju 

vrednosti podjetja. Kot je poudaril Carmeli (2004, str. 302), so "v družbi, kjer so znanje in 

informacije stebri poslovne rasti, [so] neopredmeteni viri vse pomembnejši". Itami (1987, 

str. 71) pravi, da so neopredmeteni viri pravi vir konkurenčne moči. V primerjavi z 

opredmetenimi so neopredmeteni viri, kot sta ugled ali organizacijska kultura, manj 

fleksibilni (Chatterjee & Wernerfelt, 1991, str. 39), ni jih enostavno prenesti, lahko se 

uporabljajo v različne namene hkrati (Itami & Roehl, 1987, str. 54) in se med uporabo ne 

porabijo (Collis & Montgomery, 1998, str. 77). Strokovna literatura oprijemljive vire vse 

bolj zanemarja, češ da ne predstavljajo več realne osnove konkurenčne prednosti podjetja 

(Hall, 1992, str. 136). 
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Mnoge kvantitativne študije so pokazale, da imajo številni neopredmeteni viri vpliv na 

uspešnost podjetja. Med njimi so: človeški viri (Hitt, Ireland & Hoskisson, 2001), 

zaupanje (Barney & Hansen, 1994), ugled podjetja in kultura podjetja (Michalisin et al., 

2000), informacijska tehnologija (Powell & Dent-Micallef, 1997), tacitno znanje 

(Berman, Down & Hill, 2002). Medtem ko so te študije pokazale učinek virov na izid, je 

bilo manj pozornosti usmerjene na razumevanje procesa vodenja (menedžiranja), skozi 

katerega viri postanejo vredni (Fahy, 2000, str. 99). Posledično so takšne raziskave malo 

prispevale k vzpostavitvi sklopov specifičnih virov, pomembnih za posamezne panoge 

(Rouse & Daellenbach, 1999, str. 491). 

 

Raziskava Halla (1992) je pokazala, da menedžment ocenjuje, da bodo imeli med 

neopredmetenimi viri največje učinke na uspeh podjetja njegov ugled, ugled izdelka in 

know-how zaposlenih. V drugi raziskavi Hall (1993) raziskuje, kateri so ključni 

neopredmeteni viri za uspeh podjetja. Raziskava je pokazala, da so to ugled podjetja, 

know-how zaposlenih in dva vidika kulture, in sicer dojemanje standardov kakovosti in 

sposobnost obvladovanja sprememb. Izidi te raziskave so bili podobni izidom raziskave iz 

leta 1992. Razlika med obema raziskavama je, da je Hall razbil določene vire, kot je 

recimo kultura podjetja. 

 

Carmeli (2001) je svojo raziskavo oprl na raziskavi Halla iz let 1992 in 1993, pri čemer je 

preučeval, ali je profil obravnavanih ključnih virov v zelo uspešnih podjetjih drugačen od 

profila v manj uspešnih podjetij. Rezultati raziskave so pokazali, da so menedžerji v zelo 

uspešnih podjetjih prepoznali strategijo podjetja, sposobnost obvladovanja sprememb, 

kompetence menedžerjev in kulturo podjetja kot ključne vire. V nasprotju z njimi so 

menedžerji v manj uspešnih podjetjih kot ključne vire izbrali sposobnost zbiranja denarja 

(angl. funds), ugled proizvoda/storitve, intelektualno lastnino, trženje in prodajo ter razvoj 

dejavnosti (angl. business development). 

 

 

2.2 Sposobnosti podjetja 

 

Sposobnosti (angl. capabilities) lahko široko razumemo kot spretnosti podjetja, ki so 

posledica skupnega delovanja njegovih virov in mu omogočajo vsakodnevno delovanje 

(poslovanje). Na podlagi te opredelitve je jasno, da je sposobnost podjetja moč razumeti 

precej široko in k njej šteti znanje, spretnosti, procese, medsebojne odnose in druge 

postavke, specifične za podjetje (Pučko, Čater & Buhovac, 2009, str. 46). 

 

V strokovni literaturi je najpogosteje zastopana možnost za razvrščanje sposobnosti 

podjetja glede na položaj v poslovnem procesu. S tega vidika razlikujemo (Čater, 2003, 

str. 90):  
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1. Menedžerske sposobnosti, ki so temeljne sposobnosti, saj predstavljajo temelj za 

razvijanje ostalih (treh) vrst sposobnosti, ker bistveno vplivajo na povezave med 

vsemi štirimi vrstami sposobnosti ter so neposredno povezane z okoljem. To so 

npr. sposobnosti planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja ter še posebej 

sposobnost oblikovanja, komuniciranja in uresničevanja strateške vizije, 

sposobnosti ohranjanja dobrih odnosov z okoljem, sposobnost hitrega odzivanja in 

prilagajanja na spremembe v okolju.  

2. Sposobnosti na strani vložkov v poslovni proces, kamor lahko štejemo vse vire, 

spretnosti in znanja, ki omogočajo, da poslovni proces v podjetju nemoteno teče 

oziroma da ne prihaja do nepotrebnih prekinitev tega procesa.  

3. Sposobnosti, ki so vezane na poslovni proces in jih lahko opredelimo kot 

spretnosti, znanja in druge sposobnosti, ki so potrebne, da lahko podjetje spreminja 

vložke v izložke na način, ki mu prinaša prednost pred konkurenti.  

4. Sposobnosti na strani izložkov iz poslovnega procesa, ki jih lahko opredelimo kot 

vse spretnosti, znanja in druga nevidna sredstva podjetja, ki se kakor koli nanašajo 

na rezultate oziroma posledice poslovnega procesa. 

 

 

3 KONKURENČNA PREDNOST IN USPEŠNOST PODJETJA 

 

Konkurenčno prednost lahko definiramo kot niz faktorjev in sposobnosti, ki podjetju 

omogočajo trajnejše boljše poslovanje v odnosu do konkurence. Prvi poudarek definicije 

je na boljšem poslovanju glede na konkurente, drugi pa na trajnosti konkurenčne 

prednosti. Mnoga podjetja so pokazala, da so sposobna dosegati izjemne rezultate leto ali 

dve. Le nekaj pa je takšnih, ki so sposobna trajno zagotavljati visoke rezultate (Dimovski 

et al., 2005, str. 113).   

 

Podjetje ima konkurenčno prednost (angl. competitive advantage), ko izvaja strategijo, ki 

ustvarja vrednost, pri čemer je ne izvajajo tudi obstoječi oziroma potencialni konkurenti. 

Gre torej za edinstveno tržno pozicijo, ki jo podjetje razvije v primerjavi s konkurenti in 

ki mu prinaša ustrezne donose (Barney, 1991, str. 102). Morgan & Hunt (1999, str. 283) 

pravita, da podjetje uresniči konkurenčno prednost, ko kombinira vire na tak način, da 

pridobi edinstveno sposobnost, ki je na trgu visoko vrednotena. 

 

Doseganje in ohranjanje konkurenčne prednosti temelji na dveh osnovnih vprašanjih: 

kako naj podjetja dosegajo konkurenčno prednost in kako naj jo obdržijo. Šele v zadnjih 

desetletjih se je pojavijo več pristopov, s katerimi so poskušali pojasnjevati doseganje 

konkurenčne prednosti in iskati njene izvore (Breznik, 2012, str. 53). 

 

Podjetja, ki izkoriščajo svoje vire in sposobnosti pri izbiri in izvajanju strategije, bodo bolj 

verjetno dosegla konkurenčno prednost kot podjetja, ki pridobijo vire in sposobnosti, ki 
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jih potrebujejo za izvajanje strategije (Barney & Clark, 2007, str. 49). Težko je reči, da je 

to sklepanje edinstveno za teorijo na temelji virov. Prepoznavanje in izkoriščanje 

prednosti podjetja ob hkratnem izogibanju slabostim je med osrednjimi karakteristikami 

ene najstarejših teorij v strateškem manedžmentu – analize prednosti (angl. strenghts), 

slabosti (angl. weaknesses), priložnosti (angl. opportunities) ter nevarnosti (angl. threats) 

oziroma SWOT analize (Barney & Clark, 2007, str. 49). Analiza, narisana spodaj, 

prikazuje, da morajo podjetja, ki želijo obdržati konkurenčne prednosti, izvajati strategije, 

ki izkoriščajo svoje notranje prednosti, pri čemer se soočajo s priložnostmi iz okolja, 

nevtralizirajo zunanje nevarnosti in se izogibajo notranjim slabostim. Večina raziskav 

glede virov konkurenčne prednosti se je osredotočila bodisi na priložnosti ali nevarnosti 

(Porter, 1980) oziroma opisovanje prednosti in slabosti (Penrose, 1959). 

 

Slika 3: Odnos med SWOT analizo in teorijo na temelju virov 

 

 
 

Vir: J. Barney & D. N. Clark, Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage, 

2007, str. 50. 

 

Toda SWOT analiza ima pomembno omejitev: predvideva, da bi moralo podjetje izbrati 

strategije, ki izkoriščajo prednosti, vendar ne opredeljuje mehanizma, s katerim bi 

podjetje prepoznalo svoje prednosti (Barney & Clark, 2007, str. 50).  

 

Carpenter & Sanders (2009, str. 22) pravita, da lahko na konkurenčno prednost gledamo s 

treh vidikov, notranjega, zunanjega in dinamičnega. 
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Slika 4: Trije vidiki konkurenčne prednosti 

 

 

 

Vir: M. A. Carpenter & W. G. Sanders, Strategic Management: A Dinamic Perspective Concepts, 2009, str. 

23. 

 

Notranji vidik se osredotoča na vire. Na osnovi tega se oblikuje strategija, ki jo 

konkurenti ne morejo posnemati. Zunaji vidik pomeni, da se osredotočamo na panogo 

podjetja. Zasedemo položaj, ki nam omogoča izkoriščanje priložnosti. Dinamični vidik je 

osredotočanje na priložnosti. Pomeni razvijanje edinstvenih virov in sposobnosti za 

soočenje s spremembami v okolju. 

 

Da bi podjetje doseglo konkurenčno prednost, pa morajo najprej obstajati neke osnove za 

ustvarjanje, ohranjanje in razvoj konkurenčne prednosti. To osnovo bi lahko prikazali kot 

vzročno-posledično zaporedje: osnove konkurenčne prednosti →  oblike konkurenčne 

prednosti → uspešnost (Čater, 2006, str. 26). 

 

Osnove konkurenčne prednosti, pomembne za mojo nalogo, v strokovni literaturi 

obravnavajo tri šole, in sicer šola na temelju virov, šola na temelju sposobnosti ter šola na 

temelju znanja. 

 

 

 

3.1. Šola na temelju virov in konkurenčna prednost 

 

Teorija na temelju virov zagotavlja podjetjem pot za načrtovanje in izvajanje njihove 

organizacijske strategije s preučevanjem položaja njihovih notranjih virov za 

doseganje konkurenčne prednosti (Kristandl & Bontis, 2007; Sheehan & Foss, 2007). 

Model doseganja konkurenčne prednosti v skladu s to teorijo je zelo poenostavljeno 

prikazati kot vzročno-posledično zaporedje: viri → konkurenčna prednost → uspešnost 

(Pučko et al., 2009, str. 42). 
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Osnovni pogoj za doseganje konkurenčne prednosti pri teoriji na temelju virov je obstoj 

relevantnih virov, s katerimi razpolaga podjetje. Toda samo obstoj nekih virov ponavadi 

še zdaleč ni dovolj, da bi lahko govoili o osnovi konkurenčne prednosti. Viri morajo 

namreč tudi (Pučko et al., 2009, str. 42): 

 

1. ustrezati pogojem v okolju, v katerem se podjetje nahaja, tj. omogočati izkoriščanje 

priložnosti in ga ščiti pred nevarnostmi, ki prihajajo iz okolja, ter  

2. izpolnjevati nekatere dokaj stroge pogoje. Poleg tega, da morajo za podjetje 

predstavljati neko vrednost, morajo biti viri tudi čim bolj heterogeni, enkratni, trajni, ne 

smejo biti popolnoma mobilni, ne sme jih biti možno zlahka zamenjati in posnemati.  

 

Šele ko so izpolnjeni vsi omenjeni pogoji, si lahko podjetje obeta, da na podlagi svojih 

virov, ki so usklajeni s priložnostmi in nevarnostmi iz okolja, ter ob uporabi ustrezne 

strategije ustvari trajnejšo konkurenčno prednost oziroma realizira neke vrste rente, tj. 

presežek donosov od virov nad vsemi stroški, ki jih je podjetje kadar koli utrpelo v zvezi z 

razvijanjem oziroma pridobivanjem teh virov (Pučko et al., 2009, str. 42). 

 

Barney (1991) preučuje povezavo med viri podjetja in trajno konkurenčno prednostjo. 

Pogoji, ki jih navede za doseganje konkurenčne prednosti. 

 

Slika 5: Barneyjev VRIO model 

 

 
 

Vir: J. Barney & D. N. Clark, Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage,, 

2007, str. 69. 

 

 Vrednost virov: viri morajo biti takšni, da podjetju omogočajo bodisi izkorišanje 

priložnosti bodisi nevtraliziranje nevarnosti iz okolja. Vprašanje vrednosti virov torej 

povezuje interno analizo prednosti in slabosti podjetja z eksterno analizo priložnosti in 

nevarnosti iz okolja. 
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 Heterogenost virov: heterogenost virov pomeni, da se viri med podjetji razlikujejo po 

svoji učinkovitosti. Podjetja z bolj učinkovitimi viri lahko računajo na nižje stroške in 

zaradi tega na realizacijo rent. 

 Redkost virov: stopnja redkosti virov pove, koliko podjetij razpolaga s temi viri. Vir je 

lahko osnova konkurenčne prednosti podjetja vse dotlej, dokler je število podjetij, ki z 

njimi razpolagajo, manjše od števila podjetij, ki so potrebna, da se oblikuje popolna 

konkurenca. 

 Trajnost virov: pomeni čas, po katerem ti izgubijo svojo vrednost in s tem svoj 

potencial za zagotavljanje konkurenčne prednosti. Jasno je, da si želi podjetje vire, ki 

mu dajejo konkurenčno prednost, zadržati čim dlje. 

 Nemobilnost virov: bolj kot so viri podjetja nemobilni, boljšo osnovo konkurenčne 

prednosti lahko predstavljajo. O popolni nemobilnosti virov govorimo, ko ti pod 

nobenim pogojem ne morejo biti predmet trgovanja ali pa trgovanje z njimi nikakor ni 

smiselno. 

 Nezamenljivost virov: o nezamenljivosti vira govorimo, ko niso znani ali ne obstajajo 

drugi viri, ki bi lahko prvega enakovredno nadomestili. Če takšni viri obstajajo in če 

glede na prvega niso pretirano dražji, pravimo, da je ta vir zamenljiv. 

 Nezmožnost kopiranja virov: viri podjetja morajo biti seveda takšni, da jih 

konkurenti ne bodo mogli zlahka posnemati. Če ta pogoj ni izpolnjen, lahko viri v 

najboljšem primeru podjetju prinesejo le kratkoročno prednost. 

 

Nezamenljivost in nezmožnost kopiranja nastane zaradi enega od treh razlogov: 

 

 edinstveni zgodovinski pogoji: sposobnost, da podjetje ima vir, temelji na edinstvenih 

zgodovinskih pogojih. Podjetja so zgodovinske in socialne entitete, zato je posedovanje 

in izkoriščanje določenih virov odvisno od prostora in časa (Barney & Clark, 2007, str. 

60); 

 vzročna nejasnost: povezava med posedovanjem vira in trajno konkurenčno 

prednostjo ni razumljena ali je zgolj nejasno razumljena (Barney & Clark, 2007, str. 

62); 

 socialna kompleksnost: če v podjetju obstaja velika socialna kompleksnost, ki jo je 

težko sistematično voditi in nanjo vplivati. Primeri tega so lahko medosebni odnosi 

menedžerjev (Hambric, 1987), kultura podjetja (Barney & Clark, 2007), ugled podjetja 

(Barney & Clark, 2007). 

 

Na tem mestu je treba omeniti še dve šoli,  ki se omenjata v povezavi s konkurenčno 

prednostjo. To sta šola na temelju sposobnosti in šola na temelju znanja. 
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3.2 Šola na temelju sposobnosti in konkurenčna prednost 

 

Zagovorniki šole na temelju sposobnosti trdijo, da konkurenčna prednost podjetja izvira 

iz njegovih sposobnosti. Model doseganja konkurenčne prednosti v skladu s to šolo bi 

lahko poenostavljeno prikazali kot vzročno-posledično zaporedje: sposobnosti → 

konkurenčna prednost → uspešnost (Pučko et al., 2009, str. 45). 

 

Podobno kot za šolo na temelju virov tudi za šolo na temelju sposobnosti velja, da ima 

svoje korenine v razumevanju (teoriji) podjetja, temelječem na virih, saj je že Edith 

Penrose (1959) poleg virov omenjala tudi sposobnosti podjetja.  

 

Da bi bilo konkurenčno prednost tekmecem čim težje posnemati, morajo biti vse 

sposobnosti čim bolj kompleksne in prepredene skozi celotno podjetje. Biti morajo nujno 

tudi nadfunkcijske in temeljiti na čim večjem sodelovanju med ljudmi, ne pa zgolj na 

nekaterih posameznikih (Čater, 2006, str. 19).  

 

Podobno kot za vire tudi za sposobnosti velja, da morajo, če naj se na njih gradi 

konkurenčno prednost, izpolnjevati neke pogoje. Precej teh pogojev je podobnih tistim, ki 

sem jih obravnavala pri virih. Tako morajo biti sposobnosti vredne, heterogene, redke, 

trajne, čim manj mobilne, nezamenljive in neposnemljive. Toda pri sposobnostih so še 

dodatne zahteve (Pučko et al., 2009, str. 49): 

 

 skritost oziroma tihost. Gre preprosto za to, da so sposobnosti navzven nevidne in jih 

konkurenti zato tudi ne morejo posnemati; 

 kompleksnost; 

 razpredenost skozi celotno podjetje; 

 sodelovanje med zaposlenimi; 

 komplementarnost; 

 vzročno-posledična nejasnost. Če povezave med vzroki (akcijami) in posledicami 

(rezultati) niso znane, če torej ni znano, kaj je pripeljalo do sposobnosti in kakšne so 

njene posledice, govorimo o t. i. vzročno-posledični nejasnosti; 

 strinjanje poslovodstva o sposobnostih. Ta zahteva, ki vpliva predvsem na vrednost 

sposobnosti, pomeni, da je nujno, da se vsi najvplivnejši ljudje v podjetju strinjajo, 

katere sposobnosti so za podjetje ključne ter kako jih je treba varovati in razvijati. 

Večje kot je to strinjanje, večja je verjetnost za večje koristi od sposobnosti podjetja. 

 

3.2.1 Pogled dinamičnih sposobnosti na konkurenčno prednost 

 

Teece (1994) vidi teorijo dinamičnih sposobnosti kot razširitev teorije na temelju virov. 

Za teorijo na temelju virov je značilna statična narava, ki si je nekako ne znamo 
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prestavljati v današnjem dinamičnem okolju. To pomanjkljivost naj bi poskušala odpraviti 

teorija na temelju dinamičnih sposobnosti. Teorija dinamičnih sposobnosti se ukvarja z 

vprašanjem, kako ustvariti sposobnosti, ki predstavljajo konkurenčno prednost v razmerah 

hitrih in nepredvidljivih sprememb (Breznik, 2012, str. 54). 

 

Prvo opredelitev dinamičnih sposobnosti sta podala Teece & Pisano (1994, str. 541), ki jih 

razumeta kot niz sposobnosti, ki podjetju omogočajo ustvarjati nove proizvode, storitve in 

procese v skladu s spreminjajočim se okoljem. Nekaj let kasneje so Teece, Pisano & 

Shuen (1997, str. 516) dinamične sposobnosti opredelili kot sposobnosti  podjetja, ki mu 

omogočajo integracijo, razvoj in preoblikovanje notranjih in zunanjih virov in sposobnosti 

ter s tem soočanje s hitro spreminjajočim se okoljem.  

 

Eisenhart & Martin (2000, str. 1107) opisujeta dinamične sposobnosti kot postopke v 

podjetju, ki uporabljajo vire – predvsem postopke, ki integrirajo, oblikujejo, pridobijo vire 

–, da so kos spremembam in celo ustvarijo spremembe na trgu. Dinamične sposobnosti so 

tako organizacijske kot strateške rutine, s katerimi podjetja dosegajo nove oblike virov, ko 

se trgi pojavijo, trčijo, razvijajo in umrejo. 

 

Dinamične sposobnosti so posebno pomembne v primerih konkurence, ki temelji na 

inovacijah, in konkurenca, ki temelji na visoko dinamičnih trgih, ker zagotovijo hitro 

akcijo ali odziv podjetja (Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000). Odvisne so od 

konteksta, pogojne in osredotočene na doseganje ciljev podjetja, ki se velikokrat kažejo 

kot preživetje ali dobiček (Teece et al., 1997, str. 529). 

 

Sposobnosti je mogoče opazovati z njihovimi osnovnimi elementi, kot sta njihov viden 

obstoj in vpliv. Najprej so tukaj rutine (Winter, 2000) ali postopki in procesi, veščine, 

discipline in pravila odločanja kakor tudi organizacijske strukture, zaradi katerih je 

mogoče opazovati dinamične sposobnosti kot redne in predvidljive vzorce kolektivnega 

delovanja (Teece et al., 1997, str. 512). Drugič, vpliv dinamičnih sposobnosti je mogoče 

opazovati, s tem da povzročajo rekonfiguracije virov (Ketchen, Hult & Slater, 2007, str. 

962). Tretjič, dinamične sposobnosti so vidne zaradi njihovega vpliva na uspešnost 

podjetja (Teece et al., 1997, str. 512).  

 

Teorija dinamičnih sposobnosti je obravnavana tudi kot razširitev in dopolnitev drugih 

teorij, predvsem teorije osrednjih sposobnosti (angl. core competence-based view) in 

teorije na temelju znanja (angl. knowledge-based view) (Ambrosinijeva & Bowman, 2009, 

str. 31). 

 

Če pogledamo na nenehno spreminjajoče se okolje, postajajo dinamične sposobnosti vse 

pomembnejše, saj predstavljajo sposobnosti, ki odražajo sposobnost podjetja za pridobitev 

novih in inovativnih možnosti za ustvarjanje konkurenčnih prednosti (Breznik, 2012, str. 

54). Dinamične sposobnost tvorijo konkurenčno prednost (Nelson & Winter, 1982; Teece 
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& Pisano, 1994; Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000) ter pomenijo jedro 

trajnostne konkurenčnosti. 

 

3.2.2. Pogled osrednjih sposobnosti na konkurenčno prednost 

 

Prahalad & Hamel (1990, str. 82) sta v okviru pristopa o osnovah konkurenčne prednosti 

na temelju sposobnosti razvila ožje zasnovano teorijo organizacije, ki temelji na osrednjih 

sposobnostih (angl. core competences). Osrednje sposobnosti ne predstavljajo dodatne 

kategorije virov, ampak jih je mogoče videti bolj kot različne svežnje virov, tj. združene 

vire, ki lahko utelešajo osrednje sposobnosti. Leonard-Bartonova (1992, str. 111) razlaga 

osrednje sposobnosti kot sposobnosti, ki podjetju omogočajo, da dela bolje kot konkurenti 

in se na ta način razlikuje od njih. Posebej opozarja, da vsaka sposobnost še ni osrednja 

sposobnost. Prahalad & Hamel (1990, str. 82) opredelita osrednje sposobnosti kot skupno 

učenje organizacije, ki se osredotoča na to, kako koordinirati in integrirati različne 

proizvodne spretnosti in različne tehnologije.  

 

Osrednje sposobnosti se razlikujejo od običajnih sposobnosti po naslednjih lastnostih 

(Breznik, 2012, str. 83):  

 

 ključne so za kratko- in dolgoročno preživetje podjetja,  

 nevidne za konkurente,  

 vredne, 

 enkratne,  

 trajne,  

 redke,  

 nujne za razvoj osrednjih in končnih proizvodov,  

 nujne za uresničevanje vizije in strategije podjetja,  

 mešanica spretnosti, virov in procesov podjetja,  

 neposnemljive, 

 presegajo sposobnosti posameznikov ter  

 omogočajo dostop podjetij do različnih virov.  

 

 

3.3 Šola na temelju znanja in konkurenčna prednost 

 

Šola na temelju znanja uči, da je lahko danes, v času hitrih sprememb, edina prava 

osnova konkurenčne prednosti znanje (Čater, 2006, str. 19). Osnovni model te šole 

prikažemo kot vzročno-posledično zaporedje: znanje → konkurenčna prednost → 

uspešnost (Pučko et al., 2009, str. 50). 
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Breznik (2012, str. 90) pravi, da se teorija na temelju virov in teorija na temelju 

sposobnosti sklicujeta na vzročno nejasnost. To pomeni, da ni možno razumeti narave 

povezav med viri, sposobnostmi in konkurenčno prednostjo. Šlo naj bi za zaveso, kjer se 

skrivajo notranji procesi učenja, znanje in interakcije zaposlenih kot osnove razvijanja 

zmožnosti. Teorija na temelju znanja naj bi poskušala to zaveso odstraniti z namenom 

iskanja izvora razvijanja sposobnosti podjetja. Na teorijo na temelju znanja lahko gledamo 

kot na vidik razvoja teorije na temelju virov, saj je v središču znanje kot najpomembnejši 

vir v podjetju. 

 

Kot pravi Čater (2006, str. 27), je s podjetniškega vidika pomembno predvsem 

komercialno znanje, katerega cilj ni ugotavljanje, kaj je prav, temveč kaj deluje bolje v 

konkurenčnem smislu. Znanje podjetja oziroma njegov intelektualni kapital lahko 

razvrstimo po več kriterijih, pri čemer sta z vidika doseganja konkurenčne prednosti 

pomembni predvsem razvrstitvi znanja na človeški kapital (znanje, vezano za 

posameznike) in strukturni kapital (znanje, vezano na podjetje kot celoto) oziroma na 

eksplicitno (gre za znanje, ki ga lahko kodiramo na objektiven način, najdemo ga v 

priročnikih in patentnih dokumentih, tehničnih navodilih itd.) in tiho znanje (znanje, 

globoko zakoreninjeno v posameznikovih dejanjih, izkušnjah, vrednotah, zato ga je težko 

formalizirati in posredovati). Glede ustvarjanja konkurenčnih prednosti sta za podjetje 

pomembna predvsem strukturni kapital (človeški kapital je namreč bolj tvegan) in tiho 

znanje (eksplicitno znanje namreč konkurenti lažje kopirajo). Več o tem bomo povedali v 

nadaljevanju naloge. 

 

 

3.4 Primerjava obravnavanih šol 

 

Po pregledu treh šol o osnovah konkurenčne prednosti je treba narediti tudi primerjavo 

med njimi. Čater (2006, str. 27) izpostavlja predvsem tri glavne razlike:  

 

1. razliko v razumevanju izvora konkurenčne prednosti;    

2. razliko v ravni, na kateri se obravnavajo osnove konkurenčne prednosti (raven podjetja 

ali raven strateške poslovne enote), ter  

3. razliko v širini razumevanja osnov konkurenčne prednosti (razlika med viri, 

sposobnostmi in znanjem). 

 

Glavna značilnost na virih, sposobnostih in znanju temelječih šol je, da v bistvu razlagajo, 

zakaj prihaja do razlik v uspešnosti med podjetji, če teh ne moremo pripisati različnim 

pogojem v okolju. Šole na temelju virov, sposobnosti in znanja zagovarjajo, da je treba 

primarno izhajati iz podjetja (gre za pristop »od znotraj navzven«). Ravno skupna lastnost 

šol na temelju virov, sposobnosti in znanja, da osnove konkurenčne prednosti razlagajo v 

smislu »od znotraj navzven«, pomeni, da si te tri šole v bistvenih stvareh ne nasprotujejo, 
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ampak so komplementarne in delno druga drugi substitut (v nekaterih pogledih se 

prekrivajo), kar nekatere avtorje vodi k predlaganju združitve raziskav o virih, 

sposobnostih in znanju »pod isto streho« ali celo združitve omenjenih treh šol v eno samo 

razširjeno šolo (Čater, 2006, str. 28).  

 

Kakorkoli že, tako teoretične razlike med šolami kot tudi nekatere redke empirične 

raziskave kažejo, da skrivnosti nastanka konkurenčne prednosti podjetja ni mogoče 

pojasniti zgolj z eno od šol (Pučko, 2002, str. 16).  

 

Druga pomembna razlika med šolami je raven, na kateri se obravnavajo osnove 

konkurenčne prednosti. Medtem ko jih šola na temelju znanja obravnava na ravni 

posameznih strateških poslovnih enot podjetja, jih šola na temelju sposobnosti (še posebej 

šola na temelju osrednjih sposobnosti) in šola na temelju znanja obravnavata predvsem na 

ravni podjetja kot celote (Čater, 2006, str. 29). 

 

S tem slednji dve šoli tudi posegata v debato o smislu obstoja več strateških poslovnih 

enot v okviru podjetja kot celote. Čater (2006, str. 29) namreč pravi, da številne enote, ki 

bi sicer lahko bile tudi samostojna podjetja, saj imajo za to vse potrebne značilnosti, 

ostajajo skupaj pod okriljem celovitega podjetja oziroma korporacije predvsem zato, ker 

(osrednje) sposobnosti in znanje na ravni celote temu podjetju omogočajo ustvarjanje 

večje vrednosti in realiziranje višje uspešnosti, kot bi ju prinesel seštevek vrednosti 

oziroma uspešnosti vseh posameznih strateških poslovnih enot.  

 

Končno pa je mogoče pomembno razliko med obravnavanimi šolami (Čater, 2006, str. 30) 

videti tudi v širini razumevanja osnov konkurenčne prednosti. Tu mislimo predvsem na 

razliko med šolo na temelju virov, šolo na temelju sposobnosti ter šolo na temelju znanja. 

Če slednja kot možno osnovo konkurenčne prednosti šteje zgolj znanje, šola na temelju 

sposobnosti poleg znanja obravnava še druge sposobnosti, ki jih ne moremo šteti med 

znanje. Podobno tudi šola na temelju virov poleg sposobnosti obravnava še celo vrsto 

drugih virov, ki ne sodijo med sposobnosti. Ravno te razlike v širini po mnenju nekaterih 

avtorjev vplivajo tudi na razlike v relevantnosti teh treh šol (ta naj bi namreč s 

prehajanjem od virov prek sposobnosti do osrednjih sposobnosti in znanja postopoma 

naraščala).  
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Slika 6: Odnos med tremi šolami glede osnov konkurenčne prednosti podjetja 

 

»Od znotraj navzven« 

 

 
 

Vir: T. Čater, Relevantnost šol o konkurenčnih prednostih podjetij v Sloveniji, 2006, str. 28. 

 

3.5 Konkurenčna prednost in uspešnost podjetja 

 

Konkurenčna prednost in uspešnost podjetja sta dva različna konstrukta, katerih odnos je 

videti kompleksen (Ma, 2000, str. 15). Študije so pokazale, da obstaja pomembna 

povezava med konkurenčno prednostjo in uspešnostjo (Ma, 2000; Fahy, 2000). Fahy 

(2000, str. 97) trdi, da je mogoče pričakovati, da doseganje položaja trajne konkurenčne 

prednosti vodi do superiorne uspešnosti, ki se običajno meri s kriteriji, kot sta tržni delež 

in donosnost, torej s pristopom za merjenje finančne uspešnosti. Za doseganje 

konkurenčne prednosti in uspešnosti mora podjetje osredotočiti svojo vodstveno strategijo 

na doseganje in ohranjanje položaja konkurenčne prednosti pred svojimi tekmeci. 

Posledično bo takšna pozicija konkurenčne prednosti vodila do vrhunske uspešnosti 

podjetja.  

 

Kljub temu moramo imeti v mislih tudi obstoj drugih možnih odnosov med konkurenčno 

prednostjo in uspešnostjo, kajti Ma (2000, str. 15) je pokazala, da konkurenčna prednost 

ne vodi vedno do vrhunske uspešnosti. Glede na idejo, da je konkurenčna prednost 

relacijski koncept in tako odvisna tudi od konteksta, obstajajo možnosti, da se 

konkurenčna prednost ne odraža v vrhunski uspešnosti podjetja oziroma da se vrhunska 

uspešnost podjetja lahko doseže brez doseganja in/ali ohranjanja položaja konkurenčne 

prednosti. 

 

Toda pogosteje obvelja prvi scenarij, tj. da konkurenčna prednost vodi do vrhunske 

uspešnosti, saj podjetja osredotočajo svojo konkurenčno strategijo na povečanje baze 

virov (Fahy, 2000, str. 103).  

 

Dejansko, kot trdi Barney (1991, str. 101), viri podjetja, ki vključujejo vsa sredstva, 

zmogljivosti, organizacijske procese, atribute podjetja, informacije, znanje idr. v lasti 
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in/ali pod nadzorom podjetja, sčasoma omogočijo podjetju pripravo in izvedbo strategij, 

ki izboljšajo njegovo učinkovitost in uspešnost, da doseže vrhunsko raven.  

 

Slika 7: Praktičen okvir teorije na temelju virov 

 

 

 

Vir: R. M. Grant, The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy 

Formulation, 1991, str. 115. 

 

 

4 OBLIKOVANJE TEORETIČNEGA MODELA PREPOZNAVANJA 

VIROV IN SPOSOBNOSTI 

 

Čeprav v zadnjih letih beležimo povečano prizadevanje za razvoj empiričnih dokazov za 

teorijo na temelju virov (Barney, 2001), je to še vedno področje, kjer lahko koristijo 

dodatne študije. Pri večini študij so uporabili en sam element, kot npr. človeški kapital 

(prim. Hitt et al., 2001; Hesketh & Fleetwood, 2006), vodenje (prim. Waldman, Ramirez, 

House & Puranam, 2001) ali tržne sposobnosti (Nath, Nachiappan & Ramanathan, 2010). 

Takšne študije sicer prispevajo koristno znanje, vendar je treba priznati, da konkurenčni 

položaj organizacije izhaja iz kompleksne kombinacije organizacijskih elementov. Na 
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splošno velja, da ni verjetno, da bi bilo podjetje s trajno konkurenčno prednostjo odvisno 

od enega samega elementa, čeprav pomembnega. Povedano drugače, konkurenčne 

prednosti podjetja ni mogoče pojasniti z enim samim elementom.  

 

Ena od težav študije virov je, da je težko opredeliti splošno sprejemljiv način opredelitve 

različnih virov in sposobnosti, ki lahko tvorijo podjetje, vključno s tistimi, ki lahko 

vplivajo na uspešnost podjetja in ki se lahko uporabljajo na različne načine (Mahoney, 

2005, str. 52).  

 

To poglavje opisuje različne vrste virov v obstoječi literaturi. Pomembnejši viri in njihovi 

medsebojni odnosi so shematsko opisani na sliki 8. Podjetja so edinstvena kombinacija 

virov in sposobnost, ki jim omogočajo razvijanje in izvajanje strategij za izboljšanje 

njihove splošne učinkovitosti (Zubac et al., 2010, str. 515). Ta razdelitev nas bo 

spremljala skozi celotno nalogo. 

 

Slika 8: Različne vrste virov in njihove medsebojne povezave 

 
Vir: A. Zubac et al., The RBV and Value Creation: A Managerial Perspective, 2010, str. 518.  
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4.1. Klasifikacija virov in sposobnosti 

 

Zdaj je za preučevalce te teorije značilno, da razlikujejo med različnimi vrstami 

sposobnosti, ki jih lahko ima podjetje. Podjetje lahko poseduje navadne in dinamične 

sposobnosti (Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh & Teece, 2007, str. 35). 

Navadne sposobnosti omogočajo podjetju, da združi, zbere in razporedi svoje vire z 

uporabo vnaprej določenih protokolov, dejavnosti, rutin, procesov, sistemov in veščin 

svojih zaposlenih, da za svoje stranke izdela proizvode in zagotovi storitve, ki so vir 

potencialnih dobičkov. Navadne sposobnosti so določljivi postopki, vključno z 

vodstvenimi, tehničnimi in marketinškimi procesi, ki se uporabljajo v podjetju na 

funkcionalni ravni, s pomočjo katerih razvije svoje izdelke in storitve ter jih dostavi 

odjemalcem (Carmeli, 2004, str. 300). 

 

Že predstavljeni koncept dinamične sposobnosti je bil razvit za pojasnitev, zakaj so bila 

nekatera podjetja sposobna preseči svoje tekmece v daljših časovnih obdobjih kljub 

velikim spremembam na trgu (Teece et al., 1997, str. 521). Dinamične sposobnosti so 

procesi v podjetju, ki mu omogočajo spremembo njegove baze virov na način, da 

izpolnjuje različne strateške in konkurenčne izzive (Helfat et al., 2007, str. 68). To so 

specifični in razpoznavni procesi, kot so razvoj izdelkov, strateško odločanje in sklepanje 

zavezništev (Eisenhardt & Martin, 2000, str. 1105).  

 

Navadne sposobnosti omogočajo menedžerjem v podjetju uvajanje virov in manipuliranje 

z njimi. Navadne sposobnosti ohranjajo uspešnost družbe v stabilnih okoljih in se lahko s 

pomočjo učenja v bližnji prihodnosti tudi postopoma povečajo (March, 1991, str. 79).  

 

Dinamične sposobnosti omogočajo menedžerjem v podjetju uvajanje navadnih 

sposobnosti in manipuliranje z njimi. Dinamične sposobnosti se visoko uvrščajo v 

hierarhiji sposobnosti, saj razširijo, spremenijo ali ustvarijo navadne sposobnosti, ki 

omogočajo podjetju preživetje (Zubac et al., 2010, str. 520). Dinamične sposobnosti 

krepijo dolgoročno uspešnost družbe s spreminjanjem in rekombiniranjem navadnih 

sposobnosti in virov v smeri povečevanja uspešnosti (Teece et al., 1997, str. 513).  

 

Obstaja še en tip virov, tj. osrednje sposobnosti. Prahalad & Hamel (1990, str. 87) 

opredelita kolektivno učenje organizacije kot ključno kompetenco podjetja. 

 

Tudi Winter (2003, str. 992) je razvil podobno idejo o hierarhiji dinamičnih sposobnosti. 

Konkretno že govori o dinamičnih sposobnostih. Njegova hierarhija je sestavljena iz 

(Breznik, 2012, str. 54):  

 

1. Izhodiščnih sposobnosti (angl. zero-level capabilities) ali izvedbenih, navadnih 

sposobnosti (angl. operating, ordinary capabilities), ki omogočajo preživetje v 

sedanjosti na osnovi obstoječih virov – zaslužimo za preživetje, da lahko živimo. Za 
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podjetje z lastnim oddelkom za raziskave in razvoj sta aktivnosti nabave in prodaje 

izhodiščni zmožnosti. Izhodiščne ali izvedbene zmožnosti lahko razumemo kot 

zmožnosti prve kategorije po Collisu (že predstavljeno v nalogi). 

2. Dinamičnih sposobnosti prvega reda (angl. dynamic first-order capabilities), ki 

pomenijo spremembe v proizvodnem procesu, ki spreminjajo, dopolnjujejo ali 

izboljšujejo izhodiščne/navadne sposobnosti. Kot primer lahko navedemo razvoj 

novega proizvoda kot prototipa. 

3. Sposobnosti višjega reda (angl. high-order capabilities), ki pomenijo rezultate 

organizacijskega učenja (angl. organizational learning) na osnovi sposobnosti prvega 

reda, kar se odraža v ustvarjanju in izboljševanju dinamičnih sposobnosti podjetja.  

 

Podobno klasifikacijo dojema tudi Collis (Breznik, 2012, str. 55): 

 

1. Prva kategorija sposobnosti pomeni sposobnost uresničevanja osnovnih funkcijskih 

aktivnosti (npr. proizvodne, trženjske, logistične, distribucijske) učinkoviteje, kot to 

počnejo konkurenti. Vidik zmožnosti na funkcionalni ravni je omenjal že Grant (1991, 

str. 120), ki je prepoznal zmožnosti v kontekstu funkcijskih aktivnosti. 

2. Druga kategorija sposobnosti se nanaša na dinamično izboljšanje aktivnosti v podjetju, 

kar to kategorijo že povezuje z opredelitvijo dinamičnih sposobnosti po Teeceju et al. 

(1997), prav tako po Amitu & Schoemakerju (1993, str. 35) kot tudi Eisenhardtovi & 

Martinu (2000, str. 1107).  

3. Tretja kategorija sposobnosti je zelo tesno povezana z drugo kategorijo, ki se nanaša na 

dinamično izboljševanje v skladu z okoljem, vendar bolj poudarja vidik strateškega 

razumevanja, kar nam omogoča pravočasno, torej pred konkurenti, prepoznavati tudi 

vrednost drugih virov in na osnovi tega razvijati konkurenčne strategije.  

4. To je razlog, da se podjetjem predlaga osredotočenje na razvoj četrte kategorije 

dinamičnih sposobnosti, tj. sposobnosti višjega reda, kajti to so resnično sposobnosti, 

ki bodo odločilne v prihodnosti. Četrta kategorija vključuje metasposobnosti ali 

sposobnosti višjega reda (angl. high-order capabilities), ki jih povezujemo z 

razvijanjem sposobnosti učenja z učenjem. Kot take bodo razvijale sposobnosti, ki 

bodo omogočale biti boljši, hitrejši in inovativnejši. 

 

V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali posamezne kategorije na sliki 8. 

 

V splošnem lahko človeške vire definiramo predvsem kot tiste človeške vire podjetja, 

katerih organiziranost, strukturiranost, sposobnosti, lastnosti, znanja, izkušnje, 

inovativnost, zanos, motiviranost, ustvarjalnost, prilagodljivost, potencial in druge 

tovrstne dejavnike sistematično in načrtno analiziramo, načrtujemo, organiziramo, vodimo 

in nadzorujemo z namenom, da se v praksi čim bolj uspešno in učinkovito aplicirajo ter 

posledično ustvarijo dodano oziroma novo vrednost (Mihalič, 2009, str. 38).  
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Človeški viri lahko predstavljajo osnovo konkurenčne prednosti podjetja. Peter Drucker 

(1992, str. 100) na primer piše, da so »ljudje, ki so zaposleni v podjetju, [so] njegov 

najdragocenejši vir«, saj niso popolnoma mobilni in jih je težje kakovostno nadomestiti ali 

posnemati. Vse več avtorjev se strinja s tako tezo in pravi, da fizični in finančni viri 

podjetja kot tradicionalne osnove konkurenčnih prednosti v sodobnem podjetju izgubljajo 

svoj pomen (Mihalič, 2009, str. 39). Vse bolj jih namreč nadomeščajo človeški viri, še 

posebej, če so ustrezno motivirani in so v podjetju že dalj časa, tako da so se v njem že 

»izoblikovali«.  

 

Današnji pogled na človeške vire kot možno osnovo konkurenčne prednosti  poudarja, da 

so lahko za podjetje neprecenljive vrednosti prav vsi zaposleni, predvsem pa strokovnjaki, 

ki imajo redka in specifična znanja ter zmožnost delati na določenem ozkem področju 

(Pučko et al., str. 44). V prihodnosti bo človeški kapital glavna konkurenčna prednost 

(Barney & Clark, 2007, str. 51).  

 

Kavčič (1991, str. 132) definira organizacijsko kulturo kot sistem vrednot, prepričanj, 

temeljnih stališč, ki so značilni za določeno organizacijo in jo ločujejo od drugih 

organizacij. Pojem organizacijske kulture je mogoče označiti kot sklad skupnih vrednot 

ali skupnih spoznanj članov organizacije, ki uravnava obnašanje njenih članov. Nastaja v 

procesih skupinskega reševanja problemov, prilagajanja organizacije na okolje in  

reševanja problemov njene notranje integracije. Kot odprt sistem je organizacija 

eksistenčno odvisna od uspešne prilagoditve okolju. S spreminjanjem lahko izboljšamo 

uspešnost organizacije oziroma vplivamo na njeno delovanje (Appiah-Adu, Fyall & Sing, 

2000; Wilson, 2001). Zaradi tega velja opozoriti na izsledke več raziskav, da je 

organizacijska kultura eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti organizacije in njenega 

razvoja (Černetič, 1997, str. 264). 

 

Strateške raziskovalce zanima organizacijska kultura v zvezi z vlogo, ki jo ima pri 

ustvarjanju konkurenčne prednosti. Kultura podjetja je lahko vir trajne konkurenčne 

prednosti, če je dragocena, redka in se je ne da kopirati. Trajna vrhunska uspešnost 

podjetij je lahko vsaj deloma odraz njihovih organizacijskih kultur (Peters & Waterman, 

1982; Quick, 1992). Pri podjetjih brez dragocenih, redkih ali nepopolno posnemljivih 

kultur ne moremo pričakovati, da bodo njihove kulture vir trajne konkurenčne prednosti. 

Prav tako takšna podjetja ne morejo pričakovati, da bodo prizadevanja za spremembo 

njihove kulture, čeprav lahko uspešno vključujejo nove dragocene lastnosti, ustvarjala 

trajno vrhunsko uspešnost. Takšna prizadevanja so običajno posnemljiva, zato so v 

najboljšem primeru zgolj vir začasnih konkurenčnih prednosti. Ta podjetja morajo iskati 

drugje, če želijo najti načine za ustvarjanje pričakovanih trajnih konkurenčnih prednosti 

(Barney & Clark, 2007, str. 79). 
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Organizacijski ugled je neopredmeteni vir, ki predstavlja splošno oceno trenutnih virov 

podjetja, trenutni položaj in prihodnjo uspešnost (Teece et al., 1997, str. 521). Po 

Fombrunu (1996) ter Fombrunu & Shanleyju (1990) lahko pozitiven organizacijski ugled 

ustvarja konkurenčno prednost za podjetja z:  

 

1. zavlačevanjem mobilnosti konkurentov in njihovega vstopa v industrijo,  

2. omogočanjem zaračunavanja višje cene,  

3. pritegovanjem boljših kandidatov in vlagateljev,  

4. izboljšanjem dostopa podjetja na trg kapitala,  

5. izgradnjo močne morale med zaposlenimi ter  

6. izboljšanjem ekonomskih in neekonomskih rezultatov.  

 

Roberts & Dowling (1997, str. 75) navajata, da "je ugled podjetja izjemno pomembno 

strateško sredstvo [in] superiorni izvajalci s pozitivnim ugledom so sposobni vzdrževati 

odlične rezultate v daljšem časovnem obdobju. 

 

Struktura organizacije je neopredmeteni vir, ki lahko pomeni razliko med organizacijo in 

njenimi konkurenti. Struktura, ki pospešuje hitrost, je lahko zelo dragocen vir 

organizacije. Organizacije zahtevajo hitrejše in pogostejše sprejemanje odločitev, 

inoviranje ter pridobivanje in posredovanje informacij kot v preteklosti. Ustreznost 

organizacijske zasnove je odvisna od zahtevnosti in turbulence v okolju (Dollinger, 2008, 

str. 46). Chandler (1990, str. 38) na temelju svojih raziskav ugotavlja, da je strategija 

organizacije eden izmed najpomembnejših dejavnikov oblikovanja organizacije, ki mu 

sledi tudi organizacijska struktura. 

 

Informacijska tehnologija je pomemben organizacijski viri, ki se lahko uporablja za 

izboljšanje notranje komunikacije, izboljšanje kakovosti oblikovanja izdelkov, skrajšanje 

časa zasnove in nižje stroške razvoja izdelka, izboljšanje sposobnosti sprejemanja 

premišljenih odločitev, okrepitev odnosa s strankami, zagotavljanje povratnih informacij o 

uspešnosti (Turban, 2010, str. 10). Raziskave (Liang, You & Liu, 2010, str. 1142) kažejo, 

da je informacijska tehnologija pomemben dejavnik, ki prispeva k učinkovitosti podjetja. 

Nekatere študije (Liang et al., 2010, str. 1142) pa so pokazale, da imajo investicije v 

informacijsko tehnologijo pozitiven vpliv na uspešnost na ravni podjetja. 

 

Barney & Clark (2007, str. 144) omenjata potencialno vlogo informacijske tehnologije pri 

ustvarjanju trajne konkurenčne prednosti, vendar je zaenkrat preučevanje tega področja 

tako empirično kot teoretično slabo razvito. Raziskave na področju informacijske 

tehnologije in konkurenčne prednosti so predvsem opisne narave, saj niso sistematično 

naravnane k ugotavljanju, zakaj lahko informacijska tehnologija prinese takšno korist. Kot 

je zapisal Carr (2003, str. 43), informacijska tehnologija – ker je tako široko dostopna – ni 

več strateško pomembna. Nedvomno lahko podjetju prinese dodano vrednost, toda 
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informacijska tehnologija, ki dodaja vrednost – z zmanjšanjem stroškov in/ali povečanjem 

prihodkov podjetja –, ni isto kot informacijska tehnologija, ki je vir trajne konkurenčne 

prednosti.  

 

Še leta 1995 je bila glavna skrb menedžerjev namenjena zgolj kakovostnemu poslovanju, 

saj so bile spremembe sicer nenehne, vendar predvidljive. Današnje spremembe so ne le 

hitre, ampak tudi kompleksnejše in manj predvidljive, pojavljajo pa se na vseh področjih. 

Zaradi vsega tega so nujni novi menedžerski pristopi (Dimovski et al., 2005, str. 50). Prav 

na področju zagotavljanja uspešnosti sodelavcev Zupanova menedžmentu podjetja 

pripisuje osrednjo vlogo. Dejavnosti vrhnjega menedžmenta pri spodbujanju uspešnosti 

sodelavcev v podjetju so: prenos vizije, vrednot in poslovnih ciljev do vseh zaposlenih; 

vodenje, usmerjeno k ljudem; obsežno komuniciranje z zaposlenimi; učinkovit prenos 

informacij; timsko delo; vključevanje zaposlenih v proces nenehnih izboljšav; razvoj 

sodelavcev, obsežno usposabljanje in razvoj podjetja ter učinkovit prenos znanja v 

podjetju in uvajanje naprednih metod učenja (Dimovski et al., 2005, str. 50). 

 

Vodstvo podjetja ima lahko velik vpliv na strategije, h katerim se podjetje odloči stremeti, 

in sposobnost podjetja za njihovo izvajanje (Barney & Clark, 2007, str. 5). Glede na to je 

izbira kakovostnega vodstva najpomembnejša strateška odločitev, ki jo lahko opravi 

podjetje (Gordon & Howell, 1959; Pierson, 1959). Tako ni dvoma, da ima vodstvo 

podjetja zelo velik vpliv na uspešnost podjetja (Mackey, 2006, str. 87).  

 

Obstaja pa nekaj zelo pomembnih omejitev tega pristopa generalnega menedžmenta, ki 

pojasnjujejo trajne razlike v uspešnosti med podjetji. Čeprav sprejmemo stališče, da so 

odločitve generalnega menedžmenta najpomembnejše determinante uspešnosti podjetja, 

so kvalitete in značilnosti, ki ustvarjajo visoko kakovostne generalne direktorje, dvoumne 

in težko določljive. Dejstvo je, da so kvalitete "dobrega" generalnega direktorja prav tako 

nejasne kot kvalitete dobrih voditeljev (Yukl, 1989, str. 259). Kot kažejo primeri iz 

literature, so se kot zelo učinkoviti izkazali generalni direktorji z zelo različnimi stili. 

 

Poleg tega izključno poudarjanje vloge generalnih direktorjev pri razlaganju vrhunske 

uspešnosti ne upošteva najrazličnejših atributov podjetja, ki so lahko pomembni za 

razumevanje njegove uspešnosti. Utegne se recimo zgoditi, da podjetje vodijo zelo visoko 

kvalificirani generalni direktorji, vendar nima drugih virov za pridobitev prednosti v 

uspešnosti. Lahko se tudi zgodi, da podjetje poseduje druge vire, ki omogočajo pridobitev 

prednosti v uspešnosti, čeravno nima izstopajočih voditeljev.  

 

Tehnološki viri so sestavljeni iz procesov, sistemov ali fizičnih transformacij. 

Vključujejo lahko laboratorije, raziskovalni in razvojni obrat, tehnologije testiranj in 

nadzora kakovosti. K njim spada znanje, pridobljeno z raziskavami in razvojem in nato 
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zaščiteno s patenti, kot so formule, licence, blagovne znamke in avtorske pravice. 

Pomemben vir so tudi tehnološke skrivnosti.  

 

Tehnološke sposobnosti podjetja so sposobnosti uporabe za podjetje specifičnih 

tehnoloških virov (npr. patentov, usposobljenih inženirjev, zalog znanja, izdelkov, 

dizajna, specializiranih proizvodnih obratov, licenc in podobnega) z namenom 

kombiniranja in povezovanja komponent, metod, procesov in tehnik. Tehnološke 

sposobnosti vključujejo dodatne in specifične vire, ki so potrebni za oblikovanje in 

upravljanje tehničnih sprememb, vključno s spretnostmi, znanjem in izkušnjami ter 

institucionalnimi strukturami in povezavami. Podjetju zagotavljajo podlago za razvoj 

internih inovacij in oblikovanje konkurenčne prednosti ter omogočajo preoblikovanje 

spretnosti in struktur znotraj podjetja. Tehnološke sposobnosti izvirajo predvsem iz 

znanja, organizacije in ljudi, ki sestavljajo podjetje. 

 

Zapletena tehnologija ni nepomemben vir konkurenčne prednosti. Čeprav imajo številna 

podjetja enako kompleksno tehnologijo, jo lahko nekatera bolj spretno izkoriščajo prek 

svojih človeških in organizacijskih virov. Če metode izkoriščanja tehnologije ni enostavno 

kopirati (ob predpostavki, da je dragocena, redka in težko nadomestljiva), potem lahko 

drugi viri obogatijo tehnologijo za zagotavljanje trajne konkurenčne prednosti (Barney & 

Clark, 2007, str. 145). 

 

Funkcija trženja je predvsem proaktivna in osredotočena na odločitve, povezane z 

analiziranjem in izbiranjem ciljnih trgov, razvojem izdelkov in znamk, tržnim 

komuniciranjem in distribucijskimi kanali. Znanje daje podjetju sposobnost za hitro 

prilagajanje spremembam v okolju in spremembam potreb kupcev. Izdelki in storitve 

imajo svoj življenjski cikel v okviru življenjskega cikla potreb, ki jih zadovoljujejo. Še 

pred zatonom ene uspešne generacije izdelkov mora podjetje pripraviti drugo.  

 

Trženje ima v podjetjih vedno bolj strateški pomen, saj lahko bistveno prispeva h 

konkurenčni prednosti (Cravens, 2006, str. 64). Tržne sposobnosti omogočajo podjetju 

razvoj dodane vrednosti na trgu in pridobitev trajne konkurenčne prednosti (Fahy, Hooley, 

Cox, Beracs, Fonfara, Snoj, 2000, str. 63). 

 

Po Eisenhartu & Martinu (2000, str. 1105) so dinamične sposobnosti specifični in 

razpoznavni procesi, kot so razvoj izdelkov, strateško odločanje in sklepanje zavezništev. 

Tako je v nalogi kot dinamična sposobnost preučevana sposobnost inoviranja.  

 

Sposobnost podjetja, da se spreminja in prilagaja, predstavlja njegovo inovacijsko 

sposobnosti ali inovacijski potencial. Inovacijo razumemo kot kakršno koli novost, ki 

podjetju, ki jo prvič uvaja, prinaša ekonomsko korist. Najpogosteje naletimo na dva 

načina razporejanja inovacij. Prvi razporeja inovacije glede na to, kaj se spreminja, drugi 
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pa glede na to, kako se spreminja. Po prvem načinu pridemo do produktnih in procesnih 

inovacij, po drugem do izboljševalnih (evolucijskih, prirastnih, postopnih) in radikalnih 

(revolucionarnih, spektakularnih) inovacij. Pri produktnih inovacijah gre za nove izdelke, 

pri procesnih inovacijah pa za spremenjen način proizvodnje. Carneiro (2000, str. 87) 

pravi, da so inovacije odvisne od razvoja znanja. Po enakih načelih Kogut & Zander 

(1992, str. 391) konceptualizirata inovacijske sposobnosti kot sposobnosti za aktiviranje 

in združitev znanja, ki se odražajo v rezultatih inovacij, kot so izdelki, storitve, procesi in 

sistemi. Mnogi znanstveniki so predstavili inovacijsko zmogljivost kot sintezo 

sposobnosti (Parashar & Singh, 2005; Tidd & Bessant, 2009). 

 

Inovativnost je ključna gonilna sila, glavni vir konkurenčnosti in konkurenčne prednosti, 

ki je dobro dokumentirana v literaturi (npr. Shoham & Fiegenbaum, 2002), s pozitivnim 

vplivom na uspešnosti podjetja (npr. Roberts, 1999) in njegovo preživetje (Banbury & 

Mitchell, 1995). Williams (1992, str. 92) poudarja, da inovacija sicer lahko prinese 

podjetju konkurenčno prednost, vendar nič ne traja večno. Inovativnost je proces, ki 

omogoča prilagajanje in gradnjo sposobnosti, in mora biti trajna (Johansson, 2004, str. 

273). Drucker (1998, str. 33) trdi, da mora podjetje za ohranitev inovacije uporabljati 

znanje.  

 

Za znanje se predpostavlja, da je eno izmed najtrajnejših osnov konkurenčne prednosti. 

Za njegovo poslovodenje ga moramo najprej razumeti; prav tako moramo razumeti 

procese, ki so z njim povezani. To je bilo v nalogi že predstavljeno in bo tudi še v 

nadaljevanju. Znanje je osrednja sposobnost organizacije, ki bo v sodobnem svetu in 

prihajajoči dobi sodobne ekonomije omogočala konkurenčni položaj, saj bo eden 

pomembnejših temeljev za doseganje trajne konkurenčne prednosti. Kot pravi Breznik 

(2012, str. 98), sta znanje kot vir in organizacijsko učenje temeljna pogoja za razvoj 

dinamičnih zmožnosti v podjetju, zato ju prištevam k osrednjim sposobnostim podjetja.  

 

4.2 Merjenje inteligentnosti podjetja – inteligenčni kvocient 

 

Quinn (1992, str. 10) poudarja pomen intelektualne moči podjetij kot bistven dejavnik pri 

uspešnosti sodobnih podjetij. Ni dovolj, da podjetje upravlja proizvodno oziroma 

storitveno dejavnost s pomočjo najsodobnejše tehnologije. Ključ do uspeha namreč leži v 

njegovi intelektualni moči, ki se kaže v obliki znanja (know-how), industrijskega 

oblikovanja, marketinške predstavitve izdelka, razumevanja potreb kupcev, osebne 

kreativnosti in inovativnosti. 

 

Stonehouse & Peberton sta leta 1999 razvila model inteligentne organizacije (Dimovski et 

al., 2005, str. 105). 
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Slika 9: Model inteligentne organizacije 

 

 
 

Vir: G. Stonehouse, B. Campbell, J. Hamil &, T. Purdie, Global and Transnational Business – Strategy and 

Management, 2000, str. 364. 

 

Stonehouse et al. (2000, str. 364) organizacijsko učenje definirajo kot zbir načel, dejstev, 

spretnosti in pravil, ki podpirajo organizacijski proces odločanja, vedenje organizacije ter 

njeno delovanje. Dvigovanje ravni znanja (ekplicitnega in implicitnega) v organizaciji 

vpliva na dvig konkurenčnosti. Zlasti zanimivo je implicitno znanje, ki pogosto ni jasno 

podano in večinoma temelji na individualnih izkušnjah. Tacitno znanje je zelo težko 

posnemati in shranjevati, vendar je prav zaradi tega pogosto najpomembnejši vir 

doseganja konkurenčne prednosti.  

 

Kot pravijo Dimovski et al. (2005, str. 105), mora inteligentna organizacija oblikovati 

miselnost, ki bo močno podpirala učenje in prenašanje znanja znotraj nje. Poslovodenje 

znanja v inteligentni organizaciji je sestavljeno iz petih procesov. Proces ustvarjanja, 

generiranja znanja zajema tako individualno kot organizacijsko znanje. Sledi proces 

oblikovanja, formaliziranja znanja, v katerem se razvije načela, pravila in procedure, ki 

bodo omogočili prenašanje znanja v organizaciji. Tretji poces je shranjevanje znanja, saj 
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je treba določiti primerno obliko shranjevanja, ki bo omogočala njegovo prenašanje. Sledi 

proces razširjanja, prenašanja znanja znotraj organizacije ter omejitve prenašanja znanja 

prek organizacijskih meja. Zadnji proces obsega usklajevanje in kontroliranje znanja, s 

katerim zagotovimo nepretrganost in celovitost uporabe novega znanja v organizaciji. 

Zaradi lastnosti znanja, tako eksplicitnega kot tudi tacitnega, tj. njegove zapletenosti in 

težavnosti posnemanja, bo mogoče na znanju zgraditi trajne konkurenčne prednosti. 

 

Upravljanje znanja znotraj podjetja se dejansko odvija že desetletja. Že leta 1974 Drucker 

omenja, da je znanje osnovni kapital podjetja in pomemben vir prihodkov (Drucker, 1974, 

str. 31). Upravljanje znanja torej ni nekaj novega, res pa je, da je razvoj novih 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij v zadnjem času omogočil hitrejše zbiranje, 

organiziranje in uporabo znanja. V tretjem tisočletju Bahran definira upravljanje z 

znanjem kot splošen opis kulture, procesov, infrastrukture in tehnologije znotraj 

organizacije, ki ohranja, pridobiva in optimizira uporabo intelektualnega kapitala za 

dosego strateških ciljev organizacije z merljivimi finančnimi rezultati na trgu. Pri 

upravljanju znanja je izjemno pomembno, da menedžment razume potrebo po uporabi 

znanja, saj le na ta način podjetje lahko zagotavlja ustrezno kreiranje, zbiranje, 

organizacijo, dostop in uporabo znanja (Breznik, 2012, str. 156). 

 

Upravljanje znanja je v širšem smislu sestavljeno iz dveh elementov: ljudi in 

informacijske tehnologije. Ljudje nastopajo kot nosilci znanja, informacijska tehnologija 

pa omogoča njegovo zbiranje, organiziranje, hitro dostopnost in preprosto uporabo. Zaradi 

uvedbe sistemov za upravljanje znanja so organizacije deležne kopice prednosti. Kažejo 

se pri izboljšavi naslednjih aktivnosti: 

 

 pospeševanju razvoja inovacij s spodbujanjem prostega pretoka idej; 

 izboljšanju podpore kupcem in posledično krajšanju odzivnega časa; 

 povečanju prihodkov s hitrejšim lansiranjem proizvodov in storitev na trg; 

 izboljšanju uporabe znanja zaposlenih z razumevanjem vrednosti znanja in 

nagrajevanju zaposlenih na podlagi prispevka znanja v delovne procese, izdelke in 

storitve; 

 upravljanju delovnih operacij in znižanju stroškov z odpravljanjem redundantnih in 

nepotrebnih sredstev; 

 skrajšanju časa za usposabljanje novih delavcev. 

 

Kot smo že omenili, je uspešnost podjetja opredeljena z donosi ali rezultati podjetja, 

merjenimi glede na predviden donos ali rezultat. Obstajajo različna merila uspešnosti 

podjetja, kot so finančna uspešnost, tržna uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih, družbena 

odgovornosti idr. Med različnimi oblikami uspešnosti sta finančna in tržna uspešnost 

podjetja pritegnili največ pozornosti menedžerjev in raziskovalcev zaradi njunega pomena 

za preživetje in uspeh podjetja (Barney & Clark, 2007, str. 3). 
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Omejitev meritev, predvsem računovodskih, glede uspešnosti podjetja je, da na splošno 

podcenjujejo neopredmetene vire in sposobnosti. Neopredmetene vire in sposobnosti  je 

težko opazovati, opisati in ovrednotiti, vendar imajo lahko pomemben vpliv na uspešnost 

podjetja (Itami, 1987, str. 72). Neopredmeteni viri in sposobnosti, kot so "tesen odnos s 

strankami", "tesno sodelovanje med menedžerji", "občutek pripadnosti podjetju", 

"prepoznavnost blagovne znamke" in drugi, so nejasni in težki opisljivi, vendar so 

pogosto pomembni dejavniki uspeha podjetja (Dierickx & Cool, 1989; Barney, 1991). 

 

Izziv, s katerim se soočajo merila uspešnosti, je, da so neopredmeteni viri in sposobnosti 

tako kot njihovi bolj oprijemljivi sorodniki rezultat naložb podjetij v daljšem časovnem 

obdobju (Dierickx & Cool, 1989, str. 1508). Namesto vlaganja v fizična sredstva, kot so 

tovarne in oprema, podjetja vlagajo v nefizična sredstva, kot so timsko delo, ugled, 

lojalnost in odnosi. Če te naložbe v neopredmetene vire in sposobnosti niso vključene v 

merjenje uspešnosti podjetja, lahko izračunane računovodske donosnosti (angl. rate of 

return) bistveno precenijo dejansko uspešnost podjetja. 

 

Uveljavilo se je zavedanje, da tradicionalna, finančno utemeljena merjenja uspešnosti ne 

pokrivajo celotne kompleksnosti podjetja. Merjenja so pomembna, ker zagotavljajo 

povratne informacije, ki kažejo, kako dobro sistem deluje. Povedo nam, kako naši poskusi 

delujejo. Toda brez uravnoteženih kazalnikov za merjenje uspešnosti lahko zlahka skrene 

v napačno smer. Učinkovit sistem za merjenje uspešnosti bi torej moral zaznati ne le 

finančni vidik poslovanja, temveč tudi nefinančne elemente, da bi lahko podal jasnejše in 

širše dojemanje razsežnosti uspešnosti. 

 

Poleg tega so pretekle študije pokazale, da obstaja pomembna povezava med konkurenčno 

prednostjo in uspešnostjo na ravni organizacije, kjer se pri merjenju organizacijske 

uspešnosti poudarjajo učinkoviti organizacijski notranji procesi, zadovoljstvo kupcev, 

razvoj zaposlenih in zadovoljstvo pri delu (Wang & Lo, 2003, str. 502). 

 

Zaradi vseh teh težav se razvijajo novi modeli, ki skušajo vključiti tudi neopredmetene 

vire ali se zaradi pomembnosti neopredmetenih virov usmerjajo samo nanje. Eden izmed 

takšnih je koncept inteligenčnega kvocienta, ki izhaja iz predpostavke, da je podjetje 

organizem, pri katerem, tako kot pri človeku, obstaja inteligentnost, ki se jo lahko izmeri. 

 

Zanimivo je, da nekateri raziskovalci govorijo o merjenju intelektualnega kapitala 

oziroma intelektualnega potenciala podjetja kot o merjenju inteligenčnega kvocienta (IQ), 

le da gre za IQ podjetja. Inteligenčni kvocient meri učinkovitost virov in sposobnosti, 

opredeljeno s točkami, ki po seštevku predstavljajo intelektualni kvocient podjetja. Ta je 

neoprijemljiv in neviden, saj ni izkazan v bilanci stanja organizacije (Maček, 2000, str. 

38). Gre za generično ime za splet notranjih dejavnikov v poslovanju organizacije, ki 
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vplivajo na njegovo uspešnost, vendar v tradicionalnih finančnih izkazih ni zabeležen, 

prav tako ni registriran in deležen ustrezne pozornosti menedžmenta.  

 

Intelekt podjetja ima odločilno vlogo pri konkurenčnosti podjetja, ne glede na panogo. 

Vedno večji pomen narekuje potrebo po njegovem merjenju in upravljanju. Če 

upravljanje tega resursa lahko prispeva h konkurenčni prednosti, povečanju 

produktivnosti in povečanju tržne vrednosti, to ni izbor, temveč potreba. Kaplan je dejal, 

da česar ne moremo meriti, ne moremo niti upravljati (HGK, 2004, str. 7). 

 

Slika 10: Koristi od upravljanja intelektualnega potenciala podjetja 

 

 
 

Vir: HGK, Priručnik za upravljanje intelektualnim kapitalom u trvtkama, 2004, str. 9. 

 

Slika prikazuje področja, kjer ima podjetje koristi, če jih učinkovito upravlja. Posledično 

bi moral model za izračun inteligenčnega kvocienta podjetja vključevati vsa ta področja. 

 

Glavni motiv merjenja bi moral biti večanje konkurenčnosti skozi bogatenje z znanjem, 

ker je motiv učenja tisti, ki na dolgi rok prinaša največje koristi (Sveiby, 1997, str. 21). 
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Razvoj koncepta merjenja intelektualnega potenciala podjetja predstavlja novo 

perspektivo, s pomočjo katere se lahko menedžerji osredotočijo tudi na nepovršinske in 

morda celo prikrite faktorje, sestavine vrednosti, občutljivost za tveganje, interakcije, 

trende, pogonske sile v organizaciji ipd. (Skyrme, 2003, str. 15). Vzrok za takojšen 

začetek merjenja neopredmetenih virov je predvsem dejstvo, da je s tem bolj celostno 

reflektirano dejansko stanje organizacije. Proces merjenja omogoča vpogled v vse vire 

trajnostne učinkovitosti in storilnosti, podpira korporativni cilj zvišanja vrednosti ter s tem 

zagotavlja tudi bolj uporabne informacije za obstoječe in potencialne investitorje 

(Skyrme, 2003, str. 16). Nenazadnje pa tako dobimo vpogled v intelektualni potencial za 

uspešno delovanje podjetja v prihodnosti. 

 

 

5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 

5.1 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja  

 

V dinamičnem sodobnem svetu smo vsak dan priče uspehom in neuspehom domačih in 

tujih podjetij. Prav vsako od teh podjetij stremi k poslovni uspešnosti, vendar končni 

rezultati dostikrat ne odsevajo želja oziroma načrtov vodstva. Zakaj so nekatera podjetja 

uspešnejša? S tem vprašanjem se mnogi intenzivno ukvarjajo že vrsto let, a še vedno 

vzbuja zanimanje tako strokovne kot tudi širše, laične javnosti. 

 

Teorija na temelju virov je pokazala, da so razlike v izvajanju strategij in doseganju 

uspešnosti podjetja primarno posledica edinstvenih virov in sposobnosti, ki jih podjetje 

ima (Rumelt, 1991), ali načina, na katerega jih združuje in uporablja (Penrose, 1959). 

Zaradi tega je glavni poudarek na prepoznavanju teh virov ali njihovih lastnosti, ki 

najbolje napovedujejo uspešnost podjetja.  

 

Težava se pojavi pri merjenju neopredmetenih virov in sposobnosti. Neopredmetene vire 

in sposobnosti je težko opazovati, opisati in ovrednotiti, vendar lahko pomembno vplivajo 

na uspešnost podjetja (Itami, 1987, str. 72). Glavna ovira pri njihovem merjenju je njihova 

neoprijemljivost. »Česar ne moreš meriti, tudi ne moreš upravljati.« Merjenje je 

pomembno, saj je mogoče obvladovati samo tisto, kar je merljivo. Sistem merjenja v 

organizaciji močno vpliva na vedenje ljudi tako znotraj kot tudi zunaj nje (Kaplan & 

Norton, 2000, str. 33). 

 

Skyrme (2003, str. 25) opozarja, da je vedno treba meriti z razlogom, saj se z 

obravnavanjem rezultatov merjenja kot golih številk izgubi pravi pomen merjenja, ki ga 

Skyrme vidi v učenju. Pogovor o rezultatih in diskusija s kolegi namreč vodita v boljše 

razumevanje delovanja organizacije, kar je bistveno več vredno za dolgoročno ustvarjanje 

vrednosti kot uporaba merskih enot za potrebe računovodstva (ibid.). V tej točki se kaže 
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vzporednica s Sveibyjem, ki prav tako meni, da je učni motiv tisti, ki dolgoročno obeta 

največ dobrobiti, zato je glavni razlog za merjenje (Sveiby, 2002, str. 229). Merjenje 

lahko obogati strateški dialog in porodi nove ideje za povečanje znanja in uspešnosti 

organizacije (Sveiby & Skuthorpe, 2006, str. 112). Z namenom dialoga je oblikovanje 

merske metode, v ozadju katere stoji nek model, smiselno, ker je podjetje tako prisiljeno v 

matematični izraz nekaterih relacij, kar omogoča njihovo boljše razumevanje. 

 

Empirični del raziskave je potekal po naslednjem vrstnem redu: 

 

1. Izbira raziskovalnih instrumentov za preučevanje neopredmetenih virov in sposobnosti  

2. Izbira podjetja, primernega za mojo raziskavo 

3. Organizacija dela (stik s podjetjem in dogovor za izpeljavo vprašalnikov) 

4. Izvedba vprašalnikov v izbranem podjetju 

5. Izvedba intervjuja 

6. Obdelava podatkov 

7. Primerjalna analiza dobljenih rezultatov 

 

Raziskava je potekala na podlagi dveh instrumentov, ki se razlikujeta v svojem pristopu k 

obravnavani problematiki. Zaradi razlik v pristopu merjenja in podajanja rezultatov sem 

uporabila kvalitativno metodo merjenja. Hkrati sem za bolj poglobljeno analizo 

ovrednotenja samih instrumentov uporabila intervju. Podatke iz anketnega vprašalnika 

sem dopolnila s primarnimi viri iz podjetja. Na podlagi vseh teh podatkov sem zasnovala 

zbirko podatkov, ki mi je omogočila boljšo kvalitativno analizo. 

 

Glavni raziskovalni vprašanji v empiričnem delu sta: 

 

 kaj so prednosti in slabosti teh dveh instrumentov,  

 kaj lahko prispevata podjetju. 

 

 

5.2 Utemeljitev izbire in predstavitev podjetja  

 

Odločiti sem se morala, na kako velikem podjetju izvesti modela, da bi dobila dobro 

osnovo za mojo raziskavo, ki bi mi omogočala pregled vseh elementov raziskave. 

Odločila sem se za srednje veliko podjetje, pri čemer so pretehtali naslednji razlogi: 

 

 kadri: dovolj veliko število zaposlenih (do 250); pogosto velik delež nekvalificirane in 

priučene delovne sile; zaposlenih veliko sodelavcev z visokošolsko izobrazbo; močno 

izražena tendenca po specializaciji;  
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 vodenje podjetja: menedžer s temeljitim znanjem o vodenju podjetja; dobro tehniško 

znanje v strokovnih oddelkih in štabih; zgrajen formaliziran informacijski sistem; 

vodenje po načelu menedžmenta; pogoste skupinske odločitve; obsežno planiranje; 

visoka stopnja delitve dela po projektih; daleč od dogajanja v podjetju; vodstveni 

potencial je možno zamenjati; 

 organiziranost: kompleksna organizacijska struktura, ki je neodvisna od oseb in je 

objektno usmerjena; delitev dela; razvito oblikovanje oddelkov; predpisane poti 

informacij; formalizirani brezosebni odnosi glede navodil in kontrole; delegiranje na 

mnogih področjih; visoka stopnja formalizacije; neznatna fleksibilnost; 

 raziskave in razvoj: stalen institucionaliziran raziskovalno-razvojni oddelek; 

dolgoročno, sistematično zastavljeno raziskovanje in razvoj. 

 

To srednje veliko podjetje, ki mi je omogočilo, da sem pri njih izvedla raziskavo je 

podjetje Bartec Varnost d.o.o. iz Zagorja.  

 

Zagorje je mesto z več kot 250-letno rudarsko tradicijo, zato ni naključje, da je prav tu 

nastalo podjetje za proizvodnjo električnih naprav in strojev v protieksplozijski izvedbi za 

potrebe rudarstva in nato še za potrebe druge industrije, kjer obstaja nevarnost 

eksplozivnih in požarnih snovi.  

 

Podjetje Teve Varnost d. o. o. se je tako razvilo iz rudniških obratov za popravilo 

elektrostrojne opreme v protieksplozijski zaščiti. Letnica ustanovitve samostojnega 

podjetja je 1962. Na začetku leta 1996 se je podjetje Teve Varnost preoblikovalo iz 

družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo z imenom Teve Varnost d. d. Leta 

1997 je družba Teve Varnost d. d. postala član skupine Bartec in se preimenovala v Bartec 

Varnost d.o.o. Danes je v skoraj 100-odstotni lasti družbe Bartec GmbH. Skupaj z 

družbami skupine Bartec je vodilna družba v Evropi na področju razvoja in proizvodnje 

protieksplozijsko zaščitenih električnih naprav. Danes je Bartec Varnost d. o. o. srednje 

veliko podjetje, specializirano za izdelovanje elektromotorjev in elektroopreme v 

protieksplozijski zaščiti ter za inženirsko svetovanje in izvajanje servisnih storitev.  

 

Podjetje Bartec Varnost d. o. o. se je odločilo, da se namesto serijske proizvodnje usmeri 

v t. i. »butično« proizvodnjo, ki je povsem prilagojena zahtevam in pričakovanjem 

kupcev. Gre za izdelke, namenjene izključno izpolnitvi posebnih zahtev, ki jih velika 

podjetja (konkurenti) zaradi višine proizvajalnih stroškov, ki jih povzročajo, ne 

proizvajajo. Sistem prodaje in proizvodnje so v družbi prilagodili tej tržni niši. Nudijo 

variante in različice izdelkov, prilagajajo jih zahtevam različnih standardov tako v Evropi 

kot tudi izven nje.  
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Proizvodni program ima podjetje zelo širok. Izdelki so razdeljeni v skupine: 

elektromotorji; stikalna oprema; razvodnice, kombinacije za krmiljenje; tipala in svetila; 

elektromagneti; oprema za ekologijo. 

 

Podrobnejši prikaz zgodovinskega razvoja in dejavnosti podjetja vsebuje Priloga 1. 

 

Poslanstvo podjetja Bartec Varnost d. o. o.: 

 

 Ponudba izdelkov in storitev na področju protieksplozijske zaščite. 

 Zagotavljanje varnosti, rasti in donosnosti kapitala z ustvarjanjem optimalnega dobička 

na dolgi rok. 

 

Vizija podjetja Bartec Varnost d. o. o.: 

 

 Mednarodno konkurenčno, profitabilno in razvojno sposobno podjetje. 

 Podjetje, ki bo dosegalo evropsko primerljive rezultate. 

 Zagotovitev vodilnega položaja med proizvajalci protieksplozijsko varnih izdelkov.  

 Podjetje, ki bo večalo delež proizvodnje in prodaje izdelkov v protieksplozijski zaščiti. 

 

Konkurenčne prednosti podjetja Bartec Varnost d. o. o. so: 

 

 prilagodljivost izdelave izdelkov po željah kupcev; 

 tehnološko opremljena proizvodnja; 

 prilagodljivost trgu – samostojni nastopi in nastopanje v sodelovanju z obstoječo 

Bartecovo prodajno mrežo; 

 zmožnost izdelovanja majhnih in večjih serij izdelkov; 

 znanje na področju protieksplozijske zaščite, ki ga ni mogoče pridobiti v šoli; 

 dolgoletne izkušnje. 

 

Glavna slovenska konkurenčna podjetja v panogi elektromotorjev so Kolektor KFT d. o. 

o., Ydria Motors, Elma TT in Ascom d. o. o.  

 

Podjetje Bartec Varnost d. o. o. poleg Kolektorja KFT d. o. o. ustvarja največji dobiček in 

bruto dodano vrednost na zaposlenega od omenjenih podjetij. Ker ima podjetje 

proizvodnjo prilagojeno individualnim serijam, je o pravi konkurenci na slovenskem trgu 

težko govoriti. Njegovi največji kupci potrebe po elektromotorjih in elektroopremi v 

protieksplozijski zaščiti zadovoljijo z njegovimi izdelki, ker nosijo certifikate. Na 

slovenskem trgu so potrebe po tej opremi majhne. V Sloveniji proda podjetje samo 10 % 

celotne prodajne realizacije, ostalo izvozi (Bartec Varnost d. o. o., 2016b, str. 4). 
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Največji konkurent podjetja Bartec Varnost d. o. o. na področju elektroopreme v Sloveniji 

je nemška družba Stahl, ki jo zastopa slovensko podjetje Synatec d. o. o. iz Idrije. Bartec 

Varnost d. o. o. ima okrog 60-odstotni tržni delež, družba Stahl 25-odstotnega, ostalo 

pokrijejo manjši konkurenti (Bartec Varnost d. o. o., 2016b, str. 4).  

 

Največji konkurenti na trgih EU so podjetja WEG, BrookCrompton GB, Cemp I, 

FlenderLoher D, Siemens D, ATB a, ABB E, ABB F in RADE KONČAR. Družba Bartec 

Varnost ima okrog 5-odstotni tržni delež v ozki tržni niši Eexd elektromotorjev (Bartec 

Varnost d. o. o., 2016b, str. 5). 

 

Njihov segment je tržna niša v okviru potreb naftne industrije, kemije, farmacije, 

strojegradnje in rudarstva. Najmočnejši so v tržni niši IIC elektromotorjev in pri izdelavi 

nestandardnih Ex motorjev, ki so izdelani po zahtevah kupcev. Ta segment velikih 

proizvajalcev ne zanima, ker imajo proizvodnjo prilagojeno večjim serijam. Moto podjetja 

je: »individualne rešitve so naš standard«, kar pomeni, da zelo hitro in kakovostno 

izdelajo produkte, ki jih kupci želijo. Glede na konkurenco jih odlikujejo hitra odzivnost 

na povpraševanje, hitre rešitve za nestandardne izdelke in kakovostni izdelki z zelo dolgo 

življenjsko dobo. 

 

Za prodajo izdelkov na področju elektroopreme skrbijo Bartecove prodajne enote, ki so 

razporejene v večjih državah sveta. Bartec ima močno prodajno mrežo, ki jo sestavlja prek 

40 prodajnih enot, ki imajo direktne stike s kupci na svojih območjih, poznajo njihove 

zahteve in gibanja na trgu. Z njihovo hitro prilagodljivostjo in odzivnostjo je podjetje 

Bartec Varnost uspešno tudi na tem področju. 

 

Bartec Varnost d. o. o. na tujih trgih dosega visoke cene z nizkimi stroški dela, 

optimizirano proizvodnjo in stabilnimi cenami surovin. Osnovne surovine za izdelavo 

izdelkov so sestavni deli iz sive litine. Podjetje ima podpisano sodelovanje z dvema 

livarnama sive litine, ki sta specializirani za izdelavo sestavnih delov za elektromotorje. 

Skozi zgodovino razvoja se je podjetje odločilo, da ukine lastno proizvodnjo za izdelavo 

rotorskih in statorskih paketov, zato slednje nabavljajo glede na potrebe pri treh različnih 

priznanih proizvajalcih v Evropi. Cena bakrene žice se oblikuje na borzi, zato se je 

podjetje odločilo za prenos rizika na distributerje. Izdelki iz aluminija, umetnih mas in 

nerjavnega jekla so osnovni material za elektrooopremo. Več dobaviteljev jim omogoča, 

da niso odvisni zgolj od enega. Za standardne izdelke imajo različne dobavitelje. Podjetje 

spremlja stanje cen na borzi (baker, železo, aluminj, nikelj) in se o njihovi višini pogaja z 

dobavitelji (Bartec Varnost d. o. o., 2016b, str. 6). 
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Zaradi drastičnega padca cen nafte leta 2015 s povprečno 150 – 160 USD/sod na 30 – 40 

USD/sod so vse največje naftne družbe odpustile večje število delavcev in ustavile 

projekte. Samo v ZDA so zaprli 1200 vrtin od 1800 aktivnih. Zaradi tega so naftne družbe 

ustavile nabavo investicijske opreme kot tudi nabavo opreme za redno vzdrževanje. 

Letošnja naftna kriza je prizadela Bartec Varnost precej močneje kot finančna kriza leta 

2008. Takrat energetika krize skoraj ni čutila. Zaradi previdnosti so investitorji zadržali 

večje projekte za okoli 6 mesecev, potem pa so investicije nemoteno tekle do lanskega 

leta. Tudi v letu 2017 se ne pričakuje bistvene spremembe cen nafte, zato se lahko 

podobne razmere na trgu pričakujejo tudi naslednje leto. Po napovedih naj bi trg začel 

počasi okrevati šele leta 2018. Zaradi takšnih napovedi je tudi plan podjetja zelo previdno 

postavljen malo nad letošnjo realizacijo, in sicer na 17.500.000 EUR. Če bi bilo podjetje 

prisotno samo na naftnem trgu, bi krizo najbrž še bolj občutili. Delno so jo blažili s posli 

na trgu farmacije in kemije, kjer bodo v naslednjih letih še bolj navzoči (Bartec Varnost d. 

o. o., 2016b, str. 2). 

 

Cena premoga je še vedno enako nizka kot leta 2012, ko je padla za okrog 80 %, kar 

investitorjev ne spodbuja k odpiranju novih rudnikov oziroma modernizaciji obstoječih. 

Investira se samo v vzdrževanje obstoječih kapacitet. Tudi na tem področju v naslednjih 

letih ni videti premika na bolje (Bartec Varnost d. o. o., 2016b, str. 3).     

 

Slika 11: Letna realizacija podjetja Bartec Varnost d. o. o. (v tisoč eur) 

 

 
 

Vir: Bartec Varnost d.o.o., Poročilo, prodajno poročilo za poslovno leto 2015/2016, 2016b, str. 2. 
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5.3 Predstavitev udeležencev raziskave in postopka merjenja 

 

Naslednja odločitev je bila določitev anketirancev. Ker se vprašalnik nanaša na celosten 

pregled podjetja in kompleksnejša vprašanja, sem se odločila, da se pri svoji raziskavi 

osredotočim na vodstvo podjetja. V raziskavo sem vključila: generalnega direktorja, 

direktorja financ, prodaje, razvoja, proizvodnje, nabave, direktorja, odgovornega za kadre, 

in direktorja, odgovornega za kakovost. Vsi so mi vprašalnik tudi izpolnili, kar pomeni 

100-odstotno odzivnost. 

 

Raziskava je potekala v obdobju od 1. do 15. marca 2016. 

 

Instrumenta imata drugačen pristop k merjenju, zato sem morala oblikovati skupine 

spremenljivk (kategorije) in podskupine, ki se bodo med seboj primerjale. Na osnovi tega 

sem vprašanja/trditve pri obeh instrumentih dodelila posameznim kategorijam. Pri tem 

sem uporabila teoretični model po Zubacu et al. (2010, str. 518), predstavljen v 

teoretičnem delu naloge.  

 

Tako sem oblikovala naslednje sklope: 

 

 človeški viri, 

 organizacijski viri (kultura podjetja, ugled podjetja, formalna struktura in informacijska 

tehnologija ter pridobivanje informacij), 

 menedžerske sposobnosti, 

 tehnološki viri in sposobnosti, 

 trženjske sposobnosti, 

 inoviranje ter 

 organizacijsko učenje in znanje podjetja. 
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Slika 12: Grafični prikaz kategorij in podkategorij preučevanja 

 

 

 

 

Katera vprašanja/trditve so porazdeljene po posameznih kategorijah, je vidno v priponki 

(vprašalnik 1 in vprašalnik 2). 

 

Ocenjevanje bo potekalo po postopku, prikazanem na spodnji sliki. Kot prvo bom ocenila, 

tako po prvem kot po drugem instrumentu, neopredmetene vire in sposobnosti v podjetju. 

Na osnovi teh pridobljenih podatkov bom lahko izračunala inteligenčni kvocient ter 

ugotovila vrzeli v neopredmetenih virih in sposobnostih, katere bo prikazal posamezen 

instrument. Na podlagi teh ugotovitev bom lahko podjetju podala priporočila za 

izboljšanje, da bi bilo podjetje čim bolj učinkovito na področju posameznega vira in 

sposobnosti. Na koncu naredim primerjalno analizo obeh instrumentov. 
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Slika 13: Potek ocenjevanja v podjetju 

 

 

 

5.4 Izračun inteligenčnega kvocienta po prvem instrumentu 

 

Prvi obravnavani instrument temelji na modelu Jima Underwooda (2004, str. 201). 

Instrument poskuša nevtralizirati kritiko, s katero se srečuje teorija na temelju virov, da se 

preučevanje virov in sposobnosti osredotoča samo na notranje delovanje podjetja z 

mobilizacijo koncepta virov. To pomeni, da se strateška diagnostika začne z analizo virov 

v podjetju in ne s pregledom značilnosti panoge.  

 

Ta instrument to odpravi. Analizo začne s preučitvijo okolja in se šele nato usmeri na 

preučitev virov in sposobnosti v odnosu do okolja, v katerem deluje. Ta ocena se nanaša 

na prihodnja tri leta. Ocenitev okolja naredi z dveh vidikov, in sicer na podlagi tega, 

kakšna je panoga v osnovi oziroma kakšna je z vidika samega inoviranja. Katere 

značilnosti pogleda pri vsakem posameznem vidiku, je prikazano na spodnjih slikah. 

Underwood (2004, str. 56) je področje ocenitve okolja povzel po delu Ansoffa (1987). 

 

Vsaka izmed značilnosti panoge je ocenjena od 1 do 5 glede na težavnost, kjer 1 pomeni 

manj zahtevne in 5 zelo zahtevne pogoje v panogi.  
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Iz teh podatkov izračunamo povprečje, ki ocenjuje panogo z eno številko in nam 

predstavlja samo osnovo za primerjavo s posameznimi viri in sposobnostmi. To številko, 

ki jo dobimo iz izračuna, imenujemo konkurenčni indeks (angl. competitor index) 

(Underwood, 2004, str. 56).  

 

Slika 14: Dejavniki za ocenitev panoge 

 

 

 

 

Slika 15: Dejavniki za ocenitev področja inoviranja 

 

 
 

 

Vedeti moramo, da bolj kot sta panoga/trg obetavna s tržnega in finančnega vidika (na 

primer velikost možnega trga, stopnje rasti panoge/trga, stopnje dobička), večja je 

nevarnost vstopa novih konkurentov. Vstop novih konkurentov zmanjšuje dobiček, ki ga 

dosegajo obstoječa podjetja, zato imajo slednja interes onemogočiti ali vsaj otežiti 

vstopanje novim podjetjem (Snoj & Garbrijani, 2015, str. 124). 



 44 

 

Pomembne determinante vstopnih ovir so tehnologija, raven potrebnega tehnološkega 

znanja ter pretekla investiranja v uveljavljene načine proizvodnje, človeški in intelektualni 

kapital. Tehnološke spremembe namreč zvišujejo ekonomiko obsega, ki je osnova za 

krivuljo učenja, znižuje stroške, vpliva na oblikovanje izdelkov z nizkimi stroški, 

zmanjšuje potrebo po kapitalu, omogoča diferenciacijo izdelkov, zvišuje ali znižuje 

preklopne stroške in izboljšuje dostop do kanalov distribucije (Rebernik, 2005, str. 231). 

 

Vprašalnik pri prvem instrumentu je sestavljen iz 17 vprašanj (priloga 2). Odgovori na 

vprašanja so razdeljeni na možnosti A, B, C, D in E. Odgovori imajo naslednje vrednosti: 

 

 odgovor A = 1 točka,  

 odgovor B = 2 točki,  

 odgovor C = 3 točke,  

 odgovor D = 4 točke,   

 odgovor E = 5 točk. 

 

Pri izračunu inteligenčnega kvocienta lahko ocenimo, kako podjetje deluje v vsaki 

posamezni komponenti od teh 17. Bliže kot smo konkurenčnemu indeksu pri posamezni 

kategoriji vira ali sposobnosti, bliže smo območju doseganja dobičkov, s čimer dobimo 

višje število točk, ki se prištejejo k inteligenčnemu kvocientu podjetja. Podjetje lahko 

prejme maksimalno 10 točk za vsakega od omenjenih 17 vidikov, kar pomeni, da bi lahko 

najvišji inteligenčni kvocient podjetja znašal 170.  

 

Spodnja tabela prikazuje izračun inteligenčnega kvocienta – dodeljevanje točk posamezni 

kategoriji (na temelju razlike med konkurenčnim indeksom in atributom). 

 

Tabela 1: Dodeljevanje točk posamezni kategoriji 

 

Odmik od konkurenčnega indeksa  Dodeljene točke inteligenčnega kvocienta 

0 do vključno 0.25 10 točk 

0.26 do vključno 0.50 9 točk 

0.51 do vključno 0.75 8 točk 

0.76 do vključno 1.0  7 točk 

1.1 do vključno 1.25 6 točk 

1.26 do vključno 1.50  5 točk 

1.51 do vključno 1.75 4 točke 

1.76 do vključno 2.0  3 točke 

Več kot 2.0 2 točki 
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Pri izračunu inteligenčnega kvocienta za karakter podjetja se vedno uporablja 

konkurenčni indeks 5,0. Upoštevati je treba, da obstaja samo en standard za značaj 

organizacije, tj. tisto, kar se imenuje "nesporno". Karakter vključuje vrednote v podjetju, 

etične standarde, popolno predanost na področju izdelkov, odnosov s strankami, procese, 

cenjenost vsakega posameznika. Gre za vprašanja ugleda in kulture podjetja. Karakter 

organizacije mora biti na najvišji ravni ne glede na to, kaj počne konkurenčno okolje. To 

predstavlja temelj za uspeh vsake organizacije. Indeks 5,0 je edino merilo za karakter 

inteligentnih podjetij (Underwood, 2004, str. 220). 

 

5.4.1 Rezultati za izbrano podjetje po prvem instrumentu 

 

Rezultati ocenitve okolja so v Prilogi 3 in prikazujejo, da podjetje deluje v zmerno 

zahtevnem okolju.  

 

Na trgu je prisotnih več konkurentov, rast panoge je naraščajoča, a stabilna. Podjetje je 

ocenilo, da ima zahteven pritisk s strani kupcev, zahteven pritisk s strani okoljevarstvenih 

skupin, glede pritiska s strani države ocena variira med nič pritiska in velikim pritiskom. 

V panogi je zmerna pogostost novih trženjskih strategij in kot glavni dejavnik uspeha pri 

trženju je podano predvidevanje sprememb in potreb ter odzivnost nanje. 

 

Glede zahtevnosti panoge na področju inoviranja je podjetje ocenilo, da deluje v panogi, 

ki je nizko do zmerno zahtevna.  

 

Za panogo je značilna zmerna pogostost novih proizvodov, dolžina življenjskega cikla 

proizvodov je ocenjena na dolgo dobo, kar pomeni 7 do 10 let, število konkurenčnih 

tehnologij v industriji se giblje od 4 do 5 in tudi več kot 5. Ocenjena je zmerna tehnološka 

intenzivnost, nizka stopnja tehnološke zastarelosti, stopnja uspešnosti diferenciacije 

proizvoda v industriji je v 71 % ocenjena kot zmerna. Družbeni pritisk na podjetje glede 

inoviranja se giblje med nič in močnim. Glede videnja prihodnjih dogodkov v povezavi s 

spremembami v industriji se ocenjuje, da je predvidljivo. Stopnja sprememb v tehnologiji 

je v 85,7 % določena kot počasna. Ovire za vstop nove konkurence so v 100 % ocenjene 

kot zmerne. 

 

Izračun inteligenčnega kvocienta po prvem instrumentu je narejen v prilogi 4. Podjetje je 

na osnovi tega instrumenta doseglo 114 točk, kar prestavlja njegov inteligenčni kvocient.  

Spodnji graf prikazuje rezultate izračuna inteligenčnega kvocienta. 
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Slika 16: Rezultati izračuna po prvem instrumentu glede učinkovitosti virov in sposobnosti 

 

 

 

Na osnovi izračuna inteligenčnega kvocienta pridemo do naslednjih podatkov glede 

učinkovitosti virov in sposobnosti. Če si pogledamo, kje so vrzeli v virih in sposobnostih 

podjetja, instrument pokaže, da je podjetje zelo učinkovito pri človeških virih, tržnih in 

tehnoloških sposobnostih ter na področju inoviranja. Učinkovito je pri menedžerskih 

sposobnostih, informacijski tehnologiji in glede formalne strukture podjetja. Šibki točki, 

ki ju prikaže instrument, sta kultura in ugled podjetja. Instrument se ne ukvarja z 

organizacijskim učenjem in znanjem podjetja, vendar bi to področje lahko uvrstili k 

človeškim virom. Vprašanje pri človeških virih (kaj najbolje opisuje sposobnosti osebja in 

vodilnih menedžerjev pri izvedbi ustvarjalnega strateškega dela) se nanaša na določeno 

stopnjo znanja in organizacijskega učenja. Tako, da je rezultat dosežen pri človeških virih 

podan tudi k organizacijskemu učenju in znanju podjetja. 

 

Točen vrstni red (od najboljših virov in sposobnosti k najslabšim) se glasi: 

 

1. tržne sposobnosti, 

2. tehnološki viri in sposobnosti, 

3. človeški viri (organizacijsko učenje in znanje), 

4. inoviranje, 

5. menedžerske sposobnosti, 
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6. informacijska tehnologija, 

7. formalna struktura, 

8. kultura podjetja, 

9. ugled podjetja. 

 

5.4.2 Priporočila za izboljšanje na podlagi analiz 

 

Področje ugleda je zelo slabo ocenjeno. Da bi podjetje doseglo večje število točk 

inteligenčnega kvocienta, bi se morali močno strinjati z izjavo glede popolne predanosti 

izjemni odličnosti na področju izdelkov, odnosom s strankami, procesom, cenjenosti, 

prepoznanosti in obravnavanosti vsakega zaposlenega. Trenutno se nekateri anketiranci 

strinjajo s to izjavo, spet drugi ne. 

 

Kultura podjetja je sestavljena iz različnih področji. Podjetje bi moralo posvetiti 

pozornost temu, kako ceni ljudi, kakšne so njegove vrednote, kakšni so etični standardi in 

prakse ter odnos do kakovosti izdelkov in procesov. Na področju cenjenosti ljudi model 

predlaga, da podjetje doseže stanje, da so vodilni odgovorni za cenjenost svojih 

podrejenih. Veliko časa in truda bi bilo treba nameniti zagotavljanju prepoznanosti in 

cenjenosti ljudi. Trenutno se večina strinja, da so cenjeni samo nekateri zaposleni. Na 

področju vrednot bi moralo biti podjetje načelno, tj. temeljiti na vrednotah. Vsak v 

podjetju bi moral biti odgovoren za to, kako se ravna s kupci, sodelavci in podrejenimi. 

Trenutno je ocenjeno, da so vrednote precej standardne: dobro opravi delo in ga boš 

obdržal. Za večjo učinkovitost pri etičnih standardih in praksah bi moralo imeti 

podjetje etični standard, ki bi jasno določal, kakšni so njegovi pogledi – kaj je prav in kaj 

narobe. Vse zaposlene bi bilo treba usposobiti glede etike. Odgovori pri tem vprašanju so 

bili različni, tako da je težko oceniti dejansko stanje v podjetju. Področje odnosa do 

kakovosti izdelkov in procesov je trenutno urejeno z uradnim programom kakovosti. 

Podjetje bi moralo biti za dosego večjega števila točk inteligenčnega kvocitenta na ravni 

odličnosti glede kakovosti izdelkov in procesov. Kakovost bi morala biti način življenja v 

podjetju. 

 

Ta instrument se posveti tudi formalni strukturi podjetja. Za tako dinamično okolje, kot 

je sedaj, je struktura podjetja premalo fleksibilna, saj se zaradi visoke stopnje 

specializacije zaposlenih struktura težko prilagaja spremembam, komuniciranje je 

počasno in odločitve se sprejemajo izredno počasi. Model priporoča podjetju divizijsko 

strukturo z ločenimi proizvodi namesto trenutne funkcijske (priloga 6). 

 

Prvi model se pri kategoriji informacijske tehnologije osredotoči na področje 

pridobivanja informacij. Zanima ga, kateri podatki se zbirajo za vnaprejšnje analize. Gre 

za učinkovito področje, za še večjo učinkovitost pa bi moralo podjetje za pridobivanje 

informacij uporabljati finančno-računovodske izkaze, računalniško analizo prodaje, 
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kupcev, imeti funkcijo poslovne ali konkurenčne inteligence, imeti globalno inteligenco, 

torej tim, ki zbira informacije, z neposrednim dostopom do direktorja. Sama funkcija 

inteligence je visoko cenjena s strani celotnega podjetja. 

 

Menedžerske sposobnosti generalnega direktorja bi bile zelo učinkovite, če bi bil 

usmerjen k ciljem, cenil izvajalce in tiste, ki izpolnjujejo osebne cilje. Trenutno se 

ocenjuje, da je usmerjen h kontroli in da zgolj malo ceni podrejene, če sploh. Za 

izboljšanje menedžerskih sposobnosti bi se bilo treba osredotočiti tudi na izvajanje 

strategije podjetja. Podjetje bi se moralo za večjo učinkovitost poleg letnega proračuna in 

izjave o poslanstvu bolj posvečati SWOT analizi, tj. analizi prednosti, slabosti, priložnosti 

in nevarnosti. 

 

5.5 Izračun inteligenčnega kvocienta po drugem instrumentu 

 

Za drugi instrument sem si izbrala instrument izračuna inteligenčnega kvocienta po 

Weijermarsu (2011). Za ta model sem se odločila, ker je že v osnovi drugačen od prvega 

instrumenta. Za razliko od prvega instrumenta, ki je posreden, je namreč ta neposreden in 

podroben.  

 

Posamezne kategorije virov in sposobnostih so sestavljene iz različnega števila trditev, pri 

katerih vprašanec ocenjuje, ali trditev drži ali ne drži. Trditve so ocenjene z 0 ali 1 točko. 

Točke pri posameznih virih in sposobnostih se seštejejo, s čimer se oceni učinkovitost vira 

oziroma sposobnosti. Na koncu se seštejejo vse pridobljene točke, tako da njihova vsota 

predstavlja inteligenčni kvocient podjetja.  

 

Instrument vsebuje 130 trditev, ki tudi predstavljajo maksimalno število možnih 

doseženih točk inteligenčnega kvocienta. Trditve in rezultati drugega instrumenta so 

prikazani v prilogi 5. Trditve, pri katerih je podjetje učinkovito, sem zaradi boljše 

preglednosti obarvala z modro. Po tem instrumentu je podjetje doseglo 76,53 točke, kar 

predstavlja njegov inteligenčni kvocient. Spodnji graf prikazuje rezultate. 
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Slika 17: Rezultati izračuna po drugem modelu glede učinkovitosti virov in sposobnosti 

 

 

 

 

Poglejmo, kje so vrzeli v virih in sposobnostih podjetja. Instrument prikaže, da je podjetje 

zelo učinkovito pri informacijski tehnologiji, ugledu podjetja in tržnih sposobnostih. 

Učinkovito je na področju človeških virov, tehnoloških virov in sposobnosti, kulturi 

podjetja, menedžerskih sposobnostih. Slabosti (doseganje manj kot 50 % učinkovitosti) so 

prisotne na področjih inoviranja ter organizacijskega učenja in znanja.  

 

Instrument se ne ukvarja s formalno strukturo podjetja. Kot pravi Schermerhorn (2001, 

str. 222) med teoretiki in praktiki managementa ni jasno izoblikovanega (in/ ali 

prevladujočega) mnenja o izbiri najustreznejše organizacijske strukture v določenih 

okoliščinah delovanja.  

 

Vrstni red (od najbolje do najslabše ocenjenih virov in sposobnosti) je naslednji: 

 

1. informacijska tehnologija, 

2. ugled podjetja, 

3. tržne sposobnosti, 
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4. človeški viri, 

5. tehnološki viri in sposobnosti, 

6. kultura podjetja, 

7. menedžerske sposobnosti, 

8. inoviranje, 

9. organizacijsko učenje in znanje. 

 

5.5.1 Priporočila za izboljšanje na podlagi analiz 

 

Organizacijsko učenje in znanje instrument oceni kot manj uspešno. Podjetje bi moralo 

imeti osrednjo koordinacijsko točko za strategijo organizacijskega učenja in upravljanja 

znanja. Anketiranci potrjujejo, da je v podjetju izmenjava znanja med projektnimi 

skupinami, programi, oddelki in poslovnimi enotami učinkovita. Vložiti bi morali več 

truda za izmenjavo znanja z zunanjimi akterji, kot so industrija, vlade in nevladne 

organizacije. Uporabljati bi morali vire zunanjega znanja – svetovalce. Sistemi znanja in 

upravljanja z informacijami so nezadostni, da bi omogočili pravočasne in pravilne 

odločitve, potrebne za vodenje podjetja.  

 

Velika večina anketirancev (87,5 %) se zaveda slabosti in težav, s katerimi so soočeni. 

Podjetje bi moralo eksperimentirati z novimi strategijami učenja, standardizirati postopke 

za zajemanje znanja. Programi organizacijskega učenja bi morali imeti določeno število 

letnih ciljev uspešnosti, ki kažejo napredek v smeri doseganja dolgoročnih ciljev. Ker 

podjetje nima določenih ciljev, se tudi strinjajo, da je uspešnost programov učenja slabša 

v primerjavi z drugimi programi v podjetju.  

 

Za večjo učinkovitost na področju inoviranja bi se morali usmeriti na ocenitev tveganja 

in njegovo zmanjšanje z načrtovanjem novih projektov. V to načrtovanje bi morali 

vključiti tudi življenjski cikel proizvodov in z njimi povezane stroške. V času poteka 

raziskave in pisanja naloge je bilo podjetje ravno v fazi sprejemanja novega pravilnika o 

spodbujanju procesa stalnih izboljšav.  

 

Menedžerske sposobnosti so ocenjene kot učinkovite. Tudi ta instrument potrjuje, da je 

na čelu podjetja kontrolirajoče vodstvo, medtem ko delavci nimajo glasu. Prav tako kaže, 

da vodstvo ne navdihuje zaposlenih, da bi sledili začrtani viziji in jo dosegli. Hkrati ta 

instrument razkriva zelo malo strinjanja, da je občutek zaposlenih za skupnost in 

pozitivno delovno okolje podprt z dejanji njihovega vodstva. To področje bi si torej 

zaslužilo pozornost.  

 

Zaposlovanje v podjetju bi moralo zagotavljati odlične menedžerje z ustreznimi 

poslovnimi znanji, odličnimi sposobnostmi vodenja in globoko tehnično kompetentnostjo. 

Vodstvo bi moralo jasno razumeti svojo odgovornost ter posedovati izkušnje in potrebno 
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avtoriteto za vodenje poslovnih dejavnosti in soočanje z izzivi. Ključno vodstvo bi se 

moralo udeleževati rednih treningov projektnega vodenja, vodenja in dela z ljudmi. V 

podjetju bi morali imeti večje spodbude za menedžerje glede doseganja postopnih 

sprememb v smeri uspešnosti podjetja.  

 

Podjetje bi moralo jasno določati vizijo in poslanstvo, ki bi se le redko spreminjala. Za 

podporo dolgoročne poslovne strategije bi moralo uporabljati pristop scenarijev. V 

podjetju ne vedo za prisotnost več scenarijev za prihodnji poslovni razvoj. Prav tako bi 

moral biti proces strateškega načrtovanja sestavljen iz diskretnih korakov, narejenih s 

strani strokovnjakov, ki razumejo in vedo, kako izvesti strateške cilje.  

 

Podjetje bi torej moralo biti v prihodnje pozorno na dve točki – več scenarijev za 

prihodnji razvoj ter iz korakov sestavljen strateški načrt za izvajanje in doseganje 

strateških ciljev. 

 

Da bi podjetje izboljšalo svojo kulturo, bi moralo zaposlene spodbujati k izboljšanju 

njihove učinkovitosti tudi z nagrajevanjem inovativnih idej (kot je bilo že omenjeno, 

podjetje je bilo v času raziskave in pisanja naloge ravno v fazi sprejemanja pravilnika, ki 

bo določal tudi nagrajevanje). Vključevati bi jih moralo v procese odločanja, da bi 

občutili, da so del podjetja in da jih podjetje ceni, ko jih vključuje v odločitve, ki vplivajo 

na njihove delovne zadolžitve. Tudi za cilje glede izvedbe bi se bilo treba dogovoriti s 

tistimi, ki so odgovorni za njihovo izpolnjevanje. V podjetju ne vlada visoka raven 

zaupanja med najvišjim vodstvom in zaposlenimi. To je zelo pomembno področje, ki bi 

mu moralo podjetje posvečati večjo pozornost. Zelo jasno je razviden problem 

komunikacije med vodstvom in zaposlenimi. Podjetje bi moralo poskrbeti, da bi se 

informacije prejemale pravočasno in bi jih dobili tudi tisti, ki jih potrebujejo za sprejetje 

odločitev. Ne bi smel prevladovati prikrit način komuniciranja. Pomembno je, da so 

procesi odločanja razloženi in preneseni na vse ravni podjetja. Ob nastopu sprememb pri 

delu bi morali zaposleni razumeti razloge zanje.  

 

Podjetje bi moralo več delati na vzpostavitvi pozitivnega delovnega okolja, kot smo 

omenili že v prejšnjih odstavkih. Ustvariti bi bilo treba bolj pozitivno delovno okolje, 

povečati participacijo zaposlenih pri odločanju, jih seznaniti z namenom in vizijo, 

spodbujati inovativnost, kreativnost in prevzemanje tveganj. 

 

Tehnološki viri in sposobnosti – drugi instrument prikaže, da podjetje najprej optimizira 

obstoječe tehnologije, preden se odloči za nakup novih sistemov. Rešitve so bodisi interne 

ali 'outsourcing' glede razvoja rešitve, vendar so predmet strogega postopka odločanja. Če 

obstaja močan in finančno potrjen poslovni vzgib, se kupijo novi tehnološki sistemi od 

zunanjih ponudnikov. Ni veliko strinjanja, da so v podjetju vzpostavljeni ključni podporni 

sistemi za doseganje operativnih zahtev in s tem dodajanje vrednosti strankam. Samo 25 
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% anketiranih je potrdilo, da podjetje zaščiti svoje znanje s patenti. To področje je sicer 

ocenjeno kot učinkovito. 

Podjetje bi se moralo posvetiti ocenjevanju uspešnosti človeških virov: to je pomembna 

tehnika razvijanja uspešne delovne sile, saj omogoča opazovanje in ocenjevanje 

uspešnosti zaposlenega, njeno beleženje in posredovanje povratne informacije 

zaposlenemu. To področje je v podjetju zelo slabo ocenjeno. 

 

Za izboljšanje učinkovitosti tržnih sposobnosti bi moralo podjetje bolj natančno 

spremljati pristope konkurence. Podjetje bi se moralo bolj posvetiti temu področju. 

Čeprav dosega in občasno presega pričakovanja kupcev, je njegov cilj 100-odstotna 

zanesljivost dostavljenih izdelkov.  

 

Ugled podjetja je področje, kjer je še opaziti šibke točke. Vodstvo bi moralo vzpostaviti 

trajnostno politiko, cilje in okvir, ki so dobro prilagojeni doseganju trajnostnih ciljev, 

hkrati pa ustrezno komunicirati o programih, ki so zasnovani za izpolnjevanje njihovih 

okoljskih ciljev. Pozornost bi morali usmeriti tudi k zagotavljanju 100-odstotne 

zanesljivosti dobavljenih artiklov, da bi kupci vedno dobili tisto, kar se jim obljubi. 

 

Informacijska tehnologija – potrebno bi bilo bolj brezhibno povezovanje in delovanje 

različnih informacijskih sistemov, vključno s pravočasnostjo, da bi lahko zaposleni in 

predvsem vodstvo sprejemali odločitve na podlagi kakovostnih informacij. 

 

5.6 Primerjalna analiza instrumentov 

 

V tem podpoglavju predstavim izsledke dveh primerjalnih analiz, ki temeljita na uporabi 

zgoraj predstavljenih vprašalnikov: 

 

 primerjalne analize rezultatov raziskave in 

 primerjalne analize instrumentov. 

 

V okviru primerjalne analize instrumentov se seznanimo z: 

 

 analizo elementov vprašalnikov, 

 prednostmi in slabostmi obeh instrumentov ter  

 pogledom s strani anketirancev. 
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5.6.1 Primerjalna analiza rezultatov raziskave 

 

Po prvem instrumentu podjetje prejme 114 točk od možnih 170. Po drugem instrumentu 

dobi 76,53 točke od možnih 130. Spodnja tabela in graf prikazujeta primerjavo virov in 

sposobnosti po obeh instrumentih. 

 

Slika 18: Primerjava doseganja rezultatov virov in sposobnosti podjetja 

 

 

 

Iz prikazane tabele in grafa so razvidna velika odstopanja. Instrumenta nista pri nobenem 

viru oziroma sposobnosti enako ocenila njene učinkovitosti. Rekli bi lahko, da drugi 

instrument, ki je bolj neposreden, pričakovano slabše oceni vire in sposobnosti, o čemer 

jasno priča grafični prikaz. Prvi instrument je bolje ocenil vire in sposobnosti v šestih 

primerih, če upoštevamo tudi organizacijsko učenje, pri katerem smo kot osnovo za 

primerjavo uporabili človeške vire.  

 

 

 

 



 54 

Tabela 2: Vrstni red ocenitve virov in sposobnosti od najboljše(ga) do najslabše(ga) 

 

1.Instrument 2.instrument 

Tržne sposobnosti Informacijska tehnologija 

Tehnološki viri in sposobnosti Ugled podjetja 

Človeški viri (organizacijsko učenje in znanje) Tržne sposobnosti 

Inoviranje Človeški viri 

Menedžerske sposobnosti Tehnološki viri in sposobnosti 

Informacijska tehnologija Kultura podjetja 

Formalna struktura Menedžerske sposobnosti 

Kultura podjetja Inoviranje 

Ugled podjetja Organizacijsko učenje in znanje 

 

Pri določenih virih in sposobnostih pa opazimo veliko odstopanje med modeloma. 

Največje odstopanje je pri ugledu in organizacijskem učenju. Sledijo jima tehnološke 

sposobnosti, inoviranje in tržne sposobnosti. Najmanjši razkoraki med instrumentoma so 

pri kulturi podjetja, menedžerskih sposobnostih in informacijski tehnologiji. 

 

Če se vrnemo k sliki Grantovega praktičnega okvirja teorije na temelju virov, so po prvem 

instrumentu največje vrzeli v virih in sposobnostih pri ugledu podjetja (na ravni 30 %) in 

kulturi podjetja (na ravni 42 %). Po drugem instrumentu sta najslabše ocenjeni postavki 

organizacijsko učenje in znanje (na ravni 41,7 %) ter inoviranje (na ravni 45,0 %). 

 

Inteligenčni kvocient podjetij temelji tako kot pri posameznikih na normalni porazdelitvi, 

imenovani tudi Gaussova krivulja (Pogačnik, 1995, str. 230). Kot osnovo vzamemo prvi 

instrument z maksimalnim inteligenčnim kvocientom 170. Če je bistveni del lestvice 

inteligenčnega kvocienta podjetja pri vrednosti 85 (mediana), ima polovica vseh podjetij 

kvocient večji od 85, medtem ko je kvocient druge polovice pod 85.  

 

Kot smo že omenili, prejme izbrano podjetje po prvem instrumentu 114 točk od možnih 

170, kar predstavlja njegov inteligenčni kvocient, po drugem instrumentu pa osvoji 76,53 

točke od možnih 130. Če preračunamo drugi instrument na lestvico prvega, podjetje 

prejme 100,1 točke, kar pomeni inteligenčni kvocient 100,1. Drugi instrument slabše 

oceni podjetje z vidika virov in sposobnosti. 

 

Pogačnik (1995, str. 231) je navedel, da je inteligenčni kvocient kot globalni kazalnik 

inteligentnosti številčna vrednost, vendar želimo včasih izraziti inteligentnost tudi z 

besedami. To je njegova lestvica za besedni opis inteligentnosti: 

 

1. skrajno visoka inteligentnost, 

2. visoko nadpovprečna inteligentnost, 

3. nadpovprečna inteligentnost, 
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4. povprečna inteligentnost, 

5. podpovprečna (nizka) inteligentnost, 

6. topost, 

7. izrazita slaboumnost. 

 

Glede na to, da je mediana normalne porazdelitve pri 85, je vrednost obeh instrumentov v 

zgornji polovici. Lahko bi rekli, da je podjetje po prvem instrumentu nadpovprečno 

inteligentno in po drugem instrumentu povprečno inteligentno. 

 

5.6.2 Primerjalna analiza instrumentov 

 

Primerjalno analizo instrumentov sem razdelila na dva dela. Prvi del vključuje 

primerjalno analizo skupin in podskupin instrumentov – elementov vprašalnikov. Drugi 

del primerjalne analize predstavljajo prednosti in slabosti instrumentov, kjer sem podala 

dva pogleda, pogled raziskovalca in pogled anketiranca. 

 

5.6.2.1 Primerjalna analiza elementov vprašalnikov 

 

Kot je razvidno, imata instrumenta drugačen pristop k merjenju, zato sem morala za 

medsebojno primerjavo oblikovati skupine spremenljivk (kategorije) in podskupine. Na 

osnovi tega sem vprašanja/trditve pri obeh instrumentih uvrstila v posamezne kategorije. 

Pri tem sem uporabila teoretični model Zubaca et al. (2010, str. 518), predstavljen v 

teoretičnem delu naloge. V nadaljevanju so prikazane razlike v posamezni kategoriji in 

podkategoriji elementov instrumentov. 

 

Prikazane razlike bom najprej naredila za bazo virov, kamor spadata človeški in 

organizacijskih viri. Slednji vir je razdeljen na kulturo, ugled, strukturo podjetja ter na 

področje informacijske tehnologije.  

 

Človeški viri so na eni strani zmožnosti in sposobnosti zaposlenih organizacije, ki so 

potrebne za zagotavljanje rešitev kupcem, inoviranje in prenovo, na drugi strani pa so to 

tudi vse dinamike inteligentne organizacije v spremenljivem in vedno bolj konkurenčnem 

okolju, njena ustvarjalnost in inovativnost (Barney & Clark, 2007, str. 123).  

 

Pri prvem instrumentu se postavlja za ocenitev človeških virov strateško vprašanje, 

razmišljanje zunaj okvirjev in kreativno reševanje problemov. Vprašanje je postavljeno 

pod to kategorijo, ker predstavlja določen del izkušenj zaposlenih, njihove usposobljenosti 

za delo, njihovega znanja.  
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Drugi instrument pogleda področje človeških virov z različnih vidikov, vključuje pa vsa 

področja, ki so po mnenju Dimovskega et al. (2005, str. 188) pomembna za razvijanje 

uspešne delovne sile. Ta področja so usposabljanje, napredovanje in ocenjevanje 

uspešnosti zaposlenih: 

 

 Usposabljanje predstavlja načrtna prizadevanja organizacije, da bi učila zaposlene 

oblik vedenja, povezanih z delom. Drugi instrument se ga loti na podlagi trditev glede 

znanj in kompetenc zaposlenih, navzkrižne usposobljenosti za razumevanje ostalih 

funkcij v podjetju, procesa izobraževanja za razvijanje spretnosti in kompetenc 

zaposlenih. 

 V zvezi z razvijanjem delovne sile je treba poudariti tudi pomen napredovanja od 

znotraj, ki podjetjem pomaga obdržati produktivne zaposlene z zagotavljanjem 

delovnih nalog, ki predstavljajo izziv, predpisujejo nove odgovornosti in zaposlenim 

pomagajo, da rastejo z razvijanjem lastnih sposobnosti. Sem spada točka, da zaposleni 

poznajo programe razvoja svoje kariere, saj kariera predstavlja tudi napredovanja.  

 Ocenjevanje uspešnosti, ki je vključeno v tem instrumentu, je naslednja pomembna 

tehnika razvijanja uspešne delovne sile. Gre namreč za opazovanje in ocenjevanje 

uspešnosti zaposlenega, njeno beleženje in posredovanje povratnih informacij 

zaposlenemu bodisi preko pohvale, denarne nagrade ipd.  

 

Instrumenta obravnavata področje kulture z več vidikov. Ti so: 

 

 cenjenost ljudi,  

 vrednote,  

 etični standardi in prakse,  

 odnos do kakovosti. 

 

Vprašanje kulture podjetja in cenjenost ljudi je pomemben vidik podjetja. Cenjenost 

ljudi se nanaša na to, kako podjetje opravlja posel. Nanaša se na samo jedro vsake 

medosebne transakcije, ki se pojavi znotraj podjetja. Nihče ne bi smel biti presenečen, da 

je število novo zaposlenih ljudi, ki nadomestijo odhajajoče iz podjetja na ravni 1 (zloraba 

zaposlenih), eksponentno višje kot pri podjetju na ravni 5 (izjemen odnos do zaposlenih). 

To prav tako pojasni, zakaj ima večina najboljših podjetij za delo (angl. best to work for) 

najbolj talentirane ljudi, ki so pogosto deležni visokih zaslužkov. Kot je zapisal 

Underwood (2004, str. 98), način obravnavanja ljudi pomembno vpliva na vsa druga 

področja v podjetju.  
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Tabela 3: Kultura podjetja 

 

Dejavnik Raven 1 Raven 2 Raven 3 Raven 4 Raven 5 

Vrednote Obramba 

statusa quo 

Podpora statusa 

quo 

Ohranjanje 

statuta quo 

Izzivanje 

statusa quo 

Ustvarjanje 

prihodnosti 

Cenjenost ljudi  Majhna Minimalna Zmerna Visoka Zelo visoka 

Nagrade in 

spodbude 

Preteklo delo Točnost in 

učinkovitost 

Produktivnost Razvoj 

rešitev 

Kreativnost 

 

Vir: J. Underwood, What's Your Corporate IQ? How the Smartest Companies Learn-Transform-Lead, 

2004, str. 98. 

 

Področje kulture prvi instrument pogleda z vidika vključevanja zaposlenih v odločitve 

podjetja, od tega, da se ideje ne delijo, ampak se samo opravlja delo in se ne razmišlja, do 

tega, da ima vsak vlogo v prihodnosti podjetja in da so zaposleni del ustvarjanja 

prihodnosti. Področje cenjenosti ljudi v podjetju se razteza od ocene, da podjetje ne ceni 

svojih zaposlene, da so zaposleni nujni, vendar necenjeni, da so le nekateri cenjeni, do 

tega, da so vodilni odgovorni za cenjenost svojih podrejenih. 

 

Drugi instrument področje cenjenosti ljudi in kulture oceni z vidika: spodbujanja 

zaposlenih, njihovega vključevanja v procese odločanja, ravni zaupanja med vodstvom in 

zaposlenimi, motiviranosti za delo, pridobivanja sredstev in podpore za delovanje 

zaposlenih, pridobivanja informacij, vzpostavljanja pozitivnega delovnega okolja, 

komunikacije, cenjenosti prispevkov zaposlenih, spodbujanja odprtih, produktivnih 

razprav, zagotavljanja varnosti ljudi in okolja. Opazimo lahko podobnost s prvim 

instrumentom.  

 

Prvi instrument ocenjuje vrednote v podjetju – norme/standarde in načela, ki usmerjajo 

odločitve in dejanja – z vidika njihove postavljenosti.  

 

Drugi instrument pogleda področje vrednot z vidika, ali vodstvo določi, komunicira in 

integrira vrednote podjetja ter ali podjetje postavlja ambiciozne cilje, ali zaposleni 

občutijo, da so njihove vrednote integritete ohranjene. Vidimo podobnost med 

instrumentoma. 

 

Vprašanje etičnih standardov in praks v podjetju se pri prvem instrumentu nanaša na 

obseg pozornosti, namenjene etiki, na obstoj etične izjave in postavljenost etičnih 

standardov, ki bi jasno določali poglede podjetja v zvezi s tem, kaj je prav in kaj narobe.  

Drugi instrument povpraša, ali vodstvo sledi etičnim smernicam, ki se ukvarjajo z 

zaposlenimi, dobavitelji, kupci, investitorji, upniki, zavarovalnicami, konkurenti, 

regulatorji in revizorji. Zanima ga, ali je podjetje sprejelo postopke, ki zagotavljajo, da se 

vse poslovne transakcije evidentirajo v skladu z računovodskimi pravili. Tudi tu lahko 

potegnemo vzporednice med instrumentoma. 
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Na področju odnosa do kakovosti pametna podjetja razumejo, da je kakovost 

konkurenčni minimum. Kakovost je enostavno način življenja, odraža pa tudi zavzetost 

podjetja. Poleg tega pametna podjetja nenehno dvomijo in pregledujejo svoje procese. 

Vprašanje procesov je prav tako pomembno. Proces ima opraviti s časom cikla,  npr. 

trajanjem, da se sprejeto naročilo odpošlje. V pametnih podjetjih je vsak član tima 

svetovalec. Vsakdo lahko dvomi o procesu, in če najde način za hitrejšo dostavo 

proizvoda kupcu, bo celotno podjetje podprlo spremembo. Odprtost za spremembe 

procesov je način življenja pametnih podjetij (Underwood, 2004, str. 110). 

 

Peto vprašanje je povezano z odnosom do kakovosti izdelkov in procesov. Prvi instrument 

področje kakovosti znotraj podjetja obravnava z vidika truda, ki ga podjetje vloži podjetje 

na tem področju (od tega, da se ne trudijo, prek malo truda, uradnega programa kakovosti, 

odlične kakovosti kot minimuma v podjetju do odličnosti). 

 

Drugi instrument pri vprašanju kakovosti zanima, ali ima podjetje zapisano politiko 

kakovosti, postavljene cilje in odgovorno osebo za njeno izvajanje. Gre za potrditev 

prvega instrumenta. Preveriti se želi, ali je v poslovanju podjetja vzpostavljeno ozračje 

nenehnega izboljševanja kakovosti, produktivnosti in odzivnost kupcev ter ali podjetje 

sledi industrijskim tehnikam za izboljšanje, kot je TQM. Opazimo lahko podobnost obeh 

instrumentov glede odnosa do kakovosti izdelkov in storitev podjetja. 

 

Če želi podjetje imeti dober ugled, mora vzpostaviti dober odnos z vsemi deležniki, ki ga 

obdajajo, prisluhniti njihovim potrebam in željam. Zgornja shema kaže, da ugled podjetja 

izhaja iz zanesljivosti, ki jo kupci pripišejo njegovim izdelkom ali storitvam, kredibilnosti, 

ki jo zaznajo investitorji in dobavitelji, ter odgovornosti podjetja do skupnost, katere del 

je, in zaupanja, ki ga uživa pri zaposlenih (Fombrun, 1993, str. 72). 

 

Slika 19: Ugled podjetja 

 

 

 

Vir: C. J. Fombrun, Reputation. Realizing Value From the Corporate Image, 1996, str. 72. 
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Pri prvem instrumentu ugled podjetja zajame izjava, da je podjetje popolnoma predano 

izjemni odličnosti na področju izdelkov, odnosov s strankami/kupci, procesov ter 

cenjenosti, priznanosti in obravnavanosti vsakega zaposlenega.  

 

Drugi instrument pogleda področje ugleda z vidikov, kot so: podoba podjetja in uporaba 

družbenih omrežij, doseganje pričakovanj kupcev, sledenje etičnim standardom, predvsem 

pa je velik poudarek na trajnostni politiki.  

 

Pri kategoriji informacijske tehnologije prvi instrument zanima področje pridobivanja 

informacij, tj. kateri podatki se zbirajo za vnaprejšnje analize. 

 

Drugi instrument preveri, ali podjetje uporablja informacijsko tehnologijo za približanje 

kupcem in zajetje znanj, ki jih pri tem pridobi, kako poteka povezovanje različnih 

informacijskih tehnologij, ali so pridobljeni podatki in informacije zanesljivi, pravočasno 

dostopni, ali omogočajo ocenitev napredka pri doseganju ciljev, zaščitenost podatkov in 

informacij, dostop do informacij in podatkov za podporo strokovnih odločitev, ali ima 

podjetje odgovorno osebo za področje informacijske tehnologije in ali ima ta oseba 

postavljene cilje.  

 

Organizacije, ki delujejo v sodobnem, dinamičnem in hitro spremenljivem okolju, morajo 

za ustrezen odziv na spremenjene razmere delovanja prilagajati (tudi) svojo 

organizacijsko strukturo, če želijo ohraniti kontinuiteto svojega delovanja 

(Schermerhorn, 2001, str. 202). Izboljšanje organiziranosti in v tem okviru oblikovanje 

(ustrezne) organizacijske strukture predstavlja eno izmed pomembnih možnosti 

izboljšanja delovanja organizacije v sodobnih pogojih delovanja. Prvi instrument se 

posveti tudi formalni strukturi podjetja, področju, ki mu drugi instrument ne namenja 

pozornosti. Priloga 6 prikazuje strukturo podjetja. 

 

Model Zubac et al. (2010, str. 518) kot naslednjo stopnjo po bazi virov, usmeri na 

navadne oziroma operativne sposobnosti, kamor se štejejo menedžerske, tržne in tehnične 

sposobnosti. 

 

Prvi instrument pogleda področje menedžmenta z več vidikov. Naprej preveri značilnosti 

generalnega direktorja, zatem ostalega vodilnega kadra. Kot tretji vidik vključi izvajanje 

strategije. Glede generalnega direktorja in vodilnih ga zanima, ali so usmerjeni h kontroli, 

ciljem, ljudem. V zvezi z oblikovanjem strategije podjetja model oceni, ali se oblikuje 

samo letni proračun, ali je poleg tega prisotna tudi izjava o poslanstvu, SWOT analiza, ali 

je narejen strateški načrt in se uporabljajo številni pristopi. 
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Drugi instrument prav tako zanima področje strategije podjetja, poslanstva, vizije. Ne 

ločuje med generalnim direktorjem in vodilnim kadrom. Enako kot prvi model pogleda, 

ali je vodstvo kontrolirajoče ali navdihuje zaposlene, kako se oceni delo vodstva, ali se 

udeležuje treningov, ali obstajajo spodbude za menedžerje za doseganje uspešnosti in cilji 

menedžmenta. 

 

Na področju strategije, poslanstva in vizije se preveri, ali so v podjetju jasno navedeni in 

ali se podjetje osredotoča na njihovo uresničevanje. Oceni se, ali zaposleni verjamejo v 

strategijo podjetja in razumejo svojo vlogo pri njenem izvrševanju, ali strategija razlikuje 

podjetje od konkurence, kako podjetje oblikuje strategijo (ali so v proces pogajanj med 

skupinami vključeni zunanji deležniki, kakšno vlogo ima pristop scenarijev) in koliko 

truda vloži vodstvo v razvoj strateškega načrta. 

 

Na področju tržnih sposobnosti prvi instrument povprašuje anketiranca, kaj najbolje 

opisuje pristop podjetja glede trženja: ali je neagresivno, rahlo agresivno, v koraku s 

konkurenti kot t. i. »hitri sledilec«, ali je agresivno, ob tem, da je prvo na trgu, ali zelo 

agresivno. Instrument pogleda tudi uravnoteženost portfelja podjetja (ravnotežje med 

starimi izdelki, kjer je prisoten upad prodaje, zrelimi izdelki, ki ohranjajo raven prodaje, 

in novimi izdelki, kjer je prisotna visoka rast). 

 

Drugi instrument preveri, ali podjetje deluje v skladu z uravnoteženim "push-pull" 

pristopom, ali so v podjetju razviti pogoji referenc za izbiro prodajalca, sredstva za tržno 

komuniciranje, ali imajo usposobljeno prodajno osebje, dosegajo pričakovanja kupcev, 

pregledujejo, kakšne pristope uporablja konkurenca. 

 

Pri tehnoloških virih in sposobnostih prvi instrument izpostavlja dve vprašanji. Prvo se 

nanaša na pristop podjetja glede integracije tehnologije v izdelke in storitve. Trud na tem 

področju se razteza od popolne odsotnosti do tega, da je podjetje vodilno v svoji panogi. 

Drugo vprašanje preverja pristop podjetja glede notranje tehnologije (notranji tehnološki 

sistemi, ki podpirajo operacije). Tehnologija se dodaja bodisi takrat, ko je podjetje v to 

prisiljeno, po potrebi, lahko se nenehno trudi v tej smeri ali je popolnoma zavezano 

predvidevanju zahtev prihodnjih tehnologij. 

 

Drugi instrument pogleda področje tehnoloških virov in sposobnosti z vidika optimizacije 

obstoječe tehnologije pred nabavo novih sistemov; podjetje odloča med interno rešitvijo 

ali 'outsourcingom', svoje znanje lahko zaščiti tudi s patenti. 

 

Med dinamičnimi sposobnostmi podjetja je sposobnost inoviranja. Dinamične sposobnosti 

so specifični in razpoznavni procesi, kot so razvoj izdelkov, strateško odločanje in 

sklepanje zavezništev (Eisenhardt & Martin, 2000, str. 1105).  
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Prvi instrument sprašuje po pristopu podjetja glede inoviranja in ustvarjanja novih 

izdelkov in procesov. Odgovori so zelo različni, od tega, da so neinovativni, prek pristopa 

sledilca vse do konkurenčnega inovatorja in ocene, da so zelo inovativni.  

 

Drugi instrument zanima širše področje inoviranja: ali so stranke in drugi zainteresirani 

akterji vključeni v razvoj novih izdelkov in storitev, ali je podjetje na čelu inovativnih 

pristopov, ali jih spodbujajo zunanji ali notranji poslovni gonilniki, ali so inovacije realne 

ali ne, ali jih podjetje ustvari in tudi preizkusi pred njihovim uvajanjem, ali se zaveda 

informacij o zahtevah odjemalcev, oceni tveganje pred začetkom novih projektov, ali 

obstaja analiza tveganja, ali so inovacije formalno ocenjene in ali se upošteva življenjska 

doba izdelkov. 

 

Osrednja sposobnost podjetja je organizacijsko učenje/znanje. Kot pravi Čater (2006, 

str. 19) je lahko danes, v času hitrih sprememb, edina prava osnova konkurenčne 

prednosti znanje (Čater, 2006, str. 19). Prahalad & Hamal (1990, str. 82) opredelita 

osrednje sposobnosti kot skupno učenje organizacije.  

 

Prvi instrument se specifično ne usmerja na organizacijsko učenje in znanje podjetja, 

vendar bi lahko to področje obravnavali z vidika vprašanja, podanega pri človeških virih. 

Kot smo že velikokrat omenili, se področja medsebojno prepletajo, zato strogo ločevanje 

ni mogoče. Vprašanje pri človeški virih je bilo, kaj najbolje opisuje sposobnosti osebja in 

vodilnih menedžerjev za izvedbo ustvarjalnega strateškega dela (razmišljanje zunaj 

okvirjev in kreativno reševanje problemov). Za razmišljanje zunaj okvirjev in kreativno 

reševanje problemov je potrebno določeno znanje.  

 

Drugi instrument na področju organizacijskega učenja preveri, ali se podjetje zaveda 

pomembnosti upravljanja znanja in organizacijskega učenja za svoj razvoj, ali ima 

vzpostavljeno koordinacijsko točko za strategijo organizacijskega učenja, ali so za to 

področje postavljeni cilji, ali ima odgovorno osebo za to področje. Omenjeni instrument 

oceni, ali podjetje vključuje zunanje vire znanja (svetovalce), ali so postopki zajema znanj 

standardizirani in ali se eksperimentira z novimi strategijami učenja. Obenem ga zanima, 

kakšna je uspešnost tega področja v primerjavi z ostalimi relevantnimi področji. 

 

5.6.2.2 Prednosti in slabosti vprašalnikov 

 

Pri analiziranju obeh instrumentov so postale vidne prednosti in slabosti modelov. Če si 

jih podrobneje pogledamo, jih lahko razdelimo v dva večja sklopa: 

 

 pogled raziskovalca in 

 pogled anketirancev.  
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Če začnemo z pogledom raziskovalca glede instrumentov. Oba instrumenta merita 

inteligenčni kvocient podjetja, prvi model posredno, drugi bolj neposredno. Neposrednost 

je prednost drugega instrumenta. Omogoča boljši vpogled v prednosti in slabosti podjetja. 

Podjetje po analizi tega instrumenta ugotovi, na katerih področjih bi moralo delati, da bi 

bilo učinkovitejše in si izboljšalo položaj na trgu.  

 

Prednost prvega instrumenta je v tem, da poskuša nevtralizirati kritiko, s katero se srečuje 

teorija na temelju virov, da se preučevanje virov in sposobnosti osredotoča samo na 

notranje delovanje podjetja z mobilizacijo koncepta virov. To pomeni, da se strateška 

diagnostika začne z analizo virov v podjetju namesto s pregledom značilnosti panoge. 

 

Naslednja prednost prvega instrumenta je, da vključi tudi pogled prihodnost. Anketiranci 

ocenjujejo predvidevanja za naslednja tri leta, na podlagi katerih se naredi analiza in 

izračuna inteligenčni kvocient podjetja.  

 

Prvi model omogoča hitro reševanje, medtem ko je drugi vprašalnik zaradi 130 trditev 

zelo zamudno izpolnjevati.  

 

Slabost prvega instrumenta je, da prikaže samo priporočeno stanje za podjetje na področju 

virov in sposobnosti, ne definira pa, kje točno so slabosti podjetja in kako jih odpraviti. 

 

Naslednja slabost prvega instrumenta so vprašanja, ki se nanašajo na tehnološke vire in 

sposobnosti (notranje tehnologije) ter inoviranje, kjer so odgovori različno razpršeni. 

Zaradi te razpršenosti dobimo oceno merjenja, ki je v našem primeru v območju 

konkurenčnega indeksa. Podjetje je z uvrstitvijo v območje konkurenčnega indeksa 

prejelo veliko število točk inteligenčnega kvocienta, po drugi strani pa je to onemogočilo 

ocenitev dejanskega stanja v podjetju. 

 

Drugi instrument je lažje analizirati. Pri pregledu točk pri posameznih tezah se že sproti 

vidi, kakšno je stanje pri določenih virih in sposobnostih, kje so prednosti in kje slabosti. 

Pri prvem instrumentu je veliko preračunavanja, izračunavanja povprečij.  

 

Prednost drugega instrumenta je, da omogoča boljši vpogled v podjetje. Prvi instrument 

celotno podjetje preveri s 17 vprašanji, medtem ko drugi v ta namen potrebuje 130 tez. 

 

Ena izmed prednosti drugega instrumenta je tudi v tem, da lahko podjetje postavi svoje 

lastne teze, ki jih želi preveriti, s čimer dobi oceno stanja. 

 

Poleg prednosti in slabosti instrumentov s strani raziskovalca, me je zanimal tudi pogled 

anketirancev na sama instrumenta. Tako, da sem naredila primerjalno analizo iz vidika 

anketirancev. Njihov vpogled sem dobila v obliki krajšega intervjuja po opravljenem 
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izpolnjevanju obeh vprašalnikov. Zanimala me je preprostost oziroma enostavnost obeh 

instrumentov, razumljivost in njuna uporabnost, 

 

Prvo vprašanje za anketirance se je nanašalo na preprostost/enostavnost obeh 

vprašalnikov. Zanimalo me je, katera oblika je bila lažja za izpolnjevanje. 

 

Nobeden od vprašalnikov ni povzročal težav. Oba je bilo preprosto izpolniti. Kljub temu 

je bil vsem bolj všeč prvi vprašalnik, saj se jim je drugi zdel obsežen, a po drugi strani so 

menili, da je drugi model uporabnejši od prvega. Kot je bilo rečeno, so lahko že med 

izpolnjevanjem vprašalnika, brez dodatne analize, videli prve težave ali prednosti v 

podjetju. 

 

Drugo vprašanje, namenjeno anketirancem, se je dotikalo razumljivosti vprašalnikov. Z 

njim sem želela ugotoviti, ali so jim vprašanja v vprašalnikih delala preglavice in kje? 

 

Pri prvem instrumentu ni bilo problemov glede reševanja, medtem ko je bilo pri drugem 

opaziti mnenje, da je bilo pri izpolnjevanju res treba brati vprašanja, saj vprašalnik ne 

dopušča, da bi se jih zgolj na hitro preletelo. Razlog je v tem, da je vprašanje včasih 

sestavljeno iz dveh delov in zahteva koncentracijo anketiranca. 

 

Slabost prvega instrumenta pri podajanju odgovorov je, da imajo slednji včasih prevelike 

preskoke, zato bi potrebovali še kakšno vmesno možnost. Primer je vprašanje opisa 

direktorja in vodilnih, kjer so anketiranci omenili prevelike preskoke pri odgovorih. 

 

Slabost drugega instrumenta je tudi v podajanju odgovorov drži/ne drži. Včasih bi 

anketiranci potrebovali tudi vmesno možnost »delno drži«. To se je največkrat zgodilo pri 

naslednjih tezah: 

 

 Pogosto prejemam informacijo prepozno ali informacije ne prejmem zaradi prikritega 

načina komuniciranja, ki prevladuje v podjetju. 

 Organizacijske spremembe v podjetju so slabo komunicirane. 

 V podjetju tveganje ni dovolj ocenjeno, preden se začne z novimi projekti. 

 Naši cilji uspešnosti se nenehno premikajo navzgor in zaposleni se dobro odzivajo na 

to. 

 Moji osebni prispevki in dosežki so revidirani in podvrženi celoviti oceni uspešnosti. 

 Pomembni procesi odločanja so jedrnato razloženi in komunicirani na vse ravni v 

podjetju. 

 Vedno sem imel pravočasno na voljo vire za podatke, informacije in znanja za 

opravljanje svojega dela in za dosego dobro informiranih odločitev. 

 Naš občutek za skupnost in pozitivno delovno okolje je podprto z dejanji našega 

vodstva. 
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 Obstajajo močne spodbude za menedžerje za doseganje postopnih sprememb glede 

uspešnosti podjetja. 

 

Reševanje vprašanj pri prvem instrumentu ni predstavljalo večjih težav, je pa pri drugem 

instrumentu področje organizacijskega učenja in znanja povzročalo anketirancem nekaj 

preglavic. Težave so se pojavile predvsem v zvezi s področji strategije učenja in 

upravljanja znanja, standardiziranih postopkov zajema znanja in eksperimentiranja z 

novimi strategijami učenja. Tu je bilo treba podati nekaj razlag. 

 

Tretje vprašanje glede instrumentov se je nanašalo na uporabnost obeh vprašalnikov – ali 

bi uporabili katerega od teh dveh vprašalnikov v podjetju, če veste, da vam lahko 

koristita? Ali je za vas to le eno od mnogih teoretičnih orodij, ki v praksi ne bi prišlo v 

poštev?  

 

Predvsem za drugi instrument je bilo izkazano močno strinjanje o njegovi uporabnosti v 

praksi, predvsem s strani generalnega in finančnega direktorja. Opaziti je bilo mnenje, da 

že samo izpolnjevanje daje misliti, zlasti o problemih v podjetju. Največjega zanimanja je 

bilo deležno področje kulture podjetja. 

 

 

6 DISKUSIJA 

 

6.1 Interpretacija rezultatov raziskave 

 

Primerjalna analiza instrumentov za kvalitativno vrednotenje neopredmetenih virov na 

primeru podjetja je podala boljši vpogled v poslovanje podjetje in hkrati tudi natančneje 

razdelala instrumente za vrednotenje neopredmetenih virov.  

 

V nalogi sta bila uporabljena dva instrumenta merjenja inteligenčnega kvocienta podjetja. 

Prvega je opredelil Underwood (2004), drugega Weijermars (2011). V skladu s 

pričakovanji nista instrumenta enako ocenila učinkovitosti nobenega vira in sposobnosti. 

Lahko bi rekli, da je drugi instrument, ki je bolj neposreden, pričakovano slabše ocenil 

vire in sposobnosti. Prvi instrument jih je bolje ocenil v šestih primerih, če se upošteva še 

organizacijsko učenje, kjer je pri prvem instrumentu kot izhodišče za primerjavo služila 

kategorija človeških virov.  

 

Pri določenih virih in sposobnostih se je pokazalo veliko odstopanje med instrumentoma, 

ki je bilo največje pri ugledu in organizacijskem učenju. Sledijo tehnološke sposobnosti, 

inoviranje in tržne sposobnosti. Odstopanja nastanejo zaradi razlik v pristopu 

instrumentov k obravnavi posameznih področij. Najmanjši razkoraki med instrumentoma 

so se opazili pri kulturi podjetja, menedžerskih sposobnostih in informacijski tehnologiji.  
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Po prvem instrumentu so največje vrzeli v virih in sposobnostih pri ugledu podjetja (na 

ravni 30 %), kjer bi moralo biti podjetje bolj predano izjemni odličnosti glede izdelkov, 

procesov, kupcev ter predvsem zaposlenih. Drugo največjo vrzel je razkrila kultura 

podjetja (na ravni 42 %). Na področju kulture bi se bilo treba soočiti s cenjenostjo 

zaposlenih, vrednotami v podjetju, etičnim standardom in odnosom do kakovosti izdelkov 

in storitev.  

 

Po drugem instrumentu je največja vrzel ocenjena pri organizacijskem učenju in znanju 

(na ravni 41,7 %) ter inoviranju (na ravni 45,0 %). Na področju učenja in znanja bi moralo 

podjetje vložiti več truda v pridobivanje znanja in njegovo izmenjavo z zunanjimi 

deležniki, standardizirati postopke zajema znanja in oblikovati učinkovitejše sisteme 

znanj in informacij za sprejemanje hitrih, pravočasnih in pravilnih odločitev. Na področju 

inoviranja bi moralo podjetje nameniti večjo pozornost oceni in zmanjševanju tveganja z 

načrtovanjem novih projektov, kjer bi moralo upoštevati tudi življenjski cikel proizvodov 

in z njimi povezane stroške. 

 

Oba instrumenta imata prednosti in slabosti. Prednosti prvega so, da vključuje ocenitev 

panoge, se hitro in enostavno izpolnjuje ter vključuje tudi element prihodnosti. Njegovi 

slabosti sta, da pokaže samo priporočeno stanje podjetja in zaradi razpršenosti odgovorov 

ne omogoča ocenitve dejanskega stanja. Prednost drugega instrumenta je njegova 

neposrednost, ki omogoča boljši vpogled v podjetje. Podjetju podrobneje pokaže, katere 

pomanjkljivosti je treba odpraviti. Njegova največja slabost je zamudno izpolnjevanje. 

Kljub temu lahko na podlagi ugotovljenega rečem, da je za podjetje bolj uporaben drugi 

instrument.  

 

 

6.2 Vrednotenje in omejitve dela  

 

Zaradi trenutnih pogojev v panogi, tj. nizkih cen premoga, drastičnega padca cen nafte in 

predvidenega okrevanja trga šele v letu 2018, bo moralo podjetje še bolj pametno in 

učinkovito uporabljati svoje vire in sposobnosti. Merjenje njegove uspešnosti v tej smeri 

omogoča metoda inteligenčnega kvocienta, ki se osredotoča na ocenitev neopredmetenih 

virov in sposobnosti.  

 

Neopredmeteni viri in sposobnosti so v osrčju teorije na temelju virov, ki pravi, da so pri 

strateškem menedžmentu viri podjetja gonila doseganja "konkurenčne prednosti in 

odlične zmogljivosti podjetja, v glavnem povezana z atributi njihovih virov in 

sposobnosti" (Barney & Clark, 2007, str. 35). Ta teorija nam je služila kot dober okvir 

analiziranja podjetja. Ena izmed njenih slabosti je, da se raziskave osredotočajo predvsem 

na posamezne vire ali sposobnosti pri preučevanju njihovega učinka na uspešnost 
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podjetja. Primanjkuje temeljnih raziskav, ki bi vključile vse pomembne vire in 

sposobnosti, predvsem neopredmetene, ki predstavljajo pomembnejši vir konkurenčne 

prednosti kot opredmeteni.  

 

Model po Zubacu et al. (2010), ki sem ga vključila v raziskavo, mi je omogočil ravno to, 

sistematično obravnavanje virov podjetja. Model inteligenčnega kvocienta pa mi je odprl 

vrata k ocenitvi učinkovitosti posameznih virov in sposobnosti. Na tej točki se moramo 

vprašati, ali je inteligenčni kvocient primerno merilo za analizo podjetja z vidika virov.  

 

Ugotovimo lahko, da ponuja zelo podroben vpogled v podjetje, saj pokaže, kje so 

prednosti in slabosti virov. Drugi instrument podrobno prikaže področja, ki bi jim moralo 

podjetje posvečati pozornost, zato ocenjujem, da gre za primerno metodo. Zavedati se je 

treba, da je neopredmetene vire težko opazovati, opisovati in ovrednotiti (Itami, 1987, str. 

72). Težavo predstavlja že samo merjenje neopredmetenih virov in sposobnosti. Česar ni 

mogoče izmeriti, se izmika tudi upravljanju in obvladovanju. Sistem merjenja v 

organizaciji močno vpliva na vedenje ljudi tako znotraj kot tudi zunaj nje (Kaplan & 

Norton, 2000, str. 33).  

 

Toda glavni motiv merjenja po Sveibyju (1997, str. 21) je izboljševanje konkurenčnosti 

skozi bogatenje z znanjem. Merjenje lahko obogati strateški dialog in porodi nove ideje za 

povečanje znanja in uspešnosti organizacije (Sveiby & Skuthorpe, 2006, str. 112). 

Oblikovanje merske metode, v ozadju katere stoji nek model, je smiselno, saj je podjetje 

tako prisiljeno v matematični izraz nekaterih relacij, kar omogoča njihovo boljše 

razumevanje. Motiv učenja na dolgi rok prinaša največ koristi. In to nam inteligenčni 

kvocient tudi omogoča. S prepoznavanjem vrzeli v virih uči podjetje, kako se soočiti s 

slabostmi in izkoristiti prednosti za močnejši nastop na trgu in pridobitev boljšega tržnega 

položaja.  

 

6.3 Priporočila za nadaljnje raziskovalno delo in za prakso 

 

Priporočila za nadaljne raziskovalno delo bi lahko usmerili na tri področja:  

 

 Upoštevanje priporočil za izboljšanje virov in sposobnosti in vpliv na uspešnost 

podjetja. Prvi korak v raziskavi je bila izpeljava obeh instrumentov v podjetju ter 

analiza vrzeli in posredovanje priporočil za odpravo slabosti. Naslednji korak bi moral 

biti posredovanje priporočil podjetju z namenom, da vidi svoje prednosti in slabosti ter 

se sooči s problematičnimi področji. Glavno pri tem koraku pa bi bilo preučiti, ali bi to 

vplivalo na uspešnost podjetja.  

 Vpeljava instrumentov na ravni panoge 

Nadaljnje raziskovalno delo bi lahko potekalo na ravni panoge. Izvedla bi se ocenitev 

virov in sposobnosti na ravni panoge in naredila primerjalna analiza, ki bi pokazala, 
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zakaj so določena podjetja znotraj panoge uspešnejša od drugih. To se povezuje z 

naslednjo točko. 

 Vpeljava instrumentov na ravni učinkovitih in manj učinkovitih podjetij ter izvedba 

primerjalne analize razlik v virih in sposobnostih. Že Carmeli (2001) je v svoji 

raziskavi izhajal iz raziskave Halla iz let 1992 in 1993, kjer je preučeval, ali je profil 

obravnavanih ključnih virov v zelo uspešnih podjetjih drugačen od profila v manj 

uspešnih podjetjih. Rezultati raziskave so pokazali, da so menedžerji v zelo uspešnih 

podjetjih kot ključne vire prepoznali strategijo podjetja, sposobnost obvladovanja 

sprememb, kompetence menedžerjev in kulturo podjetja. V nasprotju z njimi so 

menedžerji v manj uspešnih podjetjih kot ključne vire izbrali sposobnost zbiranja 

denarja (angl. funds), ugled proizvoda/storitve, intelektualno lastnino, trženje in 

prodajo ter razvoj dejavnosti (angl. business development). Zanimivo bi bilo ugotoviti 

razlike v virih in sposobnostih med učinkovitimi in uspešnimi ter manj uspešnimi 

podjetji. Ugotovitve bi lahko prinesle dobra priporočila za izboljšanje konkurenčnega 

položaja podjetja na trgu. 

 

SKLEP 

 

Končni cilj raziskav in preučevanja strateškega menedžmenta je pomoč nosilcem 

odločanja pri izboljšanju uspešnosti njihovega poslovanja. Pri tem sem se oprla na teorijo 

na temelju virov, pri kateri je ključno izhodišče, da so razlike v strategiji in uspešnosti 

podjetja predvsem posledica njegovih edinstvenih virov in sposobnosti (Rumelt, 1991) ali 

načina, na katerega so ti viri in sposobnosti v podjetju združeni in uporabljeni (Penrose, 

1959). Gre za eno bolj obetavnih teorij na področju strateškega menedžmenta v zadnjih 

letih, ki sistematično analizira podjetje na način, da ga opredeli kot zbirko virov 

(Wernerfelt, 1984). 

 

Pri klasifikaciji virov prevladujeta dve različni klasifikaciji virov, ki sta med seboj tesno 

povezani. Barney (1997, str. 143) razdeli vire na fizične, finančne, človeške in 

organizacijske, Michalisin et al. (1997, str. 360) pa na opredmetene in neopredmetene. 

Neopredmeteni viri so pravi vir konkurenčne prednosti (Itami, 1987, str. 71). Če želimo 

dobiti tudi vpogled v prihodnje stanje, je treba izmeriti vse neopredmetene vire potenciala 

podjetja za delo v prihodnosti (Hall, 1992, str. 140).   

 

Za teorijo na temelju virov lahko rečemo, da je eden pomembnejših prispevkov v 

zgodovini preučevanja strateškega menedžmenta in odličen pripomoček za iskanje osnov 

konkurenčne prednosti (Fahy, 2000, str. 94). Osnove konkurenčne prednosti, ki so 

pomembne za mojo nalogo, v strokovni literaturi obravnavajo tri šole, in sicer šola na 

temelju virov, šola na temelju sposobnosti ter šola na temelju znanja.  
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Šola na temelju virov trdi, da je pogoj za doseganje konkurenčne prednosti obstoj 

relevantnih virov, s katerimi razpolaga podjetje. Viri morajo biti vredni, heterogeni, redki, 

trajni, čim manj mobilni, nezamenljivi in neposnemljivi.  

 

Šola na temelju sposobnosti pravi, da mora podjetje za dosego konkurenčne prednosti 

posedovati določene sposobnosti. Podobno kot za vire tudi za sposobnosti velja, da 

morajo, če naj predstavljajo izhodišče za graditev konkurenčne prednosti, izpolnjevati 

določene pogoje. Mnogi od teh pogojev so podobni tistim, ki sem jih obravnavala pri 

virih. Toda pri sposobnostih nastopajo še dodatne zahteve, kot so skritost oziroma tihost, 

kompleksnost, razpredenost v celotnem podjetju, sodelovanje med zaposlenimi, 

komplementarnost, vzročno-posledična nejasnost, strinjanje poslovodstva o sposobnostih.  

 

Šola na temelju znanja uči, da je edina prava osnova konkurenčne prednosti znanje. Na 

teorijo na temelju znanja lahko gledamo kot na vidik razvoja teorije na temelju virov, saj 

je v središču znanje kot najpomembnejši vir v podjetju. 

 

Teorija na temelju virov se je nedavno znašla pod plazom kritik zaradi različnih razlogov. 

Ena izmed kritik pravi, da se teorija osredotoča samo na notranje delovanje podjetja, 

namesto da bi upoštevala tudi značilnosti panoge. Ta problem smo odpravili s prvim 

modelom, ki mu kot osnova služi okolje podjetja.  

 

Druga kritika teorije je, da se študije, ki zavzamejo ta pristop, navadno osredotočijo na 

"strateške" vire, ki ponujajo trajno konkurenčno prednost, čeprav raziskave v okviru te 

teorije priznavajo tudi obstoj drugih virov. Tretja kritika se nanaša na študije, ki v večini 

uporabijo zgolj en element, npr. človeški kapital (prim. Hitt et al., 2001), vodenje (prim. 

Waldman et al., 2001) ali tržne sposobnosti (Nath et al., 2010). Takšne študije sicer 

prispevajo koristno znanje, vendar je treba priznati, da konkurenčni položaj organizacije 

izhaja iz kompleksne kombinacije organizacijskih elementov. Težavo pri preučevanju 

virov predstavlja tudi iskanje splošno sprejemljivega načina opredelitve različnih virov in 

sposobnosti, ki lahko tvorijo podjetje, vključno s tistimi, ki lahko vplivajo na uspešnost 

podjetja in se jih lahko uporablja na različne načine.  

 

Te pomanjkljivosti teorije smo rešili z modelom Zubaca et al. (2010), ki obravnava sklop 

virov in sposobnosti, pomembnih za podjetje. Omenjeni model nam je služil kot podlaga 

za kategoriziranje neopredmetenih virov podjetja. Viri so po tem modelu razdeljeni na 

osnovno bazo virov (človeški viri, organizacijski viri in tehnološki viri, ki smo jih 

obravnavali skupaj s tehničnimi sposobnostmi), navadne sposobnosti (menedžerske 

sposobnosti, tehnične sposobnosti in tržne sposobnosti), dinamične sposobnosti 

(inoviranje) ter osrednje sposobnosti (organizacijsko učenje in znanje). 
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Izziv, s katerim se soočajo merila uspešnosti, je, da so neopredmeteni viri in sposobnosti 

enako kot opredmeteni rezultat naložb podjetij v daljšem časovnem obdobju. Poleg 

vlaganja v fizična sredstva, kot so tovarne in oprema, namreč podjetja vlagajo tudi v 

nefizična sredstva, kot so timsko delo, ugled, lojalnost in odnosi. To je razlog za 

razvijanje novih modelov, ki skušajo vključiti tudi neopredmetene vire ali se zaradi 

pomembnosti neopredmetenih virov usmerjajo samo nanje. Eden izmed takšnih je koncept 

inteligenčnega kvocienta, ki je osnovan na pojmovanju, da je podjetje organizem, pri 

katerem, tako kot pri človeku, obstaja inteligentnost, ki se lahko izmeri. 

 

Inteligenčni kvocient meri učinkovitost virov in sposobnosti, ocenjenih s točkami, katerih 

seštevek predstavlja intelektualni kvocient podjetja. Ta je neoprijemljiv in neviden, saj ni 

izkazan v bilanci stanja organizacije, ter predstavlja splet notranjih dejavnikov v 

poslovanju organizacije, ki vplivajo na njeno uspešnost. Intelekt podjetja je odločilen za 

konkurenčnost podjetja, ne glede na panogo. Njegov vedno večji pomen narekuje potrebo 

po njegovem merjenju in upravljanju. Če lahko upravljanje tega resursa prispeva h 

konkurenčni prednosti, povečanju produktivnosti in tržne vrednosti, to ni zgolj ena od 

opcij, ampak nuja. 

 

V nalogi sta bila uporabljena dva instrumenta merjenja inteligenčnega kvocienta podjetja, 

ki sta bila izvedena na srednje velikem podjetju iz razlogov, kot so kadri, vodenje 

podjetja, organiziranost podjetja ter raziskave in razvoj. Prvi instrument je opredelil 

Underwood (2004), drugega Weijermars (2011). Pri določenih virih in sposobnostih se je 

pokazalo veliko odstopanje med instrumentoma, ki je bilo največje pri ugledu in 

organizacijskem učenju.  

 

Oba instrumenta imata prednosti in slabosti. Prednosti prvega so, da vključuje ocenitev 

panoge, se hitro in enostavno izpolnjuje ter vključuje tudi element prihodnosti. Njegovi 

slabosti sta, da pokaže samo priporočeno stanje podjetja in zaradi razpršenosti odgovorov 

ne omogoča ocenitve dejanskega stanja. Prednost drugega instrumenta je njegova 

neposrednost, ki omogoča boljši vpogled v podjetje. Podjetju podrobneje pokaže, katere 

pomanjkljivosti je treba odpraviti. Njegova največja slabost je zamudno izpolnjevanje. 

Kljub temu lahko na podlagi ugotovljenega rečem, da je za podjetje bolj uporaben drugi 

instrument.  

 

Oba instrumenta omogočata dober vpogled v podjetje, saj pokažeta, kje so prednosti in 

slabosti virov. Drugi instrument podrobno prikaže področja, ki bi jim moralo podjetje 

posvečati pozornost, zato podjetju priporočam uporabo drugega instrumenta. 

 

Podana so tudi tri priporočila za nadaljnje raziskovanje. Prvi korak je bila izpeljava obeh 

instrumentov v podjetju ter analiza vrzeli in posredovanje priporočil za odpravo slabosti. 

Naslednji korak v raziskavi bi bilo upoštevanje danih priporočil in preučitev vpliva 
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sledenja priporočilom na uspešnost podjetja. Drugo priporočilo se nanaša na razširitev 

fokusa raziskovalnega dela na raven panoge, medtem ko je tretje priporočilo povezano z 

vpeljavo instrumentov na ravni učinkovitih in manj učinkovitih podjetij ter izvedbo 

primerjalne analize razlik v virih in sposobnostih. 
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 1 

Priloga 1: Zgodovinski razvoj podjetja in dejavnosti podjetja Bartec Varnost d. o. o. 

 

Konec petdesetih let se je delovna enota s sedemnajstimi zaposlenimi ločila od 

elektrostrojnih obratov rudnika Zagorje in se formirala v Tovarno eksplozijsko varne 

elektroopreme ''Teve Varnost'' Zagorje, ki je s proizvodnje rudarskih elektrostrojnih 

naprav in strojev razširila svoj program tudi na proizvodnjo specialnih električnih strojev 

za kemijsko industrijo,gradbeništvo, železarne in lesno industrijo. V letu 1969 se je Teve 

Varnost priključila podjetju Energoinvest Sarajevo inv končni obliki dosegla status 

delovne organizacije Energoinvest – Varnost p.o. v sestavljeni organizaciji Energoinvest s 

preko petsto zaposlenimi. 

 

V začetku leta 1991 se je iz Energoinvest Varnosti formiralo podjetje TeveVarnost d.o.o. 

Na začetku leta 1996 se je podjetje Teve Varnost preoblikovalo iz družbe z omejeno 

odgovornostjo v delniško družbo z imenom Teve Varnost d.d. Delniška družba Teve 

Varnost je svoje možnosti razvoja in obstoja videla v kapitalskem povezovanju z 

nemškim podjetjem Bartec Barlian Holding. Ime Bartec Varnost d.o.o. je podjetje dobilo 

v času lastninskega preoblikovanja podjetja leta 1997, ko je nemško podjetje postalo 

večinski lastnik podjetja. Sedaj je v podjetju Bartec Varnost d.o.o. zaposlenih 128 

delavcev. Podjetje Bartec Barlian Holding s sedežem v Bad - Mergentheimu, Nemčija,je 

nastalo pred več kot tridesetimi leti. Proizvaja naprave in komponente v protieksplozijski 

zaščiti. Danes zaposluje preko 1200 ljudi, vključujoč tudi Bartec Varnost d.o.o. iz 

Zagorja. Podjetje Bartec Barlian Holding ima 20 podjetij po Evropi in izven Evrope v 

ZDA, Singapurju, Japonski. Devet podjetij se ukvarja s proizvodnjo, ostalo so 

marketinške organizacije. Glavni cilj podjetja je proizvodnja komponent in naprav, ki so 

vezane na varnost človeka in okolice. Z vključitvijo Bartec Varnost d.o.o. Zagorje je 

matično podjetje dopolnilo svoj proizvodni program, to je z motorji v protieksplozijski 

zaščiti. V njihovem proizvodnem programu prevladuje izdelava različnih eksplozijsko 

varnih elektromotorjev in elektronaprav ter izdelava rudarstvu namenjenih 

elektromaterialov, kjer so dosegli evropsko kakovost in certifikate. 

 

V maju leta 2002 je podjetje Bartec Varnost d.o.o. dobilo novega lastnika, Bartec GmbH. 

Vanj sta se združila Bartec Barlian Holding in finančna družba Allianz Capital Partners, 

ki se je kot hčerinska družba znotraj ene od dveh svetovnih zavarovalniških družb, to je 

Allianz, specializirala za področje neposrednih naložb na področju zasebne lastnine. 

Vodstvo holdinga se za združitev z omenjenim finančnim investitorjem ni odločilo, ker bi 

morebiti imelo finančne ali poslovne težave, temveč iz enega samega razloga: da bi 

pospešilo rast podjetja in da bi čim bolj učinkovito financirali načrtovane naložbe, saj 

Bartec s proizvodnjo varnostne tehnike že prevzema vodilno vlogo v mednarodnem 

poslovanju. Klasično financiranje naložb z obrestmi od kreditov, najetih pri bankah, za 

holding ni več zadoščalo, zato se je vodstvo odločilo za inventiven način, to je za 

finančnega investitorja, ki bo svoj vložek v družbo med drugim skušal povečati tudi z 



 2 

vstopom na borzo. Za podjetje Bartec Varnost d.o.o. se s prihodom novega solastnika ni 

spremenilo nič drugega kot to, da ne spada več v Holding, ampak v Bartec GmbH.  

 

Osnovna dejavnost družbe (Bartec-Varnost, 2015, str. 3): 

 

 projektiranje, proizvodnja, montaža, preskušanje, servisiranje in vzdrževanje 

električnih in elektronskih naprav, strojev in sistemov v normalni in protieksplozijski 

izvedbi, 

 inženiring, svetovanje in strokovno ocenjevanje, izdajanje listin za sredstva za delo, 

revizije projektov za objekte v rudarstvu in drugih industrijah, ki jih ogrožajo 

eksplozivne in požarno nevarne snovi, 

 opravljanje storitev v kovinsko predelovalni, elektro in elektrostrojni industriji, 

 razvoj, preskušanje in certificiranje izdelkov in naprav v okviru dejavnosti, 

 proizvodnja naprav za kontrolo tehnoloških parametrov v procesni industriji, 

 proizvodnja ekoloških naprav. 

 

V podjetju v proizvodnem programu prevladuje izdelava različnih eksplozijsko varnih 

elektromotorjev in elektronaprav ter izdelava elektromateriala, namenjenega rudarstvu. 

 

Proizvodni program je zelo širok. Izdelki so razdeljeni v naslednje skupine: 

 

 skupine elektromotorjev, 

 skupina stikalna oprema, 

 skupine razvodnice, kombinacije za krmiljenje, 

 skupina tipala in svetila, 

 skupina elektromagneti, 

 skupina opreme za ekologijo. 
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Priloga 2: 1. Instrument - vprašalnik 

 

Pred vami je vprašalnik, ki meri inteligenčnega kvocienta podjetja. Sestavljen je iz dveh 

delov. Na vprašalnik odgovarjate tako, da obkrožite odgovor, za katerega menite, da 

najbolj ustreza podanemu vprašanju. Odgovorite na podlagi pričakovanj v naslednjih treh 

letih. Pri vsakem vprašanju obkrožite samo en odgovor. Bodite pozorni, da odgovorite na 

vsa vprašanja. 

 

1. DEL VPRAŠALNIKA 

 

1. Katera od navedenih trditev najbolje opisuje pristop vašega podjetja glede 

trženja?  
 

A. Smo neagresivni; pričakujemo, da nas bo stranka/kupec našel sam; brez oglaševanja 

ali strategije odnosov z javnostmi.  

B. Smo rahlo agresivni; odzvali se bomo na konkurente, če bomo prisiljeni. Malo ali nič 

oglaševanja ali dejavnosti odnosov z javnostmi.  

C. Smo v koraku s konkurenti; lahko bi bili opisani kot "hitri sledilci"; s konkurenti 

imamo usklajeno prodajo, oglaševanje in odnose z javnostmi.  

D. Smo agresivni; radi smo prvi na trgu; zelo proaktivna prodaja, oglaševanje in odnosi z 

javnostmi. 

E. Prvi dobimo stranko/kupca; smo zelo agresivni; zelo agresivna prodaja, oglaševanje, 

odnosi z javnostmi. 

 

2. Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje produktni portfelj vašega podjetja, 

tj. ravnotežje starih (upad prodaje), zrelih (ohranjena raven prodaje) in novih 

izdelkov (visoka rast/visoki dobički)?  
 

A. Večina naših izdelkov je v zreli fazi ali fazi upada.  

B. Večina naših izdelkov je v zreli fazi; ohranjena raven prodaje, vendar ni proizvodov z 

visoko rastjo.  

C. Ohranjamo ravnovesje izdelkov; nekaj novih izdelkov/proizvodov; večinoma zreli 

proizvodi; nekaj izdelkov v upadanju.  

D. Imamo lepo ravnovesje novih, hitro rastočih in zrelih izdelkov.  

E. Imamo veliko novih, hitro rastočih izdelkov z ravnotežjem z nizko rastočimi in zrelimi 

izdelki. 

 

3. Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje pristop vašega podjetja pri 

inoviranju in ustvarjanju novih izdelkov in procesov?  
 

A. Smo neinovativni.  

B. Negujemo pristop sledilca; benchmarking (učenje najboljše prakse od drugih); nizka 

stopnja inovativnosti.  
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C.Konkurenčni inovator; držimo korak s konkurenco; benchmarking; malo ustvarjalnosti 

znotraj organizacije.  

D. Zelo inovativni; iščemo nova področja priložnosti glede uporabe izdelkov; ustvarjalno, 

inovativno podjetje.  

E. Zelo inovativni; razmišljamo zunaj okvirjev (angl. out of the box); ustvarjamo 

prihodnost. 

 

4. Katere od naštetih trditev najbolje opisuje direktorja podjetja?  
 

A. Usmerjen h kontroli; discipliniran; obseden s sedanjostjo in uspešnostjo; malo ceni ali 

sploh ne zna dovolj ceniti podrejenih.  

B. Usmerjen h kontroli: nagrajuje tiste, ki ohranjajo status quo; malo sposoben ali 

nesposoben ceniti podrejene.  

C. Usmerjen k ciljem; spreminja se zmerno počasi; ceni izvajalce in tiste, ki izpolnjujejo 

osebne cilje.  

D. Usmerjen k ljudem; ceni podrejene; postavi standard odličnosti.  

E. Pričakuje, da podrejeni cenijo ljudi; ceni podrejene; pričakuje izjemno odličnost in bo 

pomagal, da jo dosežejo tudi drugi; odličen trener/učitelj. 
 

5. Kaj od naštetega najbolje opisuje vodilne/nadrejene v vaši organizaciji?  
 

A. Strogo disciplinirani; vse, kar je pomembno, so rezultati; zelo kontrolirajoči. 

B. Usmerjeni k rezultatom; usmerjeni k nadzoru; malo ali nič ne cenijo ljudi ali 

podrejenih.  

C. Usmerjeni k uspešnosti; osredotočeni na rezultate; malo cenijo ljudi ali podrejene. 

D. Trener/učitelj; cenijo, vrednotijo in priznavajo podrejene; pohvalijo druge, če dobro 

opravijo delo; cenijo odličnost na vseh področjih.  

E. Ultimativno navdihujoči učitelji. Radi vidijo, da drugi naredijo dobro in da so za to 

pohvaljeni; odlični pri izkazovanju spoštovanja do drugih in prepoznavanju njihovih 

prispevkov. 
 

6. Katera od trditev najbolje opisuje vašo organizacijsko kulturo – kulturo v 

podjetju?  
 

A. Nikoli ne delimo nove ideje.  

B. Ohranjamo status quo; opravi svoje delo; razmišljanje ni tvoje delo.  

C. Ohranjamo status quo; samoumevna poslušnost; odzovi se, ko si vprašan.  

D. Izzivamo status quo; vsakdo ima vlogo v naši prihodnosti.  

E. Ustavimo/onemogočimo menedžerje, ki ne cenijo in ne poslušajo svojih podrejenih; 

naloga vseh nas je, da smo del ustvarjanja prihodnosti. 
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7. Kaj od naslednjega najbolje opisuje vaše vrednote v podjetju (norme/standardi in 

načela, ki usmerjajo odločitve in dejanja)?  
 

A. Imamo vrednote, vendar niso pozitivne ali osredotočene na ljudi; vse temelji na tem, 

kaj moramo storiti, da bi bilo delo brezhibno opravljeno.  

B. Nimamo nobenih osredotočenj na vrednote; ni smernic o tem, kako ravnati z drugimi, 

našimi standardi.   

C. Naše vrednote so precej standardne. Dobro naredi delo in ga boš obdržal; menedžerjev 

ne kličemo na odgovornost za to, kako vodijo druge ali kako se ljudje povezujejo z 

drugimi.  

D. Imamo jasen nabor vrednot; pričakujemo, da vsi cenijo druge; pričakujemo odprtost; 

spodbujamo ljudi, da se zavzamejo za to, da delajo prave stvari.  

E. Smo načelni, podjetje, ki temelji na vrednotah; vsakdo v našem podjetju je odgovoren 

za ravnanje s kupci, sodelavci in podrejenimi. 

 

8. Katera od trditev najbolje opisuje etične standarde in prakse v vašem podjetju?  
 

A. Malo pozornosti je namenjene etiki; predvsem gre za odnos "izogniti se težavam".   

B. Nimamo formalne etične izjave, a se trudimo biti pošteni.  

C. Imamo etično izjavo, ki govori veliko lepih stvari, vendar ni resničnih standardov.  

D. Imamo specifične standarde etičnega ravnanja; zaposlenim zagotavljamo jasna 

navodila, kaj mi vidimo kot prav ali narobe.  

E. Imamo etični standard, ki jasno določa, kakšni so pogledi našega podjetja – kaj je prav 

in kaj narobe; vse zaposlene usposobimo glede naše etike; obstaja disciplina, vključno 

s prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi, če so kršeni naši etični standardi. 

 

9. Katera od trditev najbolje opisuje, kako vaše podjetje ceni ljudi?  
 

A. Ljudje v našem podjetju niso cenjeni.  

B. Ljudje so nujni, vendar necenjeni.  

C. Nekateri ljudje so cenjeni, vendar je to odvisno od tega, kdo je njihov vodja/nadrejeni.  

D. Od naših vodilnih se pričakuje, da cenijo svoje podrejene in komunicirajo te vrednote.  

E. Naši vodilni so odgovorni za cenjenje svojih podrejenih; veliko časa in truda porabijo, 

da so ljudje prepoznani in cenjeni. 
 

 

10. Katera od trditev najbolje opisuje formalno strukturo vašega podjetja?  
 

A. Stroga hierarhija; birokracija po oddelkih. 

B. Hierarhija organizirana okrog funkcij; birokracija.  

C. Divizijska struktura z ločenimi proizvodi.  

D. Matrična ali navzkrižno funkcionalna organizacija.  

E. Matrična struktura, ki nagrajuje tiste, ki prečkajo formalne linije avtoritete, da bi 

opravili delo. 
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11. Kaj od naštetega najbolje opisuje, kako vaše podjetje pridobiva informacije?  
 

A. Finančno-računovodski izkazi.  

B. Uporabljamo računalniško analizo prodaje, kupcev itd.  

C. Uporabljamo vse zgoraj našteto, hkrati imamo funkcijo poslovne
4
 ali konkurenčne

5
 

inteligence.  

D. Imamo globalno inteligenco, tim, ki zbira informacije, z neposrednim dostopom do 

direktorja.  

E. Poleg vsega zgoraj naštetega visoko cenjena funkcija inteligence s strani našega 

celotnega podjetja (oni imajo vpliv in moč). 

 

12. Kaj od naštetega najbolje opisuje, kako vaše podjetje izvaja strategijo podjetja?  
 

A. Oblikujemo letni proračun.  

B. Oblikujemo letni proračun in izjavo o poslanstvu.  

C. Oblikujemo proračun, imamo izjavo o poslanstvu in izvajamo SWOT analizo 

(prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti).  

D. Naredimo strateški načrt, ki temelji na prihodnost; zelo kreativni; ničesar ne 

domnevamo/predpostavljamo.  

E.Uporabljamo številne pristope, ki so zelo kreativni; ničesar ne 

domnevamo/predpostavimo glede prihodnosti, vključno s tem, »s čim se bomo 

ukvarjali/kaj bomo delali«. Našo strategijo oblikujemo iz prihodnosti nazaj. 

 

13. Kaj od naslednjega najbolje opisuje sposobnost osebja in vodilnih menedžerjev 

za izvedbo ustvarjalnega strateškega dela (razmišljanje zunaj okvirjev in 

kreativno reševanje problemov)?  
 

A. Izjemno nizka.  

B. Zmerno nizka.  

C. Prisotna v določeni meri. 

D. Zmerno visok odstotek.  

E. Znaten odstotek. 

 

14. Katera od spodaj navedenih trditev najbolj opisuje pristop vašega podjetja 

glede integracije tehnologije v svoje izdelke in storitve?  
 

A. Malo ali nič truda na tem področju.  

B. Minimalno osredotočenje na vključevanje tehnologije v izdelke in storitve.  

C. Ohranjanje ravnotežja s konkurenti; gremo v korak s konkurenco.  

D. Smo pred krivuljo; spretni pri predvidevanju potreb potrošnikov/kupcev.  

                                                 
4
 Poslovna inteligenca je skupek tehnik in orodij za pretvorbo neobdelanih podatkov v smiselne in koristne 

informacije za namene poslovnih analiz. 
5
 Konkurenčna inteligenca v bistvu pomeni razumevanje in učenje, kaj se dogaja v svetu izven vašega 

podjetja, kar omogoča čim večjo konkurenčnost. 
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E. Smo vodilni v panogi; nenehno vzdržujemo prednosti prvega na trgu. 

 

15. Katera od trditev najbolje opisuje pristop vašega podjetja glede notranje 

tehnologije (notranji tehnološki sistemi, ki podpirajo operacije)?  
 

A. Zelo počasen; daleč za krivuljo.  

B. Počasen; dodajanje tehnologije in sistemov, ko smo prisiljeni k temu.  

C. Po potrebi, za sledenje tempu; izogibanje prezgodnjemu prilagajanju tehnologije.  

D. Nenehno se trudimo predvideti prihodnje tehnološke potrebe našega podjetja in naših 

strank/kupcev.  

E. Imamo popolno obvezo predvidenja zahtev prihodnjih tehnologij. Pristop prvega na 

trgu. 

 

16. Kaj od naštetega opisuje vaš podjetniški odnos do kakovosti izdelkov in 

procesov?  
 

A. Ne trudimo se s kakovostjo ali našimi procesi.  

B. Malo truda glede kakovosti procesov.  

C. Imamo uraden program kakovosti, osredotočen na kakovost izdelkov in postopkov, ki 

se uporablja pri ravnanju in dostavi izdelkov.  

D. Odlična kakovost in procesi so minimum v našem podjetju. Imamo formalne programe 

merjenj.  

E. Pričakujemo odličnost; kakovost je način življenja v naši organizaciji. 

 

17. Prosim vas za odgovor glede sledeče izjave: "Podjetje je popolnoma predano 

izjemni odličnosti na področju izdelkov, odnosov s strankami/kupci, procesov in 

cenjenja, priznavanja/prepoznavanja in obravnavanja vsakega zaposlenega." 
 

A. Močno se ne strinjam.  

B. Se ne strinjam.  

C. Podjetje se res ne osredotoča na to področje.  

D. Se strinjam.  

E. Močno se strinjam. 
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2. DEL VPRAŠALNIKA 
 

Nanaša se na ocenitev okolja vašega podjetja. Vsaka kategorija je ocenjena od 1 do 5. V 

vprašalniku za vsako kategorijo obkrožite ali označite z X, kar menite, da velja za vaše 

podjetje.  

 

INDUSTRIJA/ 

KATEGORIJA 

1 2 3 4 5 

 

POGOSTOST NOVIH 

PROIZVODOV 

V INDUSTRIJI 
 

REDKO 

(5 ALI VEČ 

LET) 

NIZKA ZMERNA VISOKA IZREDNO VELIKA 

(VEČ NA LETO) 

 

DOLŽINA 

ŽIVLJENJSKEGA CIKLA 

PROIZVODA V 

INDUSTRIJI 
 

ZELO 

DOLGA 

(10 ALI VEČ 

LET) 

DOLGA 

(7 – 10 LET) 

ZMERNA 

(3 – 7 LET) 

KRATKA 

(1 – 3 LET) 

KRATKA (MANJ 

KOT LETO) 

 

ŠTEVILO 

KONKURENČNIH 

TEHNOLOGIJ V 

INDUSTRIJI 
 

NIČ ENA 2 > 3 4 > 5 5+ 

 

TEHNOLOŠKA 

INTENZIVNOST 

V INDUSTRIJI 
 

NIZKA MAJHNO 

POVEČANJE 

ZMERNA VISOKA IZREDNO VISOKA 

 

STOPNJA TEHNOLOŠKE  

ZASTARELOSTI 
 

NIZKA NIZKA VISOKA VISOKA IZREDNO VISOKA 

 

STOPNJA USPEŠNOSTI 

DIFERENCIACIJE 

PROIZVODA  

V INDUSTRIJI 
 

NIČ NIZKA ZMERNA VISOKA DRASTIČNA 

(TEMELJEČA NA 

NENEHNEM 

RAZVOJU 

TEHNOLOGIJE) 
 

DRUŽBENI PRITISK 
 

NIČ ZMEREN MOČAN ZELO MOČAN MOČAN IN NOV 

 

VIDENJE PRIHODNJIH 

DOGODKOV 

GLEDE SPREMEMB V 

INDUSTRIJI 
 

POPOLNO 

VIDENJE 

PRIHODNJE 

VIDENJE JE 

ZELO 

PREDVIDLJIVO 

PRIHODNJE 

VIDENJE JE 

PREDVIDLJIVO 

PRIHODNJE 

VIDENJE JE 

DELNO 

PREDVIDLJIVO 

PRIHODNJE 

VIDENJE 

JE POPOLNOMA 

NEPREDVIDLJIV

O 
 

STOPNJA SPREMEMB V 

TEHNOLOGIJI 
 

ZELO 

POČASNA 

POČASNA HITRA NENEHNA 

POZNANA 

NENEHNE 

NOVOSTI 

 

OVIRE ZA VSTOP NOVE 

KONKURENCE V 

INDUSTRIJI 
 

NIČ MALO ZMERNO VELIKO ZELO VELIKO 
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Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRŽENJE/ 

KATEGORIJA 

1 2 3 4 5 

 

STRUKTURA TRGA 

INDUSTRIJE 

MONOPOL DUOPOL OLIGOPOL VEČ 

KONKURENT

OV 

MNOGO KONK. Z 

VELIKO NOVIH 

VSTOPOV 
 

PRITISK KUPCEV V 

INDUSTRIJI 
 

NIČ ŠIBEK MOČAN ZAHTEVEN GROZEČ 

 

PRITISK DRŽAVE 
 

NIČ ŠIBEK MOČAN ZAHTEVEN GROZEČ 

 

STOPNJA RASTI 

INDUSTRIJE 

POČASNA 

IN 

STABILNA 

NARAŠČAJOČA, 

VENDAR 

STABILNA 

UPADAJOČA/ 

NIHAJOČA 

HITRA/ 

NIHAJOČA 

NEKONTINUIRANA 

 

PRITISK 

OKOLJEVARSTVENIH 

SKUPIN 
 

NIČ ŠIBEK MOČAN ZAHTEVEN GROZEČ 

 

POGOSTOST NOVIH 

TRŽNIH STRATEGIJ 
 

NIČ NIZKA ZMERNA VISOKA REVOLUCIONARNA 

KLJUČNI USPEHA 

TRŽENJA V 

INDUSTRIJI 

KONTROLA 

TRGA 

PREVLADUJOČ 

TRŽNI 

DELEŽ/NIZKI 

PROIZVODNI 

STROŠKI 

PRITOŽBE NA 

IZDELEK/ 

HITER ODZIV 

NA POTREBE 

KUPCEV/ 

ZADOVOLJST

VO KUPCEV 

PREDVIDEVA

NJE 

SPREMEMB 

POTREB/ 

ODZIVNOST 

GLEDE 

SPREMEMB/ 

VREDNOST 

KUPCEV 

PREPOZNAVANJE 

SKRITIH/ 

NERAZVITIH 

POTREB KUPCEV 
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Priloga 3: Ocenitev panoge in ocenitev področja inoviranja 

 

Slika 20: Ocenitev panoge podjetja 
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Slika 21: Ocenitev področja inoviranja 
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Priloga 4: Izračun inteligenčnega kvocienta po prvem instrumentu 

 

Tabela 4: Človeški viri 

 

Kaj od naslednjega najbolje opisuje sposobnost osebja in vodilnih 

menedžerjev za izvedbo ustvarjalnega strateškega dela (razmišljanje zunaj 

okvirjev in kreativno reševanje problemov)?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Izjemno nizka.  1 12,5 

B. Zmerno nizka.  2 25,0 

C. Prisotna v določeni meri. 5 62,5 

D. Zmerno visok odstotek.  0 0 

E. Znaten odstotek. 0 0 

Povprečje 2,50 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,50 

Število točk inteligenčnega kvocienta 9 

 

Tabela 5: Kultura podjetja 

 

Katera od trditev najbolje opisuje vašo organizacijsko kulturo – kulturo v 

podjetju?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Nikoli ne delimo nove ideje.  0 0 

B. Ohranjamo status quo; opravi svoje delo; razmišljanje ni tvoje delo.  1 12,5 

C. Ohranjamo status quo; samoumevna poslušnost; odzovi se, ko si vprašan.  7 87,5 

D. Izzivamo status quo; vsakdo ima vlogo v naši prihodnosti.  0 0 

E. Ustavimo/onemogočimo menedžerje, ki ne cenijo in ne poslušajo svojih 

podrejenih; naloga vseh nas je, da smo del ustvarjanja prihodnosti. 

0 0 

Povprečje 2,88 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,12 

Število točk inteligenčnega kvocienta 10 

 

Tabela 6: Kultura podjetja (cenjenost ljudi) 

 

Katera od trditev najbolje opisuje, kako vaše podjetje ceni ljudi? 

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Ljudje v našem podjetju niso cenjeni.  0 0 

B. Ljudje so nujni, vendar necenjeni.  0 0 

C. Nekateri ljudje so cenjeni, vendar je to odvisno od tega, kdo je njihov 

vodja/nadrejeni.  

7 87,5 

D. Od naših vodilnih se pričakuje, da cenijo svoje podrejene in komunicirajo te 

vrednote. 

1 12,5 

E. Naši vodilni so odgovorni za cenjene svojih podrejenih; veliko časa in truda 

porabijo, da so ljudje prepoznani in cenjeni. 

0 0 

se nadaljuje 
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Tabela 7: Kultura podjetja (cenjenost ljudi) (nad.) 

 

Povprečje 3,13 

Konkurenčni indeks 5,00 

Razlika 1,87 

Število točk inteligenčnega kvocienta 3 

 

Tabela 7: Kultura podjetja (vrednote) 

 

Kaj od naslednjega najbolje opisuje vaše vrednote v podjetju 

(norme/standardi in načela, ki usmerjajo odločitve in dejanja)?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Imamo vrednote, vendar niso pozitivne ali osredotočene na ljudi; vse temelji 

na tem, kaj moramo storiti, da bi bilo delo brezhibno opravljeno.  

1 12,5 

B. Nimamo nobenih osredotočenj na vrednote; ni smernic o tem, kako ravnati z 

drugimi, našimi standardi.   

0 0 

C. Naše vrednote so precej standardne. Dobro naredi delo in ga boš obdržal; 

menedžerjev ne kličemo na odgovornost za to, kako vodjo druge ali kako se 

ljudje povezujejo z drugimi. 

5 62,5 

D. Imamo jasen nabor vrednot; pričakujemo, da vsi cenijo druge; pričakujemo 

odprtost; spodbujamo ljudi, da se zavzamejo za to da delajo prave stvari.  

2 25,0 

E. Smo načelni, podjetje, ki temelji na vrednotah; vsakdo v našem podjetju je 

odgovoren za ravnanje s kupci, sodelavci in podrejenimi. 

0 0 

Povprečje 3,00 

Konkurenčni indeks 5,00 

Razlika 2,00 

Število točk inteligenčnega kvocienta 3 

 

Tabela 8: Kultura podjetja (etični standardi in prakse) 

 

Katera od trditev najbolje opisuje etične standarde in prakse v vašem 

podjetju? 

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Malo pozornosti je namenjene etiki; predvsem gre za odnos "izogniti se 

težavam".  

3 37,5 

B. Nimamo formalne etične izjave, a se trudimo biti pošteni.  1 12,5 

C. Imamo etično izjavo, ki govori veliko lepih stvari, vendar ni resničnih 

standardov.  

2 25,0 

D. Imamo specifične standarde etičnega ravnanja; zaposlenim zagotavljamo 

jasna navodila, kaj mi vidimo kot prav ali narobe.  

0 0 

E. Imamo etični standard, ki jasno določa, kakšni so pogledi našega podjetja – 

kaj je prav in kaj narobe; vse zaposlene usposobimo glede naše etike; 

obstaja disciplina, vključno s prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi v nekaterih 

primerih, če so kršeni naši etični standardi. 

2 25,0 

Povprečje 2,63 

Konkurenčni indeks 5,00 

Razlika 2,37 

Število točk inteligenčnega kvocienta 2 
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Tabela 9: Kultura podjetja (kakovost izdelkov in procesov) 

 

Kaj od naštetega opisuje vaš podjetniški odnos do kakovosti izdelkov in 

procesov?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Ne trudimo se s kakovostjo ali našimi procesi.  0 0 

B. Malo truda glede kakovosti procesov.  1 12,5 

C. Imamo uraden program kakovosti, osredotočen na kakovost izdelkov in 

postopkov, ki se uporablja pri ravnanju in dostavi izdelkov.  

6 75,0 

D. Odlična kakovost in procesi so minimum v našem podjetju. Imamo formalne 

programe merjenj.  

0 0 

E. Pričakujemo odličnost; kakovost je način življenja v naši organizaciji. 1 12,5 

Povprečje 3,13 

Konkurenčni indeks 5,00 

Razlika 1,87 

Število točk inteligenčnega kvocienta 3 

 

Tabela 10: Ugled podjetja 

 

Prosim vas za odgovor glede sledeče izjave: "Podjetje je popolnoma 

predano izjemni odličnosti na področju izdelkov, odnosov s 

strankami/kupci, procesov in cenjenja, priznavanja/prepoznavanja in 

obravnavanja vsakega zaposlenega." 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Močno se ne strinjam.  0 0 

B. Se ne strinjam.  3 37,5 

C. Podjetje se res ne osredotoča na to področje.  2 25,0 

D. Se strinjam.  3 37,5 

E. Močno se strinjam. 0 0 

Povprečje 3,00 

Konkurenčni indeks 5,00 

Razlika 2,00 

Število točk inteligenčnega kvocienta 3 

 

 

Tabela 11: Informacijska tehnologija in pridobivanje informacij 

 

Kaj od naštetega najbolje opisuje, kako vaše podjetje pridobiva 

informacije?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Finančno-računovodski izkazi.  0 0 

B. Uporabljamo računalniško analizo prodaje, kupcev, itd  8 100,0 

C. Uporabljamo vse zgoraj našteto, hkrati imamo funkcijo poslovne ali 

konkurenčne inteligence.  

0 0 

D. Imamo globalno inteligenco, tim, ki zbira informacije, z neposrednim dostop 

do direktorja.  

0 0 

se nadaljuje 
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Tabela 12: Informacijska tehnologija in pridobivanje informacij (nad.) 

 

E. Poleg vsega zgoraj naštetega je visoko cenjena funkcija inteligence s strani 

našega celotnega podjetja (oni imajo vpliv in moč). 
0 0 

Povprečje 2,00  
Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 1,00 

Število točk inteligenčnega kvocienta 7 

 

Tabela 12: Formalna struktura podjetja 

 

Katera od trditev najbolje opisuje formalno strukturo vašega podjetja?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Stroga hierarhija; birokracija po oddelkih 2 25,0 

B. Hierarhija organizirana okrog funkcij; birokracija.  6 75,0 

C. Divizijska struktura z ločenimi proizvodi.  0 0 

D. Matrična ali navzkrižno funkcionalna organizacija.  0 0 

E. Matrična struktura, ki nagrajuje tiste, ki prečkajo formalne linije avtoritete, 

da bi opravili delo. 

0 0 

Povprečje 1,75 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 1,25 

Število točk inteligenčnega kvocienta 6 

 

Tabela 13: Sposobnost menedžmenta (generalni direktor) 

 

Katere od naštetih trditev najbolje opisuje direktorja podjetja?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Usmerjen h kontroli; discipliniran; obseden s sedanjostjo in uspešnostjo; 

malo ceni ali sploh ne zna dovolj ceniti podrejenih.  

2 28,6 

B. Usmerjen h kontroli: nagrajuje tiste, ki ohranjajo status quo; malo sposoben 

ali nesposoben ceniti podrejene.  

4 57,1 

C. Usmerjen k ciljem; spreminja se zmerno počasi; ceni izvajalce in tiste, ki 

izpolnjujejo osebne cilje.  

1 14,3 

D. Usmerjen k ljudem; ceni podrejene; postavi standard odličnosti.  0 0 

E. Pričakuje, da podrejeni cenijo ljudi; ceni podrejene; pričakuje izjemno 

odličnost in bo pomagal, da jo dosežejo tudi drugi; odličen trener/učitelj. 

0 0 

Povprečje 1,86 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 1,14 

Število točk inteligenčnega kvocienta 6 
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Tabela 14: Sposobnost menedžmenta (vodilni/nadrejeni v podjetju) 

 

Kaj od naštetega najbolje opisuje vaše vodilne/nadrejene v vaši 

organizaciji?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Strogo disciplinirani; vse, kar je pomembno, so rezultati; zelo kontrolirajoči. 0 0 

B. Usmerjeni k rezultatom; usmerjeni k nadzoru; malo ali nič ne cenijo ljudi ali 

podrejenih.  

4 50,0 

C. Usmerjeni k uspešnosti; osredotočeni na rezultate; malo cenijo ljudi ali 

podrejene. 

4 50,0 

D. Trener/ učitelj; cenijo, vrednotijo in priznavajo podrejene; pohvalijo druge, 

če dobro opravijo delo; cenijo odličnost na vseh področjih.  

0  

E. Ultimativno navdihujoči učitelji. Radi vidijo, da drugi naredijo dobro in da 

so za to pohvaljeni; odlični pri izkazovanju spoštovanja do drugih ter 

prepoznavanju njihovih prispevkov. 

0 0 

Povprečje 2,50 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,50 

Število točk inteligenčnega kvocienta 9 

 

Tabela 15: Sposobnost menedžmenta (izvajanje strategije) 

 

Kaj od naštetega najbolje opisuje, kako vaše podjetje izvaja strategijo 

podjetja?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Oblikujemo letni proračun.  3 37,5 

B. Oblikujemo letni proračun in izjavo o poslanstvu.  4 50,0 

C. Oblikujemo proračun, imamo izjavo o poslanstvu in izvajamo SWOT 

analizo.  

1 12,5 

D. Naredimo strateški načrt, ki temelji na prihodnost; zelo kreativni; ničesar ne 

domnevamo/predpostavljamo.  

0 0 

E. Uporabljamo številne pristope, ki so zelo kreativni; ničesar ne 

domnevamo/predpostavimo glede prihodnosti, vključno s tem »s čim se bomo 

ukvarjali/kaj bomo delal«. Našo strategijo oblikujemo iz prihodnosti nazaj. 

0 0 

Povprečje 1,75 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 1,25 

Število točk inteligenčnega kvocienta 6 
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Tabela 16: Tržne sposobnosti 

 

Katera od navedenih trditev najbolje opisuje pristop vašega podjetja glede 

trženja?  

 

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Smo neagresivni; pričakujemo, da nas bo stranka/kupec našel sam; brez 

oglaševanja ali strategije odnosov z javnostmi.  

0 0 

B. Smo rahlo agresivni; odzvali se bomo na konkurente, če bomo prisiljeni. 

Malo ali nič oglaševanja ali dejavnosti odnosov z javnostmi.  

0 0 

C. Smo v koraku s konkurenti; lahko bi bili opisani kot "hitri sledilci"; s 

konkurenti imamo usklajeno prodajo, oglaševanje in odnose z javnostmi.  

8 100,0 

D. Smo agresivni; radi smo prvi na trgu; zelo proaktivna prodaja, oglaševanje in 

odnosi z javnostmi 

0 0 

E. Prvi dobimo stranko/kupca; smo zelo agresivni; zelo agresivna prodaja, 

oglaševanje, odnosi z javnostmi. 

0 0 

Povprečje 3,00 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,00 

Število točk inteligenčnega kvocienta 10 

 

Tabela 17: Tržne sposobnosti (produktni portfelj) 

 

Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje produktni portfelj vašega 

podjetja, tj. ravnotežje starih (upad prodaje), zrelih (ohranjena raven 

prodaje) in novih izdelkov (visoka rast /visoki dobički)?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Večina naših izdelkov so v zreli fazi ali fazi upada.  0 0 

B. Večina naših izdelkov je v zreli fazi; ohranjena raven prodaje, vendar ni 

proizvodov z visoko rastjo.  

0 0 

C. Ohranjamo ravnovesje izdelkov; nekaj novih izdelkov/proizvodov; večinoma 

zreli proizvodi; nekaj izdelkov v upadanju.  

8 100,0 

D. Imamo lepo ravnovesje novih, hitro rastočih in zrelih izdelkov.  0 0 

E. Imamo veliko novih, hitro rastočih izdelkov z ravnotežjem z nizko rastočimi 

in zrelimi izdelki. 

0 0 

Povprečje 3,00 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,00 

Število točk inteligenčnega kvocienta 10 

 

Tabela 18: Tehnološki viri in sposobnosti 

 

Katera od spodaj navedenih trditev najbolj opisuje pristop vašega podjetja 

glede integracije tehnologije v svoje izdelke in storitve?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Malo ali nič truda na tem področju.  0 0 

B. Minimalno osredotočenje na vključevanje tehnologije v izdelke in storitve.  4 50,0 

C. Ohranjamo ravnotežje s konkurenti; germo v koraku s konkurenco.  4 50,0 

se nadaljuje 



 18 

Tabela 19: Tehnološki viri in sposobnosti (nad.) 

 

D. Smo pred krivuljo; spretni pri predvidevanju potreb potrošnikov/kupcev.  0 0 

E. Smo vodilni v panogi; nenehno vzdržujemo prednosti prvega na trgu. 0 0 

Povprečje 2,50  

Konkurenčni indeks 3,00  

Razlika 0,50  

Število točk inteligenčnega kvocienta 9  

 

Tabela 19: Tehnološki viri in sposobnosti (notranje tehnologije) 

 

Katera od trditev najbolje opisuje pristop vašega podjetja glede notranje 

tehnologije (notranji tehnološki sistemi, ki podpirajo operacije)?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Zelo počasen; daleč za krivuljo.  0 0 

B. Počasen; dodajanje tehnologije in sistemov, ko smo prisiljeni k temu.  2 25,0 

C. Po potrebi, za sledenje tempu; izogibanje prezgodnjemu prilagajanju 

tehnologije.  

4 50,0 

D. Nenehno se trudimo predvideti prihodnje tehnološke potrebe našega podjetja 

in naših strank/kupcev.  

2 25,0 

E. Imamo popolno obvezo predvidevanja  zahtev prihodnjih tehnologij. Pristop 

prvega na trgu. 

0  

Povprečje 3,00 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,00 

Število točk inteligenčnega kvocienta 10 

 

Tabela 20: Inoviranje 

 

Katera od naslednjih trditev najbolje opisuje pristop vašega podjetja pri 

inoviranju in ustvarjanju novih izdelkov in procesov?  

Število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

v % 

A. Smo neinovativni.  2 25,0 

B. Negujemo pristop sledilca; benchmarking; nizka stopnja inovativnosti.  3 37,5 

C. Konkurenčni inovator; držimo korak s konkurenco; benchmarking; malo 

ustvarjalnosti znotraj organizacije.  

2 25,0 

D. Zelo inovativni; iščemo nova področja priložnosti glede uporabe izdelkov; 

ustvarjalno, inovativno podjetje.  

1 12,5 

E. Zelo inovativni; razmišljamo zunaj okvirjev; ustvarjamo prihodnost. 0 0 

Povprečje 2,25 

Konkurenčni indeks 3,00 

Razlika 0,75 

Število točk inteligenčnega kvocienta 8 

 

Ko seštejemo vse točke, dobimo inteligenčni kvocient 114. 
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Priloga 5: Vprašalnik in izračun inteligenčnega kvocienta po drugem instrumentu 

 

Tabela 21: Človeški viri 
 

 

 

Človeški viri prejmejo 8,63 od 14 točk, ki se prištejejo k inteligenčnemu kvocientu, kar 

pomeni, da je podjetje v kategoriji človeških virov doseglo 61,6% možnih točk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Ljudje v naši organizaciji imajo celoten spekter znanj in kompetenc.  6 0 75,0 

2. Število zaposlenih v našem podjetju se ohranja, vendar so neučinkoviti pri 

opravljanju zahtevanih nalog. 

0 5 62,5 

3. Deležen sem usposabljanja, ki je potrebno, da opravim svoje delo in strokovno 

rastem.  

7 0 87,5 

4. Osebje je navzkrižno usposobljeno za razumevanje ostalih funkcij v podjetju 

in vpliv njihovih specifičnih dolžnosti na druge dele našega podjetja. 

3 0 37,5 

5. Po opravljenem tečaju usposabljanja vodstvo skupaj z menoj ovrednoti, kar 

sem dosegel na tečaju in način uporabe tega znanja pri mojem delu.  

4 0 50,0 

6. Stalen proces izobraževanja podpira ljudi v podjetju, da razvijajo spretnosti in 

kompetence, ki so potrebne za učinkovito upravljanje z razvijajočim 

poslovnim okoljem. 

7 0 87,5 

7. Imam pomanjkljive vire (čas raziskave, strokovno znanje in opremo itd) za 

učinkovito izvedbo svojega dela. 

0 7 87,5 

8. Naše vodstvo spodbuja inovativnost, kreativnost in prevzem tveganja, tako da 

spodbuja zaposlene k razvoju in komunikaciji kreativne ideje glede izboljšanja 

poslovanja. 

3 

 

0 37,5 

9. Ni dovolj ljudi z ustreznimi znanji in spretnostmi za izvedbo strokovnega 

postopka odločanja. 

0 6 75,0 

10. Naši ključni kazalniki uspešnosti so nam dobro znani. 7 0 87,5 

11. Naši cilji uspešnosti se nenehno pomikajo navzgor in zaposleni se dobro 

odzivajo na to. 

2 0 25,0 

12. Moji osebni prispevki in dosežki so revidirani in podvrženi celoviti oceni 

uspešnosti. 

3 0 37,5 

13. Ne poznam programov razvoja kariere v naši organizaciji. 0 6 75,0 

14. Vse naše osebje se zaveda vpliva njihovega individualnega prispevka na našo 

poslovno uspešnost. 

3 0 37,5 

Število točk inteligenčnega kvocienta 69 : 8 = 8,63 
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Tabela 22: Kultura podjetja 
 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Zaposleni niso spodbujeni, da prispevajo, niti niso nagrajeni za inovativno 

najdeno rešitev pri poslovnih izzivih.  

0 3 37,5 

2. Zavedam se svoje vloge v procesih odločanja in čutim se spodbujenega, da 

sodelujem pri odločanju v naši organizaciji.  

4 0 50,0 

3. Nimam pravega vpliva na odločitve v naši organizaciji, čeprav te odločitve 

določijo cilje, ki močno vplivajo na moje delovne dolžnosti.  

0 4 50,0 

4. Obstaja visoka raven zaupanja med najvišjim vodstvom in zaposlenimi.  2 0 25,0 

5. Zaposleni so slabo motivirani za delo v podjetju.  0 2 25,0 

6. Ne počutim se spodbujenega za izboljšanje svoje učinkovitosti in 

učinkovitosti drugih.  

0 3 37,5 

7. Naše vodstvo spodbuja inovativnost, kreativnost in prevzem tveganja, s 

tem da spodbuja zaposlene k razvoju in komunikaciji kreativne ideje glede 

izboljšanja poslovanja. 

3 0 37,5 

8. Ne morem izpogajati zadostnih sredstev in podpore, potrebnih za svoje 

profesionalno delovanje v naši organizaciji.  

0 6 75,0 

9. Naše vodstvo določi, komunicira in integrira vrednote našega podjetja.  5 0 62,5 

10. Čeprav naša organizacija postavlja ambiciozne cilje, občutim, da so naše 

vrednote integritete ohranjene. 

5 0 62,5 

11. Informacijo pogosto prejmem prepozno ali je sploh ne prejmem zaradi 

prikritega načina komuniciranja, ki prevladuje v naši organizaciji. 

0 2 25,0 

12. Naša organizacija naredi premalo za vzpostavitev pozitivnega delovnega 

okolja (npr. komunikacija namena in vizije, udeležba zaposlenih pri 

ključnih odločitvah). 

0 3 37,5 

13. Pomembni procesi odločanja so jedrnato razloženi in komunicirani na vse 

ravni v podjetju. 

3 0 37,5 

14. Menim, da je moje strokovno znanje priznano in da so moji prispevki glede 

znanja cenjeni.  

6 0 75,0 

15. V našem podjetju so spodbujena številna stališča in odprta produktivna 

razpravljanja.  

5 0 62,5 

16. Naša organizacija zagotavlja osnovno usposabljanje, ki je povezano s 

pomembnostjo človekove varnosti in okolja. 

8 0 100,0 

17. Naše vodstvo sledi etičnim smernicam, ki se ukvarjajo z zaposlenimi, 

dobavitelji, kupci, investitorji, upniki, zavarovalnicami, konkurenti, 

regulatorji in revizorji. 

7 0 87,5 

18. Ko pride do sprememb pri mojem delu ali v moji enoti, ki vplivajo na nas, 

vedno razumem razlog zanje. 

3 0 37,5 

19. Cilji v našem načrtu izvedbe so dogovorjeni z vsemi, ki so odgovorni za 

njihovo izpolnjevanje. 

2 0 25,0 

20. Organizacijske spremembe v naši organizaciji so slabo komunicirane. 0 2 25,0 

21. Menim, da je naša organizacija sprejela postopke za zagotovitev, da se vse 

poslovne transakcije evidentirajo v skladu z računovodskimi pravili. 

8 0 100,0 

22. Vpliv novih poslovnih podvigov na procese naše organizacije pri razvoju in 

uvajanju sprememb nam je strokovno posredovan in razumljen na vseh 

ravneh upravljanja. 

4 0 50,0 

Število točk inteligenčnega kvocienta 90 : 8 = 11,25 
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Podjetje prejme 11,25 od 22 točk, kar predstavlja 51,1% možnih točk. 

 

Tabela 23: Kultura podjetja (kakovost izdelkov in procesov) 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Podjetje je pri svojem poslovanju vzpostavilo ozračje nenehnega izboljševanja 

glede kakovosti, produktivnosti in odzivnosti kupcev.  

6 0 75,0 

2. Podjetje ima zapisano politiko kakovosti, postavljene cilje in odgovornega za 

njeno izvajanje 

8 0 100,0 

3. Naša organizacija sledi industrijskim standardnim tehnikam za izboljšanje, kot 

so Six Sigma, LEAN, Lean Six Sigma, Total Quality Management in druge.  

7 

 

0 87,5 

Število točk inteligenčnega kvocienta 21 : 8 = 2,63 

 

Podjetje dobi 2,63 od 3 točk, tj. 87,5%. 

 

Tabela 24: Ugled podjetja 
 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Podjetje ima krizo svoje podobe in ne uspe uporabiti svojih družbenih omrežij 

za prilagoditev svojega strateškega položaja, ko je potrebno. 

0 6 75,0 

2. Dosegamo in občasno presegamo pričakovanja kupcev, ampak naš cilj je 100- 

odstotna zanesljivost – dostavljamo kar obljubljamo.  

3 0 37,5 

3. Naše vodstvo sledi etičnim smernicam, ki se ukvarjajo z zaposlenimi, 

dobavitelji, kupci, investitorji, upniki, zavarovalnicami, konkurenti, 

regulatorji in revizorji. 

6 0 75,0 

4. Doseganje okoljske trajnosti ni ključna prednostna naloga v naši organizaciji. 0 6 75,0 

5. Naše vodstvo je vzpostavilo trajnostno politiko, cilje in okvir, ki so dobro 

komunicirani za doseganje trajnostnih ciljev v naši organizaciji. 

5 0 62,5 

6. Naša organizacija je sprejela postopek za pregled okoljskih ciljev in širših 

ciljev trajnosti. 

8 0 100,0 

7. Vsi vemo, kako se naša funkcija dela nanaša na okoljsko politiko podjetja. 6 0 75,0 

8. Naša organizacija je razvila postopke za prepoznavo okoljskih vidikov naših 

dejavnosti, proizvodov in/ ali storitev, ki jih lahko obvladuje/kontrolira in za 

katere se lahko pričakuje, da bodo vplivali na procese odločanja.  

6 0 75,0 

9. Ni mi znano, da ima naše podjetje kakršne koli dokumentirane postopke za 

spremljanje in merjenje zbirke vplivov našega delovanja v odnosu do 

pomembnih okoljskih vidikov. 

0 7 87,5 

10. Mislim, da se naša organizacija zaveda prednosti sprejetja mednarodnih 

standardov trajnosti in z njimi povezanih zahtev za certificiranje (npr. ISO 

14001). 

8 0 100,0 

11. Vse naše osebje se zaveda družbene pomembnosti našega poslovanja. 5 0 62,5 

12. Naše vodstvo neustrezno komunicira o programih, ki so zasnovani za 

izpolnjevanje naših okoljskih ciljev. 

0 5 62,5 

Število točk inteligenčnega kvocienta 71 : 8 = 8,88 
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Na področju ugleda podjetje prejme 8,88 od 12 točk, kar pomeni 74,0% možnih točk. 

 

Tabela 25: Informacijska tehnologija in pridobivanje informacij 
 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Ne uporabljamo informacijske tehnologije, da se približamo kupcem, in ni 

zajetja znanja naših strank.  

0 8 100,0 

2. Povezovanje različnih informacijskih sistemov v naši organizaciji ni 

brezhibno. 

0 5 62,5 

3. Podatki in informacije o naših poslovnih procesih so zanesljivi, točni in 

pravočasno dostopi ustreznim menedžerjem. 

7 0 87,5 

4. Naši informacijski sistemi za menedžment omogočajo ustreznim menedžerjem 

oceniti njihov napredek pri doseganju ciljev. 

8 0 100,0 

5. Tehnološka avtomatizacija v naši organizaciji glede pravočasnosti je 

neustrezna za distribucijo in priklic informacij o projektu. 

0 6 75,0 

6. Naši ključni kazalniki uspešnosti so dobro znani, spremljani in datoteke s temi 

informacijami so dostopne našemu vodstvu, kadar so potrebne za podporo 

našega poteka dela.  

8 0 100,0 

7. Naši zaupni podatki in zaupne informacije niso ustrezno zaščiteni pred 

nepooblaščeno in neustrezno uporabo. 

0 8 100,0 

8. Ljudje v naši organizaciji imajo dostop do informacij in podatkov za podporo 

njihovih strokovnih odločitev. 

6 0 75,0 

9. Vedno sem imel pravočasno na voljo vire za podatke, informacije in znanja za 

opravljanje svojega dela in za dosego dobro informiranih odločitev. 

5 0 62,5 

10. Naši informacijski sistemi menedžmenta omogočajo vrhnjemu vodstvu, da 

oceni svoj napredek pri doseganju ciljev.  

8 0 100,0 

11. V podjetju je določena odgovorna oseba za področje informacijske 

tehnologije. 

8 0 100,0 

12. Odgovorna oseba za področje informacijske tehnologije ima jasno postavljene 

cilje. 

7 0 87,5 

13. Naša organizacija ima politiko poročanja glede na projekt, ki zagotavlja, da se 

spomin organizacije nenehno nadgrajuje, arhivira in širi. 

6 0 75,0 

Število točk inteligenčnega kvocienta 90 : 8=11,25 

 

Podjetje prejme 11,25 od 13 točk, tj. 86,5%. 
 

Tabela 26: Sposobnosti menedžmenta 
 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Našo organizacijo vodi kontrolirajoče vodstvo, medtem ko delavci nimajo 

glasu. 

0 3 37,5 

2. Naše vodstvo navdihuje zaposlene za sledenje in doseganje vizijo. 1 0 12,5 

3. Zaposlovanje v našem podjetju prinaša odlične menedžerje z ustreznimi 

poslovnimi znanji, odličnimi sposobnostmi vodenja in globokimi tehničnimi 

kompetencami.  

0/8 0 0 

se nadaljuje 
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Tabela 27: Sposobnost menedžmenta (nad.) 

 

4. Finančni in procesni ukrepi, spretnosti ljudi in ukrepi glede odnosov s 

strankami predstavljajo ključni del pregledov uspešnosti vodilnih in 

njihovega zadovoljstva. 

8 0 100,0 

5. Vodstvo jasno razume svojo odgovornost in se smatra, da poseduje izkušnje 

in potrebno avtoriteto, da vodi naše poslovne dejavnosti in se sooča z izzivi, 

ki ležijo pred nami. 

3 0 37,5 

6. Ključno vodstvo v podjetju se redno udeležuje treningov projektnega 

vodenja, vodenja in dela z ljudmi.   

3 0 37,5 

7. Kazalci uspešnosti poslovanja se redno poročajo našemu vodstvu.   8 0 100,0 

8. Naš občutek za skupnost in pozitivno delovno okolje je podprt z dejanji 

našega vodstva. 

3 0 37,5 

9. Obstajajo močne spodbude za menedžerje za doseganje postopnih 

sprememb glede uspešnosti podjetja. 

3 0 37,5 

10. Za višje vodstvo je znano, da pričakuje ogled načrta potrjevanja projekta 

pred samim zagotavljanjem podpore našim akcijam, projektom in 

programom. 

6 0 75,0 

11. Želeni finančni in nefinančni cilji našega poslovanja niso znani na vseh 

vodstvenih položajih. 

0 7 87,5 

12. Naše višje vodstvo dosledno poudarja potrebo po izražanju ustrezne 

prožnosti pri sprejemanju novih delovnih nalog delovnega osebja. 

6 0 75,0 

Število točk inteligenčnega kvocienta 51 : 8 = 6,38 

 

Podjetje prejme 6,38 od 12 točk, kar predstavlja 53,1% možnih točk. 

 

Tabela 27: Sposobnosti menedžmenta (strategija) 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Naša organizacija ima jasno navedeno vizijo in poslanstvo, ki se le redko 

spreminja s časom.  

3 0 37,5 

2. Naša organizacija se osredotoča na doseganje poslanstva, vrednot in ciljev.  7 0 87,5 

3. Zaposleni podpirajo in verjamejo v strategijo podjetja in razumejo svojo vlogo 

pri njenem izvrševanju. 

6 0 75,0 

4. Naše vodstvo je znano po tem, da aktivno pregleduje okolje glede vseh velikih 

sprememb, ki so v teku ali ki so predvidene in ki lahko vplivajo na naše 

poslovanje (npr. demografske spremembe, tehnološki napredek, novi zakoni in 

predpisi). 

6 0 75,0 

5. Naše poslovodstvo spremlja velike ekonomske gonilnike našega poslovanja.  6 0 75,0 

6. Naša poslovna strategija ne razlikuje jasno našega podjetja od konkurentov. 0 5 62,5 

7. Naša poslovna strategija je razvita v sodelovanju z našimi zunanjimi deležniki 

(npr. uporabniki, drugimi agencijami). 

5 0 62,5 

8. Strategija v naši organizaciji se razvija skozi proces poganj med skupinami ali 

posamezniki. 

4 0 50,0 

9. Podjetje uporablja pristop scenarijev (angl. scenario thinking) za podporo 

svoje dolgoročne poslovne strategije; vem, da je sprejetih več scenarijev za 

naš prihodnji poslovni razvoj. 

1 0 12,5 

se nadaljuje 
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Tabela 28: Sposobnost menedžmenta (strategija) (nad.) 

 

10.Naše vodstvo vloži malo truda v razvoj strateškega načrta, ki je široko podprt 

in razumljen skoraj na vseh ravneh našega podjetja. 

0 6 75,0 

11.Naš proces strateškega načrtovanja je sestavljen iz diskretnih korakov 

strokovnjakov, ki razumejo in vedo, kako izvesti strateške cilje 

organizacije. 

1 0 12,5 

Število točk inteligenčnega kvocienta 50 : 8 = 6,25 

 

Podjetje prejme 6,25 od 11 točk, kar znaša 56,8%. 

 

Tabela 28: Tržne sposobnosti 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Pri naših novih izdelkih in storitvah je poudarek na uravnoteženem 

tehnološkem (angl. push) in povpraševalnem (angl. pull) pristopu, da se 

spodbudi in pospeši rast našega poslovanja.  

7 0 87,5 

2. Naša organizacija je razvila pogoje referenc za lažjo izbiro ustreznega 

prodajalca ali modulov izdelka. 

4 0 50,0 

3. V podjetju imamo dovolj sredstev za tržno komuniciranje. 6 0 75,0 

4. Ukrepi glede učinkovitosti v našem podjetju so se začeli za okrepitev 

odzivnosti glede na potrebe in želje kupcev (npr. merila kakovosti, 

produktivnostni ukrepi, ukrepi glede pravočasnosti).  

7 0 87,5 

5. Imamo usposobljeno prodajno osebje. 6 0 75,0 

6. Tržne raziskave so stalna aktivnost v našem podjetju. 8 0 100,0 

7. Dosegamo in občasno presegamo pričakovanja kupcev, ampak naš cilj je 100-

odstotna zanesljivost – dostavljamo kar obljubljamo. 

2 0 25,0 

8. Podjetje pregleduje, kakšne pristope uporablja konkurenca. 3 0 37,5 

Število točk inteligenčnega kvocienta 43 : 8 = 5,38 

 

Podjetje prejme 5,38 od 8 točk, tj. 67,2%. 

 

Tabela 29: Tehnološki viri in sposobnosti 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Optimizacija obstoječe tehnologije je vzvod v naši organizaciji pred nabavo 

novih sistemov. 

6 0 75,0 

2. Možnosti za interne rešitve ali 'outsourcing' razvoja tehnologije so predmet 

strogega postopka odločanja v naši organizaciji. 

6 0 75,0 

3. Novi tehnološki sistemi se raje kupijo od zunanjih ponudnikov storitev in so 

zgrajeni ali prilagojeni v našem podjetju samo v primeru, da obstaja močan in 

finančno potrjen poslovni razlog. 

6 0 75,0 

se nadaljuje 
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Tabela 30: Tehnološki viri in sposobnosti (nad.) 

 

4. V podjetju so vzpostavljeni ključni podporni procesi, da se zagotovi 

doseganje operativnih zahtev in dodajanje vrednosti strankam našega 

podjetja. 

3 0 37,5 

5. Podjetje zaščiti svoje znanje s patenti. 2 0 25,0 

Število točk inteligenčnega kvocienta 23 : 8 = 2,88 

 

Podjetje prejme 2,88 od 5 točk, kar predstavlja 57,5% možnih točk. 

 

Tabela 30: Inoviranje 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Stranke podjetja in drugi zainteresirani akterji so le redko vključeni v razvoj 

novih izdelkov in storitev. 

0 2 25,0 

2. Podjetje je vodilno v industriji glede inovacij, ki temelijo na znanju; smo na 

čelu inovativnih pristopov.  

1 0 12,5 

3. Naši zunanji poslovni gonilniki se nanašajo na zakonodajne spremembe in 

razvoj trga.  

7 0 87,5 

4. Naši notranji poslovni gonilniki se nanašajo na zmanjšanje stroškov in 

izboljšanje učinkovitosti; sporočilo naše organizacije navzven je vrednost za 

denar.  

6 0 75,0 

5. Naše inovacije so nerealne in ne upoštevajo v celoti pričakovanj in potreb 

odjemalcev, novih tehnoloških zahtev, zmogljivosti delovne sile in 

razpoložljivosti drugih potrebnih virov.  

0 6 75,0 

6. Novi izdelki in storitve so ustvarjeni, ne pa tudi preizkušeni in ocenjeni pred 

uvedbo v naše poslovne procese.  

0 3 37,5 

7. Naša organizacija se ne zaveda informacij o zahtevah odjemalcev. 0 7 87,5 

8. Uspešnost in zmožnost naše organizacije se redno pregleduje, ugotovitve se 

prenašajo v prednostne naloge za izboljšanje uspešnosti in inovativnosti.  

2 0 25,0 

9. V naši organizaciji tveganje ni dovolj ocenjeno, preden se začne z novimi 

projekti.  

0 1 12,5 

10. Načrt življenjskega cikla naših izdelkov in storitev je glavna točka odločanja. 2 0 25,0 

11. Analiza tveganja za nove projekte v naši organizaciji je stroga, redna in 

temelji na sodobnih stohastičnih in determinističnih metodah (npr. @risk ali 

Crystal Ball).  

0/8 0 0 

12. Naši projekti nimajo učinkovite točke odločanja glede postavitve cilja, 

ključnih mejnikov, kompromisnih rešitev in prednostnih nalog. 

0 7 87,5 

13. Tveganja, povezana s projekti, v naši organizaciji niso formalno ocenjena in 

dokumentirana. 

0 3 37,5 

14. Vpliv in skupno tveganje novih poslovnih podvigov sta temeljito ocenjena, 

preden se sporočijo, razvijejo in izvajajo v našem podjetju. 

3 0 37,5 

15. Stroški življenjske dobe novih proizvodov se redko nanašajo na celotna 

sredstva projekcije življenjske dobe, kot je npr. vključitev stroškov opustitve 

objekta. 

0 4 50,0 

Število točk inteligenčnega kvocienta 54 : 8 = 6,75 
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Podjetje prejme 6,75 od 15 točk, kar pomeni 45,0% možnih točk. 

 

Tabela 31: Organizacijsko učenje in znanje podjetja 

 

Trditev Drži Ne drži Število 

odgovorov 

v % 

1. Podjetje se zaveda pomembnosti upravljanja znanja in organizacijskega učenja 

za razvoj podjetja. 

6 0 75,0 

2. Podjetje ima osrednjo koordinacijsko točko za strategijo organizacijskega 

učenja in upravljanje znanja.                 

1 0 12,5 

3. V našem podjetju je izmenjava znanja med projektnimi skupinami, programi, 

oddelki in poslovnimi enotami neučinkovita.      

0 7 87,5 

4. Naše podjetje vloži dovolj truda v pridobitev znanja in njegovo izmenjavo z 

zunanjimi akterji, kot so industrija, akademska sfera, vlade in nevladne 

organizacije. 

3 0 37,5 

5. Viri zunanjega znanja (tj. svetovalci) so redko uporabljeni v našem podjetju. 0 1 12,5 

6. Poznam pomen upravljanja znanja v naši organizaciji kot tudi našo strategijo 

za upravljanje znanja. 

5 0 62,5 

7. Vsi postopki za zajem znanja v naši organizaciji so standardizirani. 2 0 25,0 

8. Naša organizacija eksperimentira z novimi strategijami učenja. 0/8 0 0 

9. Naši programi organizacijskega učenja imajo določeno število letnih ciljev 

uspešnosti, ki kažejo napredek v smeri doseganja dolgoročnih ciljev. 

0/8 0 0 

10. Mislim, da je uspešnost naših programov učenja slabša v primerjavi z drugimi 

programi, ki imajo podobne namene in cilje.  

0 3 37,5 

11. Podjetje je razumljeno kot zasnova za reševanje problemov in organizacijsko 

učenje.  

3 0 37,5 

12. Naša organizacija ima opredeljene vloge, odgovornosti in pooblastila svojih 

zaposlenih v zvezi s sistemom upravljanja znanja.  

4 0 50,0 

13. Naši učni programi učinkovito sodelujejo in se usklajujejo z povezanimi 

programi, ki imajo podobne namene in cilje. 

2 0 25,0 

14. Naši sistemi znanj in upravljanja informacij so nezadostni za sprejem 

pravočasnih in pravilnih odločitev, potrebnih za vodenje našega podjetja. 

0 6 75,0 

15. Naša organizacija se zaveda svojih  slabosti in težav. 7 0 87,5 

Število točk inteligenčnega kvocienta 50 : 8=6,25 

 

Podjetje prejme 6,25 od 15 točk, tj. 41,7% možnih točk. 

 

Če seštejemo vse točke, dobimo vrednost 76,53, kar predstavlja tudi inteligenčni 

kvocient podjetja. 
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Priloga 6: Struktura podjetja podjetja Bartec Varnost d. o. o. 

 

Slika 30: Struktura podjetja 

VODSTVO

 
Vir: Bartec Varnost d. o. o., Poslovnik kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu , 2015, str. 19.





 

 


